
 

 

 

ANADOLU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ 

SENDİKASI ( AES) 

Bizler; “sendikacı” kimliğinden önce, birlikte hak aramanın gereğine 

inanan eğitimcileriz. Anadolu Eğitim Sendikası’nın kurucuları, 

siyaseten bağımsız, tümleştirici bir sendika var etmek için yola çıktılar. 

AES’in yol arkadaşları, uzakta kalıp temsil edilmeyi beklemek ve 
eleştirmek yerine çözüme taraf olmayı seçenlerdir… 

Eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinde çalışan kamu personelinin 

itibarsızlaştırıldığı, kadrosuzlaştırıldığı, özlük haklarının tırpanlandığı 

günlerden geçmekteyiz. Artan sıkıntıya rağmen eğitimcilerin önemli 

oranda sendikasız oluşu mevcut yapılara getirilen net bir eleştiridir. 

Sendikalara uzak duran eğitimcilerin mevcut yapılara getirdiği ortak 

eleştiri; mevcut yapıların acil sorunlarımızdan çok siyasal kaygılar 

taşıdıkları, yatay örgütlülük yerine en tepeye genel başkanları koyarak 

giderek kastlaştıkları yönündedir. AES, bu eleştirileri ortadan kaldıran 
bir sendikal ahlakın temsilcisidir. 

Siyasallaşmakla suçlanan sendikalara alternatif olarak 2005 yılında 

kurulmuş olan sendikamız 14 yıllık samimiyet sınavını başarıyla vererek 

kuruluş ilkelerine sadakatini ispatlamış, her koşulda eğitimcilerin sesi 

olduğunu camiaya ve muhatabımız olan bakanlığa kabul ettirmiştir. 

Bizzat öğretmenler, akademisyenler, memurlar tarafından belirlenen 

sendikal görüşümüz bizi geniş bir tabana oturtmaktadır. AES; tüm 

eğitim çalışanlarının kendi siyasi görüşünü, etnik kökenini, inancını, 

felsefi duruşunu inkar etmeden, etiketlenmeden katılabileceği, üye 

odaklı duruşu ile takdir toplayan, nicel olarak da hızla büyüyen bir 
eğitim sendikasıdır. 

81 ile yayılmış olan üyelerimiz ve 114 temsilciliğimiz ile her geçen gün 

büyüyen, güçlenen Anadolu Eğitim Sendikasında kendini “eğitimci” 

kimliğiyle ifade etmek isteyen, kişisel ve siyasi ikbal kovalamayan her 

yol arkadaşımız AES Tüzüğü ve Sendikal Kanun çerçevesinde temsil 

hakkını ve sorumluluğunu alabilir. Sendikamız; daha önce sendikal bir 

görev almamış, hatta üyelik tecrübesi bile yaşamamış eğitimcilerimiz 

için bir okuldur, “meslek” gibi görülen sendikacılığa alternatif 
oluşturmaktadır. 

Herhangi bir ağacın kopmuş dalı değil, toprağa düşmüş tertemiz bir 

tohum olan AES, filizlendiği başkentten tüm yurdu saracak şekilde 

büyümektedir. Partilerin arka bahçeleri yerine ellerimizde boy veren bu 

fidanın kısa sürede sağlam bir çınara dönüşeceğine, birlikte güzel 

günlere ulaşacağımıza dair inancım tamdır. Selam, saygı ve iyi 
dileklerimle… 

 

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ 

Genel Başkan 

MEB BAKAN YARDIMCISI İBRAHİM ER’İ ZİYARET ETTİK 

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, Genel Basın-

Yayın Sekreteri Asel KAYA ve yönetim kurulu üyesi Orhan DOĞRU Milli 

Eğitim Bakan yardımcısı İbrahim ER’i ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı 

olmasını dilediler. 

Anadolu Eğitim Sendikası olarak her zaman eğitim ve eğitimcilerin sorunlarını 
dile getirdiklerini ifade eden ÖĞRETİCİ, bakanlığın yapacağı tüm olumlu 

çalışmalara katkı sunacaklarını ifade ederek eğitimin acil sorunlarını ve çözüm 

önerilerini paylaştı. Sayın ER ise eğitimde tek bir doğrunun olmadığını ve bu 
yüzden paydaşların görüşlerini önemsediğini iletti. 

ÖĞRETİCİ: MÜLAKAT KALDIRILMALI, EHLİYET VE LİYAKAT 

ESAS ALINMALIDIR 

Genel Başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ öğretmen atama ve görevde 
yükselmelerde uygulanan mülakat ile ilgili açıklamalarda bulundu. ÖĞRETİCİ 

yaptığı açıklamada 2023 eğitim vizyonu toplantısında en çok kullanılan 

kelimenin liyakat olduğunu ve öğretmen atamaları başta olmak üzere tüm 
alanlarda mülakatın kaldırılarak liyakatin esas gerektiğini ifade etti 

 



 

 

 

AES OLARAK MİLLİ EĞİTİM KOMİSYON ÜYELERİNE SORUN VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK 

Anadolu Eğitim Sendikası olarak eğitim ve eğitimcilerin sorunları ile çözüm 

önerilerimizi içeren dosyamızı iletmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir 

milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Sayın 

Fehmi Alpay ÖZALAN, Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Politikalarından 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu üyesi Sayın Yıldırım KAYA, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır 

milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Sayın 

Yaşar KARADAĞ ile İYİ Parti Adana milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Sayın İsmail KONCUK’u ziyaret ettik.  

Ziyaretimizde sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması, öğretmen atama ve görevde 

yükselmelerde uygulanan mülakatın kaldırılması, ek öğretmen atamalarının 

yapılarak ücretli öğretmenliğe son verilmesi, eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin 

tüm eğitim çalışanlarına verilmesi konuları ele alınarak taleplerimizi içeren 

dosyamızı milletvekilleri ile paylaştık.  

 

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN ALANDAYDIK 

AES genel başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ Kurtuluş Parkında ataması 

yapılmayan öğretmenlere destek verdi. 

Öğrencisiz öğretmenlerin, öğretmensiz öğrencilerin olduğu bir eğitim-öğretim 

yılını daha geride bıraktık. Eğitimimizin en büyük sorunlarından biri şüphesiz ki 

Ataması Yapılmayan Öğretmenlerdir. Yaklaşık 70 bin ücretli öğretmenin 
çalıştığı, 120 bin öğretmen açığının olduğu ülkemizde yüz binlerce öğretmen 

atama beklemektedir. 

Sayın bakanın her fırsatta müjde! olarak verdiği, seçimden sonra yapılacak olan 
25 bin öğretmen atamasının yeterli olmadığı, 2017 KPSS puanıyla aradan bir 

sene geçmesine rağmen öğretmen alımı yapılmadığı düşünüldüğünde 

meslektaşlarımızın haklı ek 40 bin atama talebi için sahadaydık. Öğretmen 
atamalarında mülakatın kaldırılarak KPSS puan üstünlüğüne göre atama 

yapılması; Kadrolu, sözleşmeli, geçici, ücretli ayrımının kaldırılarak tüm 

öğretmenlerin KADROLU olarak görev yapması en büyük talebimiz ve 
mücadelemizdir. 

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM RAPORUMUZU GENEL 

MÜDÜRÜMÜZLE PAYLAŞTIK 

AES olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü 

sayın Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU’ nu ziyaret ettik. Genel başkanımız 

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ile AES Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyon başkanı 

Ali ÖZGÜL’ ün gerçekleştirdiği ziyarette mesleki eğitimin istenilen yere 

gelebilmesi adına sahada yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi içeren 

raporumuzu genel müdürümüz ile paylaştık. 

İYEP ÖĞRETMENLERİNE ARTIRIMLI EK DERS VE EK HİZMET 

PUANI TALEP ETTİK 

Sendikamız; İYEP kapsamında görev alacak sınıf öğretmenlerine ödenmesi 

gereken artırımlı ek ders ücretleri ve ek hizmet puanı için bakanlığa 

başvurmuştur. Bakanlığın bu projede atması gereken adım projede görev alan 

öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ile ek hizmet puanı vermesidir. 

 

AES’ TEN YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 

AES olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel 
Müdürü Sayın Yusuf BÜYÜK’ ü ziyaret ettik. Genel başkanımız Mehmet Alper 

ÖĞRETİCİ göreve yakın zamanda başlayan genel müdürümüze hayırlı olsun 

dileklerini ileterek, genel müdürlük bünyesinde yaşanan sorunları, talepleri ve 
çözüm önerilerini iletti. Bizi ilgiyle dinleyen, paydaşların görüşlerini önemseyen 

genel müdürümüze teşekkür ederiz. 



 

 

 

AES OLARAK ORTAÖĞRETİM SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ 

İLETTİK 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, Genel 

sekreter Turan TEMEL ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa YAMAN 

ile birlikte MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Cevdet VURAL’ ı ziyaret etti. 

Yapılan ziyarette ortaöğretim sorunları ele alınarak özellikle LGS kapsamında 

öğrencilerin sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade 

edildi. Öğretmenlik meslek kanunu ve eğitimin diğer sorunlarının konuşulduğu 

görüşmede ÖĞRETİCİ Anadolu Eğitim Sendikası olarak MEB Ortaöğretim ile 

ilgili sorun ve taleplerimizi genel müdür Sayın Cevdet VURAL’ a iletti.        

Bizleri ilgiyle dinleyen ve ağırlayan Sayın VURAL’ a teşekkür ederiz. 

 

VERGİ DİLİMİ ORANLARI DEĞİŞMELİDİR 

 

Anadolu Eğitim Sendikası olarak memurlara uygulanan vergi dilimi 
matrahlarının değişmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına 

ve Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk. Söz konusu başvuruda; 

memurların aldıkları maaş zamlarının özellikle yılın ikinci yarısından itibaren 
vergi diliminden dolayı azaldığını memura bir çeşit ceza kesildiğini belirttik.  

 
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİNİ BAKANLIĞA İLETTİK 

Anadolu Eğitim Sendikası genel başkanı ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Mustafa YAMAN eğitim çalışanlarının sorun ve taleplerini 

içeren dosyayı bakanlık müşaviri Sayın Adem ÇİLEK’ e ilettiler. 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SORUN VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİNİ MEB’E İLETTİK 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Daire Başkanı Sayın Tuncay 

MORKOÇ ile görüşerek okul öncesi öğretmenlerimizin uygulamada yaşadığı 

sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporumuzu iletti. Yapılan görüşmede 

yardımcı personel, ders saati ve teneffüs, sınıf mevcutları, maaş karşılığı alınan 

ek ders ücreti başta olmak üzere okul öncesi öğretmenlerimizin yaşadığı birçok 

sorun ve çözüm önerileri konuşuldu. 

 

 

AES ESKİŞEHİR’DE ÜYELERİ İLE BULUŞTU 

Anadolu Eğitim Sendikası teşkilat gezisi kapsamında Eskişehir’de yönetici ve 
üyeleriyle bir araya geldi. Genel başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, 
Eskişehir il başkanımız Meral ÖKTEM, Odunpazarı ilçe başkanımız Hakan 

PARLAK, Tepebaşı ilçe başkanımız Dürdane NEZHET ile birlikte Ahmet Hamdi 

Bayraktar İlkokulu, Eskişehir Fatih Fen Lisesi ve İki Eylül Ortaokullarında 
temaslarda bulunan heyet idareci ve öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek eğitim 

çalışanlarının sorunlarını dinledi. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit etmeye çalışan 
Anadolu Eğitim Sendikası Eskişehir valisi Sayın Özdemir ÇAKACAK'ı ziyaret 

ederek Eskişehir'deki eğitim çalışanlarının sorunlarını dile getirdi. 

 



 

 

TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASI İÇİN ALANLARDAYDIK… 

Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması, atama ve görevde yükselmelerde 

mülakatın değil LİYAKATİN esas alınması, vergi dilim oranlarının adaletsizliği 
gibi haklı taleplerimizi haykırma ve hatırlatma adına kamu çalışanlarının ortak 

sorunları için bir araya geldiğimiz sendikalar ile beraber alanlardaydık. 

AES’TEN İLKSANA’A ZİYARET 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ İlkokul 

Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını (İLKSAN) ziyaret etti. 

İLKSAN yönetim kurulu başkanı Tuncer YILMAZ ile görüşen Mehmet Alper 

ÖĞRETİCİ İLKSAN üyelerinin beklenti ve sorunlarını iletti. İLKSAN yönetim 

kurulu başkanı Tuncer YILMAZ ise İLKSAN ın faaliyetlerini ve çalışmaları 

anlattı.  

 

YAPTIĞIMIZ BAŞVURU SONUCUNDA BEDELLİ ASKERLİK 

YAPMAK İSTEYEN ÖĞRETMENLER ASKERLİK GÖREVİNİ 

YARIYIL VEYA YAZ TATİLİNDE YAPABİLECEKLER 

 
Anadolu Eğitim Sendikası olarak bedelli askerlik kanunundan yararlanmak 

isteyen öğretmenler için Milli Eğitim ile Milli Savunma Bakanlıklarına 

başvuruda bulunduk. Söz konusu başvuruda öğretmenleri yarıyıl veya yaz 
tatilinde bedelli askerlik yapabilmelerinin önünün açılmasını talep ettik. 

Yaptığımız başvuru neticesinde bakanlık yazı göndererek bedelli askerlik 

yapmak isteyen öğretmenlerin bu görevlerini yarıyıl veya yaz tatilinde 
yapabileceklerini ifade etti. 

 

 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET 

ETTİK 

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 

Kurumları Genel Müdürü sayın Dr. Muammer YILDIZ’ ı ziyaret ettik. Genel 

başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ve avukatımız Ümit GÜLSEVEN özel 

öğretim kurumları ile ilgili taleplerimizi içeren raporumuzu sundu.  

 

Anadolu Eğitim Sendikası olarak özel öğretim kurumları için verilen teşviklerden 

öğretmenlerin ve bordrolu çalışanların faydalanamadığını, gelirinde düzenleme 

yapanların faydalandığını ifade ettik. Bununla ilgili çalışma yapılmasını talep 

ettik. 

 

AES BURSA’DA ÜYELERİ İLE BULUŞTU 

Bursa-Gemlik'te ilçe başkanımız Eşref Turan ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası 

Gazi Ortaokulunu ziyaret ederek üyelerimiz, öğretmenlerimiz ve okul 

idarecilerimiz ile bir araya geldik 

 

 


