
Omuz verin, karartılmak isteneni görmeyen kalmasın

 

Erişimi engellenen bir haber var. Doğa Kolejleri ile ilgili... Haberde suç

yok, yasadışı değil, hakaret ya da iftira içerdiğini iddia eden bile yok. Basitçe

erişim engelleniyor ve böylece kamuoyunun bilgilenmesi önleniyor. Haber alma

hakkımız gaspediliyor. 

Bu yolu seçenlere, haklılığını ispatlayamadığı için gerçeğe yasak koyarak

sıyrılmaya çalışanlara bir ders vermek gerekiyor. 

 

Mevzuattan yararlanıp, mahkemeden çabuk yoldan engelleme kararı

çıkartanlara, bu yolla çok bir şey elde edemeyeceklerini öğretebiliriz. 

 

Onlara "biz engelleme kararı çıkartıyoruz, bu sefer çok daha fazla insana e-

posta zincirleri ile haberleri ulaştırabiliyorlar" dedirtirsek, çok şey başarmış

oluruz.

Doğa Kolejleriyle ilgili çok sayıda ihbar aldık. 
Çalışanların, ödenmeyen tazminatlar, maaşlardaki sistemli gecikmeler, hatta

bakanlığın öğretmenlere gönderdiği eğitim yardım ödeneğine el konulması gibi
şikayetleri vardı. 

Bu şikayetlere kısa sürede öğrenci velilerinin şikayetleri eklendi. 
soL Haber sitesi habercilerinden Ahmet Çınar, bu şikayetleri araştırdı. İhbar eden

kişilerle irtibat kurdu.  
İddialar ve iddia sahipleri somuttu. 

soL Haber sitesinde bununla ilgili haber yapıldı. 
Doğa Kolejleri'nin yaptığı ise iddiaları yanıtlamak ya da sıkıntıları gidermek değil,

mahkemeden erişimi engelleme kararı çıkartırmak oldu! 
soL Haber sitesindeki habere erişilemiyor. 

Erişimi engelleme kararları bir süredir hukuku devreden çıkarmaya dönük olarak
aldırılıyor.  

Doğa Kolejleri bu haberle ilgili bir tazminat davası açsa, savunmanın "iddiaları
ispatlama" hakkı doğacak. Tanıklar, kanıtlar ortaya dökülecek. Belki iddialar bir de

mahkeme tarafından tescil edilmiş olacak. 
Onun yerine erişimi engelleme kararı aldırıyorlar. 

Bu e-postayı tanıdığınız kişilere, dostlarınıza, başka kurumlara
yönlendirmenizi, mümkün olduğu kadar çok paylaşmanızı istiyoruz. 

İki şeyin altını çizerek: Birincisi, mahkemenin erişimi engelleme kararı bu haberde
iftira, haksız suçlama, hakaret vs. suçu olduğu anlamına gelmiyor. Bu karar bir

"engelleme" kararı ve haberin içeriğinin "hukuka aykırılığının" yasa maddelerine
dayandırılarak tespit edilmesine dayanmıyor. İkincisi, yayından kaldırılan bu haberin

tamamen sizlerin çabasıyla yayılması, ilgili herkese ulaşması ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi, hukuksuz engelleme kararlarıyla iş görmek isteyenlere ders

olacaktır. Bu çok önemli! 
soL Haber'in 26 Kasım 2018 tarihli engellenen haber yazısı aşağıda... 

(Bu arada; yurtdışındaysanız ya da VPN kullanıyorsanız habere doğrudan site



üzerinden erişebilirsiniz. Bu bağlantıya tıklayarak.) 
 

Evet, şimdi hep birlikte bu hukuk düşmanlarına bir ders vereceğiz. 
Engellenen haber içeriği aşağıda. Bu e-postayı yaygınlaştıracağız.  

 
Haydi.

 

Doğa Kolejleriyle ilgili şikayetler artıyor: Hem emekçilerin

parası ödenmiyor hem velilerin!

 

İstanbul Akvaryum, Metal Yapı Konut, Zincir Yapı A.Ş., Bengi Petrol gibi

şirketlerin de patronu olan Ömer Saçaklıoğlu’na ait Doğa Kolejleri’nde

öğretmenler de dertli, veliler de… Maaşların gecikmesi, bakanlığın

öğretmenlere gönderdiği eğitim yardım ödeneğine el konulması, iş akdi

feshedilen öğretmenlerin tazminatlarının ödenmemesi gibi şikayetleri

olan eğitim emekçilerine, şimdi de çocuklarının kaydını geri aldıkları

halde ücretleri iade edilmeyen veliler eklendi. 

 

Haberci: Ahmet Çınar 

 

70 bin öğrencisi, 8 bin öğretmeni, 11 bin çalışanı bulunan Doğa Kolejlerinde

eğitim emekçileri ve veliler sıkıntılı günler yaşıyor. İnşaat, akaryakıt, enerji,

gıda, eğitim, perakende, AVM işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Ömer

Saçaklıoğlu tarafından satın alınan Doğa Kolejlerinde çalışanlara yönelik hak

gaspları ve mobbing uygulamaları arttı. 

 

İstanbul Akvaryum, Metal Yapı Konut, Zincir Yapı A.Ş., Bengi Petrol gibi

şirketlerin de patronu  olan Ömer Saçaklıoğlu, 2016’dan beri Doğa Kolejlerinin

sahibi. 

 

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na çok sayıda mesaj ileten eğitim emekçileri ve

veliler, paralarını alamamaktan şikayetçi. 

 

'PARAMIZI ALAMIYORUZ, YETKİLİLERE ULAŞAMIYORUZ' 

 

Bir Doğa Koleji emekçisi, okuldan ayrılalı iki buçuk aydan fazla olduğu halde

içerde kalan ücretlerini alamadığını belirterek, “Israrlı aramalarıma rağmen

hiçbir yetkiliye ulaşamıyorum. Sürekli oyalıyorlar, erteliyorlar” dedi. 

 

Yaz aylarında Doğa Koleji'nde belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir emekçi

de, ödenmeyen ücretini tahsil etmek için çabaladığını belirterek, “Benim gibi

dört arkadaşım daha var. Çalıştırıldık ama ücretlerimiz ödenmedi. AVM’lerde

okulun tanıtımını yaptık ve hak ettiğimiz ücretlerin üzerine yatıldı, Halen de

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/doga-kolejleriyle-ilgili-sikayetler-artiyor-hem-emekcilerin-parasi-odenmiyor-hem


ödenmedi” diye konuştu. 

 

'MAAŞLAR GECİKİYOR' 

 

Doğa Koleji’nde çalışmaya devam eden eğitim emekçileri de, maaşların

gecikmeli ödendiğini, maaş ödenen bankanın aniden değiştirildiğini, bu

durumun çalışanlar arasında rahatsızlık yarattığını anlattılar. Maaşlarının daha

önce her ayın 5’inde yatırıldığını, bu sürenin ayın 10’una kadar uzamaya

başladığını ifade eden eğitim emekçileri, yaşananların Doğa Koleji

öğretmenlerini rahatsız ettiğini belirttiler. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere her yıl eylül ayında ödenen

eğitim ödeneğine de okul tarafından el konulduğunu iddia eden eğitim

emekçileri, “Eylülde cebimize girmesi gereken eğitim ödeneği halen yatırılmadı.

Defalarca söz verildi ama hep ertelendi. Doyurucu bir açıklama da yapılmadı.

Tam bir belirsizlik hakim. Doğa Koleji çalışanları olarak her ay maaşımızın

yatırılıp yatırılmayacağı konusunda tedirginlik yaşıyoruz. Bu koşullarda nasıl

öğretmenlik yapılabilir” dediler. 

 

'KIDEM TAZMİNATLARI DA ÖDENMİYOR' 

 

Dönem başında iş akdi feshedilen öğretmenlerin kıdem tazminatlarının da

henüz ödenmediğini, ödeme tarihinin netleşmeyip, belirsiz bir geleceğe

ertelendiğini, haklarını arayanların da tehdit edildiğini ifade eden öğretmenler,

aylardır kıdem tazminatı beklediklerini anlattılar. 

 

Stajyerlerin ücretlerinin 40 gün, Büyükçekmece depo çalışanlarının ücretlerinin

45 gün geciktiğini anlatan emekçiler, her ay maaş günü geldiğinde gerilim

yaşadıklarını söylediler. 

 

KAYIT İPTALİ YAPTIRAN VELİLERE PARALARI İADE EDİLMİYOR 

 

Çocukları kamu okullarını kazanan veya herhangi bir nedenle kayıt iptali

yaptıran velilerin bir bölümüne para iadesi yapılmadığı da ortaya çıktı. Türkiye

genelinde yüzlerce veli, Doğa Kolejine kaptırdıkları paraları geri alamadıkları

için sosyal medyada şikayetlerini dile getirdiler. Bazı veliler de Milli Eğitim

Bakanlığı’na ve BİMER’e şikayet dilekçesi yazdılar. 

 

SOSYAL MEDYA YORUMLARINI SİLDİRİYORLAR 

 

Sosyal medyada Doğa Kolejleri hesaplarında sorunların dile getirildiği

yorumların ise sildirildiği iddia edildi. Pek çok veli, yaptıkları yorum ve

şikayetlerin silindiğini gördü.



E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en

altında yer alan linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz. 

<<E-Posta Adresi>> 

Bu bağlantıdan gireceğiniz e-posta adresini doğrudan iletim listesine dahil edebilirsiniz 
 

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız 
Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz 
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