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Yıldırım Koç
Kamu çalışanlarının 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin haklarını düzenleyen toplu sözleşme, Kamu Görevlileri
Sendikaları Heyeti adına Memur‐Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Kamu İşveren Heyeti ve Bakan
Faruk Çelik arasında 7 Ağustos 2013 günü imzalandı.
Kamu çalışanlarına 2014 yılı için ayda brüt 175 lira (net 123 lira), 2015 yılı için de altışar aylık dilimler
halinde yüzde 3 ve yüzde 3 oranında zam uygulanacak.
Kanuna göre sendikalaşma hakkı olan 2 milyon 135 bin kamu çalışanından 1 milyon 468 bini sendika
üyesidir. Memur‐Sen’e bağlı sendikaların toplam üye sayısı 708 bindir. Memur‐Sen’in genel başkanı Ahmet
Gündoğdu’nun imzaladığı anlaşma metni 2 milyon 135 bin kamu çalışanını ve ayrıca sendikalaşma hakkı
olmayan yaklaşık 500 bin kamu çalışanını daha bağlamaktadır.
Halbuki Memur‐Sen’e bağlı sendikaların üyelerinin, sendikalaşabilir kamu çalışanları içindeki oranı
yalnızca yüzde 33’tür. Memur‐Sen, salt çoğunluğa sahip olmamasına karşın, tüm kamu çalışanlarının
çalışma koşullarının belirlenmesinde yetkili kılınmıştır.
Memur‐Sen kamu çalışanlarına büyük zararlar verecek bir metnin altına imza attı.
2014’te İşçilere Enflasyon Farkı Ödenecek
Geçtiğimiz haftalarda Türk‐İş ile Hükümet arasında 178 bin işçiyi kapsayan bir toplu sözleşme çerçeve
protokolü imzaladı. Bu çerçeve protokolüne göre, işçilerin ücretlerine 2013 yılı için altışar aylık dilimler
halinde yüzde 4 ve yüzde 4 oranlarında zam yapıldı. 2014 yılında da zam oranları yine altışar aylık dilimler
halinde yüzde 3 ve yüzde 3 olarak belirlendi.
Ancak bu protokolde yer alan çok önemli düzenleme, enflasyon oranının bir önceki altı aylık dönemde
verilen ücret zammını aşması durumunda, aradaki farkın yeni dönem zammının uygulanması öncesinde
ücretlere eklenmesidir.
Diğer bir deyişle, Türk‐İş’e bağlı sendikaların kamu kesimindeki üyeleri, 2013 ve 2014 yıllarında
enflasyonun öngörülenin üstünde gerçekleşmesi durumunda gerçek ücretlerinde bir kayıp yaşamayacak.
Memur‐Sen’e 2014’te Enflasyon Farkı Verilmedi
Memur‐Sen’in imza attığı metindeki durum nedir?
Böyle bir gelir güvencesi yoktur.
2014 yılında kamu çalışanlarına yalnızca brüt 175 lira zam verildi.
2014 yılındaki enflasyon ne olursa olsun, 2015 yılının başında da yalnızca yüzde 3’lük bir zam
uygulanacak.
Türk‐İş yönetimi de hükümete teslim olmuş durumdadır. Ancak Türk‐İş içinde bazı sendikalar
hükümetin politikalarını eleştirmektedir. Türk‐İş içindeki bu muhalefet nedeniyle, Türk‐İş yönetiminin
imzaladığı toplu sözleşme çerçeve protokolüne bu güvence kondu. Türk‐İş’in 178 bin üyelik gücü, Memur‐
Sen’in 708 bin üyelik gücünden çok daha az olmasına rağmen, muhalefetin tepkisinden duyulan korku bu
sonucu sağladı.
Memur‐Sen ise varlığını hükümet ve AKP ile öylesine özdeşleştirmiş durumda ki, 708 bin üyeye
rağmen, 2014 yılı için böyle bir gelir güvencesi sağlanmadı; çünkü artık şartlar geçmiş yıllardakinden farklı.
Geçmiş yıllarda yandaş olana destek verilebilecek kaynaklar vardı.
Artık yandaş olanın kayırılabileceği ve destekleneceği koşullar ortadan kalktı. Yandaş olan artık
kollanamayacak; tam tersine, “o nasıl olsa bizim kontrolümüz altında, sesi çıkmaz, sesi çıkamaz” denilerek
kenara itilecek.
2014 yılında bunu yaşayacağız.
Yandaşların değil, mücadele edenin kazanacağı bir süreç başladı.
Enflasyon bugünden yükselişe geçti. AKP’nin izlediği politikaların olumsuz sonuçları sonbahardan
itibaren her tarafta daha etkili bir biçimde yaşanmaya başlanacak.
2014’ün hızlanacak enflasyonu Memur‐Sen’in karabasanı olacak.

