
 
TÜM ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ HAKLARINIZ İÇİN BİRLEŞİN!

 

Eğitimin paralı hale gelmesi bir yandan eğitim hakkının gasp edilmesi anlamına gelirken bir yandan da özel
okullarda çalışmak durumunda olan öğretmen ve eğitim emekçilerinin yoğun biçimde sömürülmesine yol açıyor.
İktidarın yap-boza dönüştürdüğü eğitim sisteminin boşluklarından da yararlanan özel okul patronları, hak
gasplarında sınır tanımıyor. Özellikle özel okullarda sözleşme yenileme ve yeni kurumlarla sözleşme yapma ayı
olan Mayıs’ta bu haksız uygulamalar had safhaya çıkıyor. Özel okullarda öğretmenler işten çıkarılıyor, maaşları
ya hiç yatmıyor ya da geciktirilerek yatırılıyor. Patronlar yeni sözleşmelerde, işsizlik ve kriz ortamını da fırsat
bilerek, ağır koşulları dayatıyor.
Ancak özel okullarda yaşananlar ve artan baskılar, öğretmenler için kader değil. Bu haksız ve hukuksuz
uygulamalara karşı seslerini yükselttiklerinde, birleşip mücadele ettiklerinde kısacası patronlara boyun
eğmediklerinde haklarına sahip çıkabiliyorlar. Bir süredir çeşitli özel okullarda artan hak gasplarına karşı
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nda bir araya gelen öğretmenler ve eğitim emekçileri, hakları için
birlikte hareket ediyor, haklarını arıyor.

PE AĞI ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DAYANIŞMASI'NDAN ÇAĞRI
 
Sözleşme dönemi olan Mayıs ayında, özel okul öğretmenlerinin sorunları daha da artıyor. Sözleşmelerin
yenilenme dönemini bir sopa olarak kullanan patronlar, öğretmenlerin maaşlarını yatırmıyor ya da geciktiriyor,
angarya çalışmaya zorluyor, mobbing uygulamalarını arttırıyor. Ayrıca öğretmenlerin haklarını hiçe sayıp işten
çıkarıyor. Tüm bu baskılara ve haksız uygulamalara karşı, öğretmenleri Patronların Ensesindeyiz Ağı Özel Okul
Öğretmen Dayanışması’nda buluşmaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı
telefondan ulaşılabilir.
Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz
E-posta: iletisim@patronlarinensesindeyiz.org

https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
https://twitter.com/pensendeyiz


Mayıs ayı özel okul öğretmenleri için sözleşmelerini yenileme veya yeni kurumlarla sözleşme yapma
gündeminin yoğunlaştığı bir aydır. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağına iletilen pek çok şikâyet
özel öğretim kurumlarının sözleşme sürecinde hukuksuz bir süreç işlettiklerini ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin imzalamadan önce sözleşmeleri okumalarına izin verilmemekte veya sözleşmelerinin bir
kopyası kendilerine verilmemektedir. Peki, özel okul öğretmenleri sözleşme sürecinde hangi haklara
sahiptirler? Patronların öğretmenlerin sahip oldukları hakları gün be gün ellerinden aldıkları bu
dönemde bilinmez, ulaşılmaz, okunmaz hale getirdikleri sözleşmelere dair bilinmesi gerekenler
nelerdir?
Patronların Ensesindeyiz Ağı Özel Okul Öğretmen Dayanışması özel okul öğretmenlerinin sözleşme
sürecinde dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde derledi:
 

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİNİN SÖZLEŞME SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN DURUMLAR ve
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 1-Öncelikle imzalanmadan önce sözleşmeden bir örnek alınarak iyice okunmalıdır. Okuyup anlamak
için gerekirse süre istenmeli ve sözleşmede anlamadığımız bir hüküm varsa mümkünse bir hukukçuya
danışılmalıdır. Sözleşmenin bir örneğinin okunmak üzere size verilmemesi hukuka aykırı olup bu
durumda imzanızın yanına; “sözleşmeyi imzalamadan önce okuma ve anlama imkânım olmamıştır.”
şeklinde bir not yazabilirsiniz. Yazacağınız bu not ileride sözleşme koşullarıyla ilgili uyuşmazlık çıkması
halinde sizi koruyacaktır.

2-Sözleşmede sonuçları aleyhinize olacak şekilde onaylamadığınız hüküm/hükümler var ise; bu
hüküm/hükümlerin üzerini kalemle çizerek; üzerini çizdiğiniz hükmün yanına imza ve tarih atmanız bu
hükümden sorumlu olmanızı önleyecektir.

3-Sözleşmenin her iki tarafça imza edilerek düzenlenmiş olduğu tarih sözleşmede yazılı olmalıdır. Yazılı
değilse işverende kalacak surette bulunmasına dikkat ederek; imzanızın yanına imzaladığınız tarihi de

yazmanız lehinize olacaktır. Böylelikle bu tarihten sonra gerçekleşebilecek ve sizden kaynaklanmayan
sebeplerle sözleşmenin feshedilmesi hallerinde fesihin aleyhinize sonuçlarının tazminini talep
edebilirsiniz.

4-Sözleşmenizde aylık ücret karşılığı ders saatiniz ve ek ders karşılığı saatiniz ayrı ayrı yazılı
bulunmalıdır. Haftalık ders saatleriniz 20+20=40 saati geçemez. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği 26/4. Madde)

5-Sözleşmeyle belirlenen ek ders ücreti resmî okullar için tespit edilen miktardan daha az olamaz. Bu
miktarın üç katına kadar daha fazla olabilir. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
43/5. Madde)

6-Sözleşmeler kanunen en az bir yıllık ve yazılı yapılmak zorundadır. Bir yıldan uzun süreyle
düzenlenen sözleşmeler, olağanüstü bir gelişme olmadıkça ilgili sürelerde aynı kurumda görev yapmayı
kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Sürenin bir yıldan fazla kararlaştırılmış olması halinde aylık ders
saati ücreti ve ek ders saati ücretlerine yapılacak zam oranlarının sözleşmenizde yer alması lehinize
olacaktır. (Zam oranlarının belirli bir yüzde yerine ülkedeki genel endeksler esas alınarak planlanması
genel ekonomik durumlardan daha az etkilenmeniz bakımından lehinize olacaktır.)

7-Sözleşmede peşinen kabul edilen yükümlülüklere özellikle dikkat edilmelidir. Yükümlülüklerden yerine
getiremeyecek olduklarınız var ise bu durum işverenle müzakere edilmeli; makul olmayan veya
üstlenilmesi tarafınızca kabul edilemez nitelikte olan hükümlerin sözleşmeden kaldırılması talep



üstlenilmesi tarafınızca kabul edilemez nitelikte olan hükümlerin sözleşmeden kaldırılması talep
edilmelidir. Talep yerine getirilmez ise ilgili hükmü kabul etmediğinizi sözleşmede yazılı olarak
belirtebilirsiniz. Bu yükümlülükler ek hizmetlere ilişkin ise bu ek hizmetlere karşılık ücret ödeneceğinin
kararlaştırılması talep edilmelidir.

8-Kurumların şirketleşmesi ve değişik yerlerde şubeler açması durumları yaygınlaştığı için sözleşmede
yer alabilecek olan; kurumun başka bir okulunda görev yapılmasının peşinen kabul edilmesinin
öğretmen açısından olumsuz sonuçları olabilecektir. Peşinen kabul yerine; “öğretmenin yazılı onayı
alınmak suretiyle görevlendirilebilir” ibaresinin yer alması öğretmeni rızası dışında başka bir okula
görevlendirilmekten koruyacaktır.

9-Sözleşmeler 3 nüsha düzenlenerek taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası, çalışma izni
düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise
sözleşmeye taraf olan personele verilir. İki tarafça da imzalanmış olan sözleşmenin bir suretinin
öğretmene verilmesi yasal zorunluluktur. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
43/1. Madde)

10-Sözleşmede yer alan sona erme ve yenilenme koşulları bağlayıcı niteliktedir. Bu nedenle
sözleşmenin bir nüshasını almanız, sözleşmenin yenilenmesi veya sona erdirilmesi konularındaki
iradenizi hangi biçimde ortaya koyacağınızı bilmeniz bakımından ayrıca öneme sahiptir.

11-Sorunlu gördüğünüz maddeler olmasına rağmen iş kaygısı nedeniyle sözleşmeye istemeye istemeye
imza atmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu durumda yapabileceğiniz en doğru şey sonrasında
öğretmen arkadaşlarınızla birlikte hareket etmek olacaktır. Bunun için Patronların Ensesindeyiz Ağı Özel
Okul Öğretmen Dayanışması’nda bir araya gelen öğretmenlere katılın. Özel okul patronları örgütlü, siz
asla yalnız kalmayın.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Özel Okul Öğretmen Dayanışması

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/06/ozel-okul-ogretmenlerinden-gizlenen-sozlesmelere-
dair-bilinmesi-gerekenler/

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNDE DOĞA KOLEJİ PATRONUNA ÇAĞRI:
SÖZLEŞMEMİZİ DERHAL YENİLEYİN!

Maaşlarımız halen ödenmemekte, maaş ödemesine dair bizlere sürekli ötelenen yeni tarihler dile getirilmektedir.

Yaşam koşullarımız iyice zorlaşırken, bizler hala muhatap alınmıyoruz. Yaklaşan sözleşme süreci ise bir tehdit
unsuru olarak bizlere karşı kullanılmakta.

Öğretmenler olarak taleplerimizi yineliyoruz: Maaşlarımızın derhal ve koşulsuz ödeyin, önümüzdeki eğitim-
öğretim yılının sözleşmelerini derhal yenileyin.

Ayrıca öğretmen arkadaşlarımıza da sesleniyoruz; sözleşmelerinize sahip çıkın ve sözleşmelerin bugüne kadar
yapıldığı gibi bizlerden kaçırılarak yapılmasına / yenilenmesine izin vermeyin. Sözleşme sürecinde sahip
olduğumuz hakları bilerek, bunu okullarımızda gündem ederek, sözleşme yenileme sürecinin de hak kayıplarına
veya kazanımlarına neden olacağının farkında olarak hareket edelim.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/06/doga-koleji-ogretmenlerinden-doga-koleji-patronuna-cagri-
sozlesmelerimizi-derhal-yenileyin/

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ:
MAAŞLARIMIZI ÖDEYİN!
Doğa Koleji patronu; mayıs ayında olmamıza rağmen mart ayı maaşlarımızın üçte ikisini, yasal süresini geçirdiği
halde ödememekte ısrarlı davranmaktadır.
Artık dayanma gücümüz ve tahammülümüz azalıyor.

Öğretmenler olarak talebimiz: Maaşlarımızın derhal ve koşulsuz ödenmesi, sözleşmemizin gereklerine uyulması
ve önümüzdeki eğitim yılının sözleşmelerinin yenilenmesidir. Sözleşme yenilenme gündemini böyle bir dönemde
bize karşı tehdit unsuru olarak kullanmaktan vazgeçin.

Yeri geldiğinde bize, öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyorsunuz.
Biz öğretmeniz, öğrencilerimizi herkesten fazla düşünüyoruz. Oysa sizin öğretmenlere karşı sorumluluklarınız
aynı zamanda öğrencilerimize karşı sorumluluğunuzdur. Öğrencinin eğitim hakkı, öğretmenlerin sosyal ve
ekonomik haklarıyla bütündür. Siz bu hakkı topyekûn gasp ediyorsunuz.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/06/ozel-okul-ogretmenlerinden-gizlenen-sozlesmelere-dair-bilinmesi-gerekenler/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/06/doga-koleji-ogretmenlerinden-doga-koleji-patronuna-cagri-sozlesmelerimizi-derhal-yenileyin/


ekonomik haklarıyla bütündür. Siz bu hakkı topyekûn gasp ediyorsunuz.
Artık tehdit edilmek değil, muhatap alınmak istiyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/02/doga-koleji-ogretmenleri-maaslarimizi-odeyin/

 
GÖKÇE KOLEJİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞINI ÖDEMİYOR

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/14/gokce-koleji-ogretmenlerin-maasini-odemiyor/

AÇI KOLEJİ’NDE HAK GASPLARINA İTİRAZ EDEN ÖĞRETMENLER İŞTEN
ÇIKARILIYOR

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/15/aci-kolejinde-hak-gasplarina-itiraz-eden-ogretmenler-isten-
cikariliyor/

E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan linkleri kullanarak
listeden çıkabilirsiniz.
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Bu bağlantıdan gireceğiniz e-posta adresini doğrudan iletim listesine dahil edebilirsiniz
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