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Memur-Sen’in krize ilişkin değerlendirmeleri büyük eksiklikler içermektedir. Bu yetersizliğin
bir bölümü yeterli uzman kadroya sahip olunmamasının yol açtığı amatörlükten ve dar
bakışlılıktan, büyük bölümü ise benimsenen siyasi çizgiden ve Hükümet’le ilişkileri bozmama
kaygısından kaynaklanmaktadır.
Memur-Sen’in kriz konusunda çıkardığı iki temel metin vardır. Birincisi, 3 Kasım 2008
günü yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Memur-Sen’in sunduğu belgedir.
İkincisi, 5 Şubat 2009 tarihli Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında sunulan çözüm
önerileri raporudur.
Memur-Sen, ortada “ekonomik kriz” olmadığı görüşündedir: “Öncelikle, krizi doğru
isimlendirmeliyiz. Bu ekonomik değil finansal bir krizdir. Daha açık bir ifadeyle ekonominin
bütün unsurlarını kapsayan bir kriz söz konusu değildir. Arz ve talep unsurları yönüyle bir kriz
yaşanmadığı sürece de gerçek anlamda bir ekonomik krizden söz etmek mümkün değildir. (3
Kasım 2008 raporu)
Böyle bir değerlendirme yapabilmek için, iktisatla hiç uğraşmamış olmak gerekir. MemurSen’in “ekonomi” tanımı da, iktisatla pek ilgilenilmemiş olduğunu göstermektedir: “Ekonomi,
rakamlar üzerine kurulu kar-zarar odaklı bir matematiksel alandan çok üretici ve tüketicilerin
psikolojik bakışlarıyla şekillenen sosyal bir mücadele alanıdır.” (3 Kasım 2008 raporu)
Memur-Sen, krizin teğet geçeceği kanısındadır: “Sıralayacağım öneriler, krizin ülkemizden
teğet geçmesini sağlamak yanında krizin oluşumunda suçlanması mümkün olmayan sosyal
katmanların Devlete olan güvenini ve bağlılığını da artıracaktır.” (3 Kasım 2008 raporu)
Memur-Sen, işsizlikle mücadelede Hükümet’in çizgisinin dışına çıkmamaktadır: “GAP,
DAP, KOP gibi projeler ile duble yol yapımı, TOKİ uygulamaları hızlandırılmalı ve bu proje ve
uygulamaların tamamlanmasını da sağlayacak şekilde bu alanlara dönük yeni istihdam
paketleri ortaya konmalıdır.” (3 Kasım 2008 raporu)
Memur-Sen, krizle ilgisi olmamasına karşın, profesyonel askerliği ve bedelli askerlik
uygulamasını savunmaktadır. Bu öneriler, zorunlu askerlik görevinin kaldırılmasına, Türk
ulusunu oluşturan çeşitli kesimlerin asker ocağında bütünleşmesine engel olmaya yönelik
tehlikeli bir adımdır.
Memur-Sen, krizin tartışılmasına karşıdır: “Bireylerin ve toplumun krizin olumsuz
etkilerinden korunmasına dönük mali kaynaklardaki sınırlılık da dikkate alınarak, krizi temel
gündem maddesi olmaktan çıkaracak şekilde, bireye ve topluma dönük demokratikleşme ve
özgürleşme çalışmalarına hız verilmeli ve ertelenen demokratik ve özgürlükçü Anayasa
çalışmaları ivedilikle sonuca bağlanmalıdır.” (3 Kasım 2008 raporu)
Memur-Sen, IMF ile ilişkilere eleştirel bakmaktadır. Bu tavır olumlu bir gelişmedir. Ancak,
Sayın Başbakan’ın yerel seçimler öncesinde IMF’ye sert çıkışlarının ardından IMF ile standby düzenlemesinin yeniden gündeme gelmesi sonrasında Memur-Sen’in bu tavrının
sürdürülmesi olası değildir: “IMF’nin krizi bahane ederek Türkiye’ye yönelik yeni
borçlandırma girişimlerine fırsat verilmemelidir. IMF ile yapılan anlaşmalar milletimiz
tarafından benimsenmemekte ve milli onurumuza dokunmaktadır. Milletin kendine güveninin
artması, yeni bir heyecan yakalaması için IMF ile anlaşma özellikle borç anlaşması
yapılmamalıdır.” (3 Kasım 2008 raporu)
Memur-Sen, özelleştirmeyi savunmaktadır: “Orman vasfını kaybetmiş ve fiilen başka
amaçlarla kullanılan hazine arazileri başta olmak üzere hazineye ait taşınmazların satışına
ilişkin çalışmalar hızlandırılmalıdır.” (3 Kasım 2008 raporu)
Sayın Başbakan işsizlik mücadelede ciddi hiçbir iktisatçının ve politikacının akıl edemediği
bir çözüm üretmiş ve bunu TOBB başkanına önermişti. Memur-Sen, bu mucizevi öneriye
sahip çıkmakta ve hatta onu geliştirmektedir: “Kamu ve özel sektör, krizi bahane ederek,
istihdamda daraltma yöntemine başvurmaya başlamıştır, bu politikalar terk edilerek kamu
öncülüğünde istihdam planları revize edilip istihdam artırma odaklı bir güncelleme
yapılmalıdır. Bu çerçevede, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, TOBB Başkanı

Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ‘Her üyeniz bir kişi istihdam etse 1 milyon 200 bin kişi istihdam
edilir’ sözüne katılıyor ve destekliyoruz. Ancak bu uygulamanın öncülüğünü kamunun
yapmasını teklif ediyor ve kamu kurum ve kuruluşlarının her biriminin yapılarına uygun
nitelikte bir kişi istihdam etmesini öneriyoruz.” (5 Şubat 2009 raporu)
Memur-Sen, “sınırı aşan ve ülkemiz de tuzlanmaya sebep olan fazla suların komşu
ülkelerle anlaşmalar yapılarak ovaların devamının sulanmaya açılmasıyla su satışından gelir
elde edilmesi sağlanmalıdır,” (5 Şubat 2009 raporu) demektedir. Ortadoğu’da su kavgasının
giderek sertleştiği bir dönemde “fazla su” iddiası son derece tehlikelidir.
Memur-Sen, “İçme suyu, kanalizasyon ve yol yapımında havza sistemine geçilerek ana
arterler belirlenerek israf önlenmeli, elde edilen kaynak istihdamda kullanılmalıdır,” (5 Şubat
2009 raporu) demektedir. Ulusal düzeyde planlama gerekli ve yararlıyken, “havza sistemi”
önerisi, bazı çevrelerin eyalet önerisinin altyapısını oluşturabilir; tehlikeli bir öneridir.
Memur-Sen, yeni bir anayasa önermekte ve bu anayasada “kamu çalışanlarına; a- Grevlitoplu sözleşmeli sendikal hak verilmeli; b- Siyaset yasağının kaldırılması sağlanmalı; cEğitim, öğretim ve çalışma hakkının önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. (5 Şubat 2009
raporu),” demektedir. Memur-Sen, Anayasamızın 90. Maddesinde 2004 yılı Mayıs ayında
yapılan değişiklik sonrasında ILO Sözleşmelerinin doğrudan uygulanırlık kazandığının ve bu
nedenle de 87 ve 98 sayılı ILO Sözleşmeleri uyarınca kamu çalışanlarının çok büyük
bölümünün grevli toplu sözleşmeli hakka sahip olduğunun; asıl sorunun, bu hakka sahip
çıkıp, kağıt üzerindeki bu hakkı hayata geçirmek için mücadele etmek olduğunun farkında
değildir.
Memur-Sen’in krizle mücadele programı, önerilerin ekonomik sonuçlarının da dikkate
alınmadığı ve Hükümet’in çizgisinden uzaklaşılmaması için büyük çaba gösterildiği bir
metindir. Türkiye’de herhangi bir kahvede krizle ilgili bir sohbet olsa, bunların büyük bölümü
gündeme gelebilir. Memur-Sen’in bu konuda daha profesyonelce çalışmalar yapması ve
özellikle 2001 yılında kendisinin de onayladığı Emek Platformu Alternatif Programı’na
başvurmasında yarar vardır.

