1995 yılından bu yana emek mücadelemizi her dilde ve her
coğrafyada, büyük bir şevk ve inançla sürdürüyoruz.
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MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU
(MEMUR-SEN)
Memur-Sen’in kuruluşu yolunda ilk adım, 14
Şubat 1992 tarihinde Eğitimciler Birliği Sendikası’nın kurulmasıyla atıldı. Daha sonra kurulan
diğer sendikaların bir araya gelmesiyle Memur
Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 9
Haziran 1995 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamladı.
18 Kasım 1995 tarihinde toplanan ilk Olağan
Genel Kurul’da başkan seçilen M. Akif İnan, vefat tarihi olan 6 Ocak 2000’e kadar Memur-Sen
Konfederasyonu genel başkanlığı görevini yürüttü. Şair, yazar ve düşünür olan M. Akif İnan,
çok sayıda dergi ve gazetede yazılar yazmıştır.
M. Akif İnan’ın yazı ve şiirleri çeşitli yayınevleri
tarafından kitap olarak basılmıştı. İnan, kamu
görevlileri sendikacılığının Türkiye’de yerleşmesinde öncü bir rol üstlendi.
Kurucu genel başkan M. Akif İnan’ın vefatından
sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından

genel başkanlığa getirilen Zübeyir Yetik’in 21
Şubat 2000 tarihinde istifası üzerine gidilen
genel kurulda genel başkanlık görevine Fatih
Uğurlu seçildi.
Bu görevi, 3 Mayıs 2003 tarihine kadar sürdüren Fatih Uğurlu’nun istifası üzerine 5 Haziran
2003 tarihinde Genel Yönetim Kurulunca genel
başkanlığa getirilen Dr. Ahmet Aksu, l Mayıs
2005 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul’da yeniden genel başkanlığa seçildi.
4688 sayılı Kanun’un kabul edildiği 2001 yılında 41.871 üyesi olan Memur-Sen, Ahmet Gündoğdu’nun ekibiyle birlikte seçildiği 26 Nisan
2008 tarihindeki 3. Olağan Genel Kurul’a kadar
314.701 üyeye ulaştı.
Bu dönemde “Toplu sözleşme masası kurulmazsa toplu pazarlık sürecine katılmayacağız” diyen Memur-Sen’in mesajı karşılık buldu,

TÜRKÇE
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kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin olarak konunun tüm yönleri ile değerlendirileceği bir çalıştay yapılması hususunda mutabakata varıldı.

2014 yılı resmi rakamlarına göre Memur-Sen’e bağlı 11 sendikanın tamamı yetkiye ulaşırken, toplam üye sayısı da 800 binlere çıkarak ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğini
kazandı. Memur-Sen bugün 1 milyonu aşkın üyesi, 11 hizmet kolunun tamamında yetkili olması ile
birlikte Türkiye’nin en büyük ve yetkili konfederasyonudur.
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18-19 Nisan 2015’te yapılan kongreyle Memur-Sen Genel Başkanlığına aynı zamanda Eğitim-BirSen Genel Başkanı olan Sayın Ali Yalçın seçildi.

FRANCAIS

Memur- Sen, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda “Toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet” diyerek Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesinde çok önemli katkılar sundu.
Anayasa referandumundan “Evet” çıkmasıyla birlikte kamu görevlileri toplu sözleşme hakkı elde
etti.

KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE GENEL BAŞKANLAR

1

3

5

Mehmet Akif İNAN

Kurucu Genel Başkan
09.06.1995 – 06.01.2000

M. Fatih UĞURLU

5 – 03.06.2003
29.02.2000

Ahmet GÜNDOĞDU
28.08.2008 – 07.02.2015

2
4

4

6

Zübeyir YETİK
18.01.2000 – 21.02.2000

Dr. Ahmet AKSU
04.06.2003 – 28.04.2008

Ali YALÇIN
19.04.2015 – ........
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MEMUR-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Ali YALÇIN

Mehmet BAYRAKTUTAR

Genel Başkan Vekili

Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan Yardımcısı

Teşkilatlanma

Mali İşler

Mehmet Emin ESEN

Hacı Bayram TONBUL

Levent USLU

Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan Yardımcısı

Basın ve İletişim

Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Eğitim ve Sosyal İşler
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MİSYONUMUZ
İnsan haklarına dayanan, insan onurunu esas alan, saygın iş ve sosyal adalet ilkelerini önceleyen emek mücadelesi anlayışıyla ve sosyal
diyalogdan taviz vermeksizin “emek sermayeden değerlidir” inancıyla;
üyelerimizin, bütün kamu görevlilerinin ve her tür ayırımcılığı reddederek bütün emek kesiminin ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik
hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak, geliştirmek ve artırmak, Türkiye’de ve dünyada evrensel ilkelere ve uluslararası
sözleşmelere uygun çalışma hayatının ve çalışma şartlarının var olması
için emeğin dayanışmasıyla ve örgütlü gücüyle sendikal çalışmaları, etkinlikler ve eylemleri gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ
Emek mücadelesinde Türkiye’de ve dünyada öncülüğü tescil edilen,
emeğin dayanışmasında paydaşlığı önemsenen ve örnek gösterilen,
insan onurunun korunmasında, insan haklarına saygı duyulmasında,
saygın iş ve sosyal adalet ilkelerinin hayata geçirilmesinde fikir ve eylemleriyle sendikal tarihe yön veren, ülkesinde, bölgesinde ve bütün
yerkürede huzurun, barışın, refahın ve adaletin hakim olduğu insanı
önceleyen adil bir sistemin hayat bulması ve hüküm sürmesi yolunda
verdiği mücadeleyle emek hareketi noktasında gerek sendikal gerekse
insanlık tarihinin ortak ve yüksek değeri olduğu kabul edilen, medeniyet değerleri ve evrensel ilkeler rehberliğinde yürüttüğü emek mücadelesiyle bütün insanlık ailesi tarafından takdir edilen emek hareketi
olmaktır.

TÜRKÇE
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Memur-Sen; insan haklarına dayanan, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin benimsendiği ve
yerleştiği, bireyin özgürlüğüne t ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının
hayata geçirildiği, hiç kimsenin ve hiçbir toplumsal kesimin ötekileştirilmediği, ayrıcalık ve ayırımcılık uygulamalarının olmadığı, farklılıkların
zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin
sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan
olmanın onurunu her yönüyle yaşadığı, saygın iş anlayışının eksiksiz bir
içerikle sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti ilkesi doğrultusunda her insanın devlet imkânlarından eşit yararlandığı, din ve vicdan hürriyeti ile düşünce ve ifade özgürlüğünün toplumun bütün kesimleri ve
bütün bireyler için anayasal teminat altına alındığı, başta çalışma hayatı
olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık
uygulamalarının hayata geçirildiği, toplumsal hayatta ve kamu yönetiminde cinsiyetçiliği reddeden ve ehliyet ve liyakat ilkesinin hayata
geçirildiği, emeğin iş güvencesinin vazgeçilmez kabul edildiği, , çevreye ve doğaya duyarlı, daha özgür, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, Türkiye ve Dünya, önceliğimiz ve vazgeçilmezimizdir.

FRANCAIS

EMEK MÜCADELESİNDE ÖNCELİKLERİMİZ

SENDİKALARIMIZ ve FAALİYET GÖSTERDİKLERİ HİZMET KOLLARI
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Memur-Sen, sendikacılık alanında yürüttüğü başarılı faaliyetleri daha geniş kitlelere yaymak için gençlik, kadın, engelli ve emeklilere dönük komisyonlar oluşturmuştur. Genç
Memur-Sen ile Türkiye ve dünya gençliğinin, Kadınlar Komisyonu ile kamu personeli kadınların, Emekli Memur-Sen ile
emekli kamu görevlilerinin ve Engelli Çalışanlar Komisyonu ile
de kamuda istihdam edilen engelli personelin sorun ve taleplerine daha geniş bir pencereden bakma imkânı bulmaktadır.

FRANCAIS

KOMİSYONLARIMIZ

Kadınlar Komisyonu
Genç Memur-Sen
Engelliler Komisyonu

РОССИЯ

MEMUR-SEN KOMİSYONLARI
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SÜRELİ YAYINLAR

Memur-Sen Haber Bülteni
Genel Merkez’in yaptığı faaliyetlerin yanı sıra il temsilcilerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların, kamu görevlilerinin
sorun ve beklentilerine ilişkin talep ve önerilerin yer aldığı
Memur-Sen Haber Bülteni üç ayda bir yayınlanmakta ve 10
bin adet basılarak tüm teşkilatlarımıza gönderilmektedir.

Kamuda Sosyal Politika Dergisi
Kamuda Sosyal Politika Dergisi, her sayıda çalışma hayatını
ve toplumsal hayatı ilgilendiren bir tema ile üç ayda bir
yayınlanmaktadır. Alanında uzman akademisyen, gazeteci
ve bürokratların yazılarının yayınlandığı dergi, Türkiye’deki
ilgili kurum ve kuruluşlara, üniversitelere ve teşkilatlarımıza
gönderilmektedir.

TÜRKÇE

1 Mayıs ve Sendikal Örgütlenme Raporu
1 Mayıs öncesi Çalışma Hayatı uzmanlarınca hazırlanan
ve “Dünyada ve Türkiye’de 1 Mayıs, Sendikal Örgütlenme
ve Alan Araştırması” gibi konuların ele alındığı “1 Mayıs
Örgütlenme Raporu” büyük bir hassasiyetle hazırlandı ve
kamuoyuna dijital ve matbu olarak sunuldu.

РОССИЯ

AKADEMİK TEMELLİ ÇALIŞMALAR VE RAPORLAR

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması

Ekonomik Kriz Araştırmaları

FRANCAIS

Aylık olarak akademisyenlere yaptırılan “Memur-Sen Açlık
ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Nüfusunun önemli bir bölümü gençlerden oluşan Türkiye’deki en kapsamlı gençlik araştırması Memur-Sen tarafından yaptırıldı. Saha araştırması, röportajlar, yuvarlak masa
toplantıları ve panellerle zenginleştirilen çalışmada gençliğin
sorunlarına ışık tutuldu.
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Türkiye Gençlik Araştırmaları Raporu
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Memur-Sen dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Küresel
Finansal Kriz’in kamu görevlileri üzerindeki etkilerini tespit
etmek için “Ekonomik Kriz Araştırması” yaptırdı.

ИСПАНСКИЙ
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SEMPOZYUM, PANEL VE ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR
1- Uluslararası Demokrasi Kongresi (25-27 Ocak 2010)

Türkiye’nin demokrasi ve çalışma hayatıyla ilgili uluslararası düzeyde gerçekleştirilen iki günlük kongrede çok sayıda Türk ve yabancı akademisyen ve sendika yöneticisi tebliğler sundular. Türkiye’nin demokratikleşme sürecine önemli katkılar sunan uluslararası kongreye başta dönemin Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda konuk katılım gösterdi ve tüm taraflar Türkiye’deki demokratik
zeminin daha sağlam olması adına fikir alış verişinde bulundu.

TÜRKÇE
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Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna katkıda bulunmak için 299 sivil toplum kuruluşunu bir çatı altında
toplayan Memur-Sen yeni Anayasa talebiyle Türkiye’nin dört bir yanında geniş katılımlı mitingler yaptı.

FRANCAIS

РОССИЯ

2- Ortak Akıl Mitingleri

3- Mardin Çalıştayı (14-15 Temmuz 2010)

Terör, anayasa değişikliği, referandum ve demokratikleşme süreci konulu “Çalışma Toplantısı” Mardin’de
gerçekleştirilmiştir. İki gün süren çalıştaya birçok akademisyen de katılarak değerli katkılarda bulundu.

4- Uluslararası Anayasa Kongresi (22-23 Ekim 2011)

Türkiye’nin Yeni Anayasa yapım sürecine güçlü bir şekilde destek veren Memur-Sen Uluslararası Anayasa Kongresi gerçekleştirerek Yeni Anayasa ile ilgili ulusal ve uluslararası fikirlere başvurdu. Türkiye’nin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak ve Türkiye’nin demokratik hayatına önemli katkılarda
bulunacak Yeni Anayasa ile ilgili “Yeni Anayasa Araştırması” da dahil çok sayıda çalışmaya imza atan
Memur-Sen, gerçekleştirdiği kongre ile de bu çalışmalarını uluslararası zeminde tartışma imkanı buldu.

TÜRKÇE
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5- Özgürlük İçin 10 Milyon İmza Kampanyası

Türkiye’deki kamu görevlilerinin kılık kıyafetini düzenleyen genelgenin oldukça eski olması, bugünün
Türkiye’sine hitap etmemesi ve çok sayıda mağduriyete yol açması nedeniyle Memur-Sen bu genelgenin değişmesi için 10 milyon imza hedefiyle bir kampanya gerçekleştirdi. Kampanyanın sonunda
12 milyon 300 bin imza toplandı. Hükümete sunulan imza dosyalarından sonra kamuda kılık kıyafet
düzenlemesi gözden geçirilerek çeşitli mağduriyetler giderildi.
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Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin önündeki en büyük engel olan Terör Sorunu’nun nihayete erdirilmesi ve başta Kürtler olmak üzere Türkiye’deki sosyal katmanların bütününün sorunlarının ele alınarak çözümler üretilmesi için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti hükümetinin
inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar Heyeti’ne dönemin Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu
da davet edildi. Daveti kabul eden Gündoğdu ve Gündoğdu yönetimindeki Memur-Sen Türkiye’nin 81
ilinde gerçekleştirdiği programlarla bu sorunun çözümü için önemli rol üstlendi.

РОССИЯ
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6- Akil İnsanlar Heyeti

7- Memur-Sen Türkiye ve Dünya Okumaları

Memur-Sen’in yoğun programlarının verdiği fırsatlar ölçüsünde ayda bir gerçekleştirilen “Memur-Sen
Türkiye ve Dünya Okumaları”; alanında uzman akademisyen, yazar ve düşünürlerin katılımıyla yuvarlak
masa toplantısı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Her toplantıda fikir insanlarının derinlemesine analizleri
ile farklı bir konu ele alınmakta ve böylelikle Memur-Sen yönetiminin meselelere Türkiye ve dünya ölçeğinde yaklaşmasının önü açılmaktadır.

8- Sosyal Yardım Faaliyetleri

Memur-Sen, Türkiye’nin en büyük konfederasyonudur. Türkiye’deki kamu personelinin sorunlarıyla
hakkıyla ilgilenen Memur-Sen, sorumluluk alanını kamu görevlilerinin sorunlarıyla sınırlı tutmamaktadır.
Memur-Sen, Türkiye ve dünyada yaşanan tüm insani problemlerle de ilgilenmektedir. Bu nedenle, başta Suriye’de yaşanan insanlık dramı olmak üzere Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Bangladeş, Somali,
Irak ve Mısır gibi ülkelerde yaşanan insanlık dramlarına yakın alaka göstermektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan tabii afetler, savaş ve benzeri durumlarda ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek adına
Memur-Sen her yıl çok sayıda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır.

TÜRKÇE
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Memur-Sen, Hak-İş ve Kudüs ve Filistin’i
Destekleyen Sendikalar Birliği’nin yanı sıra
30 ülkeden 200’ü aşkın temsilcinin katıldığı programda sendika, meslek örgütü ve
sivil toplum kuruluşlarının Kudüs ve Filistin
için neler yapabileceği masaya yatırıldı.
Programda ayrıca “Kudüs ve Filistin’i Destekleyen Sendikalar Birliği”nin kuruluşu da
gerçekleştirildi.
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9- Uluslararası “Kudüs için Hep Birlikte” Paneli (11 Ekim 2016)

10- Uluslararası “İslam Dünyasında Sendikacılık” Sempozyumu (13-14 Ekim 2016)

SESRIC ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası Sempozyumu’na
58 ülkeden 80 Konfederasyon ve 120 civarında konfederasyon lideri katıldı. Sosyal programlarla birlikte bir hafta boyunca devam eden programa ilgi büyük oldu. Program esnasında yaklaşık 60
konfederasyonla ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Sempozyumun sonunda yayınlanan “İstanbul Deklarasyonu’nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde bir sendikal komitenin kurulması için gerekli girişimlerde bulunma kararı alındı.
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11- Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programları
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Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile birlikte yürüttüğümüz ve 5 hafta süren
sertifika programlarının her birine 25 farklı ülkeden 25 farklı konfederasyonun dış ilişkiler çalışanları
veya yöneticileri katılmaktadır. Düzenli olarak aynı formatta devam edecek olan sertifika programlarıyla sendikacılık alanında ortak bir dil oluşturmak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak, kişilerin ve
konfederasyonların kapasite gelişimine katkı sunmak gibi birtakım hedefler gözetilmektedir. Bugüne
kadar üç sertifika programı gerçekleştirilmiştir.

12- Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Çalıştayı (17-18 Mayıs 2017)

Çalıştay, Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı’nın bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir. Memur-Sen, SESRIC ve TODAİE’nin ortaklaşa ilkini gerçekleştirdiği “Uluslararası Sendikacılık
ve Sosyal Politika” çalıştayında 14 ülkeden 14 konfederasyon genel başkanı ile sertifika programının
katılımcılarından oluşan konuşmacılar altı oturumda 30 sunum gerçekleştirdi.

TÜRKÇE
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ÜYESİ OLUNAN VE TEMSİLCİ BULUNDURULAN KURUM VE KURULUŞLAR

ULUSLARARASI FAALİYETLER
Memur-Sen Konfederasyonu 2017 yılı resmi rakamlarına göre 997.000 üyeye ulaşmış Türkiye’nin en büyük
emek örgütü ve Sivil Toplum Kuruluşudur. Türkiye’de etkin bir role sahip olan konfederasyonumuz uluslararası
arenada da önemli işlere ve işbirliklerine imza atmaktadır. Birçok ülkeden konfederasyonlarla işbirliğini geliştirme çalışmaları içerisinde olan Memur-Sen bugüne kadar 80 civarında konfederasyon ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.

Arnavutluk- BSPSH

Arnavutluk- BSPSH

Azerbeycan - AHIK

Bosna-Hersek Federasyonu
Başkanı Bakir Izzetbegović

M

emur-Sen ILO tarafından düzenlenen yıllık
uluslararası çalışma konferanslarına düzenli
olarak katılmaktadır. Birçok uluslararası ve bölgesel
sendikal örgüt ile birlikte hareket etmektedir. Tüm
dünyaya heyetler göndermekte, tüm dünyadan
heyetler kabul etmektedir. Bölgesel ve uluslararası
toplantılar, çalıştaylar organize ederek dünyadaki
tüm emek örgütlerini bir araya getiren Memur-Sen,
TODAİE ile birlikte gerçekleştirdiği uluslararası
“Sendikacılık ve Sosyal Politika” eğitim programıyla
bugüne kadar 70’e yakın ülkeden sendikal liderleri
eğitmiş ve eğitmeye devam etmektedir.

Bosna-Hersek SSSBIH Konfederasyon Bina Açılışı

Bosna-Hersek’te Aliya
İzzetbegović Kabir Ziyareti

Pakistan - PLF

Endonezya - KSPI-CITU

Malezya - MTUC

Sudan’da Memur-Sen, Hak-İş ve
SWTUF’tan Ortak Bildiri

TÜRKÇE
Bahreyn - BFLUF

Filipinler / İHH Moro Kimsesiz Çocuklar Yurdu

Filipinler - TUCP

Endonezya - KSPI/CITU - 4. Genel Kurulu

Togo - SPT

Benin - CGTB/USTB/COSI BENIN

Tunus Çalışanları
Konfederasyonunun 2. Kongresi
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Fildişi Sahilleri

Tunus
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Kırgızistan - FKPG

Moğolistan - CMTU

РОССИЯ

Senegal - CSA/ CNTS-FC/ UDTS

ИСПАНСКИЙ

Gine - OSTG/ CNTG

РОССИЯ

Memur-Sen ILO tarafından düzenlenen yıllık uluslararası çalışma konferanslarına düzenli olarak katılmaktadır. Birçok uluslararası ve bölgesel sendikal örgüt ile birlikte hareket etmektedir. Tüm dünyaya heyetler göndermekte, tüm dünyadan heyetler kabul etmektedir. Bölgesel ve uluslararası toplantılar, çalıştaylar organize
ederek dünyadaki tüm emek örgütlerini bir araya getiren Memur-Sen, TODAİE ile birlikte gerçekleştirdiği uluslararası “Sendikacılık ve Sosyal Politika” eğitim programıyla bugüne kadar 70’e yakın ülkeden sendikal liderleri
eğitmiş ve eğitmeye devam etmektedir.

Maalesef birçok ülke savaş, açlık, yoksulluk ve büyük dramlara ev sahipliği yapıyor. Küresel oligarşi, dünya
ölçeğinde yaşanan krizlerin, terörün, çatışmaların, savaşların ve göçlerin en büyük müsebbibidir. İçinde bulunduğumuz zor dönemde emek kesimi dayanışma içinde olmalıdır. Emek mücadelesini küresel ölçekte vermelidir. Küresel egemenlerin ideolojisi emperyalizmdir. Emperyalizmin dili şiddet, politik yöntemi ise çatışma ve
terördür. Emperyalizme karşı direnç gösterebilecek yegâne güç dün ve bugün olduğu gibi yarın da ancak ve
sadece emeğin ve emekçinin gücü olacaktır.
Memur-Sen Konfederasyonu olarak inancımız şudur: Gelir dağılımında adaleti sağlarsak dünyadaki çoğu trajediler ortadan kalkacaktır. Gelir dağılımında adaletin sağlandığı, daha adil, daha insani, daha huzurlu ve barış içeri-

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Bangladeş

Bangladeş - BFTUC

Bangladeş

Bangladeş - BFTUC

Bangladeş - BLF

Bangladeş

Bangladeş

Memur-Sen - CATUS

Sırbistan Büyük Elçiliği

Milos Blagojevic- Eğitim
Bakanlığı Özel Müşaviri

Nepal - NTUC

Novi Pazar Belediyesi
Başkan Yardımcısı

TÜRKÇE
Kıbrıs - TURK-SEN

Mali - UNTM/CSTM

ABD, BM Kadının Statüsü Komisyonu 61. Oturumu

Kenya - COTU

Moğolistan - CMTU’nun 100.
Kuruluş Yıldönümü

Burkina Faso - CSB/CNTB/ONSL

Filipinler
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Kıbrıs - ESKAD

Kazakistan
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Irak - ICATU

Nijer

Lübnan

ИСПАНСКИЙ

Cezayir - ILC

РОССИЯ

sinde bir dünya için sorumluluk almalıyız. Dünyanın mutluluğu aslında bizim bu mücadelemizden geçmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma, sosyal diyalog, dünyada yaşanan büyük göç dalgalarının olumsuz sonuçları ve çocuk
işçiliği, yoksulluk ve açlıkla mücadele, zorunlu göçlerin engellenmesi, saygın iş, insan onurunun korunması, tam
demokrasinin dünyanın tüm coğrafyalarında geçerli kılınması, emek sömürüsüne karşı direniş, küresel rekabetin ayaklar altına aldığı tüm etik değerlerin yeniden ayağa kaldırılması, günümüzde çokça saldırıya maruz
kalan temel hak ve hürriyetlerin korunması, şiddet ve tacizle mücadele, yeşil ve temiz çevre, su kaynaklarının
korunması, sosyal adalet, çalışma barışı, din-dil-ırk-cinsiyet ayrımını reddetmek, sosyal koruma, herkes için
iş herkes için eğitim ve sağlık bizim olmazsa olmazlarımızdır. Memur-Sen Konfederasyonu bu bilinçle hareket
etmektedir.

РОССИЯ

TÜRKÇE

Sırbistan

Bangladeş

Somali

Somali - SOCOTU

Somali

Somali

Somali

Memur-Sen ve OATUU Arasında İkili
İşbirliği Protokolü

РОССИЯ
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Elinizdeki bu kitapçık hazırlanırken Memur-Sen Konfederasyonu olarak yeni ve oldukça kapsamlı bir çalışmanın içindeydik. Yaklaşık 100 ülkeden 140 konfederasyondan 270 emek örgütü liderini uluslararası “İnsan,
Emek ve Küresel Rekabet” kongresinde bir araya getirerek iki gün boyunca insanın emekle, emeğin küresel rekabetin sonuçlarıyla ilişkisini masaya yatırmanın hazırlığını yapmaktaydık. Tüm kıtalardan katılımcıların olduğu
kongrede bir taraftan günümüz emek dünyasının temel sorunlarından olan sürdürülebilir kalkınma, sosyal diyalog, göç, emek sömürüsü, küresel rekabet ve insana yaraşır iş gibi konular masaya yatırılırken diğer taraftan
emek örgütleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin arttırılmasına dönük bir zemin oluşturma gayretimiz vardı.
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Bangladeş

Bangladeş/Arakan

Somali

Yunanistan

Bangladeş - Rohingya Müslümanları

TÜRKÇE
Memur-Sen Konfederasyonu uluslararası faaliyetlerini dış ilişkiler koordinatörlüğü aracılığıyla yürütmektedir.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan dış ilişkiler biriminde dünya farklı dil gruplarına göre
bölgelere ayrılmış ve her bölgeden sorumlu kişiler tayin edilmiştir.

Bosna Hersek

Nijer

Bosna Hersek Zenica Kantonu
Meclis Başkanı

Bosna Hersek - Okul Ziyareti

Türkiye Maarif VakfıBalkanlar Koordinatörü

T.C. Zagreb Büyükelçiliği
Müsteşarı

Eğitim Müşaviri

FRANCAIS

Karadağ - T. C. Podgorica Bosna Hersek Saraybosna Bosna Hersek Yunus
Büyükelçiliği
Kantonu Başbakanı
Emre Enstitüsü Müdürü

Hırvatistan

РОССИЯ

Malezya

Karadağ - UFTUM

Polonya - Solidarnosc
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Damir Sehovic- Karadağ Eğitim
Bakanı

РОССИЯ

Kongremizin başarılı sonuçlar üreteceğinden şüphemiz yoktur. Kongrede yaklaşık 80 konfederasyon ile ikili
işbirliği anlaşması imzalayacağız. Böylelikle bugüne kadar işbirliği anlaşması imzaladığımız konfederasyon sayısı 160’ı bulacaktır.

Arnavutluk

Filistin sendika Temsilcilerinden

Sudan - SWTUF

Filistin - GUCSAP

İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

Pakistan - Moritanya

Fas Çalışanları Ulusal Konfederasyonu

Somali - FESTU

Somali - SOCOTU

Somali - FESTU

Filistin ve Kudüs İçin Hep Birlikte
Uluslararası Programı / İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

TÜRKÇE
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İslam Dünyasında Sendikacılık
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

FRANCAIS

İslam Dünyasında Sendikacılık
İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

Başbakan Binalı Yıldırım / Dolmabahçe Sarayı İstanbul

РОССИЯ

İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

Somali - FESTU
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İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

Memur-Sen olarak
yaklaşık 110 ülke ile
temaslarda bulunduk.

ИСПАНСКИЙ
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Ziyaret ettiğimiz
ülkelerin yanısıra
Memur-Sen misafiri
olarak 110 farklı
ülkeden emek örgütü
liderleri bizleri ziyaret
etmiştir.

ИСПАНСКИЙ
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MEMUR-SEN KONFEDERASYONU 2008-2017 DÖNEMİ
ÜYE SAYILARI

2008-2017 DÖNEMİ SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİSİ
ÜYE SAYISI

TÜRKÇE
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KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKALAŞMA ORANI
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YILLAR İTİBARİYLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARI
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Presentation Catalog
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eng.memursen.ogr.tr
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1940-2000
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Mehmet Akif İNAN

ИСПАНСКИЙ

MEMUR-SEN FOUNDING PRESIDENT

CONFEDERATION OF PUBLIC SERVANTS TRADE UNIONS
(MEMUR-SEN)
The first brick of Memur-Sen was laid with the
establishment of the Trade Union of Educator
on February 14th, 1992. As further trade unions emerged, they united under the Confederation of Public Servants Trade Union (Memur-Sen) on June 9th, 1995.
Memur-Sen was presided by M. Akif İnan, who
was elected in the first Plenary General Assembly on June 9th, 1995, until his passing
away on October 18th, 2000. As a poet, author
and philosopher, M. Akif İnan released numerous journals and newspaper articles. Various
publishing houses have collected M. Akif İnan’s
articles and poems into a book. İnan was a pioneer of public servants’ trade union establishments in Turkey.
Following the passing away of founding president M. Akif İnan, Zübeyir Yetik as assigned
to the presidency chair of Memur-Sen by the

Executive Board of Memur-Sen. Upon his resignation from the chair on February 21st,
2000, Fatih Uğurlu was elected to the presidency in the extraordinary general assembly
meeting.
When Fatih Uğurlu resigned from the office on
May 3rd, 2003, Dr. Mehmet Aksu was assigned
to the presidency in the Executive Board meeting on June 5th, 2003, who was re-elected in
the Second General Assembly on May , 2005.
Holding 41.871 members by 2001 when the
Law No. 4688 was passed, Memur-Sen reached 314.701 members by the time Ahmet Gündoğdu was elected to the presidency in the
Third General Assembly on April 26th, 2008.
Memur-Sen’s message of “opting out of collective agreement without a collective bargaining
table” paid off and the parties agreed to hold a

TÜRKÇE
ENGLISH
workshop to discuss all aspects of public servants’ right to collective agreement and strike.

According to the official figures of 2014, all 11 trade unions under Memur-Sen enjoyed this right
as an authorized confederation and the total number of members reached 800 thousand, making Memur-Sen the biggest non-governmental organization in Turkey. With more than a million
members today, Memur-Sen is the biggest confederation with the largest authority that it keeps
over all 11 service branches.
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Mr. Ali Yalçın was elected to the President of Memur-Sen in its congressional election held on
April 18-19, 2015. He also runs the presidency of the Trade Union of Educators Association.

FRANCAIS

Memur-Sen made considerable contributions to the constitutional amendment by voting yes on
both “collective agreement and social agreement” in the referendum held on September 12th,
2010. Public servants gained the right to collective agreement when the nation said yes to the
constitutional amendment referendum.

PRESIDENTS SINCE ITS FOUNDATION

1

3

5

Mehmet Akif İNAN

Kurucu Genel Başkan
09.06.1995 – 06.01.2000

M. Fatih UĞURLU
29.02.2000 – 03.06.2003

Ahmet GÜNDOĞDU
28.08.2008 – 07.02.2015

2

4

6

Zübeyir YETİK
18.01.2000 – 21.02.2000

Dr. Ahmet AKSU
04.06.2003 – 28.04.2008

Ali YALÇIN
19.04.2015 – ........

TÜRKÇE
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CENTRAL EXECUTIVE BOARD OF MEMUR-SEN

Ali YALÇIN

Günay KAYA

Mehmet BAYRAKTUTAR

Vice President

Deputy President

Deputy President

Organization

Financial Affairs

Mehmet Emin ESEN

Hacı Bayram TONBUL

Levent USLU

Deputy President

GDeputy President

Deputy President

Press Relations

Legislation and Collective Agreement

Training and Social Affairs
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Metin MEMİŞ
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OUR MISSION
Memur-Sen is committed to the belief that “labor is valuable from the
capital. “based on human rights, human dignity and a labor struggle
that prioritizes decent work and social justice principles and without
compromising the social dialogue. It is our main mission to protect and
promote the rights of our members and all public servants; to refuse
any kind of discrimination; to protect, develop and improve the economic, social, cultural and democratic rights and interests of the whole
working class in accordance with the principles of justice and equality
principles; to conduct a series of activities and actions in order to ensure that working life and working conditions in accordance with universal principles and international agreements exist in the world, with
the cooperation of labor and organized labor force.

OUR VISION
Memur-Sen aims to represent the lead in the world and Turkey in the
framework of labor struggles; to pay attention to stakeholdership in
the solidarity of labor and be shown as a model; to be an appreciated
labor movement by the whole human family in the protection of human dignity, respect for human rights, respectable business and social
justice principles; to direct trade union history with ideas and actions;
to prioritize peace, welfare, prosperity and justice in the country, the
region and the whole earth and work for the establishment of a fair and
just world. It acts towards the achievement of these goals within the
framework of universal human rights, justice, rule of law, democracy
and civilization.

TÜRKÇE
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As a requisite of democratic and social state of law based on basic human rights where the national will and the elected ones are respected
by all; free individuals and civil society organizations have the right and
opportunity to an enjoy an active existence and to develop and present
own ideas; no one is marginalized; differences are considered richness;
wages and income justice is ensured; union rights are enjoyed to the
full extent in line with universal and international conventions; working
people live a decent life in all aspects; people can work in decent jobs;
Memur-Sen aims to offer a contribution on the road to a stronger and
richer Turkey where public services are equally available for all citizens;
freedom of thought and faith is made the real guarantor; women, young
people and the disabled are positively discriminated especially in the
working life; women are better represented in civil society and executive
levels; men and women have equal opportunities and people are aware
of their national values, more free, prosperous, happier and sensitive
to environment and nature. Such a Turkey and a world is our priority.

FRANCAIS

THE PREMISES OF OUR LABOUR STRUGGLE

AFFLILIATED TRADE UNIONS and THEIR BRANCHES OF ACTIVITY

TÜRKÇE
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Memur-Sen has established commissions for young people, women, disabled and retired with a view to mainstreaming its successful union activities to a greater extent. Memur-Sen can have a better viewpoint on the problems and
demands of the young people across the world via Young
Memur-Sen, female public servants via Women’s Commission, retired public servants via Retired Memur-Sen and the
disabled public servants via the Commission on disabled.

FRANCAIS

COMMITTEES

Kadınlar Komisyonu
Genç Memur-Sen
Engelliler Komisyonu
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MEMUR-SEN COMMITTEES
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Emekli Memur-Sen
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PERIODICALS

Memur-Sen Newsletters
Memur-Sen releases quarterly newsletters to be distributed across all subsidiaries to keep them updated on the latest activities of the Headquarter and provincial representations as well as on the suggestions regarding problems and
expectations of public servants.

Journal of Social Policies in Public Sector
The Journal of Social Policies in Public Sector is a quarterly journal where a specific theme related to working and
social life is discussed in each issue. Featuring the articles
of acknowledged academics, journalists and bureaucrats,
the journal is published in strict compliance with scientific
rules to be distributed across all related institutions and
organizations, academies and subsidiary organizations.

TÜRKÇE

Hunger and Poverty Line Studies

ENGLISH

SCIENTIFIC STUDIES AND REPORTS

“Hunger and Poverty Line Study of Memur-Sen” is conducted by academics every month and published via visual
and print media.

Economic Crisis Research

Youth Researches Report of Turkey
The most comprehensive youth research was conducted by
Memur-Sen in Turkey, where young people constitute a significant part of the population. Reinforced with field studies,
interviews, round-table meetings and panels, the research
shed light on youth problems.
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Supporting the constitutional amendment process in all
platforms it represents, Memur-Sen conducted “From the
Field to the New Constitution” research. Memur-Sen shared
the report of this in-depth research that probed into the
society’s expectations from the constitutional amendments.
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“From the Field to the New Constitution” Research

FRANCAIS

Memur-Sen conductes an “Economic Crisis Research”
for the purpose of identifying the impacts of the Global
Financial Crisis, which struck the whole world and Turkey,
on public servants.
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83

РОССИЯ

FRANCAIS

ENGLISH

TÜRKÇE

ИСПАНСКИЙ

85

РОССИЯ

FRANCAIS

ENGLISH

TÜRKÇE

SYPOSIUMS, PANELS AND OTHER ACTIVITIES
1- International Congress on Democracy (January 25-27, 2010)

Numerous national and international academics and trade union executives made presentation in
this two-day international congress on democracy and working life in Turkey. Delivering some considerable contributions to the democratization process in Turkey, the congress as participated by
Recep Tayyip Erdoğan, the Prime Minister of the time, along with many other high-level guests and
the participants discussed how Turkish democracy could be further strengthened.

TÜRKÇE
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Bringing 299 civil society organizations under the same roof, Memur-Sen organized highly-attended
meetings all across Turkey to call for a new Constitution to reinforce Turkish democracy.

FRANCAIS
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2- Common Sense Meetings

3- Mardin Workshop (July 14-15, 2010)

This “Working Meeting” was held in Mardin with a focus on terrorism, constitutional amendment, referendum and democratization process. The two-day workshop was participated by a number of academics with their precious contributions.

4- International Congress on Constitution (October 22-23, 2011)

Showing a strong support to the making of the new Constitution, Memur-Sen organized International
Congress on Constitution to hear national and international views on the new Constitution. Among its
numerous works, including the “New Constitution Research” on the new Constitution that will respond
to the existing needs and make a big contribution to the democratic life in Turkey, Memur-Sen found a
chance to discuss its initiatives at international level by organizing this congress.
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5- 10 Million Petitions for Freedom Campaign

Memur-Sen circulated a petition targeting 10 million signatories in order to have dress code of public
servants updated as it dated back to very old times, it didn’t appeal to modern Turkey and causing
too many unjust treatments. The campaign was concluded with 12 million 300 thousand signatures
on the petition. Following the submission of the petition to the government, due action was taken to
revise this dress code and prevent further unjust treatments.
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Memur-Sen President Ahmet Gündoğdu was also invited to the Wise Men Commission which was
founded with the initiatives of the former P.M. Recep Tayyip Erdoğan and AKP government with the
purpose of settling Terror Issue once and for all as the biggest obstacle in the democratization process
and coming up with solutions formulated around a holistic consideration of the problems of all societal
layers and Kurdish people in particular. Accepting this invitation, Ahmet Gündoğdu and Memur-Sen
assumed an important role in the settlement of this issue by implementing various programs in 81
provinces of Turkey.
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6- Wise Men Commission

7- Memur-Sen Readings of Turkey and the World

“Memur-Sen Reading Turkey and the World” activity is held in the form of round-table meetings with
the attendance of acknowledged academics, authors and philosophers on a monthly basis as long as
the busy schedule of Memur-Sen allows. A specific subject is discussed in each meeting with the indepth analyses of intellectuals, thus giving Memur-Sen an angle that allows approaching the issues
at both Turkey and global levels.

8- Social Assistances

Memur-Sen is the largest confederation in Turkey. Dealing with the problems and rights of public servants in the country, Memur-Sen does not restrict its field of operation only with public servants. Memur-Sen also concerns itself with the problems of all people in Turkey and the world. For this reason,
Memur-Sen highly cares about especially the humanitarian crisis in Syria along with the tragedies
in other countries including Palestine, East Turkestan, Arakan, Somali, Bangladesh, Iraq and Egypt.
Memur-Sen makes cash and in-kind donations to help the mitigation of suffering in natural disasters,
conflicts or other tragedies that occur both in Turkey and around the world.
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9- International Panel on “All Together for the Sake of Al-Quds” (October 11, 2016)

With participating more than 200 representatives from 30 countries as well as
Memur-Sen, Hak-İş and the Global Unions
Coalition in Support of Al-Quds and Palzations and non-governmental organizations discussed about what they could do
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for Al-Quds and Palestine.

FRANCAIS

estine, trade unions, professional organi-

10- International Symposium on “Trade Unionism in the Islamic World” (October 13-14,16)

In the International Symposium on “Trade Unionism in the Islamic World” which was jointly organized
by Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) and
Confederation of Public Servants Trade Unions (MEMUR-SEN), 80 Confederations from 58 countries, around 120 trade unions representatives attended. The main objective of the symposium was
to share knowledge and experience on trade unionism in Islamic Countries and to discuss ways and
means for overcoming common challenges and problems by developing joint projects and initiatives
among different stakeholders and establishing a knowledge network among participants for sustainable cooperation and collaboration in the future. During the program, bilateral co-operation agreement
signed with about 60 confederations. At the end of the symposium, “ Istanbul Declaration” released
and was decided to take necessary initiatives on the establishment of a trade union committee in the
Organization of Islamic Cooperation (OIC).
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11- International Trade Unionism and Social Policy Certificate Programs
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Memur-Sen Confederation in collaboration with Public Administration Institute for Turkey and Middle
East (TODAİE), conducts an “International Trade Unionism and Social Policy Certificate Programme”
for 5 weeks for twenty-five foreign relations officers from 25 different confederations in different
countries in the area of trade unionism and social policy. The training programs that will continue in
the same format on a regular basis is geared towards obtaining a common background with respect
to labour and international relations, improve external relations capacity of confederations, facilitate
exchange of knowledge and experience, and provide a ground for the establishment of cooperation
among the confederations. The programme also provides the participants with a chance to improve
their awareness and knowledge with issues related to trade unionism and social policy. Up until today,
three certificate programs have been completed.

12- Workshop on “International Trade Unionism and Social Policy” (May, 17-18, 2017)

Memur-Sen Confederation, in collaboration with SESRIC and TODAİE, organized an international workshop on “Trade Unionism and Social Policy” as part of “the International Unionism and Social Policy
Certificate Program” on 17-18 May 2017 in Ankara. The workshop brought together training 17 trade
union confederation leaders from different countries and geographical horizons for in-depth analysis on
6 themes: Labor and Labor Organizations in Afro-Eurasia, Labor, Manufacturing/Production and Capital,
Income Distribution Problem, Colonialism and Trade Union Struggle, Unionism-Policy-Bureaucracy Relations, Global Tutelage and the Position of Trade Unions.
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MEMBERSHIPS AND REPRESENTATIONS
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INTERNATIONAL ACTIVITIES
Confederation of Public Servants Trade Unions (MEMUR-SEN) is the largest labor organization and NGO in
Turkey with its 997,000 members according to the official figures of 2017. Having an active role in Turkey,
Memur-Sen undertakes the important works and cooperation in the international arena as well. Memur-Sen,
which is in the process of developing cooperation with confederations from all over the world, has signed
bilateral cooperation agreements with around 80 confederations so far.

Albania- BSPSH

Albania - BSPSH

Azerbaijan - AHIK

President of Bosnia and
Herzegovina Bakir Izzetbegović

M

emur-Sen attends ILO conferences with a delegation every year and seeks opportunities to ex-

change union-related knowledge and experiences with
other participants of such conferences and works with

Bosnia and Herzegovina SSSBIH Confederation building
inauguration ceremony

many international and regional trade union organizations. Memur-Sen sends delegations all over the world
and receives delegations from all over the world.

Bosnia and Herzegovina
Aliya İzzetbegović cemetry
visit

Pakistan - PLF

İndonesia - KSPI-CITU

Malaysia - MTUC

Joint Declaration between Memur-Sen,
Hak-İş, SWTUF in Sudan

TÜRKÇE
Bahrain- BFLUF

Philippines

Philippines - TUCP

Indonesia - KSPI/CITU - 4. Genel Kurulu

Togo - SPT

Benin - CGTB/USTB/COSI BENIN

Second Congress of the Tunisian Tunisian
Workers Confederation
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Kirghizistan - FKPG

Mongolia - CMTU
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Unfortunately, many countries in the world are facing with the wars, hunger, poverty and great tragedies. The
global oligarchy is responsible for the crises, terrors, conflicts, wars and migrations that live on the world scale.
The labor organization must be in solidarity and take responsibility in such a difficult period. The labor struggle
must be continued on a global scale. The ideology of the global sovereigns is imperialism. The language of
imperialism is violence and its political method is conflict and terrorism. We strongly believe in that the only
power that can resist to imperialism is the power of labor organization as it was yesterday.

As a labour labour movement, Memur-Sen believes in that; if we provide justice in the distribution of income,
most of the tragedies in the world will be removed and disappeared. We must take responsibility for a fairer,
just and peaceful world. The happiness of the world actually goes through our struggle.
Sustainable development, social dialogue, fighting against negative consequences of the great migration
waves in the world, reducing the unfavorable consequences of child labor, preventing poverty and hunger,
respectable work, protection of human dignity, validation of full democracy in all geographies of the world,
resistance to labor exploitation, to refuse the distinction of religion-language-race-gender, to protect the

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Bangladesh

Bangladesh - BFTUC

Bangladesh

Bangladesh - BFTUC

Bangladesh - BLF

Bangladesh

Bangladesh

Memur-Sen - CATUS

Serbia Embassy

Milos Blagojevic- Ministery Of
Education Adviser

Nepal - NTUC

Novi Pazar Deputy Mayor

TÜRKÇE
While preparing this introductory booklet in your hand we were in a new and quite comprehensive work as the
Memur-Sen Confederation. We were preparing for the two days international congress on “Human, Labor and
Global Competition” by bringing together 270 trade union leaders of the labor organizations from 140 confederations from almost 100 countries to discuss the relationship between human and labor in the process of

Cyprus - TURK-SEN

Mali - UNTM/CSTM

Kenya - COTU

Mongolia - 100th Establishment
Anniversary of CMTU

Burkina Faso - CSB/CNTB/ONSL

61. Session Of The UN Women Status Commission In The USA

Filipinler
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Cyprus - ESKAD

Kazakhistan
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Iraq - ICATU

Lebanon
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fundamental rights and freedoms which are exposed to the aggression today, to fight against violence and
harassment, to protect the water resources, social protection, work for all education and health for all are our
sine qua non.

global competition. At the congress where participants from all continents of the world represented, while the
main issues of the present world of labor, such as sustainable development, social dialogue, migration, labor
exploitation, global competition and humanitarian works to be discussed, at the same time, we were able to
lay a foundation for strengthening the solidarity and cooperation between the labor organizations. There is no
doubt that the congress would produce successful results. We are planning to sign a bilateral co-operation

Albania

Palestinian

Sudan - SWTUF

Palestinian - GUCSAP

İnternational Symposium on Trade Unionism In The İslamic World
/İstanbul

Pakistan - Moritanya

Morokka National Workers Confederation

Somali - FESTU

Somali - SOCOTU

Somali - FESTU

Symposium on “Alltogether For
The Sake Of Al-Quds” / İstanbul

İnternational Symposium on Trade Unionism In The İslamic World
/İstanbul
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İnternational Symposium on Trade Unionism In The İslamic World

İnternational Symposium on Trade Unionism In The İslamic World /
İstanbul

İnternational Symposium on Trade
Unionism In The İslamic World

Prime Minister Binalı Yıldırım / Dolmabahçe Palace -İstanbul

FRANCAIS

İslam Dünyasında Sendikacılık
İnternational Symposium on Trade Unionism In The İslamic World
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İnternational Symposium on Trade
Unionism In The İslamic World
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İnternational Symposium on Trade Unionism In The İslamic World

Somali - FESTU
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agreement with about 80 confederations in the Congress. By doing so, the number of confederations we
have signed bilateral co-operation agremeent up to now will reach 160. Memur-Sen Confederation carries
out its international activities through the coordination of international relations department. The international
relations department lead by Vice-President, divided into regions and zones according to different language
groups and persons responsible for each zone are assigned.

As Memur-Sen Confederation, we
have been in contact with about
110 countries so far.

ИСПАНСКИЙ

103

РОССИЯ

FRANCAIS

ENGLISH

TÜRKÇE

In addition to the
countries that we
visited, leaders of
labor organizations
from 110 different
countries have
visited Memur-Sen
Confederation so far.
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NUMBER OF MEMBERS OF MEMUR-SEN CONFEDERATION
IN THE YEARS 2008-2017

NUMBER OF UNIONIZED PUBLIC SERVANTS IN THE YEARS
2008-20017
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UNIONIZATION RATE OF PUBLIC SERVANTS
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NUMBER OF MEMBERS OF THE CONFEDERATIONS BY YEARS
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