
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ PATRON SÖMÜRÜSÜNE KARŞI
ÇALIŞTAYLARDA BULUŞUYOR!

 
İSTANBUL'DA ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI KOZYATAĞI KÜLTÜR
MERKEZİ'NDE 28 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 15:00'DE TOPLANIYOR

Özel okul öğretmenleri, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın çağrısıyla birçok ilde bir araya gelmeye
devam ediyor. İstanbul Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı 28 Eylül 2019 Cumartesi günü saat
15:00’de Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazenfer Özcan sahnesinde yapılacak.

Mersin, Adana ve Antalya'da 'Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı'
Toplanıyor



Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayları’ 29 Eylül Pazar günü Adana, Antalya ve Mersin’de de
yapılacak.
Mersin: Mavi Fil Çocuk Kitap Evi saat 14:00
Adana: Ziraat Mühendisleri Odası saat 14:00
Antalya: Octopus Kitap Kafe saat 16:00

ANKARA 'ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞTAYI' YAPILDI
Özel okul öğretmenleri, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın çağrısıyla birçok ilde bir araya gelmeye
devam ediyor. Ankara’daki toplantıda PE Ağı Özel Okul Öğretmen Dayanışmasının geçtiğimiz bir
yıl gündemine aldığı sorunlar ve bu sorunlar karşısında yaptıkları sıralandı. Toplantıda hazır
bulunan PE Ağı avukatının haklarımız konulu sunuşunda ise özel okul öğretmenlerinin 2014 –
2018 yılları arasında gasp edilen ihbar tazminatı, eşit işe eşit ücret, sözleşmenin keyfi olarak
yenilenmemesi sonucu işe iade gibi haklarının ardı ardına nasıl yitirildiği anlatıldı. Kıdem
tazminatı gibi önemli bir hakkın daha kaybedilmemesi için hızla bir araya gelerek mücadele
örülmesi gerektiği vurgulanırken maaş alacakları, manevi tazminat, örgütlenme hakkı, eğitim
ödenekleri, sözleşmeyi isteme hakkı gibi başlıkların da takipçisi olunması gerektiği belirtildi. 
 
Çalıştayın ikinci oturumu “Haklarımızı Nasıl Kazanacağız? PE Ağı Özel Okul Öğretmen
Dayanışması Nasıl Çalışmalı?” başlığıyla açıldı. Örgütsüz, bireyci ve rekabetçi toplumun nasıl
inşa edildiğinden bahsedilen konuşmada PE’nin kuruluş amacı ve çeşitli sektörlerde yaptıkları
hakkında bilgi verildi. Konuşmanın ardından toplantıya katılan özel okul öğretmenleri sırayla söz
alarak okullarında yaşadıkları hak kayıplarını dile getirdiler.
Ankara Özel Okul Öğretmen Dayanışması tarafından yapılan çalıştaydan çıkan başlıca kararlar
ise şöyle:

Okullarımızda yaşanılan her önemli gelişmeyi PE ihbar hattına iletmek, ayrıca Ankara’daki
okullar arasında haberleşmeyi güçlendirmek amacıyla aylık PE bülteni yayınlamak
kararlaştırılmıştır.
Keyfi işten çıkarmalarda dayatılan istifa baskısına karşı üretilen hukuk materyalinin
yaygınlaştırılarak kullanılmasına devam edilmelidir.



Eylül ayında ödenmesi gereken eğitim-öğretim ödeneklerinin takipçisi olunmalı ve
ödemeyen okullar vakit kaybetmeden teşhir edilmelidir.
Özel okul öğretmenlerinin çalıştıkları kurumları sık değiştirmek zorunda kalması yeni
okullarda komiteleşme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
İmzaladığımız sözleşmelerin bir örneğinin tarafımıza verilmemesi önemli bir sorundur. Bu
konu dayanışmanın mücadele başlıklarının başındadır. Gerekli görüldüğünde MEB’in bu
konuda muhatap kılınması talebiyle bir kampanya örgütlenmelidir.
Ankara’da özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere de kamuda çalışan
öğretmenlere tanınan ulaşım indiriminin sağlanması ve okullardan servis talep edilmesi
işyeri komitelerimizin gündemine girmelidir.
Her eğitim-öğretim döneminin sonunda bu çalıştay yenilenmeli ve alınan kararların hayata
geçirilmesi denetlenmelidir.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/09/23/ozel-okul-ogretmenleri-ankara-calistayinda-
bulustu/

İZMİR'DE 'ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞTAYI' YAPILDI

21 Eylül’de İzmir’de gerçekleşen toplantı birçok özel ve kamu okulundan öğretmenin katılımıyla
yapıldı. Öğretmenler yaptıkları konuşmalarda, özel okul öğretmenlerinin ücretlerinin sürekli
düşürüldüğünü, haksız yere işten çıkarmaların olağanlaştığını ve öğretmenlerin yalnız başlarına
hareket ettiklerinde haklarını alamadıklarını anlattı.
Toplantıya katılan öğretmenler yaşadıkları sorunların birkaç tanesini yaşadıkları sorunları şöyle
aktardı; 

Daha önce İstek Vakfı, MEV Okullari, Okyanus Kolejleri gibi birçok okulda çalıştığını
belirten bir eğitimci, bu okulların kurumsal yapılar gibi gözüktüklerini ama bu kurumların
birçok sorunla boğuştuğunu söyledi. Özellikle başka okullara geçerken ücretlerin
düşürüldüğünden bahsetti. 
Bilnet Okulları’ndan bir öğretmen haksız yere işten çıkarmalarla okulların öğretmenleri
hukuksuz bir şekilde yaklaştığını ve öğretmenlerin yalnız başına haklarını alamadığını
anlattı.
Söz alan başka bir öğretmen ise eğitimin bilimsel yapısından çok okulların müşteri
memnuniyeti odaklı bir hal aldığını açıkladı.
Doğa koleji okullarından bir öğretmen ise, yaşanan sorunları aktarırken patronların bu
keyfi yaklaşımlarına karşı öğretmenlerin bir arada hareket ederek kazanım elde ettiğini

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/09/23/ozel-okul-ogretmenleri-ankara-calistayinda-bulustu/


söyledi.

Çalıştayda bulunan Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan bir avukatsa, yaşanan sorunlar
karşısında nasıl davranılması gerektiğine dair hukuki bilgiler verdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/09/23/izmir-ozel-okul-ogretmen-calistayi-yapildi/

DOĞA KOLEJİ’NDEN VELİLER: ÖĞRETMENLERİMİZİ
PATRONUNUZA YEDİRMEYİZ

 
Kartal Doğa Koleji velileri, maaşlarını alamadıkları nedeniyle istifa eden öğretmenlerin
maaşlarının ödenerek işlerine geri dönmeleri için Kartal Doğa Koleji önünde buluştu.
Muhatap  bulamadıklarını belirten veliler, öğretmenlerinin işlerine geri dönmelerini talep ediyor.
Doğa Koleji, maaşlarını ödemediği öğretmenlerle gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Kartal Doğa Koleji’nde maaşlarını alamayan öğretmenlerin istifa etmesi
velilerin tepkisiyle karşılanmıştı.
Dün akşam saatlerinde Kartal Doğa Koleji müdürünün istifa etmesi velilere dijital ortamdan
iletildi. 
Bugün Kartal Doğa Koleji’nin önünde bir araya gelen veliler, doğa koleji patronuna tepkilerini dile
getirdiler. 
Aynı zaman da veliler, Metal Yapı İnşaat’ın sahibi olan Doğa Koleji patronunun, çocuklarının
eğitimi için okula ödedikleri parayla batmakta olan inşaat şirketinin borçlarını ödediğini iddia
ediyorlar.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/09/27/doga-koleji-veliler-hesap-sordu-ogretmenlerimizi-
patronunuza-yedirmeyiz/
 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/09/23/izmir-ozel-okul-ogretmen-calistayi-yapildi/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/09/27/doga-koleji-veliler-hesap-sordu-ogretmenlerimizi-patronunuza-yedirmeyiz/


TARABYA İNGİLİZ OKULLARI ÖĞRETMENLERİNDEN İKİ AÇIKLAMA

Çok yüksek fiyatlarla öğrenci kaydettikleri bilinen Tarabya İngiliz Okulları öğretmenleri bu hafta
içinde iki açıklama yaptı. 
Yapılan ilk açıklamada “Tarabya İngiliz Okulları (TBS)’ndan 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle
ayrılan bazı öğretmenlerin yıllık MEB sözleşmelerine rağmen son iki maaşı yatırılmamıştır.
Konuya dair okul muhasebesinin, okul yönetiminin ve okul sahibi Mehmet Gültekin’in bilgisi
olmasına karşın herhangi bir adım atılmamıştır” denildi.
 
Bu durumun Patronların Ensesindeyiz’de haber olmasının ardından yaşanan gelişmeleri
kamuoyuna duyurmak üzere ikinci bir açıklama yapan öğretmenler şunları kaydetti:
 
Tarabya İngiliz Okulları’ndan (TBS) 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle ayrılan bazı öğretmenler
olarak 23 Eylül 2019 tarihinde Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden yaptığımız açıklama
sonrasında okul yönetimi ve okul sahibi patron Mehmet Gültekin tarafından ilk kez fark edildik.
Bunun sonucunda talep ettiğimiz maaşlarımızın bir ayı yatırıldı. Buna rağmen hak ihlalinin
devam ettiğini üzülerek bildirmekteyiz.

Güncel durumumuz şu şekildedir:
- Temmuz 2019 maaşlarımız hâlâ yatırılmamıştır.
- Temmuz 2019 sigorta ödemesinin yapılmasına rağmen bu aya ait maaş ödemesi yapılmamıştır.
- Maaşlarımızın bir kısmının yatırılmasına karşın okuldan mağduriyetimize dair bizi muhatap alan
herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
- Okul bu şekilde bir sonraki yılın sözleşmesine imza atmayan öğretmenlerin haklarını hiçe
saymayı devam ettirmektedir.

Öğretmenlere her yılın başında verilen ve hakkımız olan kırtasiye ödeneğini de ödemeyen
Tarabya İngiliz Okulları’nın kalan maaşlarımızı derhal yatırmasını ve geçmişe dönük kalan
kırtasiye ödenekleri de dahil olmak üzere tüm eksiklerin hızlıca kapatılmasını talep ediyoruz.
Öğretmenler olarak dayanışma içerisine olup örgütlü bir şekilde hareket etmenin olumlu ve etkili
sonuçlarını görmekteyiz.



Vurgulamak isteriz ki bu süreçte her türlü haklı mücadelemizi birlik ve kararlılık içinde
sürdüreceğiz.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/09/24/tarabya-ingiliz-okullari-ogretmenlerinden-yeni-
aciklama-dayanismayla-kazanacagiz/
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