Yoksulluk ve
zenine
Yolsuzluk Dü

İTİRAZIMIZ

VAR!

Siyasi iktidar temsilcilerinin “biz iktidara geldiğimizde..” diye başlayan cümlelerle 15 yıllık iktidarlarını öve öve bitiremedikleri, “dünyanın en güçlü
ekonomisiyiz, Avrupa bizi kıskanıyor, büyümede
dünya birincisiyiz, kişi başına düşen milli geliri şu
kadar artırdık, IMF’ye borcumuzu ödedik, borç verir hale geldik, çalışanları enflasyona ezdirmedik”
vb. söylemleriyle bu güne kadar geldik.
15 yıllık sürece bakıldığında, siyası iktidar tarafından yapılan güzellemelerin emekçilere yansımasının olumlu olmadığı ortadadır. İşsizlik, enflasyon,
cari açık, iç ve dış borç rakamları, döviz kurlarında
yaşanan dalgalanmalar göz önüne alındığında Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde uçuruma doğru sürüklenmektedir. Emekçilere yansımayan ekonomik
büyümeler ve milli gelir artışları, zengini daha zengin yaparken emekçileri daha da yoksullaştırmıştır.
Türk-İş'in 2002 Kasım ayı açlık sınırı rakamı 369 TL
iken % 435 artarak 2017 Aralık ayında 1.608.13
TL’ye yükselirken, 2002 Kasım’da 1.122 TL olan
yoksulluk sınırı rakamı %466 artarak 5.238 TL’ye
yükselmiştir. Mevcut tablo kamu emekçilerinin
%99’unun yoksulluk sınırı altında maaş aldığını
göstermekle birlikte en düşük memur maaşının
2.800 TL olması, maaşların giderek yoksulluk sınırından uzaklaşarak açlık sınırı rakamlarına doğru
yaklaştığını göstermektedir.
SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİ YIRTIP ATACAĞIZ!
Kamusal alanda yaşadığımız haksızlıklara, eşitsizliklere ve adaletsizliklere çözüm olması bir yana,
yaşadığımız sorunları derinleştiren, taleplerimizin
gündeme bile getirilmediği satış sözleşmelerine
mahkûm edilmeye çalışıldığımız bir süreç rutin
hale getirilmeye çalışılmaktadır.
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Kamu emekçilerinin iş yerine gitmek için katlandığı
yol parasını ya da iş yerinde yediği öğlen yemeği
maliyetini bile karşılamaktan uzak maaş artışlarını
kazanım diye yutturmaya çalışan yandaş sendika
Memur-Sen’e ve kamu emekçilerini enflasyona ezdirmedik diyen AKP iktidarının yalanlarına tepkilerin her geçen gün arttığı bir süreç yaşanmaktadır.
TÜİK’İN RAKAMLARI
YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR!
Kamu emekçilerinin gerek maaş artışlarında gerekse kayıplarının karşılanmasında veri olarak alınan
enflasyon hesaplamaları, emekçileri yoksullaştırmanın etkili bir aracı haline gelmiştir. Enflasyon hesaplamasında oluşturulan sepette yer alan mal ve
hizmetlerin kapsamı emekçilerin tüketim alışkanlıkları ile bağdaşmamakta, başta gıda ve konut olmak
üzere zorunlu harcamalarının sepetteki payı bilinçli olarak düşük tutulmaktadır. Emekçiler için done
olacak gerçek enflasyon oranının tespiti, öncelikle
TÜİK’in siyasi iktidarın baskılanmasından çıkartılarak bağımsız bir yapıya kavuşturulmalı, emekçilerin
tüketim alışkanlıkları üzerinden ayrı bir enflasyon
sepeti oluşturulmalıdır. TÜİK yönetiminde emekçilerin temsilcilerine de yer verilmelidir.

VERGİDE ADALET SAĞLANSIN!
15 yıllık AKP tarihinde ortaya konulan vergi uygulamaları her geçen gün vergi adaletsizliğini daha da
derinleştirmektedir. Daha önce ücret ve maaş gelirleri ayrı bir gelir vergisi tarifesine tabii iken AKP
döneminde gelir vergisi tarifesi teke düşürülmüş,
özellikle %15’lik vergi dilimi matrahı gerek enflasyon, gerekse de yeniden değerleme oranının altında arttırılarak emekçilerin yılın ortasına gelmeden
%20’lik ikinci vergi diliminden vergilenmesinin önü
açılmıştır. Bu uygulama 2015 Aralık ayında açlık sınırı rakamlarının altında seyreden asgari ücretin
bile %20’lik vergi dilimine girmesine yol açmıştır.
Özellikle kamu emekçilerinin yılın ikinci yarısında
aldıkları maaş zamları vergi dilimi marifeti ile geri
alınmakta, ocak ayı maaşlarının temmuz ayı maaş

artışlarına rağmen aralık ayı maaşlarından yüksek
olma seyri devam etmektedir.
Gelir durumuna bakılmaksızın herkesten aynı oranda alınan dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisinde
oranının %70 olması çarpık ve adaletsiz vergi sistemimizi resmederken, bu işleyiş gelir dağılımı eşitsizliğini de körükleyen bir sonuca yol açmaktadır.

Sendikamızın bu alanda talepleri net ve açıktır, yıllardır vergide adalet talebini, mücadelesinde şiar
edinen sendikamız;
Açlık sınırı rakamının vergiden ve her türlü kesintiden muaf tutulmasını, yoksulluk sınırı rakamının,
birinci vergi diliminden vergilendirilmesini, tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden dolaylı vergilerin kaldırılmasını savunmaktadır.
AKP iktidarının emekçileri yolunacak kaz görme
anlayışı 2017 yılında da devam etmiştir. Gerek yasalarda, gerekse de bütçe kanununda yapılan düzenlemelerde taleplerimiz yok sayılarak dolaylı vergilerde artışa gidilmiş ve kapsamı genişletilmiştir.

2018 bütçesinde de yerini bulan güvenlikçi politikalar nedeniyle, toplum yararına kullanılması gereken kaynaklar askeri harcamalara akratırlamtadır.
MİLYON DOLARLAR KAZANAN FUTBOLCULARA
ASGARİ ÜCRET VERGİSİ!
2018 yılı itibariyle vergisini düzenli ödeyen mükelleflere %5 vergi indirimi yürürlüğe girerken, milyonlarca bordro mahkumlarının maaşları eline bile
geçmeden her ay peşin olarak ödedikleri vergiler
bu kapsam dışında tutulmuştur. Bir yıl önce elde
ettiği geliri bir yıl sonra iki taksit halinde vadesinde ödeyenlere %5 vergi indirimi yapılırken, her ay
vergisini peşin olarak ödeyen emekçiler 2018 yılında da gelir vergisi tarifesi marifetiyle soyulmaya
devam edecektir. Yıllık milyonlarca dolar kazanan
profesyonel futbolcuların gelir vergisi oranının
2019 yılı sonuna kadar %15’lik vergi diliminde sabitlenmesiyle de milyonlarca emekçiyle adeta alay
edilmiştir.
KHK’LER KAMU EMEKÇİLERİNİN TEPESİNDE
DEMOKLES’İN KILICI GİBİ SALLANMAKTADIR...
Kamusal alanın tasfiyesi ve bu alanda oluşan boşluğun cemaatlerin ve piyasanın insafına bırakılması,
kamuda yaşanan siyasi kadrolaşmaların Türkiye’yi
ne hale getirdiği ortadadır. Başta eğitim, sağlık ve

sosyal güvenlik olmak üzere temel kamu hizmetlerinin hızla piyasalaştığı bir süreçte temel kamu
hizmetlerine ulaşımın emekçiler açısından maliyeti her geçen gün artmaktadır.
15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL’le, halkın
iradesi yok sayılarak TBMM by-pas edilmiş, Türkiye
KHK’lerle yönetilen bir diktatörlüğe dönüşmüştür.
Kamuda yaşanan haksız ve hukuksuz işten atmaların, emekçiler arasında korku yaratmayı amaçladığı ortadadır. Yapılan işlemlerin hukuksuz olduğunu
siyasi iktidar da bildiğinden yargı süreçlerini tıkayarak KHK ile oluşturduğu komisyon aracılığı ile süreci uzatmaya çalışmaktadır.
Kamu emekçileri arasında huzursuzluk her geçen
gün artmakta, yaşanan süreç emekli olma eğilimini
hızlandırmaktadır. Fiilen güvencesiz hale getirilen
kamu emekçileri bağımsız ve tarafsız kamu hizmeti
anlayışından hızla uzaklaşmaktadır.
Temel kamu hizmetlerinin parasız, nitelikli ve ulaşılabilir olduğu yeni bir kamusallık ihtiyacı her geçen
gün kendisini daha fazla hissettirmektedir. Kamu
emekçilerinin iş güvencesinin tartışma konusu bile
yapılmayacağı, emekçilerin söz ve karar sahibi olacağı bir anlayışın hayata geçirilmesi, kamusal alanın demokratikleşmesinin ilk adımı olacaktır.
Her geçen gün ortaya atılan yolsuzluk iddiaları Türkiye sınırlarını aşmıştır. İddia kimden ve kim için
gelirse gelsin TBMM ve yargı aracılığı ile üzerine
gidilmeli ak koyun kara koyun ortaya çıkmalıdır.
Üç dönemdir AKP ile Yandaş sendikası Memur Sen
arasında imzalanan satış sözleşmelerinin kamu
emekçilerine getirisinden çok götürüsü olmuştur.
Öncelikle büyümede yakalanan %11’lik oran üzerinden dünya birincisi olduk güzellemesi yapan
siyasi iktidar bu büyümeden emekçilerin payını
vermelidir.
Kamuda en düşük maaş yoksulluk rakamı (5.238
TL) seviyesine çekilmelidir.
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