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Yıldırım Koç
Memur‐Sen Konfederasyonu 1995 yılında kuruldu. 2002 yılına kadar üye sayısını ancak 42 bine
yükseltebildi. AKP iktidarı döneminde ise üye sayısı 42 binden 708 bine yükseldi.
Memur‐Sen’in 2013 yılında hükümet temsilcileriyle imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle 2014 yılı için
yalnızca brüt 175 lira (net 123 lira) zammı kabullendi. 2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun, bu
zam miktarı değişmeyecek. Ancak 2015 yılının ilk yarısında enflasyonun yüzde 3’ün üstünde olması
durumunda aradaki fark 1 Temmuz 2015 tarihinde ücretlere eklenecek.

Memur‐Sen’in Toplu Sözleşmesi Yoksullaşma Getirecek
Halbuki perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. AKP, yıllardır çok tehlikeli bir oyun oynuyordu.
Türk Lirasını aşırı değerli tutarak ve halkın tüketimi içinde ithal ürünlerin payını artırarak, enflasyonu
kontrol altında tutuyordu. Bunun bedelini ise kapanan veya yabancılara satılan işyerleri, işsiz kalan
işçiler, ürünü para etmediği için çiftçiliği bırakıp kente göçen köylüler ödüyordu.
Ancak hem patlayan lağımla ortaya saçılan pislikler, hem de giderek büyüyen cari açık, bu tehlikeli
oyunun sonunu getirdi. Türk Lirası hızla değer yitiriyor ve yitirecek. İthal ürünlerin fiyatı yükselecek.
Enflasyon oranı yükselecek. Memurlar, sözleşmeli personel ve emeklilerin gerçek gelirlerinde büyük
kayıplar, ciddi bir mutlak yoksullaşma yaşanacak.
Memur‐Sen ya bunu bilmiyor, ya da üye sayısının 42 binden 708 bine çıkarılmasının diyetini
ödemek zorundaydı ve ödedi.
Diyetin şimdi devamı geldi.
Patlayan lağımla ortaya saçılan pislikleri her gün görüyoruz.

Memur‐Sen’den Hükümete Destek
Ancak Memur‐Sen Konfederasyonu adına 20 Aralık 2013 günü yapılan açıklamada şu
değerlendirme yer aldı:
“Bu operasyonun uluslararası ilişkiler ve küresel rekabet düzleminde nihai ve mutlak hedefi,
Türkiye’dir. İktidar partisine veya liderine yönelik bir operasyon olduğu algısı üretilmek suretiyle
kendisine içeriden destekçi temin etmeye çalışan küresel operatörlerin oyununu, önce bu noktada
bozmak gerekiyor. Hedefin Türkiye olduğu, içerideki tartışmaların enerjimizi kaybettirecek şekilde
körüklenmesinden ve uluslararası alanda Müslüman nüfusa sahip ülkelerle aramızı bozmaya dönük
entrikaların devreye sokulmasından anlaşılıyor. Türkiye; ideolojisi, inancı, siyasi partisi, etnisitesi,
mezhebi, meşrebi, meziyeti ve mensubiyeti farklı vatandaşların ortak coğrafyası, dünya mazlumlarının
ortak ümididir. Bu ortaklık sürmeli, ümit devam ettirilmelidir. Bu amaçla, Türkiye’yi hedef alan
operasyon fert fert bütün milletimiz tarafından el birliğiyle püskürtülmelidir. (...) İnanıyoruz ki; birlikte
mücadele edersek sadece Türkiye’yi hedef alan küresel operasyonu değil bütün dünyayı hedef almış
küresel sömürü düzenini de sona erdiririz. Allah yar ve yardımcımız olsun.”
Memur‐Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise 22 Aralık 2013 günü yaptığı açıklamada şunları
söyledi: "Bazı iddialar ortaya atılıyor. Başbakansız Ak Parti, Başbakansız Türkiye isteniyor. Bu
operasyon Türkiye’yi yeme projesidir. Türkiye’yi değersizleştirme projesidir. Amerika’nın,
Emperyalizmin, Siyonizmin; Ortadoğu’nun, ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin sıkıntılar çektiği
dönemde gelişen dört ekonomiden birisi olması ve demokrasisini parlatmasından duyduğu
rahatsızlıktır. Onun için bu oyuna karşı uyanık olmak boynumuzun borcudur. Siyasiler üzerinden
toplum mühendisliği yapılmak isteniyor. Dün Gezi Parkı üzerinden yapılmak istenenin daha güçlüsü
yapılmak isteniyor."
Yandaş sendikacılık zor zanaattir.
Bu zanaatin zorluğu önümüzdeki günlerde daha da artacak.

