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Emek mücadelemizi her dilde ve her coğrafyada, 

büyük bir şevk ve inançla sürdürüyoruz.
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Memur-Sen Konfederasyonu her zaman insanı ve emeği mer-
keze alan, ilkeler ve değerler üzerinde yoluna devam eden bir 
yapıdır. Sosyal adalete önem veren Memur-Sen, saygın yaşam 
standartları, insanca çalışma koşulları ve eşit gelir dağılımı için 
yoğun çaba göstermektedir. Ancak, 1980’den beri dayatılan 
neoliberal politikalar, sermayeyi merkeze alırken, emek örgütleri 
ve sendikaları zayıflatma ve parçalama politikaları izlemektedir. 
Her gün yeni strateji ve çözümler gerektiren yeni sorunlarla 
karşı karşıya kalmaktayız.  Emek gittikçe daha çok sömürülmek-
te, adaletsizlik uçurumu daha çok büyümektedir. 

Emeğin her gün karşılaştığı yeni sorunların bilincinde olan Me-
mur-Sen, bu sorunların üstesinden gelebilmek için ulusal ve 
uluslararası düzeyde diğer konfederasyonlarla işbirliğini önemli 
bulmaktadır. Biz inanıyoruz ki, ancak işbirliği ve dayanışma içeri-
sinde kalarak bu sorunlara çözüm üretebilir ve bu adaletsiz dün-
ya düzenine karşı adaletli bir dünya kurabiliriz. Emeğin örgütlü 
gücünü ulusal zeminlerde sınırlı tutarsak, küresel sermayenin 
karşısında direnemeyiz. Bu nedenledir ki, herkesin sorumluluk 
alması ve mücadele etmesi gerekiyor. Emek örgütleri olarak, 
hep birlikte insan onuruna yakışır, adil bir sistem için mücadele 
etmeliyiz. Bu çerçevede ortak eğitim ve paneller yapmak, or-
tak sorunlarımızı tartışarak ortak çözümler bulmak ana hedefi-
mizdir. Bu bağlamda, Memur-Sen olarak, uluslararası düzeyde 
diğer konfederasyonlarla ilişkilerimizi önemsiyor ve hedefimize 
ulaşmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Birlik bizi daima 
güçlü kılacaktır. 

Mehmet Emin ESEN
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı

SUNUŞ
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1980’lerden beri sosyo-ekonomik ve siyasi alanda meydana 
gelen yapısal dönüşümler, dünya sendikal hareketinin gücünü 
azaltmaktadır. Mevcut küresel (neoliberal) politikaların amacı, 
sendikaları zayıflatmak, siyaset ve ekonomideki ağırlıklarını kır-
maktır. Bu nedenle, son otuz yıldır dünya çapında, sendikalı ça-
lışanların sayısında önemli ölçüde azalmalar görülmekte ve sen-
dikaların işverenler karşısındaki pazarlık gücü zayıflamaktadır. 
Sermaye daha güçlü bir şekilde örgütlenirken, emek örgütleri 
giderek parçalanmaktadır.  

Günümüzde, maalesef hakkın değil gücün hüküm sürdüğü bir 
dünyada yaşamaktayız. Dünyanın birçok ülkesinde savaş, aç-
lık, yoksulluk ve büyük dramlar yaşanmaktadır. Mevcut küre-
sel sistem, insanların hayatlarını kaybetmelerini, paranın değer 
kaybetmesinden daha az önemli olarak görmektedir. Her şeyi 
“kıt kaynaklar, sınırsız ihtiyaçlar” teorisi üzerinden açıklamaya 
çalışıyorlar. Aslında, adaletin tahkim edilmesi halinde, kaynak-
lar tükenmeyecek, ihtiyaçlar karşılanacaktır. Yani bütün dünya 
“büyük bir yalanı” yaşıyor.  Bize evrensel ilkeler olarak dayatılan 
kavramlar kaba kuvvetin belirlediği sınırlar içinde ele alınmak-
tadır. Mesela eşitlik, insan hakları ve barış… Her üç kavramı da, 
egemen olanlar, kendi çıkarları doğrultusunda tanımlamış, he-
gemonya için birer silaha dönüştürmüşlerdir. 

Sendikal hareket olarak bu olumsuzluklara bir cevap üretmek 
zorundayız. İnsan merkezli, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, 
daha adil ve barış içinde olan bir dünya için sorumluluk almalıyız. 
Bu noktada, sendikalar olarak uluslararası dayanışmayı artıran 
yeni işbirlikleri üretmemiz şarttır. 

BAŞKANDAN
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Ali YALÇIN
Memur-Sen Genel Başkanı

Memur-Sen Konfederasyonu bu bağlamda çok yoğun çalışmalar yürütmektedir. İki yılda, 56 farklı 
ülkeden 77 konfederasyonla İş Birliği Protokolü imzalamıştır. Bu dönem içerisinde, 44 ülkede 
konfederasyon ziyaretleri gerçekleştirdik ve 107 ülkeden konfederasyon temsilcilerini Türkiye’de 
ağırladık. Emek ve çalışma hayatına ilişkin birçok uluslararası programa katılım sağladık. İlaveten 
Türkiye’de uluslararası düzeyde çalışma hayatına ilişkin birçok sempozyum, konferans, çalıştay ve 
eğitim programları düzenledik.

Tüm bu işbirlikteliklerini ve çalışmaları yürütürken, temel ilkelerimizi esas almaktayız. Sendikal da-
yanışmaya; güçlü olanın zayıf olanı baskıladığı değil, karşılıklı dayanışma ve işbirliği çerçevesinde 
eşit bir ilişki olarak bakıyoruz. Memur-Sen olarak sendikal ilişkilerde önde olmak yerine, yan yana 
yürümek ve tecrübelerimizi paylaşmak ana ilkemizdir. Bu çerçevede ortak eğitim ve paneller yap-
mak, ortak sorunlarımızı tartışarak ortak çözümler bulmak ana hedefimizdir. 

Konfederasyonlar olarak yarından kaygı duyan değil, geleceğe güvenle bakan insanların olduğu bir 
dünya için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Eğer gücümüzün farkında olursak, eğer kendimize güvenir-
sek, eğer istersek, tüm sorunlarımızı çözebiliriz. 

Yaşasın Birliğimiz ! Yaşasın Mücadelemiz! Yaşasın Dayanışmamız !
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Memur-Sen Konfederasyonu olarak , 2016-2017 yılları arasında, 5 kıtada 44 farklı ülkede bir çok emek örgütü 
ve konfederasyon temsilcisiyle biraraya geldik. İki yılda, ziyaret edilen 44 ülkedeki emek örgütleriyle ilişkileri-
mizi artırarak, sendikalar olarak uluslararası dayanışmanın önemini vurguladık. 

Pakistan - PLF

Bosna-Hersek’te Aliya 
İzzetbegović Kabir Ziyareti

Mısır - AREBrezilya - UGT

Arjantin - CTA-A Şili - CUT Bosna-Hersek SSSBiH Konfederasyon Bina Açılışı

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

Endonezya - KSPI-CITU Malezya - MTUC

Azerbeycan - AHIK Bosna-Hersek Federasyonu 
Başkanı Bakir Izzetbegović

Arnavutluk- BSPSH Arnavutluk- BSPSH

ZİYARET PROGRAMLARIMIZ
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Filipinler - TUCP

Togo - STT Fildişi Sahilleri - FESACI / DIG-
NITE / UGTCI

Gine - USTG Senegal - CSA/ CNTS-FC/ UDTS

Endonezya - KSPI-CITU - 4. Genel Kurulu

Tunus Çalışanları 
Konfederasyonunun 2. Kongresi

Tunus - UTT

Bahreyn - BFLUFKırgızistan - FKPG

Benin - CGTB/USTB/COSI BENIN

Moğolistan - CMTU Filipinler / İHH - 
Moro Kimsesiz Çocuklar Yurdu

Bu yoğun ziyaret  programları çerçevesinde dünyanın farklı yerlerindeki emek örgütleriyle karşılıklı fikir alışve-
rişinde bulunmayı ve sorunlara ortak çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.
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Nepal - GEFONT Arnavutluk - BSPSH Bangladeş - BFTUC

Bangladeş - Okul Ziyareti Bangladeş - BLF Bangladeş - BLF

Bangladeş - BSSF Bangladeş - Rohingya Kampı Bangladeş - Rohingya Kampı

Bangladeş - BSSF

Bangladeş - BFTUC

Nepal - NTUCNepal - SARTUC Nepal - JTUCC Nepal - Çalışma Bakanı
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Burkina Faso - CSB/CNTB/ONSL Nijer - CDTN, USTN, Nijer Başbakanı 

Nijer - USTN, CDTN

Cezayir - ILC , PT Irak - ICATU , GFIW

Mali - UNTM

Polonya - Solidarnosc

Kıbrıs - TURK-SEN Moğolistan - CMTU’nun 100. 
Kuruluş Yıldönümü

Moğolistan - CMTUKıbrıs - ESKAD

Arnavutluk - BSPSH Kenya - COTU
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Sırbistan - Okul Ziyareti Karadağ - USSCG Somali - SOCOTU

Somali - SOCOTU Somali - SOCOTU Somali - SOCOTU Sırbistan 

Somali - SOCOTU Yunanistan - Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras 

Yunanistan

Novi Pazar Belediyesi 
Başkan Yardımcısı

Memur-Sen - CATUS Sırbistan Büyükelçiliği Milos Blagojevic- Eğitim 
Bakanlığı  Özel Müşaviri 
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Bosna Hersek Zenica Kantonu 
Meclis Başkanı 

Türkiye Maarif Vakfı- 
Balkanlar Koordinatörü

T.C. Saraybosna Eğitim Müşaviri

Bosna Hersek - SSSBiH Bosna Hersek - Okul Ziyareti T.C. Zagreb Müsteşarı Hırvatistan - Milli Eğitim Bakanlığı

ABD, BM Kadının Statüsü Komisyonu 61. Oturumu

Malezya

Karadağ - USSCG Karadağ - T. C. Podgorica 
Büyükelçiliği

Bosna Hersek Saraybosna 
Kantonu Başbakanı 

Bosna Hersek Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü

Damir Sehovic- Karadağ Eğitim 
Bakanı

Lübnan - IPALSCFilipinler
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Ziyaret ettiğimiz 44 ülkenin yanısıra 2016-2017 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonu olarak 107 ülke-
den emek örgütü liderlerini çeşitli vesilelerle Türkiye’de ağırladık.

Pakistan PLF - Moritanya - CNTM Arnavutluk - BSPSH Filistin ve Kudüs İçin Hep Birlikte 
Uluslararası Programı / İstanbul

Somali - FESTUSomali - FESTU Somali - FESTU

Filistin - GPMSSWUP Filistin - GUCSAP Somali - SOCOTU

Sudan - SWTUF Sudan - SWTUF Fas - UNTM

ZİYARETİMİZE GELEN ÜLKELER
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İslam Dünyasında Sendikacılık 
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

Başbakan Binalı Yıldırım Ziyareti / Dolmabahçe Sarayı İstanbulİslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık
Uluslararası Sempozyumu/
İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık 
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık 
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık 
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık Ul-
uslararası Sempozyumu/İstanbul

İslam Dünyasında Sendikacılık 
Uluslararası Sempozyumu/İstanbul

Filistin ve Kudüs İçin Hep Birlikte 
Uluslararası Programı / İstanbul

Söz konusu heyetlere Memur-Sen  faaliyetleri anlatılmış, işbirliği  ve koordinasyon alanları değerlendirilmiş olup 
ikili işbirliği alanında da önemli adımlar atılmıştır.
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Memur-Sen olarak
yaklaşık 110 ülke ile
temaslarda bulunduk ve
çok sayıda 
işbirliği anlaşması
imzaladık.
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Ziyaret ettiğimiz 
ülkelerin yanısıra  
Memur-Sen misafiri 
olarak 110 farklı 
ülkeden emek örgütü 
liderleri bizleri ziyaret 
etmiştir.
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ULUSLARARASI 
İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ  

Uluslararası düzeyde işbirliği ve dayanışmaya önem veren Memur-Sen Konfederasyonu, 2016-
2017 yılları arasında 56 ülkeden 77 Konfederasyonla İkili İşbirliği Protokolleri imzalamıştır. 

İşbirliği Protokollerinin amacı, mevcut dünya düzeninde, sendikacılık hareketinin her gün karşılaş-
tığı ve giderek artan sorunların çözümlerine yönelik ortak sendikal stratejilerin ve sosyal politika-
ların oluşturulması, ortak kampanyaların ve eylemlerin gerçekleştirilmesi gibi sendikal dayanışma 
çerçevesinde ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasıdır.  Toplumun en önemli sivil örgütleri olarak, kon-
federasyonlar arasındaki ikili işbirliğinin başka bir amacı, devletler ve halklar arasında güçlü ilişkiler 
kurulmasına katkı yapılması amacıyla faaliyetlerde bulunmaktır. 

59 Konfederasyon İle İkili İşbirliği Protokolü / İstanbul

İkili İşbirliği Protokollerinde, çalışma hayatı ve 
sendikal faaliyetler hakkında bilgi ve deneyim-

lerden yararlanmak üzere karşılıklı heyetlerin 
gönderilmesi, çalışma hayatı uzmanlarının yetiş-
tirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlen-

mesi, deneyimlerin paylaşımı için ortak projelerin 
gerçekleştirilmesi ve konfederasyonlar arasında 

gazete, dergi, broşür ve kitap gibi farklı materyal-
lerin paylaşılması gibi maddeler yer almaktadır.
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Uluslararası “Sendikacılık ve Sosyal Politika” Çalıştayı 

“MEMUR-SEN ve BSPSH
Arasında İkili İşbirliği 
Protokolü

MEMUR-SEN ve UGTA Arasında İkili 
İşbirliği Protokolü

MEMUR-SEN ve Azerbaycan Arasında İkili İşbirliği 
Protokolü

“MEMUR-SEN ve ZCTU
Arasında İkili İşbirliği Protokolü

“MEMUR-SEN ve SWTUF
Arasında İkili İşbirliği Protokolü

“MEMUR-SEN ve UGTA
Arasında İkili İşbirliği Protokolü

“MEMUR-SEN ve OATUU
Arasında İkili İşbirliği Protokolü

“MEMUR-SEN ve UTT
Arasında İkili İşbirliği Protokolü

“MEMUR-SEN ve COTU
Arasında İkili İşbirliği Protokolü
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İkili İşbirliği İmzaladığımız Konfedrasyonlar
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KATILDIĞIMIZ ULUSLARARASI 
KONFERANSLAR, TOPLANTILAR VE KONGRELER 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN (ILO) ÇALIŞMALARI 

ILO’nun 105. Uluslararası Çalışma Konferansı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilkelerini, sözleşmelerini ve tüm çalışmalarını, çalışma ha-
yatı için çok değerli bulan Memur-Sen Konfederasyonu, tüm konferansları ve diğer çalışmaları 
takip etmekte ve bunlara katılmaya özen göstermektedir.

Memur-Sen, her yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen Uluslararası Çalışma Konferansı’na 
katılmaktadır. 30 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşen ILO’nun 105. Uluslara-
rası Çalışma Konferansı’na Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Timurtaş katıldı.
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Bu konferansta, küresel tedarik zincirleri, insana yakışır iş, güvenlik ve afetlere karşı dayanıklılık ile 
adil bir küreselleşme için sosyal adalet ele alınan en önemli konular arasında idi. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’den gelen heyetlerle görüştü. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet konferans boyunca birçok  ülkeden 
sendika temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Memur-Sen heyeti, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde daimi temsilcimiz Mehmet Fer-
den Çarıkçı’nın verdiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile Türk heyetinin 
tamamının yanı sıra ILO Direktörü Guy Ryder ve çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisinin 
bulunduğu resepsiyona katıldı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy 
Ryder ile çalışma hayatıyla ilgili çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.
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 ILO’nun 106. Uluslararası Çalışma Konferansı

04-16 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşen,  aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, danışman, tüm Dış İlişkiler Birimi ve Basın 
temsilcilerinin bulunduğu 15 kişilik bir heyetle, Cenevre’de gerçekleşen ILO’nun 106. Uluslararası 
Çalışma Konferansına katıldı.
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Konferans boyunca heyet 106. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın tüm çalışma komiteleri ve ge-
nel kurul çalışmalarını takip etti. Farklı oturumlarda tartışılan konuları, sorunları ve sorunlara yö-
nelik çözüm önerilerini takip eden Memur-Sen heyeti çalışma toplantıları sonrası bir araya gelerek 
değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın  tüm bölgelerinden gelen temsilciler ile tanışmak ve görüşmek için uygun bir ortam 
sunan konferansta, Memur-Sen heyeti birçok konfederasyon temsilcisiile ikili görüşmeler ger-
çekleştirdi. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bünyesinde yapılan eğitim programları: 

“Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi”

Memur-Sen Konfederasyonu, çalışanlarının sendikacılık alanında kendilerini geliştirmelerine 
önem vermektedir. Bu nedenle, uluslararası düzeyde çalışma hayatı ile ilgili yeni gelişmeleri, politi-
kaları ve standartları takip etmek açısından farklı eğitim programlarına birçok çalışanının katılımını 
sağlamakta ve emek mücadelesi alanında bilgi ve tecrübelerini artırmayı amaçlamaktadır.

2017 yılında, Memur-Sen Konfederasyonu’ndan birçok temsilci Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Çalışma 
Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirmesi Projesi” kapsamında gerçekleşen “Uluslararası Çalışma 
Standartları ve AB Sosyal Diyalog Müktesebatı” (Nisan 2017) ve “Sosyal Diyalog” (Kasım 2017) 
konulu eğitimlere katılmış ve eğitimler sonunda çalışanlarımız sertifika almaya hak kazanmışlardır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafın-
dan “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirmesi Projesi” kapsamında, Temmuz 2017’de, 
Memur-Sen Genel Sekreteri Ali Said Bedük, ILO Genel Merkezi Cenevre’de,  “Uluslararası İş 
Standartları” ve “Sosyal Diyalog ve Üçlü Yapı” konulu eğitimlere katıldı. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün teknik desteğiyle yürütülmekte olan “Çalışma Hayatında Sosyal 
Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Memur-Sen Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Ti-
murtaş,  03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Fransa’da teknik gezi programına katıldı.
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ILO  10. Avrupa Bölge Toplantısı

2-5 Ekim tarihleri arasında, Memur-Sen heyeti, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısına katıldı. Ana teması “Avrupa ve Orta 
Asya’da İnsana Yakışır İşin Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar” olan bu toplantında,  çalışma hayatın-
daki sorunlara dair öneri ve düzenlemeler tartışıldı. 

Dört yılda bir düzenlenen ILO bölge toplantılarının 10’uncusu, İstanbul’da, “Yüzyıl İçin İstanbul 
Girişimi: Avrupa ve Orta Asya’da Güçlü ve Sorumlu Sosyal Ortaklık İçin İnsana Yaraşır İşin Gele-
ceği” bildirisiyle tamamlanmış oldu.
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Bu toplantının teşkil ettiği önemin bilincinde olan Memur-Sen, tüm çalışmaları, Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendi-
kaların genel başkanları, Kadın ve Gençlik Komisyonu Başkanları, danışmanlar, Dış İlişkiler Birimi 
uzmanları ve basın çalışanlarından oluşan oldukça geniş bir heyetle takip etti.

Toplantının üçüncü gününde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, genel oturumların ikinci kıs-
mında gerçekleştirilen, “İş ve Toplum” temalı panelde konuşmacı olarak yer aldı.
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OATUU’NUN 11. GENEL KURULU

2-5 Mart 2017 tarihlerde, Memur-Sen heyeti, Mali’nin Başkenti Bamako’da gerçekleştirilen, Af-
rika Sendikalar Birliği OATUU’nun, 11. Genel Kuruluna katıldı. OATUU’ya bağlı olan 54 ülkeden 
300’dan fazla temsilcinin hazır bulunduğutoplantıda, Türkiye, Portekiz ve Japonya’dan konfede-
rasyon temsilcileri de yer aldı. 

Afrika kıtasında sendikal hareketi güçlendirmek, hükümetlerin tam bağımsızlığını desteklemek, 
çalışanların haklarını korumak, kıtanın üretimini ve istihdamı artırmak, kıtada var olan tüm doğal 
kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için mücadele, toplantıda ele alınan 
temel konu başlıklarını oluşturuyordu.  

Toplantıda üzerinde durulan diğer bir önemli bir konu ise, Afrika’daki sendikaların çatışmacı olduk-
ları ve ülkelerin gelişmesini ve büyümesini engellediklerine dair oluşmuş önyargıların kaldırılması ve 
sendikaların bir sosyal partner olarak benimsenmesini sağlamaktı.
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TÜRKİYE-AB SİVİL TOPLUM TOPLANTILARI 

Memur-Sen heyeti, 10 Ocak 2017 tarihinde Londra’da Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından orga-
nize edilen ve Türkiye-AB Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya geldiği “Türkiye-AB Sivil Toplum 
Buluşmaları Toplantısı: Avrupa’nın Geleceği” konulu toplantıya katıldı.  

Türk ve İngiliz Sendikacılar, Sivil Toplum Kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiği 
bu toplantıda, Türkiye-AB, Türkiye-İngiltere ilişkileri, Suriye sorunu, Brexit (İngiltere’nin AB’den 
çıkması), 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye ve dünyadaki terör olayları konuşuldu.  

Türkiye’nin demokratikleşme yolunda hızla ilerlediği bir dönemde gerçekleşen 15 Temmuz hain 
darbe girişimini milletin destan yazarak önlediğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
milletin kendi iradesine sahip çıkmasının bütün dünyanın takdirini kazandığını da vurgulayarak, 
“Türkiye bugün dünden daha güçlü, dünden daha kararlı. Birliğimize, kardeşliğimize, geleceğimize 
kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır” ifadesini kullandı.

 “Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı: Avrupa’nın Geleceği”
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18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde Memur-Sen 
heyeti, Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-Av-
rupa Birliği Karma İstişare Komitesinin 36. top-
lantısına katıldı. 

Türkiye – AB ilişkileri, Türkiye Ekonomisi ve 
Gümrük Birliği gibi konuların da ele alındığı 
toplantıya TOBB, TESK, TZOB, Memur-Sen, 
Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve Türkiye Kamu-Sen’in 
oluşturduğu heyetler katıldı.

Yalçın burada yaptığı konuşmada, “Türkiye aynı 
zamanda bir Avrupa ülkesidir. Avrupa Birliği 
adaylık sürecine önceden halkın isteği, siyasi-
lerin isteksizliği söz konusuydu. Şimdi siyasilerin 
geçmişten bugüne girilen yolda isteği var ama 
halkın isteksizliği gibi bir psikoloji hâkim. Bunda 
AB’nin uyguladığı politikalar ve demokrasi ko-
nusunda tutarlı davranış göstermemesi etkili. 
Ülkemizde 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ya-
şandı ve 250 insanımız şehit oldu. 2193 gazimiz 
var. AB bu konuda demokrasiden yana tavır al-
makta gecikti. Bizim Avrupa Birliği’nden bekle-
diğimiz şey; terör örgütlerine alan açmamasını 
ve demokrasi konusunda ilkesel davranmasını 
istiyoruz” dedi.

Yalçın, “masumiyet karinesi esas alındığında te-
rörle irtibatı olmayan ya da olduğu tespit edile-
meyen, mağdur olduğunu düşünen kamu ça-
lışanlarının mağduriyetini gidermek için gayret 
göstermek bizim görevimizdir ”dedi.

Çalışma hayatına ilişkin birçok konunun gün-
deme alındığı toplantının akabinde yapılan 
müzakereler sonrası Türkiye- AB Karma İsti-
şare Komitesi “Ortak Deklarasyon” yayınladı.
Heyet, Brüksel’de 15 Temmuz temalı fotoğraf 
sergisinin açılışına da katılarak, 15 Temmuz şe-
hitleri için saygı duruşunda bulundu. 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesinin 36. Toplantısı 
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Memur-Sen heyeti, Makedonya Bağımız Sendikalar Konfederasyonu’nun (UNASM) davetlisi 
olarak, UNASM’ın,  EZA ((The European Centre for Workers’ Questions) ile ortaklaşa organize 
ettiği  bölgesel seminerlere katıldı.

Makedonya, Türkiye, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan’dan farklı konfederas-
yon genel başkanları ve temsilcileri, akademisyenler, işveren temsilcileri ve Makedonya Çalışma 
Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı bu seminerlerin amacı, çalışanların karşılaştığı mevcut sorunları 
değerlendirmek ve bu sorunlara yönelik çözümler üretmektir. 

Memur-Sen heyeti, 22-23 tarihlerinde, Struga’da gerçekleşen, “Kendi Namına Çalışanlar ve 
Güvencesizlik: Güvencesiz Çalışma Sürekli Artmaktadır. Sendikalar, Hükümetlerin Politikalarına 
İlişkin Bu Konuda Ne Yapıyorlar?” konulu bölgesel seminere katıldı. 

Bu seminerde gerçekleşen değerlendirmelerden, Güvencesiz Çalışmanın tüm bölgenin ortak so-
runu olduğu ve hükümetlerin bu sorunla baş etmek için yeterli araçlara veya politikalara sahip 
olmadıkları sonucu ortaya çıktı. İş hukukunda bununla ilgili boşlukların bulunduğu, bu nedenle iş 
hukukunun reforme edilmesi gerektiği vurgulandı. Seminerde değinilen başka bir sorun ise eğitim 
ve iş piyasası arasındaki uyuşmazlıktı.

Yapılan sunumlarda, çalışanların haklarını korumak adına bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği 
çağrılarında bulunuldu. Konuşmacılar, sendikaların geleneksel yapılandırmalardan çıkıp, yeni ge-
lişen işlerdeki çalışanların haklarını korumak ve ortaya çıkan sorunlarla baş etmek için kendilerini 
yenileyip alternatifler bulmaları gerektiğini vurguladılar. Aksi takdirde sendikalı çalışanların sayısı-
nın azalacağı, informal ekonomide çalışanların ve örgütlenmemiş olanların haklarının korumasının 
mümkün olamayacağının altı çizildi.

“Kendi Namına Çalışanlar ve Güvencesizlik”

MAKEDONYA’DA BÖLGESEL SEMİNER
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Memur-Sen Heyeti, 25-28 Ekim 2017 tarihlerinde Struga’da gerçekleşen, “İş Yerinde Şiddet: 
Sendikaların bu Sorunun Çözümünde Rolü” konulu bölgesel seminere katıldı. 

Seminere katılan konuşmacılar konuyla ilgili sorunları ve önerileri dile getirerek, ilgili ülkelerde ge-
rekli hukuki düzenlemelerin var olduğunu fakat uygulamalarda sorun bulunduğuna dair görüşlerini 
belirttiler.

Dile getirilen başka bir sorun ise, başta iş yeri sendika temsilcileri olmak üzere şiddete ve mobinge 
maruz kalan çalışanları korumak için yetkili olanların bunları tespit etmek ve çözüm üretmek için 
gerekli eğitime sahip olmadıklarıdır. 

Konuşmacılar,  şiddete maruz kalanların kendisinde, ailesinde ve toplumda oluşan olumsuz so-
nuçlarının tartışılması ve bununla nasıl baş edilmesi gerektiğine dair çeşitli eğitim seminerlerinin 
düzenlenmesinin çok önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.

“ İş Yerinde Şiddet: Sendikaların bu Sorunun Çözümünde Rolü”
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Memur-Sen Konfederasyonu olarak Hak-İş ve Kudüs ve Filistin’i Destekleyen Sendikalar Birli-
ği ile birlikte 2016-2017 yıllarında iki kez İstanbul’da organize ettiğimiz “Kudüs için hep birlikte” 
temalı Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı Filistin’de yaşanan zulmü anlamak 
açışından önemli bir adımdı.

FİLİSTİN PROGRAMI 

Düzenlediğimiz bu programların amacı, Kudüs ve Filistin 
meselesinde gereken farkındalığın oluşturulması ve böl-
gede yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmasıydı. 
Memur-Sen, Hak-İş ve Kudüs ve Filistin’i Destekleyen 
Sendikalar Birliği öncülüğünde “Kudüs için Hep Birlikte” 
temasıyla I. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler 
Konferansı 11 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.  
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı kon-
feransta ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce sivil toplum 
temsilcisi hazır bulundu. 

  I. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı: “Kudüs için Hep Birlikte”

DÜZENLEDİĞİMİZ PROGRAMLAR 
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“...Mevcut dünya düzeni, kesintisiz zulüm,  ada-
letsizlik ve çıkar ilişkileri üzerine bina edilmiştir. 
Fakat bu bizi sorumluluklarımızdan,  kendi içi-
mizde yaşadığımız sıkıntılardan uzaklaştıracak bir 
sığınak olmamalı. Coğrafyamızda yaşanan olay-
lardan başkasını sorumlu tutma kolaycılığı bizi 
hep yanlış mecralara sürükledi. İnsanlığın ortak 
değerlerinden hareketle, yeni bir söz söylememiz 
gerekiyor. İsrail’in her katliamından sonra ‘kat-
liam var’ demek işi çözmüyor, çözemiyor. Her 
kaybedilen topraktan sonra ‘işgalci İsrail’ diye ses 
yükseltmek de çözüm değil. Filistin’in güçlü yar-
dımlardan öte köklü çözümlere ihtiyacı var. Her 
yenilgiden sonra çekildiğimiz sınırlar içinde ağıt 
yakmanın zamanı değil artık.

Bugün yeni yeni dengelerin oluştuğunu da hesaba katarak, geleceğe dair umutlarımıza dört elle 
sarılalım. Bir zamanlar barışın merkezi olan Kadim Kudüs’ün ruhunu anlayalım… Anlayalım ki, in-
sanlık için, özgür Kudüs ve bağımsız Filistin devleti için omuz omuza çalışalım…”
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Memur-Sen, Hak-İş ve Kudüs ve Filistin’i Destekleyen Sendikalar Birliği öncülüğünde, “Kudüs 
için Hep Birlikte” temasıyla  II.Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı 23-24 
Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Programa 50 ülkeden 250 sendikacı, meslek 
örgütü mensubu ile sivil toplumcu katıldı.

 “II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı: Kudüs için Hep Birlikte”

Konferans, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Orhan Yeğin, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
Ak Parti Eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye-Fi-
listin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan 
Turan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın protokol konuşmala-
rını gerçekleştirdikten sonra, “Filistin’de İnsani Durum”, 
“Kudüs Eğitim Seminerleri”, “Sendika Mensubunun Ku-
düs ve Filistin’e Desteği” konulu oturumlarla devam etti.  
Konferans, yayımlanan İstanbul Bildirisi’yle tamamlandı.
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 “...başta Kudüs olmak üzere Filistin’de yaşanan so-
runlar derinleşerek devam etmektedir. Filistinlilerin 
çalışma özgürlükleri engelleniyor. Bazı ülkelerde, 
bazı meslekleri yapmalarına izin verilmiyor. Bunun 
adı açık ve seçik tecrit politikasıdır.” 

“Konu hakkındaki kavramsallaştırmamız yanlıştır. 
Kavramsallaştırmayı yaparken emperyalizmin tu-
zaklarına düşmekteyiz. Bize dayatılan kavramsallaş-
tırma Filistin Sorunu şeklindedir. Oysa burada Si-
yonist İsrail sorunu vardır. Dolayısıyla, bir çözümden 
bahsedeceksek, İsrail’in Siyonist politikalarından 
başlamak gerekir. Başka bir husus da maalesef bizim 
kavramsallaştırmamızda dahi Filistin’in devlet kav-
ramıyla yan yana getirilmemesidir. Oysa orada bir 
devlet vardır. Biz her nerede olursak olalım, hangi 
mecralarda konuşursak konuşalım ‘Filistin Devleti’ 
vurgusunu yapmak zorundayız. Yapalım ki, her ne 
kadar güçlünün hukuku olarak şekillense de ulus-
lararası hukuku zorlayıp, emperyalizmin oyununu 
bozalım.”  
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Memur-Sen Konfederasyonu ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) ile ortaklaşa düzenlenen, 58 ülkeden 80 Konfederasyon ve 120 civarında 
konfederasyon liderinin katıldığı, Uluslararası “İslam Dünyasında Sendikacılık” Sempozyumu 13-
14 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyum, açılış konuş-
malarının ve genel oturumların ardından üç farklı dilde ve üç ayrı salonda “İslam Dünyasındaki 
Sendikaların Arasındaki İşbirliğini Arttırma Yolları: Beklentiler ve Zorluklar” başlıklı oturumlar ger-
çekleştirildi.  

Bu Sempozyumun amacı, İslam dünyasındaki sendikaların birbirini tanıması, emeğin ve sendikal 
hareketin sorunlarını istişare edecek ve ortak çözümler üretecek bir mekanizmanın İslam İşbirliği 
Teşkilatı altında kurulmasıdır.

ULUSLARARASI “İSLAM DÜNYASINDA SENDİKACILIK” SEMPOZYUMU    
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 “Dünyamız son yıllarda büyük buhranlar geçiriyor. Dünyanın birçok ülkesinde savaş, açlık, yoksul-
luk ve büyük dramlar yaşanıyor. Dünya böyle ağır sorunlara bağlı krizler yaşarken sendikal hareket 
de kriz yaşamaktadır. Son otuz yıldır tüm dünyada, sendikalı çalışan sayısında önemli ölçüde azal-
malar görülmektedir. Yapısal değişimler sendikal hareketin işverenler karşısındaki pazarlık gücünü 
zayıflatmaktadır. Sendikal harekette yaşanılan bu olumsuzluklara bir cevap üretmek zorundayız. 
Bu noktada, sendikalar olarak uluslararası dayanışmayı artıran yeni işbirlikleri yapmamız gerekli-
liktir. 

Sendikalar güç kaybettikçe sorunlarla baş etme mücadelesi de azalmaktadır. Sendikal hareket 
yeni gelişmelerin ürettiği sorunların çözümüne uygun stratejiler geliştirmelidir. Emek hareketi-
nin yaşadığı ortak sorunlar karşısında, sendikacılık hareketi yerel olduğu kadar, küresel düşünmek 
zorundadır. 

Neden kişi başına düşen milli gelirin en düşük olduğu ülkeler Müslüman ülkeleri? Neden dünyanın 
en kötü çalışma şartları Müslüman ülkelerde uygulanıyor? Neden dünyanın en düşük ücret veren 
ülkeler listesinin çoğu Müslüman ülkelerden oluşuyor? Neden ILO çalışma standartlarının en fazla 
ihlal edildiği ülkeler sıralamasında birçok İslam ülkesi var? Tüm bunlar bizim değiştiremeyeceğiz 
şeyler değil. İslam ülkelerinde birçok yeraltı ve yerüstü zenginlik olmasına rağmen emekçilerin 
yaşadığı sorunları hak etmiyoruz. Birçok Müslüman ülkesinin emekçilerine biçilen “zengin hazine-
lerin fakir bekçileri” rolünü reddetmeliyiz. Biz sadece kendimiz için değil herkes için adil bir dünya 
ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürecek bir çalışma hayatı talep ediyoruz.

 Bizler İslam İşbirliği Teşkilatı’nda yer alan 56 üye ülkeyiz. Burada emeğin sorunlarının istişare edil-
diği bir mekanizmamız, bir platformumuz var mı? Bunu neden yapmıyoruz? Ben somut bir önerimi 
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sizlerle paylaşmak istiyorum. Uygun gördüğünüz takdirde İslam İşbirliği Teşkilatına, İslam ülkeleri 
sendikalarının oluşturduğu bir emek mekanizması kurmalarını önerelim. Burada dayanışmamızı, 
kardeşliğimizi ve birliğimizi pekiştirelim. Bugün yeni işler yapmak ve yeni mücadele mekanizmaları 
kurmak zamanıdır. Eğer gücümüzün farkında olursak, eğer kendimize güvenirsek, eğer istersek, 
tüm sorunlarımızı çözebiliriz. Emeğin küresel sorunları başta olmak üzere insanlığın her sorununa 
karşı etkili mücadele mekanizması oluşturabiliriz.”  

Çalışmaların ve panellerin sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir ‘Sendika Komitesi’ kur-
manın gerekliliği fikrini öneren Memur-Sen, diğer katılımcılardan da destek buldu. Sempozyumun 
sonunda yayınlanan “İstanbul Deklarasyonu’nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde bir sen-
dikal komitenin kurulması için” gerekli girişimlerde bulunma kararı alındı. Deklarasyon tüm katı-
lımcılar tarafından imzalandı. Memur-Sen ve SESRIC arasında İkili İşbirliği Protokolü imzalandı.
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, “İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası Sem-
pozyumu katılımcılarını Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde kabul etti. 
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (SWTUF) 
gelen heyete meslek edinme ve sosyal güvelik alanında 25-29 Aralık 2016 tarihileri arasında eği-
tim programı düzenlendi.

SWTUF Genel Başkan Yardımcısı, Sudan Mesleki İşçileri Genel Sendikası Başkanı,  Hartum İş-
çileri Federasyonu Genel Sekreteri ve Zanaat İşçiliği Çalışanları Genel Sendikası Başkanından 
oluşan heyet ilk olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti.

Ardından, eğitim programı Bayındır Memur-Sen’de meslek edinme eğitimi ile başladı, daha sonra 
Hak-İş Konfederasyonu’nda meslek edinme eğitimi sunumu ile devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından (Doç. Dr. İbrahim Erdoğan) mesleki okul-
lar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. TİKA koordinatörlüğünde Sudan’da mesleki okullara uz-
man gönderme konusunda mutabakata varıldı. İŞKUR’dan Uz. Talip TUĞ tarafından Memur-Sen 
toplantı salonunda İŞKUR’un yürüttüğü projeler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

MEMUR-SEN VE SUDAN İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
ORTAK EĞİTİM PROGRAMI 
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ULUSLARARASI SENDİKACILIK VE SOSYAL POLİTİKA EĞİTİM PROGRAMI 

Memur-Sen, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile ortaklaşa,  5 hafta sü-
ren ve her birine 25 farklı ülkeden 25 farklı konfederasyonun dış ilişkiler çalışanları veya yöneti-
cilerinin katıldığı “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika” sertifika programı düzenlemektedir. 
Düzenli olarak aynı formatta devam edecek olan bu 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 iki sertifi-
ka programı gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen programlara 48 farklı ülkelerden 51 Konfederasyon 
temsilcisi katılmıştır. 

Program teori ve pratik olmak üzere iki kısmından oluşturmaktadır. Teorik kısmında farklı üniver-
sitelerden gelen akademisyenlerin/hocaların, sendikacılıkla ve çalışma hayatına ilişkin verdikleri 
derslerden oluşmaktadır. Pratik kısmında ise, birçok kamu kuruluşuna ve özel kurumlara, sivil ör-
gütlere ve sendikalara teknik ziyaretler gerçekleştirilmektedir.  Burada, ilgili kurum ve kuruluşlar 
kendi işleyişi ile ilgili bilgi aktarmaktadır.  

Her hafta sonu Türkiye’nin tanıtımını amaçlayan, farklı şehirlerin ve tarihi yerlerin ziyaretleri gibi 
birçok kültürel faaliyetler de düzenlenmektedir. 

Program Sürecince Verilen Dersler
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“I. Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Eğitim Programı” 

Açılış

Memur-Sen, SESRIC ve TODAİE öncülüğünde gerçekleştirilen “I. Uluslararası Sendikacılık ve 
Sosyal Politika Sertifika Programı” 1 Nisan-1 Harizan tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 

Programa Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Endonezya, Fil 
Dişi, Gana, Gine, Kamerun, Liberya, Malawi, Moğolistan,  Moritanya,  Moritus,  Nijer, Pakistan, 
Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Filistin olmak üzere 24 farklı ülkeden 25 konfederas-
yon temsilcisi katılmıştır. 
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Eğitim Programı
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Teknik Ziyaretler
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Sertifika Dağıtım Töreni
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“ II. Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Eğitim Programı”

“II. Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı”, 7 Ekim- 30 Kasım tarihleri 
arasında Ankara’da düzenlendi. Programa,  Bahreyn, Çad, Fas, Irak, Tunus, Makedonya,  Arjantin,  
Brezilya, Kolombiya, Madagaskar, Meksika,  Şili,  Azerbaycan,  Bangladeş, Nijerya,  Güney Afrika,  
Hindistan,  İran,  Kamboçya,  Kenya, Nepal, Sierra Leone ve Tacikistanolmak üzere 23 ülkeden 25 
farklı konfederasyon temsilcisi katıldı. 

Açılış
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Eğitim Programı
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Teknik Ziyaretler
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Sertifika Dağıtım Töreni
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KATILIMCILARIN DÜŞÜNCELERİ 
“Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Eğitim Programı”
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Türkiye’ye ve Memur-Sen’e çok teşekkür ederiz!

Türkiye’de Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı’na katılmadan önce ak-
lımda pek çok sorular vardı. Medyada gösterilen terörolayları gerçekten eğitim programını et-
kileyecek miydi ve güvenli bir şekilde evime dönebilecek miydim? Hangi tür yeni şeyleri öğre-
necektim? Eğitim ortamı nasıl olacaktı? Ama geldiğimde Türkiye’nin barışçıl bir ülke olduğunu 
öğrendim ve kaldığım süre boyunca terörizmle ilgili hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Eğitim, yalnızca 
sendikal alanda değil, aynı zamanda akademik alanda da çok verimliydi. Bana gelince, bir milletten 
(Malavi) kilometrelerce uzaktaki başka bir millete (Türkiye), dünyanın farklı yerlerinden yeni in-
sanlarla, farklı kültürlerle ve dillerle bir araya gelme fırsatı bulmak eğitimi güzelleştirdi. Biz kursi-
yerlerin her birimizin ülkesi hakkında daha fazla bilgi edinmemizin yanı sıra, eğitimin temel amacı 
olan sendikal konuları da tartışma imkanı bulduk. İki ay gerçekten çok kısaydı. Tarihi mekânları, 
müzeleri, büyük şehirleri, farklı sendikaları, hükümet kurumlarını ziyaret etme fırsatı bulduk ve 
ayrıca KÜTAHYA’daki 1 Mayıs kutlamalarına katıldık.

Son olarak, hem sendikal anlamda hem de Türkiyehakkında bana daha fazla bilgi edinme fırsatı 
tanıyan bu harika ve verimli eğitim için MEMUR-SEN, TODAIE ve SESRIC’e şükranlarımı su-
nuyorum.

Rachael Limbe
MALAVI
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Daha küçüklüğümde bir gün Türkiye’yi ziyaret etmek ve orada Mevlana Celaleddin Rumi’nin 
türbesini görme hayalim vardı. Memur-Sen’den aldığımız davet mektubu ve çalıştığım konfe-
derasyonun Türkiye’de gerçekleştirilecek eğitime beni görevlendirmesi beni çok sevindirmişti. 
Artık çocukluk hayalim gerçeğe dönüşecek ve Türkiye’yi görebilme fırsatı elde edebilecektim. 
Türkiye’deki Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika alanındaki eğitim ve Memur-Sen’in bize 
gösterdiği misafirperverlik gerçekten harikaydı. Bu eğitim programı sayesinde Türk halkı, tarihi ve 
birçok konuda bilgi sahibi oldum. Özellikle Türkiye tarihinin bir parçası olan Osmanlı Devleti’nin 
mimarisi beni çok etkiledi. Türkiye’de geçirdiğimiz 5 haftalık süre zarfında ziyaret ettiğimiz yerler 
bu tarihi daha yakından tanımama vesile oldu. Tabii ki Türklerin milli içeceği çaydan da bahset-
meden olmaz. İnsanların sürekli çay içmek için aileleriyle beraber bir araya gelmesi beni çok şa-
şırtmıştı. Son olarak Memur-Sen Konfederasyonu’na bizlere bu fırsatı sağladığı için şükranlarımı 
sunuyorum.

Mustafa Danish
AFGANİSTAN
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Marion Kwanyukuri Kakai
KENYA

Türkiye’deki eğitim programından edindiğim tecrübeler liderlik becerilerimin gelişmesine, ken-
dime olan güvenimin artmasına ve dünyadakikarmaşayı daha iyi anlayabilmeme yol açtı. Katıldı-
ğım bu eğitimin benim başka bir aileye entegrasyonumu sağladığını da söyleyebilirim. Bu eğitim 
programı diğer ülkelerdensendikalarla samimi ilişkilerimi artırdı. Bilgi, fikir ve kültür alışverişini 
geliştirmemde bana katkı sağladı. Ayrıca küresel meselelere olan ilgimizi artırdığını ve dünyadaki 
sendikalar arasındaki işbirliğini geliştirdiğini düşünüyorum. Eğitim sadece işin teorisini öğretmekle 
kalmadı, aynı zamanda farklı ülkelerde benzer sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya kalan katılım-
cıları bir araya getirdi. Kamu ve özel kurumlara, sendikalara, akademik araştırma enstitülülerine 
gerçekleştirilen ziyaretler bana Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verdi. Son olarak 
Memur-Sen’e ve kendi konfederasyonuma bana bu güzel fırsatı sundukları için ayrıca teşekkür 
ediyorum. Gerçekten harika bir tecrübeydi.
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Emmanuel Bigirimana
UGANDA 

Memur-Sen Konfederasyonu’nun Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika eğitim programına 
daveti üzerine Türkiye’de iki ay geçirdim. Türkiye’ye adım atıncaya kadar, Türkiye’de sürekli insan 
hakları ihlallerinin olduğuna dair uluslararası medya organlarından edindiğim bir algı vardı. Ama 
eğitim programı sayesinde ülkeyi daha yakından tanıyarak bunun yanlış ve Türkiye’yi kötülemek 
için bir propaganda olduğunu gördüm.

Ankara’daki eğitim programı boyunca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve iş-
veren örgütleri de dahil olmak üzere bir çok şehri gezme, tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı 
bulduk.

Bir sendikacı, avukat ve insan hakları savunucusu olarak açık yüreklilikle söylemek isterim ki, Tür-
kiye’de insan hakları ihlalleri yoktur, bunun yerine güçlü demokratik kimliğe sahip gelişmekte 
olan, ekonomisi her geçen gün güçlenen bir ülkeye yönelik gerçekleri çarpıtma vardır. Türkiye 
hakkında yazılan ve açıklanan raporlar ve belgeler ile aslında mevcut demokrasiyi baltalamak ve 
kendi çıkarlarına göre kullanmak istiyorlar.

Eğitim programına gelince, gerçekten çok bilgilendiriciydi. Memur-Sen Konfederasyonu’na, 
dünyanın farklı ülkelerinden sendika liderlerini bir araya getirip bu tür uygulamalı eğitim prog-
ramlarını bizlere sundukları ve insan sermayesini geliştirme ve bilgi aktarımı için teşekkür etmek 
istiyorum. Çünkü bunun, sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda bağımsızlık kazanmamıza yardımcı 
bir yöntem olduğunu düşünüyorum.
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Öncelikle, başarılı eğitim programı için bütün Memur-Sen ekibine teşekkür etmek istiyorum. 
Tunuslu, Arap ve Müslüman birisiyim. Eğitim programı öncesi Türkiye’yi ve Türk kültürünü az 
çok biliyordum. Bize yakın olduğunun farkındaydım. Fakat Memur-Sen’in gerçekleştirdiği eğitim 
programı sınırlı bilgimin ötesinde ülkenin zengin kültürünü tanımamı sağladı.

Sendikacılık konusuna odaklı eğitim programının çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Çeşitlilik ve 
eğitimcilerin tecrübesi açısından programın sıra dışı olduğunu belirtmek istiyorum. Program sü-
resince verilen eğitimler ve gerçekleşen kurum ziyaretleri çok faydalıydı. Eğitim programı bizim 
sendikal ufuklarımızın genişlemesinin yansıra aynı zamanda Türkiye hakkında da bizlere bilgi sun-
du.

Bu eğitimin sonunda bütün katılımcılar, Türkiye’nin tarihi, kültürü, siyaseti, ekonomisi ve sosyal 
konular hakkında daha geniş bilgiye sahip oldular. 

Türkiye’nin kendi kültürel, dini ve tarihi ilkelerini muhafaza ederek, medeniyetle başarıyla birleş-
tirmesi beni en çok etkileyen olgudur. 

Program çerçevesinde ziyaret ettiğimiz İstanbul Türkiye’nin göz alıcı şehriydi. Türkiye’de her şeh-
rin ayrı bir güzelliği ve sırrı bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu güzellikleri görmemize vesilen olan Me-
mur-Sen’e çok teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bir kez daha ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum.

Imen Khoualdia  
TUNUS
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 MEMUR - SEN, TODAİE ve SESRIC ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Sendikacılık ve Sos-
yal Politika Sertifika Eğitimine katılmak üzere seçilen yirmi beş kişi arasında yer aldım. 

Ankara’da TODAIE kampüsünde gerçekleşen iki aylık eğitim birçok konuda bilgilendirici ve eğ-
lenceliydi. Sendikacılık alanında ve ilgili konularda hem entelektüel hem de uygulama yöntem-
lerine şahit olduğumuz program bize geniş bir çerçeveden bakma fırsatı sundu. Ayrıca programı 
düzenleyenler Türkiye hakkında bizi bilgilendirmek için, kültürü ve halkı hakkında bilgi sahibi ol-
mamız için büyük bir gayret gösterdiler. Eğitimlerin yanında diğer sosyal etkinlikleri bir araya 
getirerek büyük bir uğraş verdiler.

Türkiye ile ilgili yıllar boyunca edinmiş olduğum algının hoş olmadığını, her zaman Türkiye’yi teh-
likeli ve istikrarsız bir ülke olarak gördüğümü söylemeliyim. Ancak, Türkiye’de geçirdiğim iki ay 
ve ziyaret ettiğim yerler beni gerçekle yüzleştirdi. Bu da Türkiye’nin misafirperver insanlarla dolu 
çok huzurlu bir ülke algısıydı tabii. Bu nedenle programın organizatörlerine çok teşekkür ediyor 
ve onlarla daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum. 

Robert Afotey Mensah
GANA
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Türkiye ile ilgili olarak, uluslararası düzeyde, güçlü büyüyen ekonomisi, güçlü dil bilimi (eğitimi), 
ve özellikle gelişme düzeyi düşük olan ülkelere yatırımları ve insani yardımları ile gelişmiş ülkelere 
karşı rekabetini, hayranlıkla aklımda tutuyorum. 

Ulusal düzeyde, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi dikkate alınırsa, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin, dünyadaki güçlü ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri güçsüzleştirilmeye yönelik 
politikalarına izin vermemesi ve tuzağa düşmemesi adına birlik politikasını sürdürmesi, aynı çıkar-
lar etrafında bölünmez ve birleşmiş bir millet olarak devam etmesi önemli olacaktır.

Son olarak, Avrupa’nın diğer milletlerinden farklı olarak Türk halkı açık, misafirperver, yabancılara 
karşı ırk ve ten rengi ayrımı yapmadan herkesi hoşgörü ile karşılamaktadır. 

Eğitim programı için Memur-Sen Konfederasyonunu ilk başta tebrik ediyor ve aynı yönde devam 
etmesi için desteklerimi iletiyorum. Memur-Sen’in, düzenlediği bu faaliyetler ile insanı her türlü 
zulümden arındırmak adına ırk ayrımcılığına, eşitsizliğe ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadelede 
bilgi ve deneyimlerini paylaşmasının faydaları göz ardı edilemez. Kısacası, insan için daha kaliteli 
bir yaşam garanti etmektedir. 

Mahamadou Lihida M.
NİJER
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Çoğunuz Türkiye’nin hayaller ülkesi olduğunu duymuşsunuzdur. Ama Türkiye’de bulunmanın sa-
dece duyduğunuz gibi olmadığını size söylemek istiyorum. Memur-Sen’den eğitim programı ile 
ilgili davetiyeyi aldığımda çok mutlu oldum. Türkiye’ye yaptığım bu ziyaret esnasında ilk andan 
itibaren Türkiye’deki olanakların çokluğu beni çok derinden etkilemişti. Daha başında Türkiye’ye 
yapacağım bu ziyaretin çok eğlenceli ve faydalı olacağından emindim. Ve öyle de oldu. Bizi misafir 
eden, ağırlayan Memur-Sen bize çok güzel, hayal bile edemeyeceğimiz imkânlar sundu. Eğitim 
programı ve Memur-Sen’in bilgeliği ile biz bir aile olduk. Türkiye’de gezdiğimiz gördüğümüz yer-
ler vasıtası ile farklı kültürleri, farklı medeniyetleri tanıma fırsatı bulduk. Kişisel olarak Türkiye’yi 
ziyaret etme şansım olduğu için çok mutluyum. Dikkatimi çeken ve en çok sevdiğim şey ise, Tür-
kiye’deki hijyen konusuydu. Toplumun her kesimindeki insanın temizliği ve her yerin temiz olması 
gerçekten çok iyi bir şeydi. Bu güzel eğitim programından ve bize sağladıkları imkânlardan dolayı 
Memur-Sen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bu program için bir değerlendirme yapacak olur-
sam, programa puanım yüz üzerinden yüz olacaktır. Şunu anladım ki Türkiye gerçekten hayaller 
ülkesidir.

Sabire Ali Mahamat 
ÇAD
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Ben Türkiye’yi gerçekten çok sevdim. Türkiye’de olmaktan ve orada vakit geçirmekten zevk aldım. 
Bu benim Türkiye’ye ilk ziyaretim olacağı için aslında başlangıçta çok heyecanlıydım ama biraz 
da tedirgindim. Eğitim programı süresi içerisinde sendikacılık alanında çok şeyler öğrendim ve 
birçok arkadaş edindim. Bu eğitim programı sayesinde farklı ülkelerden birçok arkadaşlarım var 
artık. Eğitim programı çerçevesinde Türkiye’de geçirdiğim bir ay benim için hayal gibiydi. Ziyaret 
ettiğim bütün şehirleri yerleri gerçekten çok sevdim. 

Eğitim programı içerisinde sosyal politika üzerine ve sendikacılık üzerine aldığımız eğitimler çok 
faydalıydı. Türkiye’den Irak’a döndüğüm ilk günden beri oradaki günlerimi özlemeye başladım di-
yebilirim. Türkiye’deki izlenimlerim dün gibi aklımda ve onları unutamıyorum. Gerçek Türkiye’yi 
bize gösterdiler. Memur-Sen’e, bize sağladıkları misafirperverlikten ve cömertliklerinden dolayı 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Shuhad Imad Hadi Al-Dujaili
IRAK
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Öncelikle Türkiye hakkındaki düşüncelerimi tamamen değiştiren ve hayatımda yaşamış olduğum 
en iyi deneyimi bana sunan Memur-Sen ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. İlk olarak Türki-
ye’yi 16 yaşımdayken ziyaret etmiştim. O zamanlar Türkiye modern bir ülke değildi ve bu sebep-
ten dolayı Türkiye’yi bir kez daha ziyaret etmek istememiştim aslında. Memur-Sen’in düzenlediği 
eğitim programı vesilesiyle 24 sene sonra tekrar Türkiye’yi ziyaret etme fırsatı buldum ve Türki-
ye’deki gördüğüm gelişmeler ve ilerlemeler beni gerçekten çok şaşırttı. Türkiye artık modern bir 
ülke görünümündeydi. Hayatımda daha önce hiç tanışmadığım insanlarla beni bir araya getiren, 
dünyanın birçok farklı ülkesinden kardeşler edinmemi sağlayan, Türkiye ve tarihi hakkında daha 
önce bildiğimiz şeylerin yanlış olduğunu bizlere gösteren ve birçok güzel şehri ve tarihi yerleri 
ziyaret etme fırsatı veren ve dünyanın en iyi organize olmuş ve güçlü konfederasyon ve sendika-
larını tanımama vesile olan bu 5 hafta beni gerçekten çok etkiledi.

Son olarak, sadece Türkiye’yi ziyaret etmek için değil aynı zamanda orada Memur-Sen vasıtasıy-
la edindiğim hayallerimi gerçekleştiren kardeşlerimi bir kez daha görmek için sabırsızlanıyorum. 
Memur-Sen’e çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. 

Yusuf A. M. Alkhaja
BAHREYN
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Türkiye’nin artık gelişmiş ülkelerden bir olduğunu düşünüyorum. Benim ülkeme yaptığı yardım-
lardan, Somalili öğrencilere verdiği burslardan ve ülkemize sağladığı altyapı projelerinden dolayı 
hâlihazırda Türkiye’ye gelmeden önce de Türkiye’ye karşı hep sempati duymuştum. Türk halkının 
her zaman misafirperver, saygılı ve dünyanın diğer bölgelerindeki mazlumlara yardım eden insan-
lar olduğunu biliyordum. Ve Türkiye’de eğitim programı süresince geçirdiğim zaman da aslında 
bunları kanıtlar nitelikteydi. Sanki Türkiye’de değil de kendi ülkemde yaşıyor gibiydim. Tekrardan 
Türk halkına ve bu güzel programı düzenlediği içim Memur-Sen’e şükranlarımı sunuyorum. Sizi 
asla unutmayacağım.

Issa Abshir Ahmed
SOMALİ
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen eğitim programı Müslüman dünyasını, 
Türk siyasetini ve tüm bölgenin jeopolitik yapısını daha iyi anlamamı sağladı. Türkiye hakkında, 
en azından Latin Amerika’da, özellikle 15 Temmuz darbe girişimine dair güvenilir bir bilgi eksik-
liği vardı. Bunu tecrübe edip yerinde görmek benim açımdan gerçekten çok önemliydi. Türki-
ye’ye gelmeden önce medya algısı yüzünden kafam çok karışıktı. Türkiye’ye geldiğimde aslında 
çok şaşırmıştım. Medyanın tüm dünyada oynadığı oyunu görme fırsatım oldu ve gerçeğin aslında 
medyada gösterilen olmadığına şahit oldum. Türk halkının ve hükümetinin Suriyeli mültecilerle 
dayanışması ve onlara kucak açması beni çok etkiledi diyebilirim. Bunların yanı sıra, dünyanın dört 
bir tarafından gelen insanlarla birlikte olmak benim için benzersiz bir deneyimdi. Katılımcılar ve 
ülkeleri hakkında da bilgi edinme fırsatı buldum. Türkiye’ye yalnız başıma gittim ama 30 arkadaşla 
ülkeme geri döndüm. Program çerçevesinde birçok siyasetçiyi dinlemek ve alanında uzman pro-
fesörlerden ders almak önemli bir fırsattı. En iyi dileklerimle.

Manuel Gorini
ARJANTİN
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Bir keresinde Çinli bir sendika liderinin “sendikalar hükümetlerin ulaşamadığı yerlere ulaşabilir” 
dediğini duymuştum. Ve bugün Memur-Sen Konfederasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 
Sendikacılık ve Sosyal Politika eğitim programı vasıtası ile böyle bir deneyim yaşadıktan sonra bu-
nun ne kadar da doğru olduğuna şahit oldum. Bu program, Türkiye’deki insanların günlük yaşam-
larından yola çıkarak bir ülkeyi tanımama, kültürüne daha da yakınlaşmama ve mülteciler, İslam ve 
darbe kelimelerini yeniden tanımlamama neden oldu. Çünkü uluslararası basında geniş yer bulan 
bu kelimeler, en azından bir Meksikalı olarak bende önyargı oluşturuyor ve beni korkutuyordu.
Memur-Sen ekibi ve yabancı insanlar ile birlikte bir aile kurmanın mümkün olduğunu ve bu takı-
mın bir parçası olmakla farklı bakış açılarına da sahip olabileceğimizi öğrendim. Ama her şeyden 
önce, bir problemi ya da çatışmayı çözmemiz için konuşmanız ve var olmamız gerektiğini öğren-
dim.

Türkiye’nin doğal güzelliklerine, sosyal ve ekonomik ilerleyişine tanıklık etmemin yansıra Türki-
ye’de geçirdiğim zaman içerisinde, uluslararası sendikacılığın önyargılardan arındırılmış olması ge-
rektiğini de öğrenme fırsatı buldum. Memur-Sen’in yapmış olduğu bu eğitim bayraklarımız farklı 
olsa bile mücadelemizin ortak olduğunu hatırlattı.

Teşekkürler Memur-Sen

Luis Alberto Paz Gonzalez
MEKSİKA
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Ülkelerimizin coğrafi olarak birbirine yakınlığı, ortak tarih, kültür ve birçok alandaki işbirliğimiz 
sebebiyle Türkiye’ye gitmeden önce de, Türkiye’yle ilgili neredeyse her şeyi biliyordum. Türkler 
her zaman misafirperver insanlar olarak bilinir. Ziyaretim boyunca gördüklerim bunun ne kadar 
doğru olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Bilmediğim şey ise genç bir sendikacı olarak birçok şeyi 
öğrenebileceğim ve Türkiye’de geçireceğim harika zamanlarmış aslında. Eğitim boyunca bize ve-
rilen dersler gerçekten ilginçti, önemli yeni konulara odaklıydı, takip edilmesi kolaydı. Profesörler 
çok hoş ve profesyoneldi ve bize konuları açıklamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ku-
rum ziyaretleri de eğitim programının çok verimli bir parçasıydı. Bu ziyaretler sırasında, ülkedeki 
sendikaların nasıl çalıştığını ve ülkenin nasıl işlediğini görme fırsatımız oldu. Dünyanın dört bir 
yanındaki 23 ülkeden 25 kişinin böyle bir eğitim programında bir araya gelmesi benim açımdan 
muhteşem bir deneyimdi. Başlangıçta farklı kıtalardan farklı ülkelerden 25 yabancıydık. Eğitim 
programının sonunda büyük bir aile gibiydik artık. Her gün o insanlarla oturmak, bilgi, tecrübe ve 
fikirleri tartışmak, paylaşmak, paha biçilemezdi. Programın bütün konsepti mükemmeldi. Böyle 
bir eğitim programının bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum ve 
umarım ortaya koyduğumuz fikirler gelecekte gerçekleştireceğimiz projeler için bir ilham kaynağı 
olacaktır.

Emilija Zdravkovska
MAKEDONYA



MEMUR-SEN DIŞ İLİŞKİLER FAALİYET RAPORU

70

İtiraf etmeliyim ki Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye hakkında pek fazla bilgi sahibi değildim. Tüm 
bildiğim Fransız TV ve Fransa 24 kanalından gördüklerimden ibaretti. Mesela, bir darbe girişimi 
olduğunu ve bundan sonra hakimler ve gazeteciler de dahil olmak üzere tutuklamaların olduğunu 
duymuştuk. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmak istediğini, ancak Avrupalıların Türki-
ye’nin insan haklarına saygı duymadığını gerekçe göstererek reddettiğini de duymuştum. Ziya-
retim öncesinde spora ilgisi olan bir Fildişili olarak tabii ki Didier Drogba’nın da Galatasaray’da 
oynadığını biliyordum.

Gerçeği söylemek gerekirse, genel sekreterimizin, Türkiye’de bir eğitime katılmak üzere atandığı-
mı ilan ettiği gün Türkiye’de devam eden olaylardan dolayı biraz tedirgindim. Ama Türkiye’ye ge-
lince olayların aslının böyle olmadığını, Türkiye’nin gerçekte çok güzel bir ülke olduğunun farkına 
vardım. Eğitimimiz süresince bize yardımcı olan Uğur ve Nihat’a da ayrıca teşekkür etmem gere-
kiyor aslında. Genel Başkan Ali Yalçın ile ilk görüşmemiz çok verimliydi. Bizimle emek mücadelesi 
ve sendikacılıkla ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Eğitimden bahsedersek, 2 ay boyunca sendikacılık ve sosyal politika alanında aldığımız eğitimler 
gerçekten çok verimliydi. Eğitim, Türkiye’deki sendikaların idari örgütlenmesini, teşkilat yapısını 
keşfetmemizi sağladı ve sendikacılık alanında birçok bilgi ve tecrübe edinmemizi sağladı. Gerçek-
ten özerk ve son derece organize sendikaların olduğuna tanıklık ettim. TODAİE ve ekibi hari-
kaydı. Belki de yaşadığımız tek sorun iletişim sorunuydu. Tabii Türk yemeklerinden bahsetmeden 
de olmaz. Türk mutfağından gerçekten zevk aldım. Türkiye’de sosyal güvenlik de göz alıcıydı ve 
ülkeme döndüğümde öğrendiklerimi kendi ülkemde uygulamayı dört gözle bekliyordum.

Franck Desire Koudou 
FİLDİŞİ SAHİLLERİ 
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Öncelikle iki aylık böyle bir eğitim programına katılma fırsatını bizlere sağladığı için Memur-Sen’e 
övgü ve şükranlarımı sunuyorum. İki ay boyunca aldığımız eğitim, teorik bilgilerin yansıra, çeşitli 
ülkelerdeki benzer sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya kalan katılımcıları tanıma fırsatı da sağladı 
ve emek mücadelesinin dünyanın her yerinde kararlılıkla devam ettiğini bizlere gösterdi. Ayrıca, 
kamu ve özel kuruluşlara, sendikalara ve akademik araştırma kurumlarına yaptığımız ziyaretler ve 
saha gezileri bizlere temel bilgileri ve pratikleri öğrenme ve yerinde görme şansı verdi.

Aslına bakılırsa, sosyal medyada ve televizyonda gösterilen Türkiye’nin negatif yüzü göz önüne 
alınırsa, Türkiye’ye gelmek benim için zor bir karardı. Diğer bir neden ise 5 yaşındaki kızımdan 
ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalacağımdan dolayı yaşadığım zorluktu. Bu konuda ailem ve 
arkadaşlarım cesaretimi kırdı. Yine de Türkiye’deki programa katıldım. Türkiye’ye geldiğimde ta-
mamen farklı bir görüntü olduğunu gördüm. Aslında Türklerin çok kibar ve iyi insanlar olduğunu 
gördüm ve hep birlikte unutulmaz anılar yaşadık.

Eğitim programından sonra Türkiye’ye geri göndüm ve şu anda TODAİE’de yüksek lisansıma de-
vam ediyorum. Bana bu imkânları sağlayan Memur-Sen ve TODAİE’ye çok teşekkür ediyorum. 
Farklı ülkelerden, kültürlerden ve ırklardan harika insanlarla bir arada olmak benim için harika bir 
deneyimdi. Umarım ilişkimiz ve bağımız sürekli devam eder ve sendikacılık alanındaki dayanışma-
mız bize ortak amacımıza uluşmamızda yardımcı olur. 

Leemu Olivia Mckay 
LİBERİA
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Başlangıçta Türkiye hakkındaki düşüncelerim çok farklıydı. Ülkemde her zaman Türkiye’de ter-
rorist faaliyetlerin olduğuna dair haberler alıyorduk. Dahası Türkiye, Suriye’den de uzak bir ülke 
değildi. Türkiye’de eğitim programı vesilesiyle geçirdiğim iki ay bana gerçeği görmemde yardım 
etti. Daha önce edindiğim bu Türkiye algısının tamamen yanlış olduğunu görme fırsatı elde ettim. 
Tabiki bu uluslararası sendikacılık ve sosyal politika eğitim programı aynı zamanda birçok şeyi keş-
fetmemi sağladı. İlk olarak farklı ülkelerden dünyanın dört bir tarafından katılan diğer öğrenciler-
le, dünyadaki diğer uluslararası emek örgütlerini tanıma ve onlarla tecrübe paylaşımında bulunma 
fırsatını elde ettim. Daha sonrasında, Türkiye’de yaptığımız geziler sayesinde, ülkenin kültürünü, 
kurumlarını ve işleyişini daha yakından gördüm. Türkiye halkının gerçekten çok kibar ve cömert 
olduğunu gördüm. Son olarak, misafirperverliklerinden dolayı tüm Türk halkına ve özellikle Me-
mur-Sen Konfederasyonuna şükranlarımı sunuyorum.

Abdou Semihou Soule
BENİN
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Yabancı medya tarafından yayınlanan haberler nedeniyle 2016 yılının sonuna kadar Türkiye benim 
için tehlikeli bir ülke görünümündeydi. Türkiye’ye terörizmin etkisinin sürekli arttığı tehlikeli bir 
ülke olarak bakıyordum. Ancak Memur-Sen heyetinin Burkina Faso’da bizi ziyaretleri sırasındaki 
konuşmaları bizi şaşırtmıştı. Çünkü konuştukları ve davranışları bizim medyadan edindiğimiz Tür-
kiye algısından çok farklıydı. Bu ziyaret beni Türkiye’ye gitme konusunda cesaretlendirdi. Daha 
sonrasında Memur-Sen Konfederasyonundan Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika eğitim 
programıyla ilgili davet mektubu aldık. Bu program vesilesiyle, Türkiye’ye gelir gelmez, umutlu bir 
ülke inşa etmeye çalışan nazik, neşeli, misafirperver, yardımsever insanlarla karşılaştım. Ulusal ve 
uluslararası düzeyde sendikacılığın birçok yönünü kapsayan eğitim programı oldukça zengin ve il-
ginçti. Daha adil bir dünyanın kurulması yolunda ve uluslararası işbirliklerini geliştirmesi açısından 
önemli bir programdı. Ülkeme döndüğümde Türkiye hakkında edindiğim tecrübeler ve izlenimler 
ailemi bile şaşırtmıştı.

Brahima Sombie 
BURKİNA FASO 
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Türkiye, Türkiye, Türkiye

Çocukluğumdan beri tanıdığım ama orada birçok hindinin olduğunu düşündüğüm ülke; Türkiye. 
Sizce de bir ülkenin bir kuşun ismini taşıması ne kadar garip değil mi? Eh işte bunlar sadece bir 
çocuğun düşünceleriydi. Tabii ki daha sonra da Osmanlı döneminden Atatürk dönemine birçok 
yazı okumuştum ve bunlar sayesinde Türkiye’nin gerçek yönlerini tanıma fırsatım olmuştu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu’ndan (Memur-Sen) 9 Ekim - 13 Kasım 2017 tarihleri arasın-
da Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika isimli ikinci eğitim programına dair bir davet mektu-
bu aldık ve bu eğitim programına katılmak bana düştü. Sendikacılık alanında bilgi edinmek için bü-
yük bir fırsattı bu. Yanlış da olsa daha önce haberlerden, sosyal medyadan duyduklarım nedeniyle, 
Türkiye’ye gitmek konusunda biraz tedirgindim diyebilirim. Bu sebepten dolayı Memur-Sen’i ve 
faaliyetlerini diğer uluslararası sendika örgütlerine sormaya karar verdim. Afrika Uluslararası Sen-
dikalar Konfederasyonu’na (ITUC-Afrika), Batı Afrika Sendikalar Örgütü’ne (OTUWA) ve Kamu 
Hizmetleri Enternasyonali’ne (PSI) e-postalar gönderdim ve hepsi bana Türkiye’nin çok tehlikeli 
bir yer olduğunu ve dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Ama ne kadar zor da olsa içgüdülerim be-
nim bu programa katılmam gerektiğini söylüyordu.

9 Ekim’de Türkiye’ye geldim ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAIE) 
eğitim gördüm. Kapadokya’yı Amasra’yı Pamukkale’yi ve birçok yeri gezme, doğal güzellikleri, 
tarihi yerleri görme fırsatı buldum. Türkiye’deki geçirdiğim süre daha öncesinden edindiğim tüm 
yanlış algıları ortadan kaldırdı ve sanırım hiçbir zaman unutamayacağım bir anı olarak zihnimde 
hep yer edinecek. Türk halkı gerçekten çok samimi ve misafirperverdiler. Tabii programın sonunda 
dünyanın dört bir tarafından gelen 24 meslektaşımdan da ayrılmak çok zordu. 

Artık Türkiye’ye her zaman seyahat edebilirim.

Emmanuel M. Kamara
SİERRA LEONE
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ULUSLARARASI SENDİKACILIK VE SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞTAYI

Memur-Sen, SESRIC ve TODAİE işbirliğiyle  “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika” çalış-
tayını 17-19 Mayıs 2017 tarihler arasında Ankara’da gerçekleştirdi.  Çalıştay, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, TODAİE Genel Müdürü Onur Ender Arslan, Memur-Sen ve Memur-Sen 
Konfederasyonu’na bağlı sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile eğitim programımı-
za katılan 24 ülkeden (Afganistan, Uganda, Malawi, Senegal, Moritanya, Gana, Gine, Kamerun, 
Tanzanya, Morityus, Benin, Fildişi Sahilleri, Endonezya, Nijer, Gana, Gine, Ruanda, Afganistan 
ve Burkina Faso, Sudan, Burkina, Pakistan ve Benin) 25 katılımcının yanı sıra Uluslararası Sen-
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dikacılık ve Sosyal Politika eğitim programına katılımcı gönderen konfederasyonların liderlerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya aynı zamanda Afrika Sendikalar Birliği Örgütü’nün de(OA-
TUU) temsilcileri katıldı. İki gün süren çalıştay,  “Afro-Asya’da Emek ve Emek Örgütlenmesi”, 
“Emek Üretim ve Sermaye”, “Gelir Dağılımındaki Sorunlar”, “Sömürgecilik ve Sendikal Mücade-
le”, “Sendikacılık-Politika-Bürokrasi İlişkileri”, “Küresel Vesayet ve Sendikal Duruş”, “Sendikacılık 
ve Sosyal Politika” olmak üzere yedi oturum şeklinde düzenlenmiştir. 

Konular açısından çok kapsamlı olan bu çalıştayda, küresel düzeyde emek gücünün karşılaştığı 
sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları tartışıldı. 
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MEMUR-SEN BSPSH ORTAK SEMİNERLERİ 

 “Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” /Ankara Etabı 

Memur-Sen Konfederasyonu ve Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH) 
tarafından düzenlenen “Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” ortak seminerlerinin ilk 
etabı 2 Mayıs 2017’deAnkara’da,  gerçekleştirildi. Memur-Sen yönetim kurulu, bağlı sendika ge-
nel başkanları ve BSPSH yönetim kurulu ve bağlı sendika başkanlarının katıldığı bu seminerin ilk 
oturumunda “Türkiye ve Arnavutluk’ta Sendikal Örgütlenme”, ikinci oturumda ise, “Günümüzde 
Sendikal Hareketlerin Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar” başlıklı konular işlendi.
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“Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” /Tiran Etabı 

Memur-Sen Konfederasyonu ve Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH) ta-
rafından düzenlenen “Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” ortak seminerlerinin ikinci 
etabı 9 Eylül 2017’de Tiran’da gerçekleştirildi. 

Memur-Sen yönetim kurulu, bağlı sendika genel başkanları ve BSPSH yönetim kurulu ve bağlı 
sendika başkanlarının katıldığı bu seminerde “Arnavutluk ve Balkanlar’da Emek Gücünün Gelece-
ği”, “Arnavutluk’ta Sosyal Diyalogun Gelişmesi ve Etkileri”, “Türkiye’de Sosyal Diyalogun Korun-
ması ve Güçlendirilmesi ve Çalışanların Perspektifleri”, “Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Enteg-
rasyonu” konuları işlendi. 

Bu seminerlerin amacı, bölgede emek gücünün karşılaştığı yeni sorunları tespit etmek ve bu so-
runlara ilişkin ILO sözleşmeleri çerçevesinde çözümler üretmektir. Konuşmacılar emek gücünün 
sorunlarına ulusal düzeyde çözüm üretmenin zor olduğunu, bu nedenle uluslararası düzeyde sen-
dikalar arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemini ifade ettiler. Sosyal Diyalogun önemi üzerinde 
duran konuşmacılar, emek gücünün göz ardı edilerek ekonomik krizlerin ve işsizlik sorunlarının 
çözülemeyeceğini, aksine daha fazla derinleşeceğinin altını çizdiler. 
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü / Kütahya

Kapalıçarşı / İstanbul

Topkapı Sarayı / İstanbul1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü / Kütahya

Yunus Emre Enstitüsü / Ankara

Sazova Parkı / Eskişehir

Ankara Kalesi / Ankara

KÜLTÜREL ZİYARETLER 

Türkiye doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla benzersiz bir ülkedir. Birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış olan Türkiye tarihi güzellikleriyle adeta açık bir hava müzesi konumundadır. 

Her medeniyetin oluşturduğu birikimi günümü-
ze kadar çok renkli bir yapıda taşıyan Türkiye, 
kültürün ve sanatın sürekli canlı bir şekilde 

yoğrulduğu ve geliştiği eşsiz bir ülke olarak tüm dün-
yanın ilgisini çekmektedir. Bizlerde Memur-Sen Kon-
federasyonu olarak ülkemizde ağırladığımız yabancı 
misafirlerimize Türkiye’nin bu zengin tarihi ve doğal 
güzelliklerini daha yakından tanımaları için Türkiye’nin 
çeşitli yerlerine kültürel ziyaretler düzenliyoruz.
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Sultanahmet Camii / İstanbul

Miniatürk / İstanbulAnıtkabir / Ankara

TODAİE / Ankara AFAD / Ankara

Tuz Gölü / Ankara

Kapadokya / NevşehirMiniatürk / İstanbul

Tokatlı Kanyonu Kristal Teras / SafranbolPaintball / Ankara

TODAİE / Ankara

İstanbul’dan Kapadokya’ya, Pamukkale’den Safranbolu’ya düzenlediğimiz kültürel ziyaretlerde-
ki en önemli amacımız, yaratacağımız sosyal etki ile kaynaşmaya vesile olmak, kültürel dostluk 
köprüsü inşa etmek ve birbirimizi daha iyi tanımaya ve anlamaya katkıda bulunmaktır.
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Türkiye Kültür Haritası
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WEB SİTELERİMİZ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Bilgi ve teknoloji çağı olan 21. Yüzyıl’da giderek yaygınlaşan internet kullanımı içerisinde en bü-
yük pay, sosyal medya olarak nitelendirilen iletişim ve paylaşım kanallarına aittir. Sosyal medya 
öylesine büyük bir platform haline geldi ki artık hayatımızın her alanında bunun etkisini görmek 
mümkündür. İnsanlar artık kolaylıkla ve hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyor, bilgi aktarımı sağ-
layabiliyor. Memur-Sen Konfederasyonu olarak iletişim çağında yaşadığımızın bilincinde olarak 
yazılı, görsel ve işitsel iletişime büyük önem vermekteyiz.  Yeni iletişim araçlarından olan sosyal 
medyanın öneminin farkındayız. Emek mücadelemizi dünyaya anlatmak ve faaliyetlerimizi mu-
hataplarımızla paylaşabilmek adına Facebook ve Twitter hesaplarımızı Türkçe, İngilizce, Arapça 
ve Fransızca olmak üzere 4 dilde kullanıyoruz. Aynı şekilde web sitelerimiz ile de faaliyetlerimizi 
ve emek mücadelemizi Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere 4 farklı dille dünyaya 
duyurma gayreti içerisindeyiz.

Ayrıca yine İngilizce, Arapça ve Fransızca hazırladığımız ve düzenli olarak yaklaşık bin emek örgü-
tüne mail yoluyla ulaştırdığımız e-bültenlerimizle de dünyayla iletişim halindeyiz.

memursen.org.tr

eng.memursen.org.tr

ar.memursen.org.tr

fr.memursen.org.tr

Türkçe

İngilizce

Arapça

Fransızca

:

:

:

:

Türkçe

MemurSenKonf
MemurSenKonf

İngilizce

MemurSenConfederation
MemursenEnglish

Arapça

Memursenarabiya
MemurSenArabiya

Fransızca

MemurSenFr
MemurSenFr






