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SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz:

Enflasyon farkıyla

maaş artışı zam değil
SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memura verilen yüzde 41,69’luk zam ve 3600 ek göstergeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, enflasyon farklarıyla yapılan maaş artışlarının
zam değil, kaybedilmiş alım gücünün telafisi olduğunu belirtti.
SEDA TOLMAÇ
TÜRKİYE İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranının belirlenmesinin
ardından milyonlarca memur
ve memur emeklisinin beklediği temmuz ayı zam oranı,
geçtiğimiz günlerde belirlendi.
TÜİK’e göre aylık yüzde 4,95,
yıllık 78,62 olarak açıklanan
enflasyonla beraber, memur
ve memur emeklilerinin, yüzde
34,85 enflasyon farkı ve yüzde
7’lik toplu sözleşme zammı ile
temmuz ayı toplam zam oranı
yüzde 41,69 olarak açıklandı.
Açıklanan zam oranının ardından gazetemize değerlendirmelerde bulunan Savunma, Büro
ve Destek Hizmetleri Sendikası
(SAVDES-SEN) Genel Başkanı
Tuncay Cengiz, enflasyon farklarıyla yapılan maaş artışlarının
zam değil, kaybedilmiş alım gücünün telafisi olduğunu söyledi.
“Memura zam yapılmadı”

SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, “TÜİK’in açıkladığı
enflasyon rakamları üzerinden
toplu sözleşmeler gereği memur
ve emekli maaşlarında bir artış
söz konusu oluyor. Ocak ayında
memura yüzde 7 toplu sözleşme zammı verildi ancak bir
ay geçmeden maaşlara gelen
zamlar eriyip gitti. Bunun nedeni
de enflasyonist ortamlar. Bu yılın
ocak ayından itibaren enflasyon
artarak devam etti. Enflasyon
farkı oluştu. Bu enflasyon farkı
aslında memurun alım gücü kaybıydı. Kamuda en düşük maaş
alan memurun maaşı 6 bin 300
liraydı. Altı aylık enflasyon farklarıyla bu memurun maaş kaybı 7
bin 236 lira oldu. Dolayısıyla enflasyon farklarıyla yapılan maaş
artışları zam değil, kaybedilmiş
alım gücünün telafisidir. Memura
zam yapılmadı, memurun alım
gücü kaybı telafi edildi” dedi.
“Memurun maaşı kur korumasına alınsın”

Cengiz, TÜRK-İŞ tarafından
açıklanan açlık ve yoksulluk sınırını hatırlatarak, “Haziran ayında
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı,
6 bin 391 lira olarak belirlendi.
Yoksulluk sınırı ise 20 bin 818
lira oldu. Kamuda ortalama bir
memurun maaşı 8 bin lira. 8 bin
lirayı yoksulluk sınırına yaklaştıramadığınız sürece, bu kişiler
yoksuldur. Memura yüzde 41,69
zam yaptığınızda da memurun
maaşı yine yoksulluk sınırının
altında kalacaktır” ifadelerini
kullandı.
Cengiz, Türk lirasına getirilen
kur korumalı mevduata dikkati
çekerek, memura da kur koru-
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yükseköğrenim mezunu tüm
malı ücret verilmesi gerektiğini
sağlık çalışanı ve din görevlisöyledi.
“Her seferinde yapılan enflas- lerinin ek göstergeleri 3.600’e
yükseltildi. Avukat, il müdürü,
yon farkı hesaplamaları bırakılbekçi, uzman jandarsın” diyen Cengiz, “Ocak
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netmenlerin 2.200 olan ek
göstergeleri de 3.600’e çıktı. Ek
“Memur maaşları yoksulluk
gösterge, 2008 yılı öncesi göresınırının üzerine çıkarılmalı”
ve başlayan memurların emekli
Cengiz, kamu çalışanlarıikramiyesi ile emekli aylıklarını,
nın kayıplarının önlenmesi için
2008 sonrası göreve başlayanlayapılması gerekenin öncelikle,
rın ise sadece emekli ikramiyelemaaşların yoksulluk sınırının
rini esaslı olarak etkileyecek.
üzerine çıkarılması olduğunu
da belirterek, “Çünkü devletin
“3600 ek göstergeye ulamemuru devleti temsil eder.
şanla ulaşamayan arasında fark
Devleti temsil eden kişilerin de
ortaya çıkıyor”
ekonomik kaygısının olmaması
Milyonları ilgilendiren düzenlazım” ifadelerini kullandı.
lemeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan SAVDES-SEN
3600 ek göstergeye dair
Başkanı Cengiz, “Rakamlar
detaylar da belli oldu
arasında, ek göstergeler arasınDiğer yandan uzun zamandır
da ve ek göstergelerin karşılığı
beklenen 3600 ek göstergeye
olan tazminat yansıtma oranları
ilişkin detaylar da geçtiğimiz
haftalarda belli oldu. Ek gösterge arasında bir adaletsizlik var. Bazı
yerlerde 20 puan, bazı yerlerdüzenlemesi yasalaştı. Düzende 60 puan artıyor. Üniversite
lemeyle tüm memurların ek
mezunu olan bütün memurlar
göstergesine 600 puan eklendi.
(yardımcı hizmetler sınıfı
Öğretmen, polis, hemşire ve din
dahil) 3600 ek göstergeden
görevlilerinin ek göstergeleri 3
faydalanmalı. Diğer yanbin 600’e çıkartıldı. Düzenledan devletteki hiyerarşi
meye göre, 1. dereceye gelmiş
düzenlensin ama ortaya
olmak şartıyla tüm öğretmenlebir basamak konulsun.
rin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim
mezunu polislerin, 2 yıl ve üzeri
Bunun yanında 3600’e
Ankara Büyükşehir
Belediyesinin kent genelindeki
rekreasyon alanları ve parkları
havaların ısınmasıyla dolup
taşarken, Kurban Bayramı’nda
da başkentlilerin vazgeçilmez
mekânları arasında yer alıyor.
7’den 70’e başkentliler bayramı
30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi
Park, Mogan Parkı ve Çubuk 1
Barajı Rekreasyon Alanlarında
ailece eğlenerek ve dinlenerek

geçiriyor. Bisiklete binerek ya da
yürüyüş yaparak temiz havanın
tadını çıkaran vatandaşlar piknik
yapma imkânı da buluyor.
Yeşilin her tonunun hakim
olduğu parklara akın eden başkentliler, bayramda da doğa ile iç
içe olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle paylaşıyor:
-Meltem Tekin: “Gazi Park’a
daha önce de gelmiştik. Temiz,
nezih ve bakımlı bir alan. Sevi-

ulaşamayacak derecelerde
olan memurlar için de tazminat
yansıtma oranları artırılsın”
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
tüm kamu çalışanlarının ek göstergesinin 600 puan artırıldığına
dair yaptığı açıklamayı da değerlendiren Cengiz, şöyle konuştu:
“600 puanlık artışın eşit olduğu
düşünülse de bunun ortaya
çıkardığı sonuçlar maalesef eşit
değil. Ek göstergesi 2200 olana
600 puan verildiğinde, ek gösterge 2800’e yükseliyor. Bu da kişinin emekli olduğunda maaşında
118 liralık, emekli ikramiyesinde
ise 6 bin liralık bir artış sağlıyor.
Ek göstergesi 3000 olan kişiye
600 puanlık artış verildiğinde,
3600’e ulaşıyor. 3600’e ulaşanın maaşı ise 1400 lira, emekli
ikramiyesi 50 bin lira artıyor.
Yani 3600 ek göstergeye ulaşan
ile ulaşamayan arasında hak
kazanımı açısından fark ortaya
çıkıyor. Tüm kamu çalışanlarının
ek göstergelerinin 600 puan artırılması ortaya çıkardığı sonuçlar
açısından eşitlik sağlamıyor.”
Cengiz, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı, din görevlileri ve
polislerin 3600 ek göstergeden
yararlanabildiğini ancak 2 yıllık
mezun bir teknikerin bu haktan
yararlanamadığını da belirtti.
“Vergi matrahları artırılsın”

Cengiz, kamu çalışanlarının
vergi dilimine de dikkati çekerek,
“Kamu çalışanları açısından yüzde 15-20’lik bir vergi dilimi var.
Bu da yılın ortasından itibaren
vergi kesintisinin artarak, maaşın
düşmesine sebep oluyor. Bizim
istediğimiz, vergi matrahlarının
artırılması. Bu matrahlar artırıldığı takdirde, kamu çalışanlarının
yüzde 20’lik vergi
dilimine geçişi
geciktirilebilir.
Bunun yanı
sıra vergi
dilimleri
yüzde 15’e
de sabitlenebilir”
dedi.

yoruz ve çocuklar için çok uygun
bir yer. Tüm Ankaralılar kesinlikle
gelmeli.”
-Rüya Deniz: “Gazi Park’a ilk
defa geldim. Çok güzel burası
gerçekten. Hayvanlar çok tatlı.
Çok beğendim. Kesinlikle herkes
gelip görmeli.”
-Burhan Dilek: “Devamlı olarak geliyorum. Bayramda büyük
bir aile olarak Çubuk 1 Barajı’na
geldik.’’ HABER MERKEZİ

büyükşehir’den halkı
bilinçlendirme GEZİLERİ

sin, görülsün, fark edilsin.
Çünkü bilmezseniz sahip
çıkamıyorsunuz bilmezseniz koruyamıyorsunuz.
Bu çerçevede özellikle
tarihi kültürel arkeolojik
mirasa yönelik yaptığımız
uygulama çalışmalarını
yerinde gösterebilmek
amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Tabiat Varlıkları Daire
Başkanlığı olarak Ankara
Miras Şantiye Gezileri
programını başlattık.”
İlk etapta temmuz
ve
ağustos
aylarında
Başkentte kaderidüzenlenecek
şantiye
ne terk edilmiş ve yıllara
gezi
programının
talep
meydan okuyan sembol
gelmesi
halinde
devam
yapıları ayağa kaldırmak
edeceğini söyleyen
için çalışmalar yürüten
Ödemiş, “Bu şantiyeleriABB, kent tarihini tanıtmiz arasında 2 bin yıllık
mak için restorasyon ve
Roma Tiyatrosu var. Hekonservasyon çalışma
men bitişiğinde Arkeopark
alanlarını ziyarete açıyor.
var ki 17 bin metrekarelik
Yeni uygulamanın başlabu alan, Türkiye’nin belki
yacağını sosyal medya
de gerçek anlamda tek
hesapları üzerinden duArkeopark’ı olacak. Yine
yuran ABB Başkanı ManAnkara Kalesi içerisinde
sur Yavaş, “Ankara’mızın
Osmanlı Dönemi’ne ait
tarihi ve kültürel mirasını
tescili yapılan yapılar var.
gelecek nesillere aktarBurada restorasyonlamak için var gücümüzle
rın yapıldığı şantiyeleri
çalışıyoruz. Düzenleyeyerinde gezdireceğiz
ceğimiz Ankara Miras
misafirlerimize. Böylece
Şantiye Gezi programına
Ankara’nın var olan tüm
uzman rehberler eşliğintarihi, kültürel gibi arkeode katılarak çalışmalarılojik varlıklarının özellikle
mızı yerinde görüp bilgi
Ankaralı hemşehrilerimiz
sahibi olabilirsiniz” dedi.
tarafından bilinir olmasını
Roma Tiyatrosu,
sağlayacak ve bundan
Arkeopark ve Ankara
sonra da hep beraber
Kalesi’nde şantikoruyacağız”
ye turları
dedi.
ÖdeKültür
miş, “Ankave Tabiat
Online
ra’mızın tarihi
Varlıkları
başvuru
ve kültürel miraDaire
Tarihi
sını gelecek nesilBaşkatmanların
lere aktarmak için
kanlığı
gün yüzüne
var gücümüzle
tarafından
çıkarıldığı
çalışıyoruz”
hayata
kültür mirasdedi.
geçirilecek
ları, Kültür ve
uygulama
Tabiat Varlıkları
kapsamında
Daire Başkanlığı taRoma Tiyatrosu, Ankara
rafından düzenlenen gezi
Kalesi Sokak Sağlıkile başkentlilere yakından
laştırma ve Arkeopark
tanıtılacak.
şantiyesinde devam eden
Düzenlenecek kültür
çalışmaları yerinde göretkinliğine katılmak istemek, incelemek ve bilgi
yen vatandaşlar; https://
almak isteyen başkentforms.ankara.bel.tr/anlilere uzman rehberler
karamiras adresi üzerineşlik edecek.
den oluşturulan formda
Kültürel miras bilincini
kişisel bilgileri ile gezmek
güçlendirmek için birçok
istedikleri şantiyeler ve
etkinliğe de ev sahipliği
ziyaret tarihlerini işayapan Ankara Büyükşeretleyerek online başhir Belediyesi, ücretsiz
vuru yapabilecek. Gezi
‘Ankara Miras Şantiye
programına dâhil olacak
Gezileri’ uygulaması ile
vatandaşların fikir ve
kent turizmini de canlangörüşlerinin önemli oldudırmayı hedefliyor.
ğunu ve gelecek projelere
ışık tutacağına dikkat
“Tarihi mirasa saygı”
çeken Ödemiş, “Başvuru
Arkeolojik mirasa
formunda vatandaşlarısaygı duyduklarını ve
mızın bu gezilere katılma
bu alanlarda başlatılan
nedenlerini de soruyoruz.
restorasyon ve konserAcaba niye ilgi duyuvasyon çalışmalarını
yorlar? Bunlar bizim için
başkentlilere yerinde
önemli bir veri olacak.
göstermek istediklerini
Bundan sonraki çalışmabelirten ABB Kültür ve
larımızda özellikle Ankara
Tabiat Varlıkları Daire
ve ilçelerindeki tarihi
Başkanı Bekir Ödemiş,
dokunun korunması için
şu bilgileri verdi:
“Ankara’mızın tarihi ve yapacağımız tüm proje ve
uygulamalarda kullanacakültürel arkeolojik mirağız. Bunu da katılımcılık
sını korumaya yönelik
anlayışı olarak önemsiyoprojelerimiz hızla deruz” diye konuştu.
vam ediyor. Bunların bir
23-30 Temmuz
kısmı proje aşamasında
2022 ile 13-20 Ağustos
bir kısmı da uygulama
tarihlerinde düzenleaşamasında. Ankara
necek Roma Tiyatrosu
kamuoyu bunları yakınve Arkeopark şantiyesi
dan takip ediyor ama biz
bunun yeterli olmayacasaat 11.00-12.00 saatleri
ğını düşündük. Belediye
arasında, Ankara Kalesi
yönetimi olarak arzu ettik
şantiyesi ise 13.00-14.00
ki yaptığımız bu çalışsaatleri arasında gerçekmalar tüm Ankaralılar
leştirilecek.
tarafından yerinde bilinHABER MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi
kent turizmini
canlandırmak
ve başkentlilerin
şehri tanımasını
sağlamak amacıyla “Ankara Miras Şantiye Gezileri” uygulamasını
başlatıyor.

