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SGK Emekçilerine
İlişkin Taleplerimiz

Ek gösterge adaletsizliğine son verilsin!
3600 ek gösterge SGK Emekçilerine verilsin!

2012’den beri ödenmeyen ikramiyeler ödensin!

EYT nedeniyle yaşanacak iş yükü nedeniyle tüm 
SGK Emekçilerine günün koşullarına uygun
fazla mesai ödensin!

Ücretsiz yemek verilsin, kira yardımı yapılsın!

4/B’liler kadroya alınsın!

Görevde yükselmelerde mülakat uygulamalarına 
son verilsin, liyakat esas alınsın!

2023 Bütçesi
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 Değerli Arkadaşım;
Bilindiği gibi bütçe tartışmalarının 
yapıldığı bu dönemlerde iktidarlar 
ve iktidar destekli akademisyenler 
tarafından sürekli bütçe denkliği ve 
istikrar vurgusu öne alınarak bir 

tartışma yürütülür ve bu denk bütçenin yapılacak 
olmasından ve istikrarın sağlanmasından bizim 
ve hepimizin ka-zançlı çıkacağı; hep birlikte 
zenginleşeceğimizin anlaşılmasın özellikle isterler. 
Oysa bizler bütçe/bütçelerin oluşturulmasının 
politik bir tercih üzerine yapıldığı ve bu tercihin 
yine hep birlikte yaşayarak deneyimlediğimiz gibi 
büyük sermaye gurupları ve iktidarın çeperinde 
kümelenen çıkar gruplarının taleplerini gözeterek 
yapıldığını biliyoruz.

Değerli Arkadaşım;
Yine ne zaman bir ekonomik kriz yaşansa iktidar 
ve iktidarlara bağlı güç odakları yaşanan bu 
buhranı bir seferberlik ilanı olarak ele almakta 
ve sanki her seferinde yaşanan ekonomik kriz/

krizlerin sorumlusu bizlermişçesine; bizlerden 
ortak fedakarlık istenmekte, işçi sınıfının Ana-
yasal hakkı olan GREV’leri yasaklanmakta, emek-
çilerin işten atılmasını kolaylaştıracak yasal 
düzenlemeler yapılmakta ücret artış talepleri 
baskı altına alınarak emekçiler zorla fedakarlığı 
zorlanmaktadır.

Değerli Arkadaşım;
Uzun yıllardır iktidar/iktidarlar tarafından kenar 
süsü gibi kelimelerle bize anlatılan istikrar ve 
ekonomik büyümenin bizlere iyi gelmediğini 
en iyi anlatan şey toplumsal dayanışmamızın 
görünürlüğü olarak sürdürdüğümüz akraba/
arkadaş evlilikleri, yeni bebek doğumları vb. gibi 
ortak duygu halini yaşadığımız ritüellerimizdeki 
dayanışmalara sunduğumuz katkılardan izlemekte 
mümkün.

Hani uzun bir süredir ne zaman toplumda bir 
yakınma ortaya çıksa iktidar cephesinden ortak 
bir ağızdan siz eskileri bilmezsiniz diye ses 
yükselir ya, işte bizde o eski diye anlatılan ortak 
yaşanmışlığımızdan bir örnek vererek aslında 

SGK Emekçilerine Çağrımızdır!

BÜRO EMEKÇİSİNİN BİR AYLIK MAAŞI İLE
SATIN ALABİLDİĞİ MİKTARLAR

ASGARİ ÜCRETLİ EMEKÇİSİNİN BİR AYLIK MAAŞI İLE
SATIN ALABİLDİĞİ MİKARLAR

(1): Büro Emekçisi 15 yıllık bekar VHKİ kadrosunda çalışan maaşı baz alınmıştır. 16 yaş üzeri net asgari ücret baz alınmıştır. (2): Döviz kuru ve 
Altın karşılıkları serbest piyasa değerleridir. (3): Tüketim maddelerinin fiyatları TÜİK TÜFE fiyatları esas alınmıştır. Ancak 2022 Nisan ayından 
itibaren TÜİK TÜFE fiyatlarını yayınlamayı durdurduğu için piyasa fiyatları alınmıştır.



13 milyon emekliye %100 zam 670 milyar
3,5 milyon Kamu Emekçisine %100 zam 358 milyar
6 milyon asgari ücretliye %100 zam 380 milyar
3,5 milyon işsize aylık 3,500 TL. temel gelir güvencesi 140 milyar
10 milyon ev kadınının, sigorta primlerinin ödenmesi ve 
emeklilik hakkı 240 milyar

4,5 milyon EYT'linin emekli edilip 5,000 TL. emekli aylığı 
bağlama 260 milyar

0-6 yaş arası 7,5 milyon çocuğa aylık 1,000 TL. temel 
ihtiyaç ücreti 90 milyar

4,5 milyon lisans öğrencisine aylık 3,000 TL. burs 145 milyar

Bütçenin Gör Dediği...

Bunlarla neler yapılırdı?

Büyük sermayeye uygulanan vergi muafiyeti, vergi 
indirimi, istisnası, vergi aflarına harcanan 994 milyar

Savaşa ve güvenlik politikalarına harcanan 469 milyar
Hasta garantili şehir hastanelerine, yolcu garantili 
havaalanlarına, para garantili yol, köprü, otoyollara 
harcanan

150 milyar

Kur Korumalı Mevduata harcanan 150 milyar
Faize 566 milyar
Saraya 6,637 milyar

TOPLAM
2 trilyon

285 milyar TL.

TOPLAM
2 trilyon

283 milyar TL.

p

geldiğimiz yeri anlatmak isteriz. Bilindiği gibi 
toplumsal dayanışmamızın güzel bir örneği olan 
yeni evlenen arkadaş ve akraba düğünlerinde 
çeyrek altın, uzak akraba ve iş arkadaşlarının 
çam sakızı çoban armağanı olarak taktığı hediye 
olarak görülürken, bu günlerde çoğunlukla yakın 
akrabaların bile takmakta zorlandığı hediye olmuş 
durumdadır.

Bu örnekler muhakkak ki daha da çoğaltılabilir. 
Ancak örnekleme yapılan tabloda da görüldüğü 
gibi, bizlerin de içinde bulunduğu geniş toplum 
kesimlerinin yaşadığı kayıpların görülmesi açısın-
dan önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşım, görüldüğü üzere büyük sözler, 
süslü laflar eşliğinde hazırlanan bütçe/bütçeler 
başta biz kamu emekçileri olmak üzere, toplumun 
geniş kesimlerine derinleşen bir yoksulluk ve 
yoksunluk getirmektedir.

Bizler;
Dayatılan bu yoksullaşmanın ortadan 
kaldırılmasının ancak ortak bir mücadele ile 
mümkün oluduğu biliyoruz. Bunun için bütçe 
hakkımızın kullanılması ve bütçeden hak ettiğimiz 
geliri ve refah payını talep etmek için büyük Ankara 
mitinginde bütün çalışanları bizimle ortak olmaya

Davet Ediyoruz!
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Bütçenin Gör Dediği...
Kimler ve Neler İçin

Kullanılıyor?
Kimlerden

Toplanıyor?

Yoksul Halktan

Kamu Emekçilerinden

Asgari Ücretlilerden

İşsizlerden

Kadınlardan

Emeklilerden

Engellilerden

Esnaftan ve Çiftçiden

Barınamayan
Üniversiteli

Öğrencilerden

Mevsimlik
Tarım İşçilerinden

Şatafatlı Saray Yaşamına

Savaş ve Güvenlik 
Politikalarına

Hasta Garantili Şehir 
Hastaneleri Sahiplerine

Yolcu Garantili Yol, Köprü ve 
Havaalanı Sahiplerine

Vergi Muafiyeti, İstisnası 
ve Vergi Afları İle Yandaş 
Şirketlere

Yandaş Dernek, Vakıf ve 
Kuruluşlara

Kur Korumalı Mevduat İle 
Zenginlere
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"GEÇİNEMİYORUZ!
SEÇİM BÜTÇESİ DEĞİL GEÇİM BÜTÇESİ İSTİYORUZ"

TALEBİYLE
17 ARALIK ANKARA MİTİNGİNDE BULUŞUYORUZ!


