BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI

IMF

"YA HARCAMALARI AZALTIN
:
YADA
R
O
Y
i
D
E
VERGİLERİ ARTTIRIN"
EMR
İŞTE 2007 BÜTÇESİ

Bütçeler, hükümetlerin toplumla siyasal bağını oluşturan, kaynakların nereden nasıl yaratılacağını, bu
kaynakların nerelerde ve kimler için kullanılacağını ortaya koyan bilgi ve dokümanları içeren resmi belgelerdir.
AKP Hükümeti, IMF'nin istemleri doğrultusunda şekillendirip onayını aldığı 2007 yılı bütçesini Aralık ayı
içerisinde kanunlaştırılacaktır.
2007 yılı bütçesinin rakamlarına bakıldığında, AKP Hükümetinin tercihlerini tespit etmek çok kolay.
Önceki yıllarda olduğu gibi, siyasi iktidar, tercihini yine rantiyeciden yana kullanmıştır. Kamu hizmetlerine
yeterli kaynak aktarmamıştır. Kamusal alanı tasfiye etmiştir. Sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik kuruluşlarının
yıkımı hız kazanmıştır. Bu bütçede halk yoktur.
Uygulanan neo-liberal ekonomik politikaların yansıması olarak, ek vergilerin kapımızı çalacağını, yüksek
faiz uygulaması ile yerli büyük sermaye gruplarının ve yabancı spekülatörlerin vurgunculuğa
soyundurulduklarını yıllardır biliyoruz. Senaryo hep aynı,

Yine IMF, yine vergi, yine emekçilere yoksulluk, işsizlik ve sefalet

IMF EMREDIYOR
"Ya harcamaları azaltın, yada gelirleri arttırın"
Harcama kalemlerine baktığımız zaman, üç önemli kalemin öne çıktığını görüyoruz. Faizler, personel
giderleri, sosyal güvenlik kuruluşlarına ayrılan pay. Faiz harcamalarına dokunmayan ve zorunluluk olarak
algılayan, personel harcamalarında yoksulluk sınırında ücreti kamu emekçilerine reva gören, sosyal güvenlik
alanına aktarılan kaynakları kuşa çeviren AKP Hükümeti, ekonomide kayıt dışıyla mücadele etmek yerine,
gelirleri arttırmanın, bütçe açığını kapatmanın en kolay yolu olarak; emekçilere ve yoksul halka yeni vergiler
salmakta görmüştür.
Faiz giderlerinin 44 Milyar YTL'den, 2007 yılında 53 Milyar YTL'ye çıkartan, faiz
giderlerinin bütçe üzerindeki baskısını hafifletmek bir yana sermayeye diyet borcunu
ödemekte kararlı olan AKP Hükümeti, bütçeye 9 Milyar YTL ek faiz yükü
getirmiştir. Aylık faiz ödemesi 4.408 Milyar YTL, Günlük faiz ödemesi ise
147 Milyon YTL 'dir.
Personel giderlerine gelince, 2007 yılında % 26 artış öngörülmüştür.
Öngörülen bu artış AKP'nin ince ayarıdır çünkü; Geçici statüte çalışan 163
bin kişinin kadrolu olarak istihdam edilmesi, Personel giderlerindeki artışın
gerekçesidir. Bu durum seçim yatırımı ile beraber kadrolaşmanın yansıması
olarak karşımıza çıkmaktadır.

İŞTE İKTİDARIN "SOSYAL" BÜTÇESİ
Bütçe gideri : 204,9 milyar YTL
Bütçe gelirleri : 188,2 milyar YTL
Bütçe açığı : 16,7 milyar YTL
2006 yılında 3 milyar YTL olarak gerçekleşen bütçe açığı, 2007 yılında 16.7 milyar
YTL'ye çıkmıştır.
Hükümet, %20 arttırarak 132,2 milyar YTL'den 158,2 milyar YTL'ye çıkartmış DOLAYLI VERGİLER
olduğu vergi gelirlerini nereden karşılayacak? AKP iktidarı, bütçe dengelerini bu haliyle EKMEĞİMİZİN
gerçekleştiremeyeceği için sosyal kamu harcamalarını kısacaktır. Kurumlar vergisinde
%74'ÜNÜ
indirimler, muafiyetler istisnaları gündeminden düşürmeyen AKP, en adaletsiz vergi
olan, cep telefonundan televizyona ekmekten süte, akaryakıttan doğalgaza, sigaradan ELİMİZDEN
ALIYOR!
şekere kadar %74'e ulaşan dolaylı vergilere başvuracaktır.
Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı 1993 yılında %46.2 iken 2003
yılından itibaren %65.9'a, 2005 yılında %72'lere ulaşmıştır. Bu oran, AB Ülkelerinde
%35 civarındadır.
Hükümet, 2006 yılında enflasyon için öngördüğü %5 enflasyon hedefini
tutturamamış enflasyon hedefi %12'lere ulaşmıştır. İktidarın 2007 yılı için öngördüğü
%4 'lük enflasyon hedefi de gerçekçi değildir. 2007 yılı seçim yılı olduğu dikkate alındığında hükümetin
enflasyon hedefi 2006 yılın da gerçekleşen % 12 enflasyonun üzerinde olacaktır.
Her fırsatta 2007 yılı bütçesinin sosyal yönünün ağır bastığını iddia eden Maliye Bakanı'na sosyallikten ne
anladığını sormak lazım. Paran kadar eğitimi, paran kadar sağlığı dayatacaksın, IMF izin vermiyor diye kamu
emekçilerini yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edeceksin, adına da sosyal bütçe diyeceksin. Buna sosyal
bütçe diyenler olabilir, bu bütçeye sosyal diyen ve taraf olan TOBB'dur, işveren sendikalarıdır. Sermaye
çevreleridir.
Bütçeyi dengelemek adına öyle de tuttururum, böyle de tuttururum, babalar gibi satarım diyen Maliye
Bakanı, sosyal yaşamını TÜSIAD, TOBB ile sınırlandığı için sosyal yönünün ağır bastığını söylerken doğru
söylüyor.
İktidar, Kamu emekçilerinin onayını almadan, IMF'nin istemleri doğrultusunda şekillendirdiği 2007
bütçesi demokratik bütçe olmanın uzağında halkın istek ve taleplerinin gerisinde, rantiye ve faiz bütçesidir.

IMF İÇİN DEĞİL HALK İÇİN BÜTÇE
! Emekten yana bir bütçe mümkündür. Böyle bir
bütçe için öncelikle IMF ve Dünya Bankası'nın
"Yapısal Uyum ve İstikrar Programları"
reddedilmelidir. Ülke ekonomisiyle ilgili bütün
kararlar, başta emek örgütleri olmak üzere
toplumun örgütlü kesimlerinin katılımıyla
alınmalıdır,
! Kamu çalışanlarının, başta ücretleri olmak üzere
bütün hakları toplu sözleşme süreci ile belirlenmeli,
çalışma yaşamı demokratikleştirilmelidir,

! Yüksek gelir gruplarının lehine olan vergi afları son
bulmalı; finansal işlemler, faiz gelirleri üzerindeki
vergiler arttırılmalı; emekçiler ve küçük esnaf
üzerindeki vergi yükü azaltılmalı; zenginlere servet
vergisi uygulanmalıdır,
! Kaynaklar savaşa ve silaha değil, eğitim, sağlık ve
sosyal güvenliğe aktarılmalıdır,
! Kaynakların toplumsal ihtiyaçlara göre dağılımını
ve kullanımını sağlayacak bir bütçe istiyoruz,

Çalışma yaşamının demokratikleşmesi,
İş güvenceli istihdam,
İnsanca yaşanacak bir ücret,
Sağlık ve eğitime yeterli bütçe,
Herkese parasız, eşit, ulaşılabilir, nitelikli kamusal hizmet

için

14 Aralık'ta hizmet üretmiyoruz…
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