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2005 yılında IMF’nin Türkiye’ye vermeyi taahhüt 
ettiği kredinin kullandırılmaya başlamasının 
şartlarından birisi, Gelir İdaresi Başkanlığı 
yasasının çıkarılması olmuştur. O dönemde 
sendikamızın yeni bir Duyun-u Umumiye olarak 
nitelendirdiği süreç, tüm itirazlarımıza rağmen 
oldu bittiye getirilerek, belki de yolu bir kere olsun 
vergi dairelerine düşmemiş sözde uzmanların 
hazırladığı GİB yasası maliye emekçilerine 
dayatılmasıyla sonuçlanmıştır.

Günlerce süren grevler ve alan eylemleri ile 
GİB yasasına direnen maliye emekçileri TBMM 
Genel Kurulunda görüşülen yasayı tekrar alt 
komisyonu göndermeyi başarmış, komisyon ilk 
olarak sendikalardan görüş istemiş ne yazık ki 
görüşlerimiz yeteri kadar komisyonda karşılık 
bulmamıştır. Yine ortaya koyduğumuz direnişe 
rağmen 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı 
kurulmuştur. 

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün adının Gelir 
İdaresi Başkanlığı olarak değişmesinin ülkemizde 
uygulanan maliye ve vergi politikaları açısından 
ne gibi değişiklikler getirdiği ortada iken maliye 
emekçileri açısından içine girilen süreç tam 
anlamı ile çıkmaz bir sokak olmuştur. 

Gelir ve Gider birimlerinin ayrılması maliye 
emekçilerine ve kamuoyuna yeniden yapılanma 
olarak yutturulmak istenmiştir. Mükellef odaklılık, 
açıklık, gibi kavramlarla içi süslenen süreç maliye 
hizmetleri yönünden pratikte hiçbir değişiklik 
yaratmamıştır. Halen en basit bir yazışma 
veya resmi evrak en az üç imza aşamasından 
geçmektedir. Ara kademe yöneticileri kaldıracağız 
iddiası yukarılarda yeni yönetici kademeleri 
yaratarak gelir idaresini daha bürokratik bir hale 
getirmiştir.

Eşitlik ve Adalet İçin

BES, TÜM MALİYE EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİDİR!



GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 10 YILI AŞKIN 
BİR SÜREDİR YAPILANDIRILAMAMAKTADIR

Yeni, yeniden yapılanma gibi kavramlar kulağa 
hoş gelse de maliye emekçilerinin söz ve karar 
sahibi olmadığı, demokratik teamüllerin yok 
sayıldığı bir mantıkla, yeniden yapılanmanın 10 
yıl değil 50 yıl da sürse başarılı olma şansı yoktur. 
Gelinen süreçte genelde Maliye Bakanlığı, özelde 
ise Gelir İdaresi Başkanlığı uygulanmaya çalışılan 
pilot uygulamalarla yap-boz tahtasına dönmüştür. 
Maliye Bakanlığı’nın geldiği yer bir çıkmaz sokaktır. 
Çıkmaz sokaktan çıkmanın yolu ise geriye dönerek 
başta yapılan hataların muhasebesini çıkartarak, 
süreci yeniden tanımlamaktan geçmektedir. 

SÜRECİN BAŞARISIZLIĞININ FATURASI 
MALİYE EMEKÇİLERİNE ÖDETİLMEKTEDİR

Maliye emekçilerinin görevde yükselmeleri 
liyakate tabi iken, GİB süreci ile birlikte liyakat 
ortadan kaldırılmıştır. Maliye Bakanlığı’nda 
kuruluşundan bu yana en stratejik role sahip 
olan kadrolardan şeflik kadrosu büyük oranda 
tasfiye edilmiş, mevcut şefler de çalışma hayatına 
küstürülmüştür. Şeflikte olduğu gibi diğer idari 
kadrolar da adım adım tasfiye süreci ile karşı 
karşıyadır. 

Görevde yükselmede unvan ve çalışma yılı 
esasken uzmanlık kadrolarının ihdası ile maliye 
emekçilerine KPSS ve eğitim şartı dayatılmış, 
maliye emekçileri AÖF kapılarında yıllarca 
süründürülmüştür. İçinde bulunduğumuz süreçte 
ise binlerce maliye emekçisi lisans mezunu olduğu 
halde sınav açılmayarak ikinci bir mağduriyetle 
karşı karşıya bırakılmıştır.

Gelir birimlerinde 
uzmanlık sınavla 
mümkünken, gider 
birimlerinde açılmayan 
sınavlar açılan sınav-
larda ise tez ve yeterlilik 
şartı çifte standart 
yaratmıştır. 

Maliye Bakanlığı’nın 
yeniden yapılanma sü-
recinde başarılı olduğu 

tek şey üst kimliğimiz olan maliye emekçisi 
kimliğini yok etmek olmuştur. Maliyeciliği bir 
meslek olarak benimseyen on binler bir anda 
kendisini gelirci, giderci, uzman, memur, kurum 
içi uzman, yeterlilikle uzman olan vb. ayrımların 
içerisinde bulmuştur. İşin özeti herkes kendi 
derdine düşmüştür. Bölünmüşlük hali de 
maliye emekçileri açısından çıkmaz bir sokaktır. 
Unvanlar üzerinden kurulan dernekler içinde 
bulunduğumuz süreçte hükümete yakın olarak 
gördükleri için Memur-Sen’den medet umar hale 
gelmişlerdir.

MERKEZ-TAŞRA VE UZMAN-MEMUR 
AYRIMI ÜCRET ADALETSİZLİĞİNİN 
KAYNAĞI OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR!

Maliye emekçilerinin ek ödeme öncesi Gelir 
İdaresini Geliştirme Fonu üzerinden aldıkları 

paydan da hatırlayacağı 
gibi, sendikamız fon 
ödemelerinde de mer-
kez taşra ayrımına karşı 
aktif bir mücadele 
yürütmüştür. Kaynağı 
ve şekli değişse de 
maliye emekçileri gü-
nümüzde de merkez 
taşra ayrımını uzman 
kadrolar üzerinden 
yaşamaktadır.



Maliye birimlerinde unvanlara bakılmaksızın 
herkesin her işi yaptığı bir durumda unvan 
farklılıklarından dolayı günümüzde 1000 TL’nin 
üzerine çıkan ücret farklılığı kabul edilebilir bir 
durum değildir. Eşitlik ve adalet gibi evrensel 
ilkelerle de bağdaşmamaktadır. Verili koşullarda 
hiçbir kadro ve unvanının zorlama gerekçelerle 
ücret adaletsizliğini meşrulaştırmaya çalışması da 
akla ve vicdana uyumlu değildir.    

MALİYE EMEKÇİLERİNİN VE MALİYE 
HİZMETLERİNİN BÜTÜNLEŞMESİ 
SAĞLANMALIDIR!

Maliye Bakanlığı bünyesinde on yılı aşkın bir süredir 
yaşanan çarpıklıklardan dolayı maliye emekçiler-
inin enerjisinin büyük bir bölümü iç tartışmalara 
gitmektedir. Gerçeklikle bağdaşmayan pilot uygu-
lamalar, geçici görevlendirmeler, il içi rotasyon-
lar ve istihdam belirsizliği maliye emekçilerini 
yaptıkları işe yabancılaştırmış, çalışma motivasyo-
nunu ortadan kaldırmıştır. 

Ülkemizdeki vergi sistemi de Maliye Bakanlığı’nın 
yapılanmasından farklı değildir. Sık sık değişen 
kanunlar, kanunların anlaşılabilmesi için 
çıkartılmak zorunda kalınan tebliğ, iç genelge 
izahat, muktezalara rağmen ortaya çıkan 
uyuşmazlıklarda vergi mahkemelerinde her geçen 
gün katlanarak artan dava dosyaları mevzuatımızın 
içler acısı halini ortaya koymaktadır.

Vergi gelirlerinin %70 oranında dolaylı vergilerden 
oluşmasının, yarattığı vergi adaletsizliği, emekçiler 
üzerindeki vergi yükünün fazlalığı, sermaye 
açısından ülkemizi bir vergi cennetine çevirmiş 
bulunmaktadır.

Vergiciliğin özü herkesten kazancına oranla 
vergi alınmasıdır. Beyana bağlı vergi sisteminin 
olduğu ülkelerde denetim esastır, oysa ülkemizde 
denetim oranı % 2’lerde seyretmektedir. Vergi 
Denetim Kurulu oluşturulmuş olmasına rağmen 
kadrosu bile bulunmamakta, GİB’den geçici 
görevlendirmelerle hizmet vermektedir. Maliye 
emekçileri denetim konusunda işlevlendirilmeli, 
ülkemizdeki vergi sistemi tartışmaya açılmalı 
ve adil bir vergi sistemi oluşturulması için adım 
atılmalıdır.

Maliye emekçileri ve maliye hizmetlerinin tekrar 
bütünleşmesi sağlanmalıdır. Bakanlık içinde ücret 
adaletsizliklerinin giderilmesi ilk adım olmak 
zorundadır. Maliye Bakanlığı bünyesindeki tüm 
uzmanlar tek bir isim altında birleştirilmeli, düzenli 
olarak uzmanlık sınavları açılmalı, sınavlarda 
mülakat uygulamasına son verilmelidir. Yardımcı 
hizmetli personelin başta ek gösterge olmak üzere 
talepleri karşılanmalıdır. Maliye Hizmetleri Sınıfı 
oluşturularak, maliye hizmetlerinin ve maliye 
emekçilerinin bütünleşmesi için bir an önce adım 
atılmalı, tüm kadro ve unvanların yeniden tanımı 
yapılmalıdır. 
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KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA! YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!

BES TÜM MALİYE EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİDİR!

Genelde kamu emekçilerinde olduğu gibi 
maliye emekçilerinin de en önemli sorunlarından 
biri emekliliktir. Bir tarafta emekli olmayı hak 
ettiği halde gelir düzeyindeki düşüş sebebi ile 
emekli olmayı erteleyen on binler, diğer tarafta 
emeklilik yaşı ile ilgili düzenleme sebebi ile emekli 
olması mümkün görünmeyen on binler. Üstüne 
üstlük Bireysel Emeklilik Sistemi dayatması ile 
emekliliğin bedelini de emekçilere ödetmek 
isteyen bir anlayış... Maliye emekçileri her türlü 
ek ödemenin emekli aylığına eklenmesi için 
mücadele etmeli, emeklilik hesabında,  kadında 
20, erkekte 25 hizmet yılını savunmalı ve bireysel 
emeklilik dayatmacasına karşı olmalıdır.

Maliye emekçilerinin mücadelesini bölen anlayış-
lara karşı olmak zorundayız! Bir tarafta genel 
yetkili sendika Büro Memur-Sen, diğer tarafta 
Maliye Bakanlığı’nda yetkili Türk Büro-Sen ve irili 
ufaklı kimi sendikalar ve tekrardan hortlatılan 
dernekçiliğin maliye emekçilerine kadrosu ve 

unvanı ne olursa olsun verebileceği fazla bir şey 
yoktur. Maliye emekçileri doksanların ruhuna 
dönmeli, bir dönem hepimizin üyesi olduğu 
Tüm Maliye-Sen süreçlerinin deneyimlerini 
hatırlamalıdır. 

İşkolumuzda yetkili sendikanın maliye emekçileri-
nin taleplerini toplu sözleşme masasına bile 
götürmekten acizken, bu yıl için tekrar yetki almış 
olması sosyolojik olarak incelenmeye muhtaç bir 
durumdur. Hükümetin bir dediğini iki etmeyen 
anlayış kağıt üstünde yetkili olsa bile fiiliyatta 
maliye emekçilerinin temsilcisi olamaz.

Maliye emekçileri aynı gemide olduklarını 
unutmamalıdır. Ortak taleplerimiz için ortak 
mücadele süreçlerini örmek bu gün oyun 
bozmaktır. On yılda her yaşta her kadro ve 
unvanda maliye emekçini mutsuz etmeyi başaran 
anlayış ve uygulamalara karşı “Bir Arada Bir 
Adım Daha” diyoruz. Her kentten her ilçeden 
maliye emekçilerini oluşturacağımız mücadele 
fotoğrafına katılmaya çağırıyoruz. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?
Son olarak Anayasa Mahkemesi’nin 24.05.2016 
tarih ve 29721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
05.05.2016 tarih ve E:2016/34, K:2016/30 sayılı 
kararı ile 666 sayılı KHK’ya ilişkin verdiği karar 
haklılığımızı bir kez daha tescil etmiştir.

Anayasa Mahkemesi 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’de yapılan “merkez-taşra uzmanı ayrımı” 
ile ilgili düzenlemenin 6223 sayılı Yetki Kanunu 
kapsamında bulunmadığından Anayasa’nın 91. 
maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.

Karar her ne kadar merkez-taşra uzmanları arasındaki 
ücret adaletsizliği ile ilgili olsa da, 666 sayılı KHK ile 
yapılan mali düzenlemelerin tamamının yetkisiz ve 
hukuksuz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 
Merkez-taşra ve uzman -memur arasında ücret 
adaletsizliğini derinleştiren kararnamenenin mali 
düzenlemelerinin tamamı hukuksuz bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Anayasa Mahkemesi siyasi ik-
tidara 1 yıl süre vererek yetkisiz yaptığı işlemlere 
ilişkin düzenleme yapmasını istemiştir.

2012 yılından bu yana özellikle işkolumuzda emek-
çilerin üzerine bir kâbus gibi çöken, ikramiye, vekâlet 
ücreti, havuz parası ve fazla mesai ücreti gibi gelir 
getirici haklarımızı gasp eden 666 sayılı KHK, ek 
ödemelerle ilgili yapılan düzenlemelerle de kamuda 
ücret adaletsizliğinin sembolü haline gelmiştir.

Maliye Bakanlığı tercih yapmak zorundadır; ya maliye 
hizmetlerini ve maliye emekçilerini bütünleştirecek 
adımları atacak, ya da yaşanan bu süreç daha da 
derinleşerek devam edecektir. Maliye Banlığı ve 
siyasi iktidar, ya açılacak on binlerce davayla mu-
hatap olacak ya da Anayasa Mahkemesi’nin verdiği 
1 yıllık süreyi beklemeden sendikamızın da görüşleri 
alınarak yeni bir düzenleme yapacaktır. 


