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Yıldırım Koç
Memur-Sen’e bağlı sendikaların üye sayısı 2002 yılında 42 bindi; 2014 yılında 763 bin oldu.
İnsanlar Memur-Sen’e bağlı sendikalara niçin üye oluyorlar?
Sorun yalnızca amirlerin baskı ve tehdidi mi?
Yoksa Memur-Sen müthiş bir sendikacılık mı yapıyor?
Günümüzde kamudaki memurların yaklaşık yarısı AKP iktidarı döneminde işe alındı. MemurSen’e bağlı sendikalara üyelik, AKP’ye onay verme ve hatta AKP’yi destekleme gibi algılandığı ve
gösterildiği için, AKP’li olsun olmasın birçok memur Memur-Sen’e bağlı sendikalara üye oldu.
Memuriyette asaletin tasdiki (aday memurluk süresi) en az 1 yıl, en çok 2 yıldadır. Aday memurluktan
asli memurluğa geçiş, Memur-Sen’den geçmektedir.

KAMU KESİMİNDE İŞ
Günümüzde devlet memurluğu ravaçtadır.
Üniversite mezunu işsiz çok.
Özel sektörde çalışma koşulları ağır; iş güvencesi yok, iş güvencesi “patronun iki dudağının
arasında”. İşe girerken okunmadan imzalanan iş sözleşmelerindeki aleyhte hükümler daha sonraki
aylarda ve yıllarda sorun yaratabiliyor. Ücretini veya kıdem tazminatını alamayan kişi çok. Ekonomik
kriz beklentisi yüksek ve şirketin iflası halinde işçiler de perişan oluyor. Birçok kişinin sosyal sigorta
primleri asgari ücret üzerinden yatırılıyor, ücretin diğer bölümü kayıtdışı bir biçimde elden veriliyor.
“Sağlamcı” halkımız ne yapıp edip “devlet kapısı”na kapılanma hesabında. Bunun bedeli MemurSen’e bağlı bir sendikaya üyelikse, “hiç dert değil”.
Hayat mücadeleyi zorlamadığı ve iktidardaki siyasi partiye yakın bir sendikaya üyelik sorun
yaratmadığı sürece, sıradan bir memur için “gelen ağam, giden paşam”.
Zaten diğer sendikaların devlet katında sorun çözmesi, iş yaptırması söz konusu değil. Birbiri
üzerine seçim kazanan AKP’nin yandaşı olan sendika hiç olmazsa ufak tefek bazı işlerde işe yarıyor,
sesini çıkarmayan memurun işini görüyor. AKP yandaşı gözüken memurlar rahat çalışma koşullarına
sahip.

RİSK YOK
Memur-Sen’e bağlı sendikaların, üyelerden istediği birşey yok. Sendika aidatları devlet tarafından
ödeniyor. Memur-Sen’e bağlı sendikalar, üyelerinden, mitinglere katılmalarını, gösteri yapmalarını,
polisle karşı karşıya gelmelerini, biber gazı ve basınçlı/ilaçlı suyla karşılaşmalarını istemiyor.
Memur-Sen’e bağlı sendikalara üye olan, AKP iktidarda olduğu sürece, risklere karşı korunuyor ve
ayrıca çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Bu avantajların en önemlisi, AKP’ye yakın gözükmesi
sayesinde, tayin ve terfilerde öne geçmek.
Türkiye Kamu-Sen, KESK veya Birleşik Kamu-İş’e bağlı bir sendikaya üye olan kişi, potansiyel
AKP karşıtı olarak değerlendiriliyor ve belirli bir siyasi görüşle özdeşleştiriliyor. Net gerçek ücretlerin
arttığı bir dönemde çalışma koşullarından da memnun olan sıradan bir memurun bu yapılara katılması,
“gereksiz yere başını belaya sokması” anlamına geliyor.
İşyerlerinde üst düzey bürokratlar genellikle AKP yandaşı ve Memur-Sen’e bağlı sendikalara
üyelik konusunda küçümsenmeyecek bir baskı da var. Memur-Sen’e bağlı bir sendikaya üyelik
formunun kendi amiri tarafından önüne konup doldurulması istendiğinde, “sırtı sağlam” veya “kafası
dik” olmayan bir memurun direnme olasılığı çok düşük.
Tüm bunların yanı sıra, güçlü gözükenin yanında olmanın veya yanındaymış gibi gözükmenin
yararına inanan büyük bir kitle var. Bu insanlar da genel eğilime uyuyorlar, Memur-Sen’e bağlı
sendikalara üye oluyorlar.
Ancak, Memur-Sen’in kriz beklentilerine rağmen imzaladığı kötü toplu sözleşme sonrasında
yaşanacak yoksullaşma bu tabloyu temelden değiştirecek.

