
gıda, kira-barınma, ulaşım giderleri için kullan-
maktadır. Buradan kısabildiğini önce eğitime, sağ-
lığa ayırmakta, en son eğer hala parası kalmışsa 
giyime, eğlenceye harcama yapabilmektedir. 

Bir kısım medya, bu ay kamu emekçilerinin ma-
aşlarına yansıtılacak enflasyon farkına ilişkin 
“Memura çifte zam” manşetleri atmış, para des-
telerinin yer aldığı resimler ile süslemiş ve bu ha-
berlerde, "enflasyon farkı" yerine bilinçli olarak 
"enflasyon zammı" ifadelerini kullanmıştır.

Siyasi iktidar ve yıllardır siyasi iktidarın memur 
kolları olarak görev yapan malum konfederasyon 
yönetimi arasında varılan “mutabakatla” kamu 
emekçilerinin ve emekliklerinin maaşları 2018 yı-
lının ilk altı aylık dönemi için %4 oranında artırıl-
mıştır.

Bu altı aylık dönem sonunda enflasyonunun %4’ü 
aşması durumunda, aşan kısım kamu emekçile-
rinin, kamu emekçisi emeklilerinin Temmuz ma-
aşlarına yansıtılacaktır. 2018 yılının ilk altı aylık 
döneminde enflasyon %9,17 olmuştur. Yani kamu 
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2018 Temmuz ayının ilk haftası TÜİK’in açıkladığı 
resmi enflasyon rakamları emekçilerin daha fazla 
yoksullaşmaya devam edeceğini göstermektedir.

4 Yıllık enflasyon %15,39 

4 Ulaştırmada %24,3

4 Gıda ve alkolsüz içeceklerde %18,9 

Son 15 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşı-
yayız.

Diğer taraftan, TÜİK’in resmi enflasyonu ile so-
kakta, çarşıda karşılaştığımız, her gün yaşadığımız 
gerçek enflasyonun uzaktan yakından hiçbir ilgisi 
de yoktur. Kamu emekçilerinin de bulunduğu gelir 
grupları ellerine geçen paranın büyük bölümünü 

Kamu Emekçileri 

Kaybediyor, 

Yoksullaşıyor!

%3,5 İle 

Enflasyon Farkı İle 

Yoksullaşmanın 

Önüne Geçilemez!

En Az Yoksulluk 

Sınırında İnsanca 

Yaşayacak

Bir Ücret İstiyoruz!

MEMURA EK ZAM 
YUTTURMACASINA 
KARNIMIZ TOK!
ENFLASYON FARKI EK 
ZAM DEĞİLDİR!

HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

TALEP EDiYORUZ!
EK ZAM



Seçim öncesi verdiği 3.600 ek gösterge sözünü 
bugün ‘her seçim döneminde böyle vaatlerde 
bulunulur’ diyerek geçiştirenler emeğin aleyhine 
yeni hamleler peşindedir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 
tutarı, yani açlık sınırı 1.927 TL’ye; gıda harcama-
sı ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, 
ulaşım, eğitim, sağlık ihtiyaçları için zorunlu diğer 
aylık harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sı-
nırı 5.623 TL’ye ulaşmıştır.  

Bu rakamlar ortalama 3.000 TL maaş alan kamu 
emekçilerinin yoksulluk sınırından daha fazla uzak-
laşıp hızla açlık sınırına yaklaştığını göstermektedir.

Başta büro emekçileri olmak üzere tüm emekçi-
leri bir kez daha yoksulluğumuzu derinleştiren, 
hepimize güvencesiz çalışma dayatan koşullara, 
yaklaşan ekonomik krizin faturasının, yine bizim 
sırtımıza yıkılmasına karşı hep birlikte mücadele 
etmeye çağırıyoruz.

emekçilerinin ve emekliklerin maaşları %5,17 eri-
miştir. Dolayısıyla Temmuz maaşlarımıza yansıtıla-
cak olan %5,17’lik bu oran enflasyon zammı değil, 
enflasyon farkıdır. Maaşlarda-ücretlerde enflas-
yon oranında artış yapılması sıfır zam demektir.

')

Kamu emekçilerinin çok geniş kısmı Ağustos ayın-
dan itibaren %20’lik ikinci vergi dilimine girecek-
tir. Dolayısıyla enflasyon farkları daha ceplerine 
girmeden vergi olarak kesilecektir.

6 ayda 1580 TL lik kayıp sadece dolar karşısında 
yaşanmıştır. Kamu emekçisinin Ocak-Haziran dö-
nemi maaşı TL cinsinden 3.000 TL’de sabit kalır-
ken, ortalama dolar kuru her ay artmıştır.

Ocak-Haziran döneminde ortalama döviz kurun-
da %22,7 oranında artış yaşanırken kamu emek-
çisinin maaşı sabit kalmış, dolayısıyla maaşı dolar 
cinsinden her ay düşmüştür. 2018 ilk altı aylık dö-
neminin sonunda maaşında dolar cinsinde 342 
dolar kayıp yaşanmıştır.
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EK ZAMİSTİYORUZ!

EN AZ YOKSULLUK 
SINIRINDA, İNSANCA 
YAŞAYACAK BİR ÜCRET 
İSTİYORUZ!DOLAR KARŞISINDA 6 

AYDA MAAŞIMIZDA 1580 
TL KAYIP YAŞADIK.

3600 EK GÖSTERGE 
SEÇİM VAADİ OLARAK 
KALMAMALI, AYRIMSIZ 
TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE 
VERİLMELİDİR.TEMMUZ'DA VERDİĞİ 

ZAMMI, AĞUSTOS'TA 
VERGİ DİLİMİ İLE GERİ 
ALIYOR!


