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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayy�p Erdoğan 

�kt�darları boyunca eğ�t�m konusunda başarılı 

olunamadığını ve köklü b�r eğ�t�m reformuna 

�ht�yaç olduğunu �fade ett�. Eğ�t�m alanında onca 

düzens�z yen�l�k çalışmalarının akab�nde yapılan 

bu öz eleşt�r� çok kıymetl�d�r ve yer�nde olmuştur. 

Z�ra, 2002 yılında başlayan ve bugünlere ulaşan 

�kt�dar dönem�nde 12 Eylülün etk�s�n� mah�yet 

bakımından değ�şt�rmeye çalışan b�r sürec� 

beraber�nde get�rse de �kt�darın eğ�t�m �craatlarına 

kaynaklık eden temel parad�gma ve felsefe 

maalesef değ�şmem�şt�r. Batı Amer�ka ve Avrupa 

eğ�t�m �ş�n� nasıl gerçekleşt�r�yor fikr� m�ll� b�r 

pedagoj�k beslenme kültürünün önünü kesm�şt�r. 

Ayrıca eğ�t�m bürokras�s�n�n b�tmek b�lmeyen 

heves ve heyecanlarının hab�re değ�şmes� ders 

k�taplarından tutunda sınav s�stemler�n�n nerdeyse 

�k� yıla b�r değ�şmes�ne sebep olmuştur. 

Net�ce �t�bar� �le y�rm� m�lyona yakın örgün 

eğ�t�me dâh�l öğrenc�s� ve b�r m�lyonun üzer�nde 

eğ�t�mc� kadrosu �le yüz b�nler� aşan yan h�zmet 

personel�ne sah�p olan b�r eğ�t�m kurumuna sah�p 

olan Türk�ye’n�n eğ�t�m s�stem�n�n sorunları 

mutlaka olacaktır. Bu sorunlar dün de vardı, 

bugün de var, yarınlarda da olacaktır. Türk�ye’de 

sıfır sorunsuz b�r eğ�t�m s�tem� ummak, b�r bakıma 

�ht�yaç duyulan çözümler�n yaşanan sorunların 

�ç�nde g�zl� olduğunu hesaba katmamaktan gel�r. 

Aslına bakılırsa eğ�t�m alanında her zaman 

yen�lenme ve daha �ler� doğru yürümek, 

karşılaşılan sorunların �ç�ndek� mevcut çözümler� 

bulmakta saklıdır. Yan� �lk önce yapılması gereken 

sorunların tesp�t�d�r. Sorunlar tesp�t ed�ld�kten 

sonra �se h�çb�r sorunun üzer�n� kapatmadan 

çözüm �ç�n cesaret ve kararlı b�r şek�lde üzer�ne 

g�d�lmes�d�r. Bu kapsamda yapılacak eğ�t�m 

reformunun başarıya ulaşab�lmes�n�n �lk şartının 

bu reformu yapacak olan kadroların -maalesef 

bugüne kadar tam anlamıyla yapılamayan ancak 

bundan sonra yapılmasını arzu ett�ğ�m�z- l�yakat 

ve ehl�yet sah�b� k�mselerden seç�lmes�d�r.

Genel Başkandan...
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Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, katıldığı 

canlı youtube yayınında Ah�l�k konusu ele aldı. Genel Başkan GÜÇLÜ, Ah�l�k 

teşk�latının tar�h� gel�ş�m�zden bahsett�kten sonra “bugün �nsanların 

b�reyselleşerek, üretmeden tüketme kültürü hastalığına yakalanarak modern 

zamanın g�rdabına düştüğü şu günlerde, aslında �nsanımızın s�lkelenerek 

ayağı kalkması �ç�n gerekl� reçeten�n özü, Ah�l�k teşk�latının felsefes�nde 

yatmaktadır. Dönem�nde �kt�sad�, kültürel, eğ�t�m,  sosyal ve s�yas� b�rçok �şlev� 

olan Ah�l�ğ�n dayandığı felsefe �ncelenerek, günümüz şartlarına uygun olarak 

güncellenmel� ve hayata geç�r�lmel�d�r. Z�ra Ah�l�k teşk�latı, özel�kle meslek� ve 

ahlak� eğ�t�m, tasarruf, üret�m ve tüket�m kültürü, sosyal adalet� tem�n, �nsan� 

�l�şk�lerde ve çevreye duyarlı, g�r�ş�mc� ve akt�f b�r gençl�k yet�şt�rme boyutu �le 

günümüzde örnek alınab�lecek özgün b�r model olma hüv�yet�ne sah�pt�r.  

Ah�l�k müesses� b�r kurum olarak tar�htek� saygın yer�n� almıştır. Ancak bugün 

ekonom�k dar boğazla mücadele eden ülkem�zde, üret�m ve tüket�m 

denges�n� kuracak, �sraftan ve tembell�kten uzak b�r ekonom�k ahlakın 

yen�den �hyası ve �nşası �ç�n, Ah�l�ğ�n beslend�ğ� ölçüler net olarak ortadadır. 

Yapılması gereken Ah�l�k anlayışının temel d�nam�kler�n�n beslend�ğ� ana 

noktaları tesp�t ederek yen�den harekete geçmekt�r” ded�.  

GENEL BAŞKAN

MUSTAFA GÜÇLÜ, 

AHİLİK KONULU 

CANLI YAYINA 

KONUK OLDU.
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Anadolu Eksen Denetleme Kurulu 
Üyes� Sayın Mustafa Özcanbaz 
Hocamızın “KÖRÜK” �s�ml� romanı 
Bab�l  Yayınlarından çıktı. 
Yayınlanan yen� eser 
kültür hayatına 
hayırlı olsun.

KÖRÜK romanının konusu şu şek�lde:

Savaş ekonom�s� sayes�nde güçlü b�r devletken, hasımlarının gel�şmes�n� 

geç farked�p, ayak uyduramayan Osmanlı C�han Devlet�, g�derek 

zayıflamıştır. Ger�lemen�n farkına varılması �le yapılan düzenlemeler�n askerî 

alanı merkeze alması yeterl� olmamış, sürekl� ger�lemen�n ekonom�ye 

yükled�ğ� ağır yük Osmanlı’nın gücünü sürekl� er�tm�şt�r. Halkının yarısından 

fazlasına yakını gayr�müsl�m olan koca C�han Devlet� Batılı devletler�n sürekl� 

müdahaleler�ne açık hâle gelm�şt�r. Her geçen gün topraklarını kaybeden ve 

�ç�n �ç�n kaynatılan b�r kazan g�b�d�r Mülkü Osman. İy� n�yetl� kahramanı çoktur 

ancak güçler� yetmez. Ne kanları �le suladıkları büyük coğrafyada, Müslüman 

d�ndaşlarının sırt çev�rmes�ne ne de kardeş b�ld�kler� tebalarının �hanetler�ne 

engel olamazlar. Dün Allah �ç�n kanlarıyla suladıkları fiz�k� devlet sınırları, 

günümüzde küçülmes�ne rağmen ps�koloj�k sınırlarını hâlâ korumakta ve 

Türk kanına susamışlığı artmaktadır.
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Mecl�ste görüşülen torba yasadan emek sah�pler�n�n kıdem tazm�natı ve emekl�l�k haklarına olumsuzluk 

oluşturan maddeler çıkarılmalıdır. İşverene her gün teşv�k�n ver�ld�ğ� b�r ortamda mecl�stek� torba yasa �le zar zor �ş 

bulan emek sah�pler�n�n hakkından kısıtlamaya g�d�lmes� ad�l değ�ld�r. 

ANADOLU EKSEN’�n yetk�l� olduğu Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı (YÖK) VE Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme 

Merkez� Başkanlığı’nda (ÖSYM) Kurum İdare Kurulu (KİK) toplantılarına Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel 

Başkan Yardımcısı Hal�l Er�kl�oğlu, YÖK Tems�lc�s� Sadık Türkkan ve ÖSYM Tems�lc�s� Fuat Koçak’tan oluşan 

heyetle �şt�rak� ed�ld�. Kurum İdare Kurullarında alınan kararlar hayırlara ves�le olsun.  

YÖK VE ÖSYM’DE YAPILAN KİK TOPLANTILARINA

YETKİLİ SENDİKA OLARAK KATILIM SAĞLANDI.

Genel Başkan Mustafa GÜÇLÜ, 

Mecl�ste görüşülen torba yasa �ç�n 

sosyal medya hesapları üzer�nden

değerlend�rmede bulunarak şöyle ded�:

“TORBA YASANIN YÜKÜ 

İŞÇİNİN SIRTINA 

YÜKLENMESİN!

#kıdemtazm�natınadokunma”




