
EYLÜL4

Sayfa 6

“ “

Sayfa 3

Sayfa 2

AĞUSTOS AYI 
TÜRK MİLLETİNİN 
ZAFER AYIDIR

OKULLARA ZORLU 
BİR DÖNEMDE
EĞİTİM VE 
ÖĞRETİME BAŞLADI

ANADOLU-SEN 
2. OLAĞAN

GENEL KURULU
YAPILDI

ANADOLU-SEN 

KONFEDERASYONUNA 

BAĞLI SENDİKALAR 

ÜYE YAPMA 

ÇALIŞMALARINA 

HIZ VERDİ

Sayfa 5



Anadolu, tar�h�n her dönem�nde dünya ölçeğ�ndek� 

jeopol�t�k konumunu koruyarak en köklü ve kad�m 

meden�yetler� beş�kl�k etm�şt�r. C�hana hükmetmek �steyen 

devletler�n, Akden�z �le Karaden�z'e kıyısı olan ve 

boğazlarla �rt�batlarını sağlayan, Asya �le Avrupa'yı b�rb�r�ne 

bağlayan, Ortadoğu'ya komşu olan Anadolu'ya sah�p olma 

arzusu h�çb�r zaman gündemler�nden düşmem�ş ve hep 

hayaller�n� süslem�şt�r.

Anadolu, jeopol�t�k konumunun yanında yer altı ve yer 

üstü zeng�nl�kler� sebeb� �le tar�h� der�n �zler bırakan b�r 

�skan ve şeh�rleşme sürec�ne sahne olmuştur. Her yönden 

kıymete değer b�r toprak parçası olan Anadolu 11. 

Yüzyıldan �t�baren “Türk�ye” adını almıştır. Türkler�n, 

Anadolu'ya yerleşmes� düzenl� b�r mah�yette cereyan 

etm�ş, asla mevcudu “�mha” üzer�ne değ�l planlı b�r “�skan” 

anlayışı �le gerçekleşm�şt�r. Türkler, Anadolu'ya “adalete” 

dayanan “düşünce ve v�cdan hürr�yet�n�” baskılanmayan 

b�r anlayışla yerleşm�şlerd�r. Türkler, Anadolu'ya, �nsanı 

�nsanın yurdu olarak gören z�hn�yet �le ayak bastıklarından 

dolayı, orada yaşayan mevcut haklarda sorunlarının 

çözümünü bu yen� anlayışla �nşa ed�len Türk-İslam 

meden�yet anlayışında bulmuşlardır. Z�ra Türk-İslam 

meden�yet anlayışı, ayak bastığı yerler� “�şgal” değ�l “�nşa” 

z�hn�yet�ne dayandığı �ç�n taş üstünde taş koymayarak 

mekanları “harap” etmekten z�yade, taş üstüne taş koyarak 

mevcuda daha da “abad” eden b�r bakış açısına sah�pt�r.

Anadolu yurt ed�nerek Türk-İslam meden�yet� �nşa 

ed�l�rken, büyük �mt�hanlar ver�lm�şt�r. Bu çet�n 

�mt�hanlardan başarıyla çıkılması kahramanların 

serg�led�ğ� madd� ve manev� fedakarlıklarla olmuştur. 

Hanefi, Matur�d� ve Yesev� ahlakı �le Alperenl�k ruhunu 

kuşanan “Gaz�yan-� Rum, Ah�yan-� Rum, Abdalan-� Rum ve 

Bacıyan-� Rum” bu kahramanların mensup olduğu 

teşk�latların genel adıdır. Bu süreçte oluşan tüm kurum ve 

müesseseler Anadolu topraklarını sarıp sarmalarken 

“adalet” üzer�nde Türk-İslam meden�yet� �nşa ed�lm�ş ve bu 

sağlam temellend�rmeyle Türkler, yüzyıllar boyu 

Anadolu'yu da aşan topraklar üzer�nde had�m/hükümran 

olmuştur.

Bugün y�ne dünyaya hükmetmek �steyen emperyal 

güçler�n gözü Anadolu topraklarındadır. Ancak güçlü b�r 

meden�yet�n mensubu olan Türk M�llet�, dünyayı kan 

gölüne çev�rerek sömüren küresel vamp�rler�n hevesler�n� 

dün 22 Ağustos 1921'de Sakarya Meydan Savaşında nasıl 

kursağında bıraktı �se bugünde aynı tavrı gösterecek güce 

sah�pt�r. Türk M�llet� 26 Ağustos 1071 yılında kazandığı 

Malazg�rt Zafer�n�n mah�yet�n� �drak ederek b�rl�k ve 

beraberl�ğ�n� muhafaza ett�ğ� müddetçe h�çb�r güç onu 

Anadolu topraklarında zaafiyete uğratamayacaktır. 

Şükürler olsunk� b�n yıldır bu şuuru kaybetmeyen Türk 

M�llet�n�n bugünde duruşu nett�r.

Anadolu'yu fethederek “d�n, d�l, ırk, mezhep ve meşrep” 

ayrımı yapmayarak Anadolu toplumunun tüm kes�mler�n� 

“adalet” temel�ne dayalı olarak �nşa ett�ğ� meden�yet 

tasavvuru �le yüzyıllarca huzur �ç�nde yaşatan Türk 

M�llet�n�n, Anadolu'yu fet�h yıldönümü olan bu günde 

hakkını tesl�m etmek, mazlum m�lletler�n zal�mler�n el�nden 

kurtuluşunun adres� olan nec�p m�llet�m�z�n d�r�l�ş hamles�n� 

kuvvetlend�recekt�r.  Bu ves�le Anadolu'ya, Türk 

damgasının vuruluşunun adı olan Malazg�rt Zafer�'n�n yıl 

dönümü ve bunu hazmedemeyen emperyal�stler�n�n 

ülkem�z� kuşatma operasyonun yerle b�r ed�ld�ğ� 30 

Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Anadolu'yu 

fetheden Sultan Alparslan ve koruyup kollayan muhafaza 

eden Gaz� Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyoruz. 

Şeh�tler�m�z� ruhu şad mekanı cennet olsun d�yoruz.  
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Anadolu-Sen 2.Olağan Genel Kurulu 

Ankara'da gerçekleşt�r�ld�. COVİD-19 tedb�rler� 

çerçeves�nde kongreye katılımın sınırlı 

tutulduğu b�r ortamda yapılan genel kuruldu 

Konfederasyonun yen� Genel Merkez Yönet�m 

Kurulu, Denetleme Kurulu ve D�s�pl�n Kurulunun 

as�l ve yedek üyeler�n�n seç�m� gerçekleşt�r�ld�. 

Gerçekleşt�r�len seç�m net�ces�nde genel 

merkez organları aşağıdak� şek�lde oluştu: 

ANADOLU-SEN 
2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
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MUSTAFA GÜÇLÜ - GENEL BAŞKAN

MUSTAFA TOPÇU -  GENEL SEKRETER (GENEL BAŞKAN VEKİLİ)

KURTULUŞ BAYKAL TURAN – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (TEŞKİLATLANMA)

MESUT İBRAHİM KARAHAN – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (MALİ İŞLER)

MUSTAFA DEMİR – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (TOPLU SÖZLEŞME)

TUNCAY OSMAN KAHYAOĞLU – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (BASIN İŞLERİ)

HALİL ERİKLİOĞLU – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (MEVZUAT)

MEHMET NURİ PARMAKSIZ – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (EĞİTİM)

ERDOĞAN DAŞKIN – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (SOSYAL İŞLER)

İLYAS AĞCA – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (DIŞ İLİŞKİLER)

YÖNETİM KURULU ASİL

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

SAVAŞ DAĞLI

BİLAL MERT

ERKEN ÖZ

SİNAN AKDEMİR

MEMDUH ALPARSLAN ÇINGIL

SERKAN DURMUŞ

AHMET BÜYÜKÇAKIR

MUSTAFA EREN

RECEP KOÇ

TALAT KAYALAR

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

YAKUP YAZICI

CİHANER KEÇELİ

HAMZA EKİCİ

MEHMET TIRPAN

BURHAN DEMİRTAŞ

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

YUNUS ERDOĞAN

YAVUZ SELİM KILIÇ

ALİ YURDAKUL

İLHAN KOZAN

ABDULKADİR AKTAŞ

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

OSMAN CEBECİ

KENEN AKDOĞAN

HASAN TATLI

MUSTAFA ÖZCAMBAZ

YAŞAR ÖZ

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ

BAYRAM TAMTÜRK

MÜCAHİT AYRA

MURAT ARI

VURAL AYDIN

RESUL DAŞDEMİR
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Ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu Korona V�rüs salgını sürec�nde 

�mkânlar dâh�l�nde yurdun dört b�r köşes�nde üye çalışmasına 

devam eden send�ka başkanları ve tems�lc�ler�n� seslenen 

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa 

GÜÇLÜ “her türlü şartta hakkın ve hak�kat�n mücadeles�n� daha 

güçlü vermek adına yen� üyelere kavuş-mamızı sağlayan tüm 

emek sah�b� arkadaşlarıma teşekkürler�m� sunuyorum” ded�.  
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ANADOLU-SEN KONFEDERASYONUNA BAĞLI SENDİKALAR 

ÜYE YAPMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

GİRESUNDA YAŞANAN
SEL FELAKETİNDE
HAYATINI KAYBEDEN
VATANDAŞLARIMIZA
YÜCE ALLAHTAN 
RAHMET DİLERİZ



“UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİMİ SAĞLAYAN 

TEKNOLOJİK ARAÇLARIN ALIMINDA 

ÖĞRETEMNELER VE ÖĞRENCİLER İÇİN 

KDV ORANI SIFIRLANMALIDIR” 

ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU 

GENEL BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ: 

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa 

GÜÇLÜ uzaktan eğ�t �mle  � lg� l �  yaptığı  yazıl ı 

değerlend�rmede şöyle ded�: “Sayın Bakanımız Z�ya 

Selçuk yaptığı açıklamada ‘Evler�nden uzaktan eğ�t�me 

katılma �mkânı olmayan öğrenc�ler�m�z�n EBA'dan 

faydalanmalarını sağlamak �ç�n okullarımız ve 

kurumlarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. 81 

�l�m�zde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş 

durumda. Bu sayı çok yakın b�r zamanda 5 b�n 200'e 

çıkarılacak.’ded�. Bu uygulamayı yer�nde bulduğumuzu ve 

destekled�ğ�m�z� �fade ed�yoruz. Ancak eğer okulda yüz 

yüze eğ�t�m ve öğret�m�n yapılmasında sakınca 

görülüyorsa o zaman gerekl� �mkânları sağlayıp öğrenc�y� 

evde derse ortak etmek yer�nde b�r uygulama olacaktır. 

Ayrıca  öğretmenler�n  b�r  kısmının  da madd� 

�mkânsızlıklardan dolayı b�lg�sayar sah�b� olmadığı da 

d�kkate alındığında en azından şartlarını b�raz 

zorladıklarında uzaktan eğ�t�me er�ş�mler�n� sağlayab�lecek 

teknoloj�k aletler� alab�lmeler� �ç�n bu ürünlerde 

öğretmenler ve öğrenc�ler �ç�n KDV oranının sıfırlanmasını 

talep ed�yoruz. Böylece hem b�raz daha fazla öğrenc� 

okullarda açılan EBA destek noktalarına �ht�yaç duymadan 

evde derslere katılab�lecek hem de uzaktan eğ�t�me er�ş�m 

�ç�m kullanılan b�lg�sayar ve d�ğer teknoloj�k donanımları 

alma �mkânı henüz olmamış öğretmenlerde bu ürünler� 

daha ucuza satın alma �mkânına kavuşmuş olacaktır.” 
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OKULLARA ZORLU BİR DÖNEMDE
EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLADI

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 

Mustafa GÜÇLÜ, 31 Ağustos 2020 tar�h�nde uzaktan 

eğ�t�m yoluyla açılan okulların 21 Eylül tar�h�nden sonra 

sadece �lkokul b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n uyum 

haftasında 1 gün, daha sonrak� haftalarda �se haftada 2 

gün olacak şek�lde okullarda olması ve 21 Eylül'den 

�t�baren geçecek üç haftanın sonunda d�ğer 

kademelerde ve sınıflarda eğ�t�m-öğret�me başlanması 

konusunun �se yen�den ele alınacağı hususunda 

Bakanlıkça yapılan açıklamayı değerlend�rd�. Genel 

Başkan GÜÇLÜ, yazılı açıklamasında ülkem�z�n 

Pandem� �le yoğun b�r mücadele �ç�nde olduğu ve bu 

hassas durumda B�l�m Kurulunun tavs�yeler� 

doğrultusunda hareket etmen�n en sağlıklı yol olduğunu 

�fade ett�. GÜÇLÜ, “salgında sürec�nde eğ�t�m 

noktasında yaşanacak olumsuzluklarının �ler�k� 

zamanlarda telafis� mümkündür. Ancak y�tecek 

canların tekrar yer�ne konması �mkân dâh�l�nde 

değ�ld�r. Bu nedenle B�l�m Kurulunun okulların ne 

şartlarda açılması gerekt�ğ�ne yönel�k tavs�yeler� 

mutlaka d�kkate alınmalıdır. Zaten Bakanlığımızın 

yaptığı açıklama da bu yönded�r” ded�.     
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Mustafa GÜÇLÜ
Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı

AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

KUTLU OLSUN
Türkler�, Anadolu'dan söküp atma hayal� �le yed� düvel�n desteğ�n� arkasına alarak 

Polatlı'ya kadar gel�nce zafer elde edeceğ�n� zanneden emperyal�st güçler�n p�yonu 
Yunan ordusunun, İzm�r'de den�ze dökülmes� sürec�n�n başlangıcı olan 30 Ağustos 

Zafer Bayramının 98. yılı kutlu olsun.
Gaz� Mustafa Kemal Atatürk önderl�ğ�ndek� kahraman ordumuzun elde ett�ğ� kutlu 
zafer, Türk M�llet�n�n, Anadolu'dan sökülüp atılma g�r�ş�m�ne çel�kten �rades� verd�ğ� 

tar�he şayan b�r destandır. Ancak aradan bunca zaman geçmes�ne rağmen 
hayalperest emeller�nden vazgeçmeyen emperyal�stler bu seferde �ç�m�zdek� ve 
çevrem�zdek� ha�nler� kullanarak hedefler�ne varmak �stese de Nec�p Türk M�llet� 
gereken cevabı vermeye her zaman hazırdır. Bu ves�le tar�h boyunca destanlar 

yazan Türk M�llet�n�n, şüheda vatan evlatlarını rahmetle anıyor, hayatta olan 
gaz�lere sağlık sıhhat d�l�yor, halen görev başında olan kahraman güvenl�k 

güçler�m�z� Cenabı Hak korusun n�yazı �le 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz.




