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VERGÝDE ADALET, EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET
ÝSTÝYORUZ.
Bilindiði gibi, AKP hükümeti 2005 yýlý IMF
kredi dilimlerinin önünün açýlabilmesi için
IMF tarafýndan birinci koþul olarak öne
sürülen 5345 sayýlý Gelir Ýdaresi Yasasýný
TBMM gündemine getirmiþ, sendikamýzca
ülke genelinde ortaya konulan basýn
açýklamalarý, alan eylemleri ve günlerce sürdürülen iþ býrakmalar
soncunda ilgili yasa tasarýsý TBMM Genel Kurulundan geri çekilmiþ
ve Komisyon aþamalarýnda sendikamýzýn da görüþlerine
baþvurulmuþtur.
Komisyonlarda taleplerimizin bir kýsmý kabul edilmiþ, (dýþarýdan
yönetici atanmasýndan vazgeçilmesi, þef ve müdür yardýmcýsý
kadrolarýnýn yeniden ihdasý, mevcut çalýþanlarýn kadrolarýnýn güvence
altýna alýnmasý vb.) buna raðmen karþý olduðumuz bir çok maddeyi
de içinde barýndýran 5345 sayýlý Gelir Ýdaresi Yasasý TBMMnde
yasalaþarak yürürlüðe girmiþtir.

VERGÝDE YENÝ ADRES
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý

VERGÝLENDÝRMEDE YENÝ ANLAYIÞ
Mükellef Odaklý Hizmet

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn kurulmasýndan bu yana iki yýllýk bir
süreci tamamlamakta olduðumuz þu günlerde; geriye dönüp
baktýðýmýzda, yeniden yapýlanma sürecinde ortaya çýkan deðiþikliklerin
organizasyon þemasýndaki isim deðiþikliklerinden öteye geç(e)mediði
görülebilmektedir. Gelir Ýdaresi yöneticilerinin her fýrsatta vurgu
yaptýðý mükellef odaklý hizmet anlayýþý ise, geçtiðimiz aylarda
Ýstanbulda açýlýþý yapýlan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ile hayata
geçirilmiþ ve Mükellef Odaklý Yaklaþýmýn hangi kesimlere nitelikli
hizmet verilmesini saðlamak amacýyla kimlere hizmet edildiði böylece
somut bir biçimde görülmüþtür.
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VERGÝ GELÝRÝ HEDEFLERÝNDE HALKA
ODAKLANAN YAKLAÞIM
Son yýllarda reform adý altýnda yapýlan deðiþikliklerle Vergi Yasalarý,
Bakanlar Kurulu Kararlarý adaletsiz ve eþitlik anlayýþýndan uzak
hükümlerle doldurulurken, Anayasa'nýn vergilendirmeye iliþkin
hükümleri de gözardý edilmiþtir.
VERGÝ: Toplumsal gereksinmelerin giderilmesi amacýyla ortaklaþa
katlanýlan bir maliyettir ve bu maliyet karþýsýnda toplum, olasý en
iyi duruma gelme gayretini sergiler. Bu gayret özellikle eþit toplumsal
haklarýn saðlanabilmesi için vazgeçilmez bir zorunluluktur.
Bu çerçevede, Türkiye ekonomisine baktýðýmýzda,yapýlan gelir
daðýlýmý araþtýrmalarý bize çok adaletsiz bir tablo ile karþý karþýya
olduðumuzu göstermektedir.
Piyasa ve Toplum arasýndaki iliþkinin, piyasa lehine tercihlerde
bulunulmuþ olmasý, bu tabloyu oluþturmaktadýr. Toplum tarafýndan
iyi algýlanan bu arka plan, vergi ve toplum arasýndaki baðý
zayýflatmaktadýr. Finansal piyasalarýn hýzla geliþiminin temel
nedenlerinden biri de aslýnda bu tercihtir.
Sermayeden vergi almak yerine borç almak,sermayenin karlýlýk
alanýný geliþtirirken , toplumsal alanýn gereksinmeleri karþýlanamaz
hale getirmektedir.Bunun sonucunda; Adaletsiz daðýlan ve
piyasalaþma süreciyle giderek adaletsizleþen gelir ve servet
daðýlýmýnýn yeniden eþitlikçi daðýlýmýný saðlayacak araç olan vergi,
bizzat toplum tarafýndan dýþlanmaktadýr.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, kazançlar üzerinden alýnan gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri üzerinde yeterli denetimi yapamadýðý
için gerçekte toplamasý gereken vergileri toplayamamakta, iþin
kolayýný seçip, otomobiller, tekel ürünleri ve iletiþim baþta olmak
üzere bazý mal ve hizmetlere deðerinin iki, hatta üç katýna varan
özel tüketim vergileri koyarak, KDV ve ÖTV gibi vergi ödeme gücünü
gözetmeksizin herkesten ayný oranda alýnan adaletsiz, Dolaylý
Vergileri artýrmayý tek çare olarak görmektedir. Dolaylý vergiler,
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yararlanma ilkesinin ön planda olduðu vergilerdir. Yapýsý gereði
fiyata dönüþebilir ve yansýtýlma olanaðý yüksektir. Nesnel bir vergi
olduðu için, vergiyi ödeyenlerin öznel durumlarýný dikkate almaz,
piyasa içi etkinliði vergiyi kimin taþýyacaðýný belirler.
Bunun sonucu olarak dolaylý vergilerin, vergi gelirleri içindeki
payý hýzla artmýþ ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek oraný olan
%73lere kadar ulaþmýþtýr. Bu oran vergi toplamada ve gelir
daðýlýmýndaki adaletsizliðin tescili anlamýna gelmektedir.
Dolaysýz vergilere baktýðýmýzda ise, dolaysýz vergiler içerisinde
en yüksek payý gelir vergisi oluþturmaktadýr. Bu verginin çok büyük
bir kýsmýný çalýþanlar ödemektedir. Buna karþýlýk, sermaye üzerinden
alýnan vergi çok düþüktür. Kurumlar vergisinde uygulanan muafiyetler
ve istisnalar, bu verginin çok düþük düzeyde kalmasýna neden
olmaktadýr. Servet üzerinden ise kayda deðer bir vergi
alýnmamaktadýr. Bunlarýn sonucunda, vergi yükü adaletsiz bir
biçimde emekçilerin sýrtýna yüklenmektedir.
Geliþmiþ ülkelerin, halkýna güvenen yönetimlerin vergilendirme
konusunda vazgeçilmezi olan beyan esasý, gelinen aþamada iflas
etmiþtir. Çünkü; ülkemizde vergilerin yarýsýndan fazlasý kaynaktan
kesme yoluyla alýnmakta, beyanname verilme iþlemi kâðýt üzerinde
yazýlý olmaktan, yerine getirilmesi gereken bir formalite olmaktan
öte bir anlam taþýmamaya baþlamýþtýr.
Bütün bunlardan sonra mükellef odaklý yaklaþýmdan söz edip,
insaný öne çýkartan bir hizmet anlayýþýndan bahsedebilmek için,
öncelikle vergi yasalarýnýn, bu yasalarýn uygulama þeklini açýklayan
tebliðler ve diðer vergi hukuku kaynaklarýnýn, insan haklarýný,
anayasanýn eþitlik ilkesini gözetir hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu da, ancak kapsamlý bir vergi reformu ile mümkündür.
Vergi, toplum tarafýndan bir külfet olarak deðil, iktisadi ve sosyal
sorunlarýn çözümünde toplumun ortaklaþa sahip olduðu temel
deðiþken olarak görülebildiði ölçüde çözüm olasýlýðý söz konusu
olabilecektir.
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GELÝR ÝDARESÝ ÇALIÞANLARI
HUZURSUZ
Gelirler Genel Müdürlüðünün yerine
kurulan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, genel
müdürlük olduðu dönemdeki gücünden
uzaklaþmýþtýr.
Geçmiþte baðlý olduðu bakanlýktan
ayrýlarak, baþkanlýk ya da müsteþarlýk
konuma getirilen bütün kamu kurumlarý,
hala devletin en güçlü kurumlarý, bu
kurumlarýn personeli de devletin en
yüksek ücret alan personelidir. Çünkü,
özerk bütçeye sahip olduklarý için
bütçeleri Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý gibi
bir bakanlýðýn bütçesinden ayrýlacak,
aktarýlacak ödeneklere baðlý deðildir.
Oysa, Gelirler Genel Müdürlüðü yerine
kurulan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý yine
Maliye Bakanlýðý'na baðlýdýr. Personeli
de yine eskisi gibi ücret almaya devam
etmektedir.
Yeniden yapýlandýrmalar, yeniden
yapýlandýrýlan kurumlarý ileri götürmek amacýyla yapýlýr. Yeniden
yapýlandýr-malarda, yapýlandýrýlan birimlerde çalýþanlarýn haklarýnýn
korunmasý esastýr. Yeniden yapýlanma süreçlerinde, mevcut
çalýþanlarýn yeniden yapýlanma süreçlerine demokratik yöntemlerle
dahil edilmesi, demokrasinin olmazsa olmaz koþullarýndandýr. Hukuk
devletlerinde kazanýlmýþ hak diye bir kavram vardýr ve halen
Anayasamýzýn Cumhuriyetin Nitelikleri baþlýklý 2. maddesinde
ülkemizin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduðu
belirtilmektedir.
Bu nedenle, Gelir idaresi yeniden yapýlandýrýlýrken, mevcut
kadrolarda çalýþanlara yeni düzenlemede en azýndan eski
5

görevlerindekine
eþdeðer, yeni
görevler olanaklý
ise, geçiþ süreci
içinde belli bazý
koþullarla terfileri
gözetilerek, yeni
pozisyonlar
saðlanmalýdýr.
Yýllardýr, tozlu
raflarda dosyalarla
tahsilat yükünü
çeken binlerce maliye emekçisi orta yerde yüzüstü býrakýlmamalýdýr.
Bilindiði kadarý ile Gelir Ýdaresi'ndeki bu deðiþimin asýl gerekçesi
etkin bir gelir idaresine geçiþi saðlamaktý. Gelir Ýdaresi'nin etkinliði
ise genel olarak; vergi kayýp ve kaçaðýnýn asgariye indirilmesi, kayýt
dýþýlýðýn önlenmesi, vergi gelirlerinin zamanýnda toplanmasý, vergi
mükelleflerinin býktýrýcý bürokrasiden kurtarýlmasý, hedeflerinin
gerçekleþme oraný ile ölçülebilir. Gelir Ýdaresi ve toplanan vergileri
harcamaya yetkili kamu kurumlarý, öyle çalýþmalýdýr ki; vergi
mükellefleri vergilendirmedeki adaleti hissederek, ödedikleri vergiden
dolayý piþmanlýk duymamalýdýrlar.
Gelirler Genel Müdürlüðü, idari açýdan daha güçlü hale
getiril(e)meyecek, personeline daha iyi olanaklar saðlan(a)mayacaktýysa bunca kargaþa niçin yaratýlmýþtýr? Bunca yýldýr
Gelir Ýdaresine emek veren personel niçin huzursuz edilmiþtir?
Yoksa, yýllardýr tam olarak hiçbir siyasi iktidar tarafýndan istenildiði
þekilde gerçekleþtirilemeyen kadrolaþma operasyonu için mi bu
kaos ortamý yaratýlmýþ bulunmaktadýr?
Gelinen noktada, son 15 yýla kadar politik atamalardan en az
etkilenen kamu kurumu olma özelliðini koruyan, Gelirler Genel
Müdürlüðü, gerçekliðinin Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn yapýlandýrýlmasý
ile ortadan kaldýrýlmaya, hýzla kadrolaþmaya baþlandýðý açýklýkla
görülmektedir.
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Gelir idaresinde uygulamaya konulan yeniden
yapýlanma süreci genel uygulamalardan baðýmsýz
deðildir. AKP iktidarý tarafýndan yasalaþtýrýlan
ancak, Cumhurbaþkanlýðýnca veto edilen Kamu
Yönetimi Temel Kanununda, kýsmen yer alan
ve 1-2 yýl içerisinde çýkarýlmasý hesaplanan
Devlet Memurlarý Kanunu ile yerleþtirilmesi
hedeflenen, Esnek/Kuralsýz Çalýþma, Norm
Kadro, Performansa göre Ücret, Toplam Kalite
Yönetimi gibi uygulamalar, Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý'nda fiilen uygulanmaya
konulmuþtur.
Söz konusu uygulamalar, adlarý þaþaalý
olsa da, çalýþanlar arasýnda dayanýþma
yerine rekabeti körükleyen, idarecinin
keyfiyetine býrakýlan, iþverenin Böl-ParçalaYönet çabasýna hizmet eden uygulamalardýr.

Bu yasanýn uygulanmasýyla birlikte, maliye çalýþanlarý arasýnda
yapay ayrýmlar yaratýlmýþ, ayný iþi yapan, ayný masada çalýþan, ayný
hizmet yýlýna sahip, ayný statüdeki maliye emekçileri arasýnda,
Uzman olan - Uzman olmayan þeklinde kariyer ayrýmcýlýðý
uygulamasýna geçilerek, uzman olarak kabul edilenlere 500 YTL
fazla ücret ödemesine baþlanmýþtýr.
Örneðin: 28 yýllýk Vergi Dairesi Müdürü 1680 YTL, 22 Yýllýk
Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý 1440 YTL, 14 yýllýk Þef 1120 YTL,
18 yýllýk Memur 1010 YTL, 5 yýllýk Memur 940 YTL maaþ
almaktayken, 5 yýllýk Uzman 1530 YTL, Uzman Yardýmcýsý ise
1350 YTL maaþ almaktadýr.
BES, Maliye Bakanlýðý ve AKP iktidarýnýn bilimsel ve akademik
hiçbir dayanaðý olmayan bu uygulamasýný akýl, bilim, maliye mesleðinin
formasyonu, kültürü ve eþitlik ilkesi ile baðdaþtýramamakta, bu
7

uygulamanýn çalýþanlar arasýnda eþitsizlik, ayrýmcýlýk ve huzursuzluk
yarattýðýný savunmaktadýr.
Bu nedenle, bu haksýz uygulamalara bir son verilmesini, dolayýsýyla
mevcut uygulamanýn ortadan kaldýrýlmasýný ve tüm maliye çalýþanlarýný
kapsayan yeni bir düzenlemenin yapýlmasýný zorunluluk olarak
görmektedir.
AKP iktidarýnca tüm Maliye Bakanlýðý birimlerinde uygulamaya
konulan Kariyer ayrýmcýlýðý uygulamasý veya diðer adýyla Uzman,
Uzman Yardýmcýsý, Uzman Olmayanlar düzenlemesi, maliye
emekçileri açýsýndan her þeyden önce çalýþma barýþýný bozan,
meslek dayanýþmasýný ortadan kaldýran, çalýþanlar arasýnda rekabeti
arttýran, aralarýndaki güven iliþkisini zedeleyen ve birbirine düþman
eden özellikler içermektedir.
Bu kariyer ayrýmcýlýðý uygulamasýyla, ayrýca, ayný iþi yapan maliye
emekçileri arasýnda yapay bir hiyerarþi de yaratýlarak iþ ve meslek
birliði bozulmakta, Eþit Ýþe, Eþit Ücret ilkesi ortadan kaldýrýlarak,
ayný iþi yapanlar arasýnda adaletsiz ve eþitsiz bir ücret ayrýmý hayata
geçirilmektedir.
Sendikamýz, öngörüleriyle olacaklarý yýllar öncesinden tespit
etmiþ ve taleplerini çalýþma barýþýnýn korunmasýna uygun bir biçimde
ifade etmiþtir. Hukuki anlamda giriþimlerde bulunmaktan geri
kalmamýþ, konuyu yargýya taþýmýþtýr. Bakanlýk yetkilileriyle yapýlan
görüþmelerde, K.Ý.K. toplantýlarda, yazýþmalarda tavrýný Maliye
Emekçilerinden yana koymuþ, Müdür, Müdür Yardýmcýsý, Þef,
Uzman, Uzman Yardýmcýsý veya Memur ayrýþtýrmasýna karþý
çýkmýþtýr.
Maliye Bakanlýðý, maliye emekçilerinin örgütlü gücü olan
sendikamýzýn taleplerini duymak bir yana, alttan alta yapýlan
deðiþikliklerin, çalýþanlarýn yararýna olduðu yalanýný örgütlemeye
çalýþmýþtýr.
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GÖREVDE YÜKSELMENÝN ÖNÜNDEKÝ
ENGELLER KALDIRILSIN
Aþaðýdaki tabloda, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Merkez ve Taþra
teþkilatýnda 2000-2006 yýllarý arasýnda görev yapan personelin
sayýsý görülmektedir.
5345 sayýlý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn, Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun 05/05/2005 tarihinde TBMMde kabul edilerek
16/05/2005 tarihinde uygulamaya konulmuþtur.
Ýlgili Kanunun 1. maddesi, bu Kanunun amacýný: Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý, gelir politikasýný adalet ve tarafsýzlýk içinde uygulamak;
vergi ve diðer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin
vergiye gönüllü uyumunu saðlamak; mükellef haklarýný gözeterek
yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca
yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlýk, hesap
verebilirlik, katýlýmcýlýk, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklýlýk temel
ilkelerine göre görev yapmak üzere kurulmuþtur þeklinde ifade
etmektedir.
Maliye emekçilerinin yoðun tepkilerine raðmen, taleplerimiz
gözardý edilerek çýkarýlan kanunda, mevcut çalýþanlarýn ekonomik
ve özlük haklarý tamamýyla baþkanlýðýn insafýna býrakýlmýþtýr.
Yasa görüþüldüðü dönemde, komisyonlardaki geçiþ sürecini de
göz önüne alarak, yýlda 4 maaþ ikramiyenin altýna imza atan
hükümet temsilcileri, TBMM Genel Kurulunda çark etmiþ, Meclis
kürsülerinde mevcut çalýþanlarý maðdur etmeyecekleri, ekonomik
iyileþtirmeleri farklý yöntemlerle yapacaklarý yalanlarýný ifade etmiþler
ve yasanýn Geçici 3. maddesi ile de tüm maliye çalýþanlarýný hayal
kýrýklýðýna uðratmýþlardýr.
Geçici 3. maddede yer alan aþaðýdaki paragraftan da anlaþýlacaðý
gibi, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn yönelimlerinde yeni süreç için ana
kadro olarak Gelir Uzmaný kadrosu tanýmlanmakta ve mevcut
çalýþanlarýn önemli bir kýsmýnýn görevde yükselme hakký da gasp
edilmektedir.
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Baþkanlýðýn merkez veya taþra teþkilatý kadrolarýnda görev
yapan ve son üç yýlda bakanlýkta olumlu sicil almýþ olan personel,
yaþ ve öðrenim alaný þartlarý hariç kamu görevlerine ilk defa
atanacaklar için yapýlacak sýnavlar hakkýnda genel yönetmelik ile
maliye bakanlýðý gelirler genel müdürlüðü gelir uzmanlýðý görev,
çalýþma ve atama yönetmeliðindeki þartlarý taþýmalarý kaydýyla, bu
kanunun yayýmý tarihinden itibaren beþ yýl içinde, açýlacak özel
sýnavlardan en fazla üçüne girme hakkýna sahiptir. Bu sýnavý
kazananlar gelir uzmaný olarak atanýrlar.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet sitesinde (www.gib.gov.tr)
yer alan, aþaðýdaki tabloda merkez ve taþra teþkilatýnda görev
yapan personelin, yýllar itibariyle sayýsý görülmektedir.
Þimdi Yetkililere soruyoruz : 40 bin civarýndaki gelir idaresi
çalýþanýný nasýl bir süreç beklemektedir? Yetkililerin beyanlarýnda
10 bin Gelir Ýdaresi çalýþanýnýn Gelir Uzmanlýðýna atanacaðý ifade
edilmiþ ve geçtiðimiz yýl içerisinde bu sayýnýn 2500ü adý geçen
kadroya atanmýþtýr. Bu durumda geriye 7500 kadro kalmýþ
MERKEZ VE TAÞRA TEÞKÝLATINDA GÖREV YAPAN
PERSONELÝN YILLAR ÝTÝBARÝYLE SAYISI
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Þemada da görüldüðü gibi; Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet
sitesinde mevcut çalýþanlarýn eðitim durumu istatistiði de yer
almaktadýr. Mevcut çalýþanlarýn ortalama 30 bini bu kurumda 10
yýldan fazla bir süredir çalýþmaktadýr. Maliye Bakanlýðýna yýllarýný
vermiþ olan bu kiþiler, yeterli mesleki formasyona da doðal olarak
sahip emekçilerdir. Bu durumun görmezden gelinmesi, istihdam
ihtiyacý da göz önüne alýndýðýnda kaynaklarýn rasyonel
kullanýlmamasýna çarpýcý bir örnektir ki, bunun iktisat bilimindeki
karþýlýðý israftýr.
EÐÝTÝM DURUMU

GEÇÝCÝ 3. MADDE KALDIRILMALIDIR
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý sürecinde
lise mezunu bir çalýþaný örnek olarak ele alýrsak, þöylesi çarpýcý bir
örnekle karþýlaþacaðýmýz açýktýr.
5345 sayýlý Gelir Ýdaresi Yasasý, 2005 yýlý Mayýs ayýnda yürürlüðe
girdiðinden, lise mezunu bir kurum çalýþanýnýn ayný yýl üniversite
sýnavýna baþvuru yapma þansý bulunmamaktadýr. 2006 yýlýnda
üniversite sýnavýna girmeye karar verir ve girdiði ilk sýnavý kazanýrsa,
en erken 2009 yýlýnda mezun olabileceði malumdur. Örnek olarak
ele aldýðýmýz bu kiþi, koþullar elverirse ayný yýl KPSS sýnavýna girer
ve bu sýnavý da kazanýrsa, yine koþullar denk düþerse, sadece 1
defaya mahsus olmak üzere Gelir Uzmanlýðý sýnavýna girebilecektir.
Tabii, bu arada örnek olarak ele aldýðýmýz bu kiþi yoðun iþ temposunda
çalýþmaya devam edecek ve tüm bu haksýzlýklarý görmezden gelerek,
özveriyle kamu hizmeti vermeyi de sürdürecektir. Dolayýsýyla
örneklenen kiþinin sosyal yaþamý ve aile hayatý tamamen ortadan
kalkacaðý açýktýr.
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BU DURUM DÜPEDÜZ MEVCUT ÇALIÞANLARIN
ÖNEMLÝ BÝR KISMININ TASFÝYESÝ DEMEKTÝR
4 yýllýk üniversite mezunlarý dýþýnda kalan personel için, Gelir
Uzman Yardýmcýlýðý kadrosu ihdas edilmelidir. Üniversite koþulu
yerine, gerekli meslek içi eðitim kurumca verilmeli ve bu eðitimin
ardýndan yeterlilik þartý aranmalýdýr. Gelir Uzmanlýðýna geçiþte 5
yýllýk süre, 3 sýnav hakký ve KPSS sýnav þartlarý yapýlacak bir
düzenlemeyle ortadan kaldýrýlarak, maliye emekçilerinin yükselmesinin
önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr.

EK ÜCRET UYGULAMASI, MALÝYE
ÇALIÞANLARININ EMEKLÝLÝKLERÝ ÖNÜNDE
EN ÖNEMLÝ ENGELDÝR.

Çalýþýrken, emekli sandýðý kesintisi yapýlmayan ve vergilendirilmeyen
taban aylýðý ve bazý adlarla kurulmuþ bulunan fonlardan yapýlan
ödemeler, memurlar için avantaj gibi görünmekle birlikte, emeklilikte
bu durum tam tersi bir etki yaratmaktadýr.
Esas olan, bu ödemelerin bordrolara dahil edilerek, emekli sandýðý
kesintisine ve vergiye tabi olmasýnýn saðlanmasýdýr. Böylece, hem
bütçe birliði saðlanacak, hem de emekliye ayrýlma halinde ücretlerde
uçurum sayýlacak düþüþler oluþmasýnýn önüne geçilebilecektir.
Emeklilik günlerini düþünen hiçbir memurun, bu ödemelerin
emekli keseneðine ve vergiye tabi tutulmasýna karþý çýkmasý mümkün
deðildir. Çünkü, ücretlerdeki bu deðiþim nedeniyle, çoðu çalýþan
istediði, hatta saðlýk sorunlarý nedeniyle zorunluluk duyduðu hallerde
bile emekliye ayrýl(a)mamaktadýr. Aþaðýda da görüleceði üzere, 10
binin üzerinde gelir idaresi çalýþaný 21 ila 26 yýl üzeri hizmet
süresine sahiptir.
TAÞRA
PERSONELÝNÝN
HÝZMET
SÜRELERÝNE
GÖRE
DAÐILIMI
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GÖREV TAZMÝNATI
GENELLEÞTÝRÝLMELÝDÝR

UYGULAMASI

Bilindiði üzere Bakanlar Kurulu, Resmi Gazetenin 14 Mart 2002
gün ve 2002/3546 sayýlý Kararnamesinin eki olarak bir Karar
yayýnlamýþtýr. Bu kararýnýn 1. maddesinde; 15.1.2002/14.7.2002
tarihleri arasýnda geçerli olmak üzere, aylýklarýný 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanunu, 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel
Kanunu, 3466 sayýlý Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayýlý
Yükseköðretim Personel Kanunu ve 2802 sayýlý Hakimler ve
Savcýlar Kanununa göre almakta olan personelden; makam ve
yüksek hakimlik tazminatý öngörülen kadrolara atanmýþ olanlardan,
makam veya yüksek hakimlik tazminatý gösterge rakamlarý: 6000
olanlara 9000, 5500-4500 olanlara 7000, 4000 ve daha az
olanlara 6000 gösterge rakamýnýn, almakta olduklarý makam veya
yüksek hakimlik tazminatý göstergesi rakamlarýna ilave edilmesi
suretiyle bulunan gösterge rakamýnýn, memur aylýklarýna uygulanan
katsayý ile çarpýmý sonucunda bulunacak miktarda, görev tazminatý
ödenir þeklinde bir düzenleme getirilmiþtir.
Bu düzenlemeye karþý, KESKe baðlý Yapý Yol-Sen tarafýndan
Danýþtay 11. Dairesinde dava açýlmýþ ve açýlan bu dava, Danýþtay
11. Dairesince reddedilmiþ, reddedilen davanýn Danýþtay Ýdari
Dava Daireleri Genel Kurulunda görüþülmesi aþamasýnda, Yapý
Yol-Senin itirazlarý yerinde görülerek dava olumlu bir yöne evrilmiþtir.
Bahsi geçen davanýn özü, sadece yüksek dereceli Devlet
Memurlarýna Görev Tazminatý adý altýnda, ayda 227 ila 820 YTL
arasýnda bir miktarýn ödenmesine dair uyuþmazlýktan ibarettir.
Yapý Yol Senin bu duruma itiraz ederek olayý yargýya taþýmasý
sonucunda, 5 yýlýný doldurmuþ bulunan tüm memurlara çýkartýlmasý
gereken bir Bakanlar Kurulu Kararýyla Görev Tazminatý adý altýnda
bir ödemenin yapýlmasý olanaklý hale gelmiþtir.
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Þimdi tüm kamu emekçileri bu davanýn takipçisi olmalý ve bu
taleple fiili ve meþru eylemler gerçekleþtirmeli, bu hat üzerinden
ýsrarlý ve inatçý eylemlilikler gerçekleþtirip kararlýlýðýný sergileyerek,
Eþit Ýþe, Eþit Ücret talebinin hayat bulmasýna katký sunmalýdýr.

3 EK ÜCRETLERÝMÝZ % 100
ARTTIRILARAK, MAAÞA DAHÝL
EDÝLSÝN.
3 GELÝR UZMANLIÐINA GEÇÝÞÝN
ÖNÜNDEKÝ ENGELLER
KALDIRILSIN.
3 GÖREV TAZMÝNATI
TÜM ÇALIÞANLARA VERÝLSÝN.
3 EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET ÖDENSÝN.
3 TÜM ÇALIÞANLARI BU TALEPLER
ÝÇÝN YAPACAÐIMIZ EYLEM VE
ETKÝNLÝKLERE KATILMAYA,
DESTEK OLMAYA ÇAÐIRIYORUZ.

VERGÝDE ADALET
EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET
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