
ÇANAKKALE'DE ÖĞRETMENLER ÖRGÜTLENİYOR

 

Özel okul öğretmenleri kölelik koşullarında çalıştırılmaya devam ediliyor. İşsizlik tehdidiyle düşük ücret, ücretsiz
mesai, sigortasız çalıştırma, stajyer adı altında ücretsiz çalıştırma hak gasplarının başında geliyor.
Çanakkale’de ise son haftalarda gündeme gelen özel okul ve dershanelerdeki öğretmen kıyımları bu gerçeği bir
kez daha gözler önüne seriyor. 
 
Çanakkale'de ne oldu? 

İstek kolejinde 14 öğretmen, gelecek yıl sözleşmelerinin yenilenme garantisi aylar öncesinden verilmesine
rağmen aniden sözleşmelerinin yenilenmeyeceği bilgisiyle işsiz bırakıldı. Çoğu okulun kadrosunu doldurduğu bir
tarihte söz verilmesine rağmen alınan bu karar öğretmenlerin gelecek yıl boyunca işsiz kalmaları anlamına
geliyor. Bu durumun ardından PE İletişim Ağına ulaşan öğretmenler İstek Koleji'nde yaşanan emek sömürüsünü
gözler önüne serdi.

Bir başka hak gaspı haberi İngiliz Kültür Dil Kursu'ndan geldi. Yine öğretmenler tarafından yapına ihbar
öğretmenlerin kölelik koşullarına nasıl mahkum edildiğini ortaya koyuyordu. Sözleşmeye koyulan bir madde
öğretmenlerin işten ayrıldığı takdirde çalışmasını resmen yasaklıyor. Öğretmenlerin sözleşmelerinde İngiliz Kültür
Dil Kursu'ndan çıktıktan sonra 1 yıl boyunca rakip hiçbir dil okulunda çalışamayacakları, çalışırlarsa tazminat
ödemek zorunda kalacakları açıkça dayatılıyor. Haftalık 40 saatten fazla derse girme zorunluluğu ve bu derslerin
ücretinin ödenmemesi gibi diğer hak gaspları oldukça dikkat çekiyor.
 
Özel Okul Öğretmenleri Buluşuyor 

Patronların ücretleri vermediği, sigorta yatırmadığı, mesaiyi saymadığı, her yıl yenilenen sözleşme tehdidi ile
ücretleri düşürdüğü bir dönemde öğretmenler sessiz kalamazdı.

Biz özel okul öğretmenleri olarak, patronların hakkımızı gasp etmesine karşı bayrak açıyoruz. Sessiz kaldıkça
daha kötü koşullarda çalışacağımızın farkındayız. Kendi emeğinize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz. Diyoruz
ki: “Özel okul öğretmenlerinin uğradığı baskı, hak kaybından rahatsız ne kadar arkadaşımız varsa desteğimizi
birbirimizle paylaşmak, sorunları tartışıp çözüm odaklı düşünüp ilerleyebilmek için ilk toplantımızı yapacak,
iletişimde olduğumuz tüm öğretmenlerle buluşacağız. Tüm dert ortaklarımızı aramızda görmek isteriz.

13 Temmuz Cumartesi günü Çanakkale Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı'nda yan yana geliyoruz. Ağa
katılmak için PE iletişim kanallarından bize ulaşın: 

www.patronlarinensesindeyiz.org
iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
+90 (541) 940 05 14
Facebook: patronlarinensesindeyiz
Twitter: pensendeyiz

ÖĞRETMENLER ANLATIYOR

http://www.patronlarinensesindeyiz.org/
mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org


Çanakkale’de bir araya gelen öğretmenler, çalışma koşullarını, uğradıkları baskıları ve hak gasplarını anlattılar.
PE Ağı’na katılan üç öğretmen, sorunlarını ve niçin haklarını aramaya karar verdiklerini şöyle dile getirdiler:
 
“Elimizden tutulması çaresizliğimize panzehir oldu”

Sınav Özel Eğitim Kursu’nda çalışıyordum. Önümüzdeki sene için sözleşmeler Mayıs ayında başladı ve Haziran
geldi ama hala benimle ve bazı hocalarla görüşme bile yapmadılar. Hocam sizinle çalışmayacağız bile denmedi.
Neyse ki şansım yaver gitti ve tüm okullar neredeyse öğretmen kadrosunu tamamlamışken başka bir kurumda iş
bulabildim. Peki ya bulamayanlar...

Bu durumu Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nda çalışma yapan arkadaşlarıma bildirdim ve bizimle
hemen ertesi gün görüştüler. Hiçbir iş güvencesi olmayan, kimi zaman asgari ücrete kimi zaman daha da
aşağısına çalıştırılan, bir özel okul öğretmeni olarak ilk kez birileri tarafından düşünülüyor olmak değerli
hissettirdi. Elimizden tutulması çaresizliğimize panzehir oldu ve mücadele etme zorunluluğumuzun farkına
vardık. Bu yüzden dayanışma ağında yer almak ve tüm öğretmen arkadaşlarımı beraber mücadele etmek için bu
ağa davet etmek istiyorum.
 
“Bu gün üç kişiyiz, yarın üç yüz kişi”

Çanakkale'de patron baskısından ve potansiyel sonuçlardan kaçındığımız için ismini vermek istemediğimiz bir
kurumda çalışıyoruz. Çalıştığımız dönem boyunca gerek müdür gerek patron kaynaklı mobbing ve türevleri ile
karşı karşıya kaldık.

Her hatanın bize yıkılmasından, sözlerin tutulmamasından, sözleşmelerde ki dayatmalardan ve özellikle yönetim
tarafından yapılan yanlışlara karşı boyun eğmediğimizde önümüze istifa mektubu konulması ve "İşten çıkartılır,
başka bir yerde de iş bulamazsınız." tehditlerinden, yorulduk. Bu tehditler ve yanlışlar bitsin istiyoruz.

Burada üç kişi bir araya gelip bunun altından kalkamayız, vazgeçelim dediğimizde Patronların Ensesindeyiz
ağının desteğini yanımızda bulduk. Altından kalkıyoruz, korkmuyoruz. Bu gün burada üç kişiyiz, yarın üçyüz kişi.
 
“Yalnız yürümemek güçlü hissettiriyor"
Beş yıldır Çanakkale'de öğretmen olarak farklı özel kurumlarda çalıştım. Öğretmen olarak sözleşme yaptığım
kurumlarda masa, sıra taşımaktan, çay demleyip klima temizlemekten, haftada 40 saat üzeri çalışıp asgari
ücretin altında maaş almaktan, maaşımı bankadan yatırdıklarında bir kısmını elden geri vermeye zorlanmaktan,
eğitim ile hiçbir alakası olmayan patron ve akrabalarının uyguladığı mobbingten ve bu yapılanlara ses
çıkarttığımda "Biz böyleyiz, işine gelmiyorsa ver istifanı." diyerek istifa mektubumun önüne konulmasından sonra
elimden hiçbir şey gelememesi yüzünden yaşadığım duygulardan bıktım.

En son Mayıs ayında işten çıkartıldığım haberini aldığımda haklarımı arayabileceğim ne gücüm; ne hevesim, ne
de desteğim vardı. Fakat keşke daha önceden tanışabilseydim dediğim Patronların Ensesindeyiz Ağı, bana bu
desteği sağladı. Yalnız olmadığımı, benim gibi bir çok öğretmen olduğunun farkındayım. Birlikte üstesinden
gelmeye çalıştığımız ve başkalarının yaşamamasını istediğim bu konularda yalnız yürümemek güçlü hissettiriyor.
Ben de patronların ensesindeyim.



Ben de patronların ensesindeyim.

MEKTEBİM OKULLARI’NDA İŞTEN ÇIKARMA

Mektebim Okulları'nın Adana’da bulunan kampüsünde yaklaşık 30 öğretmeni işten çıkardığı belirtiliyor. Bilfen
Okulları’nı bünyesine alarak büyüyen Mektebim Okulları iki kampüs olarak faaliyet gösteriyordu. Şirketin yönetim
kurulu  27.05.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı kararı ile Adana Yüzüncüyıl Kampüsü’nün kapatılmasına karar verdiği
öğrenildi. Önemli bir bölümü Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mektebim Okulları'nın 47 kampüsü
bulunuyor.

Öğretmenlerden bir kısmının sözleşmesi gerekçe gösterilmeden yenilenmezken, bir kısmının sözleşmesi ise
patron tarafından haksız ve gerekçesiz olarak feshedildi. İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında sözleşmeleri
feshedilen, yenilenmeyen öğretmenlerin maaşları ve tazminatları ödenmedi. Sene başından beri nöbet ve ek
ders ücretleri de ödenmeyen öğretmenleri son ana kadar “sözleşme yapacağız” diye oyalayan Mektebim Adana
yönetiminin, dava açmaya hazırlanan öğretmenlere “tek kuruş alamayacaksınız” diyerek tehditler savurduğu
iddia edildi.

Daha önce de Çanakkale’de 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kurulan “Özel Çanakkale Mektebim Okulu”
isim değişikliğine gitmesinin ardından öğretmen kıyımı yaşanmıştı. “Mektebim Koleji” ismi değiştirilerek “İstek
Vakfı” olarak faaliyet göstermeye devam eden okulda tam 14 öğretmenin işlerine sebep dahi
gösterilmeksizin  toplu olarak son verildiği bilgisi paylaşılırken, okul yönetiminin işten çıkarmaların duyulmaması
için öğretmenleri Milli Eğitime ‘'disiplinsizlik’' suçlaması ile şikayet etmekle tehdit ettiği iddia edilmişti.

http://haber.sol.org.tr/toplum/adana-mektebim-okullarinda-30-ogretmen-isten-cikarildi-266184

ÇANAKKALE İNGİLİZ KÜLTÜR DİL KURSLARI’NDA HAK GASPLARI

http://haber.sol.org.tr/toplum/adana-mektebim-okullarinda-30-ogretmen-isten-cikarildi-266184


Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren bir çalışanın aktardıklarına göre Çanakkale Özel İngiliz Kültür Dil
Kurslarında çalışan emekçiler çeşitli sorunlar yaşıyor. İddiaya göre;

1. Öğretmenler, derslerine girmedikleri sınıflarda yer alan Milli Eğitim Sınıf Defterine imza atmak zorunda
bırakılıyor.
2. Öğretmenlerin sözleşmelerinde İngiliz Kültür Dil Okulundan çıktıktan sonra 1 yıl boyunca rakip hiçbir dil
okulunda çalışamayacakları, çalışırlarsa tazminat ödemek zorunda kalacakları dayatılmakta. Bazı öğretmenlerin
sözleşme maddelerine dahi eklenmekte.
3. Öğretmenler haftalık 40 ders saatinden fazla derse girmeye zorlanıyor ve fazla ders saatinin mesai ücretleri
öğretmenlere ödenmiyor.
4. Öğretmenlerin haftada 40 ders saatinden fazla derse girdiği oluyor ve bu ekstra saatlerin ücretleri
öğretmenlere banka aracılığıyla yatırılmak yerine elden veriliyor. Hal böyle olunca bu ders saatlerine ait ödemeler
sigorta bildirimlerine yansıtılmıyor.
5. Telafi derslerinin daha fazla hazırlık gerektirmesine rağmen öğretmenlere yarı ders ücreti veriliyor ve telafi
dersleri öğretmenlere son dakika haber veriliyor.
6. Öğretmenler, son dakika haber verilen dersleri kabul etmediklerinde işten çıkarılmakla tehdit ediliyorlar hatta
çıkartılıyorlar.
7. Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği verilmiyor. Ek ders ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen
ders ücretinin altında veriliyor.
8. Öğrencilere ders kitabı verileceği sözü veriliyor ancak bu kitaplar ya verilmiyor ya da çok geç veriliyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/03/canakkale-ingiliz-kultur-dil-kurslarinda-hak-gasplari/

LÜLEBURGAZ DOĞA KOLEJİ EMEKÇİLERİ ANLATIYOR 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/03/canakkale-ingiliz-kultur-dil-kurslarinda-hak-gasplari/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/05/luleburgaz-doga-koleji-emekcileri-anlatiyor/


Çanakkale’deLüleburgaz Doğa Koleji Emekçileri işyerinde ki kötü çalışma şartlarını, mobbingi,  Patronların
Ensesindeyiz Dayanışma Ağına anlattı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/05/luleburgaz-doga-koleji-emekcileri-anlatiyor/

 

PE ÖZEL ATAŞEHİR BİLGİ KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ: HAKLARIMIZ İÇİN
MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

 
Özel Ataşehir Bilgi Koleji’nde haksızlığa uğrayan öğretmenler, komite kurmaya ve Patronların Ensesindeyiz Özel
Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’nda yer alma karar vermiş, haklarını alıncaya kadar mücadele etme
konusunda da kararlı olduklarını ifade etmişti.

Öğretmenler, önceki açıklamalarında okullarında yaşadıkları haksızlıkları sıralamış ve maruz kaldıkları baskıyı
anlatmışlardı. Her yeni gün yeni bir hak saldırısı ile karşılaşan öğretmenler, son gelişmelere değerlendirdiği
toplantılarında konuya ilişkin açıklama yayımladılar:

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/05/pe-ozel-atasehir-bilgi-koleji-ogretmen-komitesi-haklarimizi-alana-
kadar-mucadelemize-devam-edecegiz/

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTI

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/05/luleburgaz-doga-koleji-emekcileri-anlatiyor/
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/11/doga-koleji-ogretmen-komitesi-ortak-mucadele-cagrisi-yapti/


 
Özel Doğa Koleji Öğretmen Komitesi okullarındaki son gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Açıklamalarında
maaşlarının ödenmesinde yine gecikmeler yaşandığını hatırlatan öğretmenler, diğer öğretmenleri gelmekte olana
karşı uyarırken, mücadele eden diğer okullardaki öğretmenlerle dayanışma duygularını paylaştı, mücadeleyi
ortaklaştırma ve örgütlenme çağrısı yaptı:

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/11/doga-koleji-ogretmen-komitesi-ortak-mucadele-cagrisi-yapti/

CARGİL İŞÇİLERİ MÜCADELEYİ KAZANDI!
 

Cargill’in Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade davasında dün
karar duruşması görüldü. Mahkeme, Cargill işçileri lehine karar verdi.
Direnişleri 449 gündür süren ve sendikalı oldukları için işten atılan Tek Gıda-İş’e bağlı Cargill işçilerinin açtığı işe
iade davasının dün karar duruşması görüldü. Mahkeme Cargill işçileri hakkında, sendikal sebeplerle işten
çıkarıldıklarına hükmederek, işvereni tazminata mahkum etti.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/11/cargill-iscileri-mucadeleyi-kazandi/

LÖHER ASANSÖR İŞÇİLERİNİN ÜCRET ÖDENMEME SORUNU SÜRÜYOR

LÖHER Asansör’de hak gaspları sürüyor. Yaklaşık bir yıl önce başlayan sıkıntı sahada, yani asansör montajında
çalışan 20 civarı işçiye para ödememe, devam ediyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/07/08/loher-asansor-iscilerinin-ucret-odenmeme-sorunu-suruyor/
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