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vergide
istiyoruz!
ADALET!

u Değerli Büro Emekçileri;
Rutin bir tekrara dönen, yıl değiştiğinde kutlama sayısı 

değişen bir vergi haftası daha geride kaldı. Vergi dairesi 
çalışanları olarak sorunlarımızın tartışılmadığı, adaletsiz gelir 
dağılımını düzeltmek bir tarafa, az kazanandan alıp çok kazanana 
kaynak aktaran bir vergilendirme anlayışının tartışılmadığı, vergi 
kanunlarının sorunsuz mükellef olarak gördüğü; tabiri caizse hali 
vakti yerinde olan mükelleflerin davet edildiği bir vergi haftası 
kutlamasını daha geride bırakmış bulunduk.

Bu vergi haftasında da;

c	Verginin gelir dağılımını bozan ve az kazanan toplum 
kesimlerinden toplanan vergilerin zenginlere gelir yaratmak 
üzere harcandığı konuşulmadı.

c	Toplanan vergilerin toplumun refahına harcanmak yerine 
savaşa ve güvenlik harcamaları için harcandığı konuşulmadı.

c	Az kazanandan da çok kazanandan da aynı oran üzerinden 
alınan ve toplanan vergilerin yüzde altmışından fazlasını 
oluşturan dolaylı vergilerin yarattığı adaletsizlik konuşulmadı.

c	Ve tabi ki, yine vergi gelirlerinin toplayan biz maliye emekçilerinin yaşadığı sorunlar da tartışılmadı ve 
biz yine kutlanan vergi haftasının içinde varmış gibi yapıp, yapılan kutlamaları kenardan seyrettik.

Bilinen bir yanlışı sürekli tekrar edip, her tekrardan sonra, yapılan tekrardan bu sefer doğru sonuç elde 
edileceğini beklemenin mümkün olmadığını, yaşamın her seferinde yeniden ve yeniden teyit ettiği halde, 
vergilendirme sorununu ele alma biçiminin değişmemeside, bu yapılanların bir yanlıştan değil, yapılanların 
bile isteye yapıldığını ve bunun bir tercih olduğunu ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla bizde çok fazla detay yapmadan içinden geçtiğimiz sürecin yakıcı sorunu olarak gündemi teşkil 
eden birkaç başlık üzerine kısaca değinmenin dışında, daha fazla söz söylemenin de zaman israfı olduğunu 
bilmekteyiz.  



Değerli Büro Emekçileri; 
Uzunca bir süredir devam eden, ancak yanlış para politikaları neticesinde ağır bir ekonomik krize 

dönüşen bir süreçte bizler, yani sabit ve dar gelirliler, küçük esnaf  ve işsizler ağır bunalıma sürüklenirken, 
iktidarın yoksulluğu ortadan kaldıracak, başta tarım olmak üzere üretim ve istihdamı destekleyecek vergi 
politikalarını hayata geçirmek yerine, sadece birtakım temel tüketim maddelerinde KDV indirimine gitmesi 
ve bunu bir müjde olarak topluma sunması gerçekten de takdire şayandır.Verilen bu müjde bile iktidarın 
vergilendirme politikasında gerçek ve kalıcı çözümden ne kadar uzak olduğunu göstermeye yeter.

Değerli Büro Emekçileri;
İktidarın vergi politikalarında  geniş yığınların yaşadığı sorunları çözmekten uzak bu bakış açısı, vergiyi 

toplayan biz vergi çalışanlarının sorunlarına gerçekçi ve adil bir çözüm üretmedeki isteksizliğinde de 
görülmektedir. Keza Maliye Bakanlığı çalışanları arasında yaşanan ayrışma, vergi dairesi çalışanları arasında 
da devam etmektedir.Başta ücretlendirme politikalarında yaşanan eşitsizlik, istihdam politikalarındaki 
belirsizlik; özellikle genç çalışanlarda  kurum aydiyetinin oluşmamasına ve genç çalışanların vergi dairelerini 
başka kurumlara geçmek için bir basamak olarak görmelerine yol açmaktadır.

Değerli Arkadaşım, hep tekrar ettiğimiz gibi gerçek değişim sorun gerçek sahipleriyle buluştuğunda 
başlayacak. Bunun için hepimizin birlikte olmaya çok daha fazla ihtiyacımız var.

c	Daha dün yüzde beş maaş zammına imza atan memur-sen’le 3600 ek gösterge pazarlığına oturanlara 
hatırlatmakta fayda görüyoruz, başta biz vergi dairesi çalışanları olmak üzere bütün kamu çalışanları 
kapsayan adil bir ek gösterge düzenlemesi yapılmalı ve Ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalıdır.

c	Maliye Bakanlığı bir bütün olarak ele alınmalı ve maliye çalışanları Genel İdare Hizmetlerinden ayrılarak, 
Mali Hizmetler Sınıfı oluşturulmalıdır. Oluşturulacak Mali Hizmetler Sınıfı içinde Liyakatı esas alan bir 
kariyer planlamasına gidilmelidir.

c	Gelir Uzmanlık Unvanı bir kariyer meslek olarak yeniden tanımlanmalı, vergi incelemesi ve 
tarhıyatında ön inceleme yetkisi tanımlanmalıdır.

c	Kuruma giriş dahil olmak üzere yapılacak bütün sınavlarda mülakat uygulamasına son verilmeli, 
başarı sıralaması yazılı sınav sonucuna göre yapılmalıdır. Merkez Taşra ayrımına son verilmeli, merkez 
teşkilatında çalışanların yararlandığı mali haklardan ayrımsız bütün bakanlık çalışanları faydalanmaldır.

c	Çalışanlara ücretsiz ve nitelikli öğle yemeği verilmeli, yemek hizmetinden faydalanamayan kurum 
dışında çalışanlara yemek bedeli ödenmelidir.

c	İstanbul ve Ankara merkez birimlerinde çalışanların faydalandığı servis imkanı bütün çalışanlara 
sağlanmalı, servis imkanının sağlanmadığı yerlerde işe geliş ve gidiş ücretleri çalışanlara nakden 
ödenmelidir.
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Vergide, Ücrette Adalet!


