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 15 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 127 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
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Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ile
Genel Başkan Yardımcılarımız Asel KAYA ve Nihat ÖRS Milli Eğitim
Bakanı sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK ile bir araya geldiler.
Anadolu Eğitim Sendikası olarak her zaman eğitim ve eğitimcilerin
sorunları ile birlikte çözüm önerilerini de dile getirdiklerini ifade eden
ÖĞRETİCİ, bakanlığın yapacağı tüm olumlu çalışmalara katkı
sunacaklarını ifade ederek eğitimin acil sorunlarını ve çözüm önerilerini
paylaştı.
Genel başkanımız ücretli öğretmenlik, öğretmen atamaları, yer
değiştirme sistemi, sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, göreve
başlamada ve görevde yükselmelerde uygulanan mülakat, Öğretmenlik
Meslek Kanunu, genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında
çalışanların sorunları ve acil çözüm bekleyen sorunlar ile çözüm
önerilerini içeren detaylı raporumuzu Sayın SELÇUK’a takdim etti.
Sayın bakanımıza nazik kabulleri için teşekkür ederiz.

ÖĞRETİCİ: MÜLAKAT KALDIRILMALI, EHLİYET VE LİYAKAT
ESAS ALINMALIDIR
Genel Başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ kamuda atama ve görevde
yükselmelerde uygulanan mülakat ile ilgili açıklamalarda bulundu. ÖĞRETİCİ
yaptığı açıklamada 2023 eğitim vizyonu toplantısında en çok kullanılan
kelimenin liyakat olduğunu ve bu nedenle atamalar başta olmak üzere tüm
alanlarda mülakatın kaldırılarak liyakatin esas gerektiğini ifade etti

Anadolu Eğitim Sendikası genel başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ
öğretmenlik meslek kanunu, okul yöneticilerinin belirlenmesinde
sınavdan sonra yapılacak mülakatlar, sözleşmeli öğretmenlik ve diğer
eğitim sorunları ile çözüm önerilerini dile getirdi. Anadolu Eğitim
Sendikası olarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi içeren detaylı
dosyamızı genel başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ bakan
yardımcımız ile paylaştı. Sayın SAFRAN ise ehliyet ve liyakate önem
verdiklerini, okul yöneticiliği mülakatlarında sayın bakanın ifade ettiği
gibi yazılı sınav puanının aynısının verileceğini ifade ederek, çözüm
önerilerimiz için teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ve Genel Başkan Yardımcımız
Nihat ÖRS ÖSYM Başkanı Sayın Prof. Dr. Halis AYGÜN’ü ziyaret etti.
Ziyarette ÖSYM Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İsmail AKYOL’da bulundu.
Genel Başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, sınav görevlendirmeleri, sınav
ücretleri, soru hazırlama ve sınav görevlilerinin güvenlik açısından karşılaştıkları
durumlar gibi konularda sendikamızın görüşlerini belirtti.

Genel başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ve Genel Başkan Yardımcımız
Nihat ÖRS Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı sayın Prof. Dr. Burhanettin
DÖNMEZ' i ziyaret etti.

Genel başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, Genel Başkan Yardımcılarımız
Mustafa YAMAN ve Nihat ÖRS MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Cengiz
METE' yi ziyaret etti. Genel başkan ÖĞRETİCİ 4+4+4 uygulaması ile mezun
olacak 8. Sınıf öğrencilerinin sayısının fazla olması nedeniyle gerekli tedbirlerin
alınarak LGS 'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması gerektiğini ifade etti.
Yeni ortaöğretim modeli, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar
başta olmak üzere ortaöğretim ile ilgili genel sorunların ve çözüm önerilerinin
konuşulduğu ziyarette genel başkanımız eğitime ve eğitimcilere katkısı olacak
tüm çalışmalarda AES olarak katkı vereceklerini bildirdi.

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.

Genel başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ve Genel Başkan Yardımcımız
Nihat ÖRS MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın
Mehmet Nezir GÜL'ü ziyaret etti. Genel başkan ÖĞRETİCİ ilgili yönetmelikteki
eksikliklerden, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ile ilgili genel sorunlardan
bahsederek eğitime ve eğitimcilere katkısı olacak tüm çalışmalarda AES olarak
katkı vereceklerini bildirdi.

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.

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.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ Temel
Eğitim Genel müdürü sayın Dr. Cem GENÇOĞLU ile görüştü. ÖĞRETİCİ,
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ilkokullarda 3. ve 4. sınıfa devam
eden; okuma-yazma-anlama becerileri ile doğal sayılar-doğal sayılarda dört işlem
kazanımlarına yeterli düzeyde ulaşamayan öğrencilerin bu kazanımlara
ulaşmalarını sağlamak için geliştirilen ve pilot uygulaması yapıldıktan sonra tüm
illerimizde başlayan İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) için artırımlı ek
ders ve ek hizmet puanı talebini yineledi. Genel müdürümüz de bu haklı
talebimiz ile ilgili gerekli yerlerle yazışmaları yaptıklarını belirtti.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Adnan BOYACI’ yı ziyaret ettik.
Genel başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ve denetleme kurulu başkanımız
Orhan DOĞRU’ nun gerçekleştirdiği ziyarette genel müdürlük bünyesinde
yaşanan sorunlar, talepler ve çözüm önerileri iletildi. Öğretmen yetiştirmenin ve
geliştirilmesinin öneminden bahseden genel başkanımız Mehmet Alper
ÖĞRETİCİ bu alanla ilgili çözüm önerilerini içeren dosya ile Öğretmenlik
Meslek Kanunu talep ve önerilerimizi genel müdürümüze takdim etti.

Veli tarafından şiddete maruz kalan Muhammet öğretmenimize destek
olmak ve öğretmene uzanan elleri protesto etmek için tüm sendikalar ile
birlikte Çankırı'da eylemdeydik. Binlerce kişinin katıldığı eyleme Genel
başkanımız Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ve üyelerimizde katıldı.
Öğretmene şiddetin son bulması ve yetkililerin bu konuda acil yasal
düzenleme yapmaları için hep birlikte haykırdık.

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.

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.

Anadolu Eğitim Sendikasının 2005 yılından başlayarak gelenekselleştirdiği
Başöğretmenlik Onur Ödüllerinin 15. si, Başkent Öğretmenevinde yapılan törenle
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU’na verildi.

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.

Siyasi parti desteği olmadan sendikacılık yapılmaz diyenlere bir yanıt olarak on
beş yıldır sahadayız. Siyasi görüş, etnik köken, dini inanç, felsefi duruş ve
cinsiyet ayrımcılığını reddederek 81 ilde örgütlü olmamız, bizi ayrıştırmaya
çalışanlara da bir yanıt gibidir.
Bir ağacın kopmuş dalı değil, toprağa düşmüş tertemiz bir tohumduk. Fidan
olduk, ağaç olduk, dallarımız tüm yurda yayıldı nihayet. Yalnız üyelerimize
değil, her eğitim çalışanına meyve verdik. Taşlayanlara bilgece gülümseyerek…

Anadolu Eğitim Sendikası olarak eğitim ve eğitimcilerin sorunları ile
çözüm önerilerimizi içeren dosyamızı iletmek üzere Adalet ve Kalkınma
Partisi Konya milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu sözcüsü Sayın Orhan ERDEM, Cumhuriyet Halk Partisi
Muğla milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
üyesi Sayın Suat ÖZCAN, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Erzurum milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu başkan vekili Sayın Kamil AYDIN ile İYİ Parti Adana
milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi
Sayın İsmail KONCUK’u ziyaret ettik.
Ziyaretimizde 2008 öncesi çalışan sözleşmeli öğretmenlerin emeklilik
5434 sayılı kanuna göre değerlendirilmesini içeren kanun teklifimiz ile
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.

AES bir lider, bir tepe hareketi değildir. Tabandan gelen bağımsız temsil
talebinin hayata yansıması, vakti gelmiş, çoktandır ertelenmiş bir ihtiyaçtır.
Üyeyi işveren vicdanına teslim etmeyen, TEMSİL eden, yatay bir harekettir.
Temsil yetkisinin siyasi çıkar ile takas edildiği, meslek onurunun dibi gördüğü,
refahtan uzak açlık sınırlarında yaşadığımız karanlık günlerin umut ışığıdır AES.
Artık bir seçenek, bir ihtimal değiliz. On beş yıl boyunca çiğnediğimiz yol, her
geçen gün büyüyen örgütlülüğümüz ile eğitim çalışanlarının geleceğiyiz.
Kurucu üyelerimiz başta olmak üzere bizleri bugünlere taşıyan, sendikamızda
sorumluluk alan, güzel ülkemizin dört bir tarafında bizleri temsil eden, bizlere
katkı veren ve yanımızda olan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Yarına umudumuz var, çünkü sen varsın, biz varız AES’ li yol arkadaşım…
Mehmet Alper ÖĞRETİCİ
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı

