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TBMM’nin açılması ile birlikte Aralık ayı 
sonuna kadar sürecek bütçe maratonu 
başlayacak. Emekçiler hayat pahalılığı 
ve yaklaşan kış koşullarının getireceği 

yüksek faturaları nasıl ödeyeceğinin telaşını 
yaşıyor. Bırakın 2023 yılını bir ay sonrasını bile 
öngöremediğimiz ekonomik koşullarda siyasi 
iktidarın vaatleri birbiri ardına sıralanırken, 
yaklaşan seçim sürecine paralel seçim 
ekonomisine de geçildi.

Yılbaşında asgari ücrete rekor zam, Temmuz 
ayında ilave zam derken yeni yılda yeni rekor 
zamlardan bahsedilmeye başlandı bile, bu 
örnekten bile anlaşılacağı gibi emekçiler seçim 
değil geçim ekonomisi istiyor. Emekçiler için konut 
alma imkânlarının ortadan kalktığı, ev kiralarında 
fahiş artışların yaşandığı bir süreçte sosyal konut 
projesi ile hayal satılıyor. Yüksek doğal gaz ve 
elektrik faturaları, hayat pahalılığı, eğitim ve sağlık 
giderlerinde yaşanan artışlar, pandemi, ekonomik 
kriz derken emekçiler sert bir kış süreci ile karşı 
karşıya kalacak.

AKP 20 yıllık iktidarı sürecinde emekçilerin 
taleplerine kulaklarını tıkarken, anketlerde 
oy oranlarında düşüş, emekçilerin taleplerini 
hatırlattı. EYT mağdurları için, ekonomimize darbe 
girişimi diyerek tehditler savunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yıllar sonra EYT’lileri hatırladı. Kamu 
Emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasını savu-
nan kamuyu sözleşmeli personelle dolduran 
siyasi iktidar sözleşmeli personele kadro vermeye 
hazırlanıyor.

Biz, yıllardır güvenceli iş ve güvenli gelecek şiarıyla 
tüm çalışanların kadrolu istihdam edilmesini 
savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.

AKP iktidarı öncesi asgari ücretin altında emekli 
maaşı yokken, emeklilerin %90’ı asgari ücretin 
altında maaşa mahkûm edildi. Asgari ücret 
ortalama ücret haline geldi bu süreçte, açlık 
sınırının altında maaş ve ücretlere mahkum edildik, 
yoksulluk sınırı ise emekçilere artık çok uzak.

"Yok Başka Biṙ Cehennem Yaşiyoruz İşte"
Vergi cennetleri ekonomi literatürüne sermayenin 
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vergiden kaçması için kullandıkları bir araç 
olarak girerken, ülkemizde emekçiler adeta vergi 
cehennemini yaşıyor. Bu cehennemi yaşarken 
vergiden kaçmak, kaçınmak mümkün değil. Gelir 
dağılımı eşitsizliğinin de önemli sebeplerinden 
olan dolaylı vergiler, dolayısı ile ödediğimiz 
vergiler hayatımızı kabusa dönüştürmüş durumda 
%1, %8 ve %18 oranında alınan dolaylı vergiler 
gelirimizi düşürmeye devam ediyor. Hayatımızı 
zar zor idame ettirdiğimiz gerçeğinden hareketle, 
emekçilerin tasarruf etme imkanı neredeyse 
ortadan kalkmış durumda, yaptığımız her alış- 
verişte, ödediğimiz fahiş faturalarda başta KDV 
ve ÖTV olmak üzere türlü vergileri peşin olarak 
ödüyoruz. En zenginle en yoksulun aynı oranda 
ödediği vergiler vergi adaletsizliğinin en çarpık 
halini gözler önüne seriyor.
Bir de doğrudan ödediğimiz vergiler var, doğrudan 
vergilerde de ali cengiz oyunları bitmiyor!
2006 yılı öncesinde maaş ve ücret geliri elde 
edenler için ayrı bir vergi tarifesi mevcutken, 
siyasi iktidarın emekçilere müjde olarak sunulan 
bir vergi düzenlemesi ile tek vergi tarifesine 
geçildi. Patronla işçi aynı oranda vergilendirilmeye 
başlandı. Yeniden değerleme oranında artırılması 
gereken vergi dilimi matrahları, yeniden değer-
leme oranı altında artırılarak emekçiler birinci 
dilimle başladıkları yılı ikinci hatta üçüncü dilimle 
tamamlamaya başladılar. Kamu emekçileri açı-
sından temmuz maaş artışlarının vergi dilimi 
marifetiyle geri alındığı bir seyri beraberinde 
getirdi. Özet olarak kaşıkla verip kepçeyle aldılar.

Tek vergi tarifesi vergi dilimi dışında, başka çarpık-
lıkları da beraberinde getirdi. Fabrika sahibi bir 
patron bir yıl içinde elde ettiği geliri kendisine 
tanınan muafiyet ve istisnalar dışında tüm 
giderlerini düşerek bir yıl sonra iki taksit halinde 
ödeyebiliyor. Ödemediği takdirde artık rutin 
hale gelen vergi aflarından yararlanabiliyorken, 
aynı fabrikada çalışan bir işçi daha ücreti eline 
geçmeden tevkifat usulü ile her ay peşin olarak 
ödemek zorunda. Elde ettiği gelirden hiçbir 
giderini düşme hakkı da söz konusu değil. Gelir 
vergisinde bir çarpıklık da birden fazla işverene 
tabi olarak çalışan emekçilerin beyanname 
usulüne tabi olmasından dolayı eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere birçok giderini vergiden düşme 
şansı söz konusu olabiliyor.

Sermayeye Cenneti, Emekçiye Cehennemi 
Yaşatan Vergi Sistemine Artık Yeter Diyoruz!

Büro Emekçileri Sendikası olarak yıllardır vergide 
adalet için mücadele ediyoruz! Hazine ve Maliye 
Bakanlığında örgütlü olan sendikamız şunu çok 
iyi biliyor maliye emekçileri adil bir vergi sistemi 
ile maliye hizmeti vermek istiyor. Çünkü her şey 
gözlerimizin önünde yaşanıyor.

Tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden dolaylı 
vergilerin kaldırılmasını, açlık sınırı rakamlarının 
vergiden muaf tutulmasını emekçilerin gelir vergisi 
oranının %10 olarak sabitlenmesini istiyoruz! 
Sermayeye servet vergisi getirilmesini, bütçe 
harcamalarının kamu yararına kullanılmasını 
istiyoruz!

"Vergide Adalet,

Vergi Dilimi 

Soygununa 

Son!" şiarıyla 

yapacağımız 

eylemlere tüm

Büro Emekçilerini

davet ediyoruz!
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