VERGÝ HAFTASI ALDATMACASINA HAYIR
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GELÝR ÝDARESÝ EMEKÇÝLERÝ ARASINDA
ÜCRET ADALETÝNÝ SAÐLAMAYANLAR NEYÝ KUTLUYOR?
2005 yýlý IMF Kredi dilimlerinin açýlmasýnýn birinci þartý, Gelir Ýdaresi Yasasýnýn çýkartýlmasý
ve devletin gelirlerinin IMF ye teslim edilmesi ve bir bütün olarak Maliye Emekçilerinin ayrýmcý
uygulamalarla tasfiye edilmesidir.
Çýkartýlan bu yasayla, ayný koþullarda çalýþan, ayný iþi yapanlar arasýnda önce ücrette ayrýmcý
uygulamalara geçilmiþ olup, çalýþanlar arasýndaki tüm insani iliþkiler yok edilerek dayanýþma
yerine bireyci, bencil ve birbiriyle yarýþan bir çalýþma anlayýþý hakim kýlýnmýþtýr. Ýþin niteliðinde
herhangi bir deðiþim olmadan çalýþanlarý bölmenin temel nedeni; tasfiye sürecini hýzlandýrmak
ve emekçilerin bu sürece iliþkin tepkilerini ortadan kaldýrmaktýr.
Adil bir vergi sistemi oluþturularak, gelirle doðru orantýlý vergi tahsilatý ortadan kaldýrýlmýþ,
dolaylý vergiler ve tüketim maddeleri üzerinden alýnan vergiler artýrýlýrken sermaye üzerinden
alýnan vergiler istisna ve muafiyetlerle, aflarla azaltýlmýþtýr.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Þubat ayýnýn son haftasýnda vergi haftasý etkinlikleri ve
kutlamalarý yapýlmaktadýr.
Deðerlendirmelerin ve kutlamalarýn temelinde verginin kutsallýðý, müþteri memnuniyeti ve
mükellef odaklý sistem yer almaktadýr.
Vergi toplayan biz emekçilerin emeðinin kutsallýðý ise dikkate bile alýnmamaktadýr. Tüm iþ
yerlerinde emekçiler uzmanlýk adý altýnda bölünmüþ, ücret adaletsizliði yaratýlmýþtýr. Çalýþanlarý
bölen, kendi arasýnda karþý karþýya getiren, ücret uçurumu yaratan bir anlayýþýyla ortak
kutlamalar yapýlmasý ve vergi memurlarýnýn sorunlarýnýn çözümünde bir adým atýlmamasý
kabul edilemez.
Bütün çalýþanlarý ile mahkemelik olan bir kurumun hiçbir þey yokmuþ gibi davranmasý ve
emekçilerin taleplerini, özellikle EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET mücadelemizi görmezden gelmektedir.
Ýdarenin Vergi Haftasý etkinliklerine çalýþanlarý katma amacý kendi yarattýklarý huzursuzluklarýn
ve adaletsizliklerin üstünü örtme çabalarýdýr. Biz emekçiler hafýzalarýmýzý yitirmedik. Bu yasayý
çýkaran ayný zihniyet Kamuda Performans Esaslý Yönetim Modeli ile çalýþanlar arasýndaki
var olan ayrýmcýlýðý daha da körüklemektedir. Bu günlerde iþ yerlerinde bir taraftan vergi
haftasý etkinliklerinde görevli personeller belirlenirken, diðer yandan da performans uygulamasý
hayata geçirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Kamuda Performans Esaslý Yönetim Modeli Avrupa Birliði ve ÝMF ile yapýlan Hizmet Ticaret
Anlaþmalarý (GATS) çerçevesinde AKP hükümeti tarafýndan Kamu Reformu Çalýþmalarý ile
birlikte yönetilmektedir.
Amaç, Toplam Kalite, Mükellef Odaklýlýk, Müþteri Memnuniyeti gibi uygulamalarla çalýþanlarýný
bu yasaya ve bu yönetim modeline uygun davranýþlarý ortaya çýkarmak ve mücadele edilmesini
engellemektir. Uygulamanýn sonucunda emekçileri bekleyen; çalýþanlarýn birbiriyle rekabet
etmesi, iþ yükünün artýrmasý, çalýþma süresini gönüllülük temelinde uzatýlmasý, çok çalýþanýn
çok ücret almasý deðil, aþýrý ve yoðun çalýþmanýn hayata geçirilmesi, ücret adaletsizlikleridir.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý 2010 yýlý Performans Programýnda emekçiler lehine hiçbir belirlemede
bulunmadýðý gibi tamamen TKY uygulamalarý olduðu ve emekçileri programýn bir parçasý
haline getirmeye çalýþýldýðý görülmektedir. Yine Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Kamu Hizmet Standartlarý
Tablosu belirleyerek, verilecek hizmetlerin sürelerini belirleyerek kamuoyuna açýklamýþtýr. Bu
tablolarda iþ yükü, personel eksikliði vb. etkenler göz önünde bulundurulmamýþ, liste kamuoyuna
açýklanarak mükelleflerle emekçiler karþý karþýya getirilmesine neden olunmaktadýr
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EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET

Performans özü itibariyle serbest piyasa ekonomisinin bir parçasý olup, kapitalizmin köleleþtirme
yöntemlerinden biridir.
Bugün iþ yerlerinde baþarýlý 3 memurun belirlenmesi yöntemi, demokratik bir havaya
büründürülerek, ödüllendirme biçiminde gösterilebilir, sonrasýnda ücret noktasýnda ödüllendirme
olabilir. Ancak, bu adil ve tarafsýz bir belirleme olmadýðý gibi, çalýþanlarýn yarýþtýrýlmasýnýn bir
sonucudur. Buradaki amaç ise çalýþanýn ödüllendirilmesi deðil, ödül bahanesi ile bizleri birer
yarýþ atýna çevirmektir. Bu uygulamanýn altýnda 2008 yýlý Toplu Görüþme Mutabakat Metni ne
imza atan sendikalarýn performans uygulamasýnýn öneri sahipleri olarak sorumluluklarý vardýr.
Kamu Personel Yasa Tasarýsý ile devletin asli ve sürekli hizmetini görenler yani memur
tanýmý deðiþtirilmekte ve diðer tüm kamu emekçileri sözleþmeli köle haline getirilmek istenmektedir.
Uzmanlara iliþkin hazýrlanan yasa deðiþiklik taslaðýnda bu yaklaþým tamamen ortaya çýkmaktadýr.
Taslakta, uzmanlarýn sözleþmeli istihdamý, sözleþme ödeneði, verimli çalýþma ödeneði gibi
belirlemeler yapýlmasý uzmanlýk kadrolarýndaki emekçilerinde gelecekte nelerle karþý karþýya
kalacaðýný göstermektedir. Amaç kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesi olup, sözleþmeli kölelik
sistemi ile iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasý ve kamu hizmetlerinin piyasaya açýlmasýdýr.
Emekçiler olarak, bu saldýrýlarý bir bütün halinde görmek ve güçlerimizi birleþtirerek mücadeleyi
yükseltmeliyiz.
Þimdi Maliye Bakaný ve Gelir Ýdaresi Baþkanýna soruyoruz;
 Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn oluþturulmasýyla yaþanan 5 yýllýk süreçte vergi gelirleri artmýþ mýdýr?
Vergi Adaleti saðlanmýþ mýdýr?
 Ayný iþi yapan emekçiler arasýndaki yaratmýþ olduðunuz ücret farklýlýðý, hakkaniyet ve eþitlik
ilkelerine uygun mudur?
 Performans Esaslý Yönetim Modeli insan temel hak ve özgürlüklerine aykýrý deðil midir?
 Eþit iþe eþit ücret uygulamasý neden istenmemektedir?
 Maliye Emekçilerinin ek ödemelerinin emekli keseneklerine eklenmemesinin gerekçesi nedir?
 Personel eksikliði yeni kadrolu personel istihdamýyla neden giderilmemekte, az personelle çok
iþ yaptýrma sorunun çözümü olarak mý görülmektedir?
 Diðer kamu kurumlarýnda VHKÝ kadrosu sýnavsýz olarak verilmekte iken, Maliye Bakanlýðýnda
sýnav koþulunda ýsrar edilmesinin nedeni nedir?
 Vergi Haftasý etkinlikleri ve kutlamalarý sermaye sýnýfý ve iþverenlerle yapýlýrken, Maliye
emekçilerine neden ikramiye verilmemektedir?
 Vergide adaletin saðlanmasý için, neden servetten vergi alýnmýyor, neden herkesten gelirine
göre vergi alýnmýyor, neden dolaylý vergiler kaldýrýlmýyor, neden asgari ücret vergi dýþýnda
tutulmuyor?
VE TÜM BU SORULAR CEVAPLANMADAN, SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN NASIL VE KÝMÝNLE,
HANGÝ AMAÇLA VERGÝ HAFTASI KUTLAMALARI YAPILIYOR?
Ne emekçileri ne de mükellefleri adil bir sistem oluþturulmasýný engelleyenlere karþý; haklarýmýz
ve geleceðimiz için mücadele örgütü olan Sendikamýzda örgütlenmek ve mücadeleye katýlmak tüm
maliye emekçilerinin sorumluluðudur.
Biz BES olarak dün olduðu gibi bugünde bu uygulamalarýn karþýsýnda olacaðýz ve mücadelemizi
kararlýlýkla sürdürmeye devam edeceðiz.
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