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Kamu çalışanları konfederasyonlarının sayısı kısa bir süre önce 5’e yükseldi. KESK, Türkiye 
KAMU-SEN ve MEMUR-SEN’in yanı sıra, kamuoyunca pek bilinmeyen Demokrat Kamu-Sen 
vardı. 2000 yılı aralık ayının son günlerinde USEK (Ulusal Demokrat Sendikalar 
Konfederasyonu) kuruldu. 
 
USEK’in öyküsü Memur-Sen’deki anlaşmazlıklardan başlıyor. Memur-Sen Genel Başkanı 
M.Akif İnan, 6 Ocak 2000 tarihinde vefat etti. Memur-Sen Yönetim Kurulu’nun Ocak ayı 
sonlarında yaptığı toplantıda Genel Başkanlığa Bem-Bir-Sen (Belediye ve Mahalli İdare 
Çalışanları Birliği Sendikası) Genel Başkanı Zübeyir Yetik seçildi. Ancak bu seçimin 
üzerinden bir ay geçmeden, Hürriyet Gazetesi’nde1 Zübeyir Yetik’in birinci baskısı 1975 ve 
ikinci baskısı 1990 yıllarında yapılan İslam Savaşçısına Notlar isimli bir kitabından “Memur-
Sen Genel Başkanı Zübeyir Yetik’ten Hizbullahçı Öneri: Ayrılanı Öldür” başlığı altında uzun 
alıntılar yapıldı. Zübeyir Yetik, kitabının Hizbullah’la alakalandırılmasının anlamı olmadığını, 
tarikat olayına şiddetle karşı olduğunu, tarikat veya tasavvufun islami tutum olmadığı 
kanaatinde olduğunu belirttikten sonra, “Hizbullah tarikattır; olmasa bile yaptıklarının, 
bırakın Müslümanlığı, insanlıkla alakası yoktur,” dedi. Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Eğitim-Bir Genel Başkanı olan Kamil Aydoğan ise, şu açıklamayı yaptı 2: 
“Yaptıkları konuşmalar ve yazdıkları kitaplarla cumhuriyetin temel değerlerine 
kastedenler, Memur-Sen’de barınamayacaklar. Memur-Sen’in hiçbir üyesi bu görüşleri 
tasvip etmez, kitaptaki görüşler de Memur-Sen’I bağlamaz. Zübeyir Yetik’in genel 
başkanlığına yönetim kurulu üyesi olarak ben oy vermedim. Biz, Memur-Sen’in 
demokratik, laik, liberal bir çizgide olmasını savunuyoruz.” Memur-Sen’den yapılan 
açıklamada da “Konfederasyonumuz, devletimizin temel ilkelerine bağlı olmakla birlikte 
ona sahip çıkan ve bunu eylemleriyle gösteren yegane kuruluşlardan birisidir. Bundan 
sonra da devam edecektir,” denildi 3.  
 
Bu tartışmalardan kısa bir süre sonra, Zübeyir Yetik, Memur-Sen ve ardından da Bem-Bir-
Sen Genel Başkanlıklarından istifa ederek ayrıldı.  
 
Hürriyet Gazetesi’ndeki haberle günışığına çıkan ve daha da yoğunlaşan anlaşmazlıklar, 
Memur-Sen’in yeni genel başkanının seçiminde de sürdü. Genel Başkanlığa Kamu Büro-Sen 
Genel Başkanı Fatih Uğurlu getirildi.  
 
2000 yılı ağustos ayında Memur-Sen’den kopmalar oldu. Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Kamil Aydoğan4 ve bazı arkadaşları Memur-Sen’deki görevlerinden istifa ettiler. 
Yaptıkları açıklamada şu görüşler yer aldı 5: 

 
“Laik, demokratik, ilerici, aydın, çağdaş ve inançlılığa dayalı kişisel ve sendikaya da 
kazandırmak için yıllardır mücadelesini verdiğimiz ilkelerimizin, sendikada oluşan mevcut 
yönetim anlayışıyla yaşama geçirilemeyeceğini anladığımızdan Memur-Sen’deki tüm 
görevlerimizden istifa ediyoruz.” 

 
Memur-Sen’den ayrılan Kamil Aydoğan ve arkadaşları, kamu çalışanları sendikacılığında 
yeni bir anlayışın hakim kılınması gerektiğini savunarak, yaptıkları toplantılarda aralarına 
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daha önce çeşitli nedenlerle sendikal mücadelede aktif olarak yer almayan bazı kamu 
çalışanlarını da alarak, yeni bir hareket başlattılar. 2000 yılının son aylarında UES (Ulusal 
Eğitimciler Sendikası), ULES (Ulusal Enerji Çalışanları Sendikası), UTOS (Ulusal Tarım 
Orman Çalışanları Sendikası), UÇEŞ (Ulusal Çağdaş Emekliler Sendikası) ve YÖNES 
(Ulusal Yerel Yönetim Memurları Sendikası) kuruldu. 2000 yılı Aralık ayının son günlerinde 
de Ulusal Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (USEK) oluşturuldu. 
 
USEK Tüzüğünde Konfederasyonun amacı şöyle ifade edilmektedir 6: 
 

“Ulusal Demokrat Sendikalar Konfederasyonu üye sendikalar arasında ırk, din, dil, cinsiyet, 
mezhep, siyasal düşünce ayrımı gözetmeksizin ulusal bütünlük ve çağdaş değerler sınırları 
içerisinde, evrensel insan hakları ve özgürlüklerine bağlı olarak bağlı sendika üyelerinin; 
ekonomik, sosyal, akademik, mesleki, hukuki, bireysel, kültürel, özlük hak ve çıkarlarını 
koruyup geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam düzeyi sağlamayı yüksek nitelikli bir 
toplum oluşturmayı amaçlar. 
“Ülkemizde demokratik, laik, çağdaş, ilerici, inançlı, liberal, bilimsel düşünen, cumhuriyetin 
temel ilkelerine ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı ulusalcı bir sendikal çalışmayla ülkemizin 
dünya ailesi içinde kendi öz değerlerinden kopmadan onurlu ve uygar bir yaşam 
sürdürebilecek nitelikte Türk İnsanı yetiştirmeye yönelik projeler geliştirir ve bilimsel 
çalışmalar yapar. 
“Çalışanın nitelikli bir hayat sürmesi için mücadele yürütür. 
“Ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, demokrasinin standardının 
yükseltilmesi; kamu görevlilerinin yetkilerini kişisel rant sağlamak için kullanmalarının 
engellenmesi için kamu adına iktidarları denetler.” 

 
USEK’in kurucu genel başkanlığına, Ulusal Eğitimciler Sendikası (UES) Genel Başkanı ve bu 
hareketin kuramcısı Kamil Aydoğan getirildi. USEK, ülkemizde hızlı bir dönüşüm yaşandığını 
belirterek, yeni koşullara uyan bir sendikacılık anlayışı ve uygulamasını getirmeyi 
amaçladığını belirtti 7: 
 

“Türk toplumu 21. Yüzyıla adım attığımız bu süreçte, tarihin hiçbir döneminde yaşamadığı 
bir değişimin ve dönüşümün sancılarını çekmektedir. Bu dönüşüm, ‘cemaat, kabile, 
aşiretlikten’; birey olmaya ve onun oluşturduğu topluma yöneliştir. Birey olmak, Batının 
yüzyıllarca kan dökerek, bedeller ödeyerek ulaştığı bir olguydu. Türk toplumu işte bu 
deneyimleri de kazanç hanesine ekleyerek, tüm eskimiş zihniyetleri tarihin çöplüğüne 
atarak, dünya ailesi içerisinde onurlu yerini almanın savaşımını vermektedir. 
“USEK bu onur mücadelesinin öncüsü olmayı ve toplumumuzu moral değerlerle yücelterek, 
onunla kucaklaşan, onunla omuz omuza aydınlık bir geleceğin yolculuğuna çıkmaktadır.” 

 
 
 
 

                                                 
6 USEK, Ulusal Demokrat Sendikalar Konfederasyonu Tüzüğü, Ankara, 2000, (Çoğaltma), s.1. 
7 USEK, Sendikacılıkta Yeni Yaklaşımlar, Ankara, 2001, s.11. 


