
Saygdefer Meslektaqlanmrz,

Ulkemizde ya$anan ekonomik sorunlann beraberinde getirdili ytiksek enflasyon
oranlan, ttim sektorlerde maliyetleri ciddi oranlarda artrrmr$ ve artrmaya da devam etmektedir.
30Haziran2022tarihi itibarryla 12 ayhk donemdeki enflasyon oranoh78,62,30Haziran2022
tarihi itibanyla 6 ayhk donemdeki enflasyon oranr ise o/o42,35 olarak gergeklegmigtir.

Faaliyette bulundulumuz hizmet sektortintin en onemli maliyet kalemi olan ticret
giderlerinde de mevcut enflasyonist ortama paralel ciddi artrqlar yaqanmaktadrr. $oyle ki; asgari
ticretin igveren maliyeti 31 Arahk 2021 tarrhi esas ahndrlrnda; 30 Haziran2022 tarihi itibarryla
yo40, I Temmuz 2022 tarihi itibarryla 7o81 oranrnda artmrgtrr. Asgari iicrette meydana gelen
bu artrq do[al olarak tiim gahganlarrn ricretlerinde de benzer oranlarda artrg yaprlmasr sonucunu
do[urmugtur. Ucretler drgrndaki onemli maliyet unsurlanm:r,rn da (kira, ulagrm, iage ve ibate
vb.) ciddi oranlarda artrg gosterdifi tartrgmasrzdrr.

Bu geligmeler, Ocak 2022 doneminde yapl';,$rmrz sozlegmelerde belirledigimiz
iicretlerin ongoremedigimiz bir bigimde yetersiz kalmasrna neden olmugtur.

Gi.incel ekonomik gostergeler rqrfirnda, mevcut sozlegme i.icretlerimizde olugan
kayrplarrn karqrlanmasr igin mtigterilerimizden talepte bulunulmasr bir zorunluluk haline
gelmigtir. Bu talebimiz sadece kayrplarrm:ztnbt boli.imtiniin karqrlanmasrna yonelik olup; artrq
oranlnln miiqterilerinizle gortigi.ilerek belirlenmesi onerilmektedir.

H. ibrahim AKTA|{
istanbul YMMO BaEkanr

(imza)

ihsan AKAR
Bursa YMMO Bagkanr

(imza)

A. $ahin SAVCI
Ankara YMMO Bagkanr

(imza)

Kemal ALTUNAY
Adana YMMO Bagkanr

(imza)

Yagar ZENGiN
izmir YMMO Bagkanr

(imza)

M. Tekin ALPAY
Gaziantep YMMO Bagkanr

(imza)

Ahmet KAHRAMANOGLU
Antalya YMMO Baqkanr

(imza)

Hatil CABAR
Eskigehir YMMO BaEkanr

(imza)
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Sayr i202?l
Konu :.Asgari Ucret Tarifesi

YMM ODALARI BA$KANLIKLARI'NA

Bilindi-(i iizere, Ttirkiye istatistik Kurumu taralindan agrklanarr verilere gdre Arahk 2021
Triketici Fiyat Endeksi. bir onceki yrhn aynr ayrna gtire %36.08; Mayrs 2022 dtineminde ise Aralrk
2020 donemine gOre %84.58 artrq gOstermigtir. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci itlali
MUqavirlik ve Yeminli Mali Miipavirlik Asgari Ucret Tarifesinde yer alan iicretlerin yiiksek
enflasyon nedeniyle yetersiz kalmasr, muhasebe ve miigavirlik brirolarrnrn stirdiiriilebilirli-Eini ve
hi zmet sunrnasrnl olanaksrz boyuta geti nniqti r.

Mesleki btiro ve qirketlerimizin varhlrm tehdit eder hale gelen bu durumdan dolayr.
lrizmetlerin siirdiiriilebilirtigi ve aksamadan devam edebilmesi igin 2022 yrhnda meslek
mensuplannca uygulanan asgari iicret tarifesinin gtincellemnesi gereklili$i ortaya grkmrStrr.
TURMOB Y<inetim Kurulu. l0 l{aziran 2022 tarihli toplantrsrnda Asgari Ucret Tarifesinin
giincellenmesi igin T.C. Hazine ve Maliye Bakanh$r'na mtiracaat etmeye karar vermiq, aynr tarihte
tarifede gerekli giincellemenin yaprlmasr igin baqvuru yaprlmrEtrr. Siiz konusu ba;vuruda
tarifernize yansrulmasr gerekli entiasyon fhrkrnrn (%84,58-%25=1 0/*9,58 olarak hesaplandrgr
belirtilmiptir.

Bakanhk tarafrndan tarifemizde bir giincelleme yaprlmamrq olup" Birlik Ydnetim
Kurulu'nun 10/0612022 tarihli karan gere$i ytiksek enflasyondan kaynaklr kayrplan telafi edecek
gekilde tarifedeki ticretlere 0460 oranrndaki enflasyon farkrnrn yansrtrlarak 0l Temrnuz 2022
tarihinden itibaren gegerli olmali iizere uygulanmasr stirdtiriilebilirlik igin zorunlu hale gelmiqtir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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