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Send�kalar, üyeler�n�n �radeler�n� b�ç�mlend�ren değ�l, 

�lkeler doğrultusunda ortak �rade oluşturan yapılar 

olmalıdır. Send�kaların �şlev� üyeler�n�n �radeler�n�n 

üzer�ne Cem�l Mer�ç'�n �fades�yle s�yas� �deoloj�ler� b�r 

“del� gömleğ�” g�b� g�yd�rmek değ�ld�r.  Maalesef k� 

bugüne kadar send�kaların üst düzeyde karar ver�c�ler�, 

kamu çalışanlarının üye olarak send�kalara verd�ğ� 

gücü, kend� s�yas� �deoloj�ler� doğrultusunda 

yönlend�rerek ve kullanarak heba etm�şt�r. Mücadelem�z 

kamu çalışanının ortak �rades� üzer�ndek� bu vesayett� 

kaldırıp, kamu çalışanlarının send�kal �rades�n�n 

özgürleşt�r�lmes� mücadeles�d�r. ANADOLU-SEN'�n 

send�ka anlayışı bağlı bulunduğu s�stem�n ana 

vasıflarıdır. “M�ll�, s�v�l, katılımcı ve manev� değerlere 

bağlı” olmak ANADOLU-SEN'�n kurduğu s�stem�n ana 

vasıfları oluşturmaktadır.

Bugün toplum hayatımızda kaynağını tar�hten, 

d�nden, geleneklerden, geçm�ş mücadelelerden, d�ğer 

b�r dey�şle ortak bellekten/�rfan� tecrübelerden alan b�r 

kamusal adalet/kamusal v�cdan anlayışının �hyası 

gerekl�d�r. Nes�ller�m�z�n beyn�yle düşünen, olayları ve 

�nsanları v�cdanıyla değerlend�ren, kend�ne güven�p, 

tar�h�n�, �ç dünyasını ve �deal�n� nakış nakış �şley�p 

üreten b�r z�h�n yapısıyla yet�şt�reb�l�rsek, hem çalışma 

hayatında hem özel hayatında mutlu �nsanların var 

olduğu b�r toplum hal�ne gelm�ş oluruz. Bu kapsamda 

manev� değerler�m�z�n merkez�ne oturmuş olan 

“adalet” kavramını �çselleşt�rm�ş s�yas�/s�v�l yapılar ve 

m�llet�m�z� oluşturan fertler çoğaldıkça, geleceğe daha 

umutla bakacağımız açık b�r şek�lde ortadadır.

Send�kal b�r hareket olarak, �nsanların fırsat ve 

�mkânlarda eş�t olması anlamına gelen “sosyal adalet” 

prens�b�n� ön planda tutarak, “�ş tak�b�” değ�l “hak tak�b�” 

yapan b�r send�ka olacağız. İnsanların kend�s�ne karşı 

ahlaken doğru davranıldığını h�ssetmes� manasına 

gelen “ahlak� adalet” prens�b�ne göre, yetk� sah�pler�n�n 

uygulama yapması gerekt�ğ�n�, bu kapsamda 

kamudak� makam ve mevk�lere yönet�c� atarken 

“ehl�yet ve l�yakat” esasına dayalı olarak hareket 

ed�lmes�n� d�le get�ren b�r send�ka olacağız. Ancak 

maalesef k� “kamusal v�cdanı” zedeleyen ve bu 

değerler�n aşındırılmaya çalışıldığı b�r sürec� yaşamak 

zorunda kalmamız üzücü olsa da,  tüm bu 

olumsuzluklarla mücadele ederek başta “kamusal 

adalet” duygusu olmak üzere, manev� değerler�m�z�n 

çalışma ve toplum hayatımıza hâk�m kılınması �ç�n öz 

ver�yle hareket edeceğ�z. 

Genel Başkandan...

Yola Revan Olmak,
Yılmadan Usanmadan…

Mustafa GÜÇLÜ
ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU 

GENEL BAŞKANI 



www.anado lusen .o rg www. tu rkmeden �ye t � . o rg

Türk Medeniyeti Dergimizi, 
Konfederasyon Bültenimizi

ve akademik yayınlarımızı

web sitelerimizden
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ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARDI
Aralık ayı enflasyon rakamı da açıklanıp şu an �t�bar� �le %14,3 olan yıllık enflasyon oranının üstüne eklend�ğ� 

zaman tahm�n� olarak yılsonu �t�bar� �le yıllık enflasyon oranı %18'lere dayanan b�r rakama ulaşacak. Bu tabloda o 

zaman yetk�l� send�kanın bugün çıkan enflasyonun oranının altında oransal zam talep ederken 

(https://www.memursen.org.tr/memur-sen-toplu-sozlesme...) b�z�m Anadolu-Sen Konfederasyonu olarak 2019 

yılı toplu sözleşme önces� ne kadar ayağı yere basan taleplerde bulunduğumuzu tekrar hatırlatmak �st�yoruz. 

(http://www.anadolueksen.org/1104/toplu-sozlesme-talepler�m�z)

Yetk�l� send�kadan da böyle b�r öngörü bekled�ğ�m�z� hatırlatıyoruz. Eğer bu öngörüyü ortaya 

koyamayacaklarsa boşuna yetk�l�y�z demes�nler ya da etk�s�z olduklarını �t�raf ederek d�ğer send�kalarla toplu 

sözleşme sürec�nde �şb�rl�ğ�ne g�tmek gerekt�ğ�n� kabullenerek güç b�rl�ğ�ne razı gels�nler.

ANADOLU-SEN GENEL MERKEZİ
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DUSUN ÖNKUZU'YU 
UNUTMADIK VE 
UNUTMAYACAĞIZ...

Anadolu-Sen Konfederasyonu genel Başkanı Mustafa Güçlü ve Anadolu 
Eksen Genel Başkan Yardımcısı Savaş Dağlı Türk düşünce dünyasında 
öneml� b�r yer� olan Türkiye Günlüğü'nde Mustafa Çalık Bey'i ziyaret etti. 

Şehit edildiği fakülte binası adının 

"Dursun Önkuzu Binası" olarak 

değiştirilmesinden sonra vatan 

hainleri tarafından şehit edilmesinin 

yıl dönümünde Teknoloji Fakültesi 

Dekanı Sayın Süleyman Tekeli, 

Dursun Önkuzu'nun ailesi adına 

Alptekin Uzun ve rektör Sayın 

Musa Yıldız'ın konuşmaları ile 

Dursun Önkuzu Binasının açılışı 

gerçekleştirildi. Bu kararın alınarak 

hayatı geçirilmesinde emeğ� geçen 

herkese teşekkürler�m�z� 

sunuyoruz. Bu ves�le �le Şehidimiz 

Dursun Önkuzu'yu rahmetle anıyoruz.
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Hak Arayan Send�ka
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ANADOLU DİYANET-SEN 
GENEL MERKEZ YÖNETİM 
KURULU GENEL BAŞKANA 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.
Anadolu Diyanet-Sen Genel 
Merkez Yöneticileri, 
Konfederasyon Genel Başkanı 
Sayın Mustafa Güçlü'yü Send�ka 
Genel Merkezinde ziyaret ederek 
sendikal çalışmalar hususunda 
istişare bulundu.

ANADOLU ENERJİ-SEN 
GENEL BAŞKANINDAN 
KONFEDERASYON GENEL 
MERKEZİNE ZİYARET. 

Anadolu Enerj�-Sen Genel 
Başkanı Hamza Ek�c�, 
Konfederasyon Genel Başkanı 
Sayın Mustafa Güçlü'yü 
makamında z�yaret ederek 
send�kal çalışmalar hususunda 
�st�şarelerde bulundu. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
DAİRE BAŞKANINA ZİYARET 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel 
Başkanı Sayın Mustafa Güçlü, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nda Daire Başkanı 
Sayın Ercan Alpay'ı uzaktan eğitim 
kapsamında ders çekimlerinin 
yapıldığı çalışma ortamında ziyaret 
etti. Yapılan ziyaret esnasında 
uzaktan eğ�t�m noktasında eğ�t�m 
materyaller�n�n hazırlanma aşaması 
hususunda görüş alış ver�ş�nde 
bulunuldu.




