
AKP iktidarı ile yandaş 
Konfederasyonun yö-
netimi arasında prömi-
yeri 1 Ağustos’ta sah-
nelenen, 21 gün süren 
orta oyunu 21 Ağustos 
gece yarısı bitti.  Aileleri 
ile birlikte 20 milyonluk 
geniş bir kitle kaybet-
ti, kamu emekçileri ve 
emeklileri kaybetti. 

 21 Ağustos’ta saat 
17.30’da yandaş konfe-
derasyonun genel baş-
kanı kameraların karşı-
sındaydı. Hükümetin 2018 
için %3,5 + %3,5 seçim yılı 
olan 2019 için ise  %4 +%5 
olarak revize ettiği teklifin ‘önemli bir adım’ 
olduğunu kaydeden Genel Başkan “Bize göre, 
masaya gelmesi gereken 4-5 puan daha var…
Çifte bayram için, toplu sözleşmenin her iki 
yılına birkaç puan ilave edilmesi yeterli ola-
caktır” diye konuştu.

Ancak 21 Ağustos akşamı tüm dünya güneş 
tutulmasına,  Türkiye ise yandaş konfederas-
yon yönetiminin akıl tutulmasına şahit oldu. 
22 Ağustos sabahı gün ağardığında;  dört-
beş puan daha  ilave yapılmazsa imzaya uzak 
olduklarını söyleyenlerin gece yarısı sadece 

%0,5 artışın altına imza attığı ortaya 
çıktı.  

Yandaş konfederasyon genel başkanı var-
dıkları mutabakatı “yoğun mesai ile uykusuz 
kalarak nihayetinde çözüm bulduğumuz du-
rum” diye tarif etti! 

Gerçekleşen değil, yıllardır tutmayan hedef-
lenen enflasyon rakamlarının bile altında 
olan bu artış oranları ile kamu emekçileri ile 
adeta alay edildi.



Yandaş Konfederasyon ve AKP iktidarı kamu emekçilerinin “satış sözleş-
mesi “olarak nitelendirdiği toplu sözleşmeden ‘258 kazanım’ elde edildi-
ğini iddia ediyor.

MEMUR SEN, büyük pazarlıklar ve çaba sonucu, “yoğun mesai ve uyku-
suz kalınarak” bu sonuca ulaşıldığını iddia etmektedir.

Bir önceki toplu sözleşmeden birebir aktarılan maddeler kümülatif he-
saplama yolu ile kazanım sayılıyor. Birkaç küçük değişiklik yapılan mad-
deler, özellikle maddi tutarlar şişirilerek sunuluyor.

Toplu sözleşmenin Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik 50 Maddesi:  
Yeni ama çoğu hemen “kazanım” hanesine yazılması mümkün olmayan 
14 madde, kısmi iyileştirme yapılan 6 madde, 29 maddesi ise bir önceki 
toplu sözleşmeden oluşmaktadır.

“İmkânlar çerçevesinde”, “gerekli tedbirler alınmasına ihtimam gösteri-
lir” gibi bağlayıcı olmayan, bu yönü ile bir toplu sözleşme hükmünden 
çok iyi niyet-tavsiye niteliğinde olan onlarca konu 258 kazanımın içine 
dahil edildi.

Fiili Hizmet Süresi Zammı gibi bir önceki toplu sözleşmede yer alan (Bir 
önceki toplu sözleşme 38. Madde), iki yıldır hiçbir adım altılamayan, 
kamu emekçileri açısından temel konular çürümeye terk edilmiştir.

Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafi edilmesi sorununu çözme-
yen, Geçici personel (4/C), sözleşmeli personel (4/B)  ve kamuda as-
li-sürekli işleri yapan taşeron firma çalışanları başlata olmak üzere gü-
vencesiz çalışanların kadroya alınması talebini karşılamayan, Tüm kamu 
emekçilerinin maaşlarını eriten,  hedeflenen enflasyona göre verilen 
maaş artışlarını yılın ilk yarısına girmeden hatta alınan gelir vergisine tabi 
maaş tutarına bağlı olarak daha yılın üçüncü ayında sıfırlayan adaletsiz 
gelir vergisi dilimleri sorununa ilişkin tek bir cümle edilmeyen, Ek ödeme-
lerin emekliliğe yansıtılması sorununu çözmeyen, Fiili hizmet tazminatı 
sorununu sürekli erteleyen Ek gösterge adaletsizliğini gidermek için hiç-
bir adım atılmayan,  ek gösterge verilmeyen Yardımcı Hizmetiler sınıfında 
görev yapmakta olan 111 bin kamu emekçisinin bu temel talebine kulakla-
rın yine tıkandığı,  bir toplu sözleşmede kazanımdan söz edilemez!

Memur Sen toplu sözleşmede istediği kümülatif maaş artışının (%38,52)  
%21 daha altında olan bir sözleşmenin altına imza atmıştır. 

Bir sendika konfederasyon kazanımını hükümetin iki teklifi arasında 
yapmaz. Kendi teklifi ile imza attığı teklif arasında yapar.  



“Kadınlarımızın üzerindeki yükleri hafifletmek için önümüzdeki dönemde 
inşallah çok etkili çalışmalar yapacağız… Kreş imkânlarının geliştirilmesi 
için TİS metnine olumlu vurgular işledik”

İki yıl için “Kümülatif toplam %17.54 zam yapmış durumdayız” denil-
mektedir.

AKP ve Memur Sen kamu emekçisinin maaşında toplu sözleşme ile 
2018 yılının ilk altı ayında %4, ikinci altı ayında %3,5 artış yapıldığında 
maaşının yıllık kümülatif %7,64 artacağını böylece 2018 yılı için hedef-
lenen %6,5’lik enflasyon üzerinde bir artış yapıldığını iddia etmektedir. 

“2019 yılında maaşlarda %9,20 artış olacak” denilmektedir.

Kamudaki kreşlerin neredeyse tamamını kapatan, kadın emekçileri işiy-
le çocuğu arasında tercih yapmaya zorlayan, esnek/güvencesiz çalışma 
koşullarını dayatan Hükümet, kamuda çalışan kadın emekçilerinin biriken 
devasa sorunlarının çözümünü “inşallah” diyerek belirsiz bir tarihe erte-
lemiştir.

Kadın Bakan, ebeveyn odaklı ele alınması gereken kreş sorununu sadece 
kadınların sorunu gibi sunmuştur.

En az 50 çalışanın olduğu tüm kamu iş yerlerinde ücretsiz, nitelikli, ana-
dilinde ve gerektiğinde 7/24 açık olacak kreşler açılmadığı sürece söyle-
nen her söz göz boyamaya dönüktür.

İmza töreninden 22 ay 9 gün sonra ulaşılacak artış rakamları sanki bu-
gün veriliyormuş gibi sunulmaktadır. Altışar aylık dilimler halinde yapılan 
artışları birikimli toplayıp bunu yıllık kümülatif artış olarak göstermek, 
üstelik gelir vergisinin maaşlarda yarattığı erimenin görmezden gelindiği 
bu hesaplama yöntemi tamamen aldatmacadır.   

Maaş artışlarımız yıllık tek seferde değil, altışar aylık dilimler halinde 
yapıldığından dolayı 2018 yılında %5,82 Artış Olacaktır. (Bknz. http://
www.kesk.org.tr )

2018 yılı için hedeflenen enflasyon %6,5 iken 2018 yılı maaş artışı yuka-
rıda görüldüğü üzere %5,82 dir.




