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Konu: Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi       Tarih: 23/03/2020 
Ve Gümrük Müşavirleri Talepleri   

            
      

Sayın Berat ALBAYRAK 
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANI 

            
Sayın Bakanımız, 
 
Gümrük Müşavirliği mesleği; 01 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Komisyoncuları 
Talimatnamesi” ile mesleğimizin ilk yasal tanımı yapılmıştır. Günümüzde ise 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ile Gümrük Müşavirliği mesleği sürdürülmektedir. 
 
Gümrük Müşavirleri, dış ticaret işlemlerinde bilgisine başvurulan, ülke sanayi ve ihracatına sunulan 
gümrük hizmetlerinin kalitesini yükselten, sanayici, ihracatçı ve Gümrük İdaresi ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim kılan, mesleki disiplin ve saygınlığa önem veren meslek mensupları 
olarak faaliyet göstermektedirler. 
 
Dış ticaret işlemlerinin %90'ından fazlasının Gümrük Müşavirleri eliyle yürütülüyor olması, dış 
ticaret işlemlerinde gümrük müşavirlerinin rolünü ve önemini açık şekilde ortaya koymaktadır. 
 
Ülke çapında 3400Gümrük Müşaviri, 9500Gümrük Müşavir Yardımcısı, 7000stajyer personel ve 
80.000 kişi diğer personel olmak üzere toplam 100.000 kişi bu sektörde istihdam sağlanmakta ve 
aileleri ile düşündüğümüz zaman yaklaşık 500.000 kişi hayatını bu sektörden idame etmektedir. 
 
Gümrük Müşavirleri ve Tüzel Kişiliğe sahip Gümrük Müşavirliği Şirketleri;  
Başta Gümrük İdareleri, TSE, Lojistik Firmaları (Taşıyıcı Firmalar ) , Liman ve Antrepolar, 
İhracatçı Birlikleri , Ticaret Odaları, Bankalar, Tarım İl Müdürlükleri , Laboratuvarlar olmak üzere 
DIŞ TİCARET sisteminin çok önemli halkalarından biridir. 
 
Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavirliği Şirketleri birçok iş birliği faaliyetlerinde 
bulunmaktadırlar. 
(Ör. Elektronik Gümrük Uygulamaları Uyum çerçevesinde, Dijital Gümrüklerin oluşturulmasında 
önemli bir çözüm ortağıdır. Yeni politikalar ve programlar dahil olmak üzere gümrük 
modernizasyonu ve ticareti kolaylaştırma girişimleri. İki taraflı/çok taraflı anlaşmaların uygulanması 
(Ör. Serbest Ticaret Anlaşmaları). Gereken özen ve veri kalitesi dâhil gümrüklerin ve diğer kamu 
kuruluşlarının zorunluluklarına uyum. Tedarik zinciri güvenliğinin iyileştirilmesi. Profesyonelliğin 
ve gümrük müşavirliği iş etiğinin iyileştirilmesi (Ör. ortak eğitim faaliyetleri. Performans 
ölçümlerinin gerçekleştirilmesi vb.) sayılabilir. 
 
Devletimizin Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Covid-19) salgınından 
vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sayın, Cumhurbaşkanımız 
Başkanlığında tüm Bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalar tarihte görülmemiş hızlılıkta kararlar alarak 
ve gecesini gündüzüne katıp çok yoğun çalışmalar yaparak tarihe geçmiştir. Bu çalışmalar için 
Devletimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 
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Devletimizin sağlık alanı dışında aldığı çok önemli Ekonomi ve Ticaret Hayatına yönelik “ Ekonomik 
İstikrar Kalkanı “ adı altında yine tarihte görülmemiş 100 milyarlık bir kaynak setini devreye almış 
ve bu dinamik süreçte gerekli görülmesi halinde yeni tedbirlerin alınacağı hususunu zatıaliniz 
açıklamıştır. 
 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin içerisinde yer alan tedbirlerden biriside; Perakende, AVM, 
Demir-Çelik, Otomotiv, LOJİSTİK-ULAŞIM, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, 
Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK 
primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6 ay ertelenmesi idi. Ve buna yönelik çalışmaları 
Gelir İdaresi Başkanlığı yapmaya başladı. 
 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi kapsamında detayları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
belirlenen Mücbir Sebep halinden faydalanacak mükellef grupları içinde GÜMRÜK 
MÜŞAVİRLİĞİ SEKTÖRÜNÜN yer almadığını üzülerek görmekteyiz. 
 
Ülkemize, istihdama ve vergi gelirlerine katkı yapan ve bu olağanüstü durumdan çok olumsuz 
etkilenen ve kredilerini ödemekte zorlanan, mevcut çalışanlarını çıkarmakla karşı karşıya kalacak ve 
vergi ve sgk borçlarını ödemekte sıkıntı çekecek olan ve KGF kredilerinde öncelikli sektörler arasında 
yer almayan ve Dış Ticaretin çok önemli bir halkası konumunda olan ,Ülkemiz Dış Ticaretinde 
kesintiye uğramaması için canla başla çalışan Ülkemize DÖVİZ  girdi sağlanmasına aracılık eden  
100.000 KİŞİ İSTİHDAM sağlayan meslek örgütüdür. 
 
Zatıaliniz tarafından çok haklı olarak ifade edildiği üzere, sürecin dinamik olması ve süreç içerisinde 
yeni sektörlerin kapsama ilave edilebileceği hususunu da belirtilmiş olması bizlere umut vermiştir. 
Sektörde işler daha kötüye gitmeden ve büyük zararlarla karşılaşılmadan, GÜMRÜK 
MÜŞAVİRLİĞİ sektörünün’ de “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi içerisindeki sektörlere dahil 
edilmesi, Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 6 ay ertelenmesi bir nebze olsun bizlere 
can suyu olacağı ancak Devlerimizden asıl beklentimiz SGK. KDV tevkifatı, MUHTASAR, 
KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ VERGİSİ vb. ödemelerimizde muafiyet, indirim ve 
teşvikler sağlanması hususunu takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederiz. 

 
Saygılarımızla,         

                                             
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

           Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği               Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı     Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

            İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
 Yönetim Kurulu Başkanı       Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 

Hüseyin SARIDAĞ 
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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DAĞITIM: 
 
T.C.Ticaret Bakan Yardımcısı Sn.Gonca YILMAZ BATUR 
T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
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