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TÜİK'in haziran ayına dair açıkladığı enflasyon 

verilerine göre, TÜFE %1,13 yükselirken yılın ilk yarısında 

ise enflasyon rakamı %5,75 oldu ve böylece yıllık bazda 

ise enflasyon oranı %12,62 olarak açıklandı.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa 

GÜÇLÜ, Haziran enflasyonu oranına dair 

değerlendirmelerde bulunarak  “Yıllık enflasyonun çift 

haneli rakamlara ulaştığı bir tabloda, memur ve 

emeklilere halen tek haneli rakamlarda zam öngören ve 

bunu enflasyon oranına göre revize etmek zorunda kalan 

ekonomi yönetimi anlayışı doğru değildir. Her yıl yaşanan 

bu zam tablosu sosyal devlet anlayışının da üstünde bir 

bakışa ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne sermektedir” 

dedi. 

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa 

GÜÇLÜ, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “TÜİK'in 

haziran ayına dair açıkladığı enflasyon verilerine göre, 

YARGITAYA ZİYARET
Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel 

Başkanı Mustafa Güçlü ve Anadolu Büro-Sen 

Genel Başkanı Mustafa Topçu Yargıtay'a 

ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında 

Eski HSYK üyesi ve halen Yargıtay 11. Hukuk 

Dairesi Üyesi olan Mehmet Durgun ziyaret 

edildi. Genel Başkan Mustafa Güçlü, yakın 

zamanda yapılan seçimle Türkiye'nin sınai 

mülkiyet konusunda ihtiyaç duyduğu insan 

kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlaması 

amaçlanan Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme 

Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Mehmet 

Durgunu tebrik ederek yeni görevinde başarı 

dilekleri iletti. 

MAAŞ ZAMLARINI 
YİNE ENFLASYON ORANI BELİRLEDİ

TÜFE %1,13 yükselirken yılın ilk yarısında ise enflasyon 

rakamı %5,75 oldu ve böylece yıllık bazda ise enflasyon 

oranı %12,62 olarak açıklandı. Bu rakamlar Kamu 

görevlilerine ve emeklilere 2020 yılının ilk 6 ayı için 

yapılan %4'lük maaş artışı aynı dönemde enflasyonun 

%5,75 çıkması neticesinde, memur maaşlarının 

enflasyon karşısında resmî olarak %1,75 eridiği gözler 

önüne serdi. Çıkan bu sonuçla memur ve emeklilere bu 

ay, %1,75 oranında enflasyon farkı verilmesi sonucunu 

doğurdu. Böylece %4 olarak belirlenen zamma 

enflasyon farkı da eklenince memurlara bu ay maaşları 

%5,75 zamlı olarak verilecek. Ancak iyi bir hesaplama 

yapıldığında verilen bu farkın bile memur maaşlarındaki 

erimeye ve alım gücündeki düşüşe çare olmadığı 

ortadadır. Bu bize gösteriyor ki daha önceden yaptığımız 

açıklama-larda ifade ettiğimiz gibi 

(http://www.anadolueksen.org/1025/sosyal-devlet-mi-

dediniz-) sosyal devlet anlayışının da üstünde insana 

hizmeti merkeze alan medeniyet köklerimizden 

beslenen bir ekonomik zihniyetle hareket edilmelidir. 

Yoksa çalışanlarına etkisiz ama yetkili sendikanın ve 

kanun gereği diğer sendikalarında katıldığı toplu 

sözleşmelerde kifayetsiz zam veren ve daha sonra her 

yıl enflasyonun oranının altında kalan bu zammı 

enflasyon oranında yükselten ve böylece verdiği zammı 

enflasyon oranına sabitleyerek adeta memur maaşına 

sıfır zam yapan çarpık ekonomi yönetim anlayışı gözden 

geçirilmelidir.” 
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Emek tarihi boyunca hep çetin bir mücadele vermek 

zorunda işçilerin elde ettiği en büyük kazanım olan 

Kıdem Tazminatı, ülkemizin iş hukukuna 1936 yılında 

kabul edilen 3008 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. Kıdem 

tazminatı işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 

işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalışılan 

yıllar için verilen ücrettir. İşçi çalıştığı her yıl için bir maaş 

kadar kıdem tazminatı alır. İşçi bu tazminatı almaya hak 

kazanabilmek için en az bir yıl çalışmış olmalıdır.  

Günümüzde ağırlaşan yaşam koşulları kıdem 

tazminatını işçiler açısından giderek önem kazanan bir 

hak durumuna getirmiştir. İşverenler açısından ise her 

zaman maliyet açısından bir yük olarak görülen kıdem 

tazminatı için ilk defa 1975 yılında fon kavramı 

gündeme getirilmiştir.  Ancak gösterilen direnç bu 

kapsamda adım atılmasının önüne geçmiş daha sonra 

ise 2002 yılında Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı 

tekrar gündeme getirilmiş ortaya koyulan tepkiler 

neticesinde geri adım atılmıştır. Bugünlerde konunun 

tekrar gündeme getirilmesi ve ısrarcı bir mahiyette 

tekraren gündeme taşınmaya gayret içinde olunması 

çok manidardır.  

Zaten zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışan 

işçilerin lehine olan en önemli kazanımını elinden 

almaya çalışmak adil bir tutum değildir. Bu nedenle, 

işletmelerin toplu ödeme yapmasına ve mali sıkıntılara 

düşmesine neden olduğu iddia edilen kıdem tazminatı 

ödemelerinin oluşturulacak bir fondan karşılanması 

benimsenmek işçilerin alın terinin aleyhine bir gelişme 

olacaktır. Sermayenin elli yıla yakındır gözünü diktiği 

işçinin ak sütü gibi helal hakkı olan kıdem tazminatına 

dokunulmasına siyasi irade hayata geçirilmesi 

planlanan kıdem tazminatı fonu ile yol vermemelidir. 

Zira ülkemizde kurulan fonların nasıl kullanıldığı acı 

tecrübe olarak ortadadır. Bu kapsamda işçiler için 

kurulan işsizlik sigortası fonunun başına gelenler 

hepimizin malumudur. 

Netice itibari ile işçilerin kıdem tazminatına 

dokunulması yolunda atılacak adımlara çalışanlarının 

rızasının olmadığı ifade ederek son sözümüz olarak şunu 

söylüyoruz:  “Kıdem tazminatında alın teri vardır.  Asla 

dokunmayanız”. 

Anadolu-Sen Konfederasyonu'na 

Anadolu Büro-Sen Sivas ilçelerinde 

bulunan adliyelerin birçoğunda ve 

Sivas Adliyesi'nde yetkili sendika 

oldu. Konfederasyon Genel Başkanı 

Mustafa GÜÇLÜ, emek sahiplerinin 

haklarını koruyup genişletmek için 

büyük bir gayret içinde olduklarını 

ifade ederek, bu kutlu yolda Sivas'ta 

yetkinin alınmasında yoğun emeği 

geçen Anadolu-Büro-Sen Genel 

Başkanı Mustafa TOPÇU başta olmak 

üzere Sivas İl Başkanı Mehmet 

YILDIZ ve üyelere teşekkürleri 

ileterek başarılı çalışmalarının daim 

olması temennisinde bulundu.  
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KIDEM TAZMİNATINDA 
ALIN TERİ VARDIR, 
ASLA DOKUNMAYINIZ!

Mustafa GÜÇLÜ

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı

ANADOLU-SEN 
KONFEDERASYONU'NA 
BAĞLI ANADOLU BÜRO-SEN 
SİVAS ADLİYESİ'NDE
YETKİLİ SENDİKA OLDU
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TÜRK MEDENİYETİ DERGİSİNİN 

WEB SAYFASI YAYINA GİRDİ.
Anadolu-Sen Konfederasyonun bir kurumu 

olan Akademik Düşünce Araştırma Merkezi'nin 

(ADAM) yayını olan TÜRK MEDENİYETİ 

dergisinin web sayfası yayına girdi. Bu vesile ile 

Genel Başkan Mustafa GÜÇLÜ, bir mesaj 

yayınladı. Genel Başkan Güçlü, yayınladığı 

mesajda şöyle dedi:

“Tarih sayfalarına adalet, güven ve hoşgörü esasına 

dayalı Türk-İslam medeniyetini nakşeden Türk milletinin 

bağrından yeşermiş, milli, sivil, katılımcı ve manevi 

değerlere bağlı olma ideali ile yola çıkmış Anadolu-Sen 

Konfederasyonu, “Büyük Türkiye” hayalinin vücut 

bulması sürecine katkı vermek adına Akademik 

Düşünce Araştırma Merkezi'nin (ADAM) kuruluşunu 

gerçekleştirmiştir. Hızla bir değişim ve dönüşüm içine 

girmiş olan bölgemiz ve dünyada, güçlü ve vizyon sahibi 

Türkiye için ülkemizin, evvela ekonomik, sosyal, eğitim 

ve kültür alanları olmak üzere milletimizin dünya görüşü 

ve medeniyet değerleri ile tarihi tecrübeleri ve 

müktesebatına dayalı yeni bir yapılanma sürecine 

girmesi gerekmektedir. İşte o zaman bölgemizde ve 

gönlümüzdeki medeniyet coğrafyası başta olmak üzere 

bütün beşeriyete numune teşkil edecek bir “Büyük 

Türkiye” hayalini inşa edebileceği kanaatindeyiz. Bu 

kapsamda Akademik Düşünce Araştırma Merkezi 

(ADAM) ülkemizin sorunlarına, milletimizin medeniyet 

değerleri ölçüsünü esas alarak ekonomik, sosyal, eğitim 

ve kültür alanında ilmi kriterlere göre çözüm üretmeyi 

amaçlayan bir Anadolu Sen Konfederasyonu kurumudur. 

ADAM'ın yayını olan TÜRK MEDENİYET dergisinin yayına 

giren web sayfası hayırlara vesile olsun inşallah.”

SİVİL TOPLUM VE SENDİKA İSİMLİ KİTABIN 2. 

BASKISI YAPILDI.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 

Mustafa Güçlü ve Prof. Dr. Mevlüt Uyanık'ın kaleme 

birlikte aldıkları “Sivil Toplum ve Sendika isimli 

kitabın genişletilmiş 2. Baskısı yapılarak 

okuyucunun istifadesine sunuldu. 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 

Üyesi ve Sendika üyemiz Prof. Dr. Mevlüt Uyanık 

Hocamızın “FELSEEYİ ANADOLU'DA YENİ 

YURTLANDIRMAK” ismi ile yeni kitabı Kırmızılar 

Yayın Evi tarafından basılarak okuyucusunun 

istifadesine sunuldu. Akademik hayatımıza büyük 

katkı sunacak olan yeni kitap hayırlı uğurlu olsun. 
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GENEL BAŞKAN MUSTAFA GÜÇLÜ 
“MEB ALDIĞI KARARI 
GÖZDEN GEÇİRMELİDİR DEDİ” 
MEB UYARIYI DİKKATE ALDI.
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Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 

Mustafa GÜÇLÜ yazılı olarak yaptığı açıklamada,

“Haziran ayı dönem sonu mesleki eğitim 

seminerinin okullarda yapılması kararının ikna edici 

bir açıklamasını bulamadığımızı ve bu nedenle 

yerinde bir karar olmadığını ifade etmek istiyoruz. 

Netice itibari ile alınan bu kararla, eğitimin kalitesinin 

artmasına fayda temin edilmesi bir yana, salgın 

bulaşısının daha fazla yayılmasına zemin 

hazırlanacaktır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 

aldığı bu kararı tekrar gözden geçirmesini istiyoruz.” 

dedi.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 

Mustafa GÜÇLÜ'nün yazılı olarak yaptığı ve basında da 

yer alan açıklamasının yanı sıra alandan gelen yoğun 

eleştiriler sonrasında MEB'in yaptığı yeni 

değerlendirme neticesinde vardığı kararı Bakan 

Yardımcısı Mustafa Safran attığı twitle duyurdu: 

“Haziran Mesleki Çalışma Dönemi Faaliyetleri uzaktan 

çevrimiçi öğretim ortamında yürütülecektir,”



ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ 

SENDİKA AVUKATLARIMIZLA BİRARAYA GELDİ.

ANADOLU EKSEN ÜYESİ ALEYHİNE VERİLEN MEMURİYETTEN ÇIKARILMA CEZASINA AÇILAN 

YÜRÜTMEYE DURDURMA DAVSINDA ÜYEMİZİN LEHİNE KARAR ÇIKMIŞTIR. 
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Genel Başkan Mustafa Güçlü, Genel Başkan 

Yardımcısı Savaş Dağlı ile birlikte Anadolu-Sen 

Konfederasyonunun hukuki alanda hizmet aldığı 

BRT Hukuk Bürosu avukatlarını ziyaret etti.  Ziyaret 

esnasında hukuki konuların görüşüldüğü verimli bir 

toplantı gerçekleştirdi. Genel Başkan GÜÇLÜ, “başta 

Avukat Ersal Erdil ve Berat Akkaş olmak üzere 

sendikamıza özveri ile hizmet sunan tüm avukat 

arkadaşlarımıza verimli çalışmalarından dolayı 

teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nda şoför olarak görev yaparken geçirdiği soruşturma neticesinde memuriyetine 

son verilen sendika üyemiz Kazım Yurdakul'un durumuna ilişkin olarak Ankara 9.İdare Mahkemesine yürütmenin 

durdurulması için yapılan itiraz neticesinde üyemizin lehine karar verilmiş, akabinde ilgili kurumun karara itiraz ederek 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesine yaptığı itiraz da yine aynı şekilde üyemizin lehine sonuçlanmıştır. 

ANADOLU EKSEN ÜYESİ 

ALEYHİNE VERİLEN CEZAYA 

AÇILAN YÜRÜTMEYE DURDURMA 

DAVASINDA MAHKEME ÜYEMİZİN 

LEHİNE KARAR VERMİŞTİR. 

Manisa Alaşehir ilçesinde okul müdürü 

olarak görev yaparken geçirdiği 

soruşturma neticesinde görev yeri 

değişikliğine karar verilen Tutkay 

DOĞAN'ın mağduriyetinin 

engellenmesi için Manias 1.İdare 

Mahkemesine yürütmenin 

durdurulması için yapılan müracaat 

neticesinde üyemizin lehine karar 

verilmiştir.  
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