
ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN VE VELİLERİ PATRONLARIN ENSESİNDE

Özel okullarda öğretmenlere maaş ödememeye devam eden patronlara karşı öğretmen ve veli
dayanışması büyüyor. Doğa Koleji başta olmak üzere çeşitli okullarda yan yana gelen veliler ve
öğretmenler tepkilerini okulların önüne taşıyor. 
Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışması da eylemlere destek veriyor. 

Eğitimin özelleştirmesinin faturası ne öğretmenlere, ne velilere ne de öğrencilere çıkarılamaz.

Özel okul patronlarının ensesindeyiz.
 
DOĞA KOLEJİ PATRONUNU UYARIYORUZ!

 
Doğa Koleji patronu öğretmenlerin haklarını ödemek yerine boykot hakkını kullanan öğretmenleri
tehdit ediyor. Doğa Koleji Patronunu Uyarıyoruz! Yasal hakkını kullanan öğretmenleri tehdit
ederek, Anayasa ve yasalara aykırı davranmaktan vazgeçin.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/05/doga-koleji-patronunu-uyariyoruz/
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VELİLER DOĞA KOLEJLERİ MAVİŞEHİR VE BORNOVA KAMPÜSLERİNDE
BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

 
Doğa Koleji okullarında eylemler devam ediyor. Bugün İzmir'de Mavişehir ve Bornova
kampüslerinde biraraya gelen veliler aylardır maaş alamayan öğretmenlere desteklerini belirtip
sorunun çözümü için çağrıda bulundular. Mavişehir Kampüsü'nde öğretmenler 3 derse
girmeyerek eylemlerine devam edecekler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/06/veliler-doga-kolejleri-mavisehir-ve-bornova-
kampuslerinde-basin-aciklamasi-yapti/
 
DOĞA KOLEJLERİ EYLEMLERİ GENEL MERKEZE TAŞINDI
İstanbul, İzmir ve Ankara’nın çeşitli noktalarında yapılan Doğa Kolejleri eylemleri, Ataşehir’de
bulunan genel merkez önüne taşındı.
Yüzlerce veli okulun durumunu protesto etmek, aylardır maaşları yatırılmayan öğretmenlere
destek olmak, bu süreçten olumsuz etkilenen çocuklarının hakkını savunmak için genel merkez
önünde biraraya geldi.
Veliler yaptıkları açıklamada okul yönetimi tarafından oyalandıklarını söylediler ve bakanlığı
göreve çağırdılar.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/05/doga-koleji-eylemleri-genel-merkeze-tasindi/
 
DOĞA KOLEJİ ANTALYA KAMPÜSÜ VELİLERİ DE AYAKTA:
ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDAYIZ!
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/06/doga-koleji-antalya-kampusu-velileri-de-ayakta-
ogretmenlerimizin-yanindayiz/
 
DOĞA KOLEJİ ANKARA ÇUKURAMBAR KAMPÜSÜ VELİLERİNDEN
ÖĞRETMENLERE DESTEK
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/06/doga-koleji-ankara-cukurambar-kampusu-
velilerinden-ogretmenlere-destek/

 
DOĞA KOLEJİ EMEKÇİLERİ ÖFKELİ: MAAŞSIZ ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ!
Doğa Koleji’nde aylardır devam eden maaş ödememe problemi sürüyor. Eğitim-öğretim
ödenekleri ile birlikte Eylül ve Ekim aylarından da alacaklı olan öğretmenler duruma çeşitli
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yöntemlerle tepki gösterirken, bazı kampüslerin velileri de öğretmenlerine sahip çıkarak inşaatçı
patron Ömer Saçaklıoğlu’na ve kolej yönetimine karşı bir araya geliyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/03/doga-koleji-emekcileri-ofkeli-maassiz-calismak-
istemiyoruz/
 
İZMİR DOĞA KOLEJİ BUCA KAMPÜSÜ ÖĞRETMENLERİ İŞ BIRAKTI
Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü birinci kademe öğretmenleri maaşlarının ödenmemesi ve okul
idaresinin uyguladığı mobbing nedeniyle iş bıraktılar
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/05/izmir-doga-koleji-buca-kampusu-ogretmenleri-is-
birakti/

PE ÖZGÜR BOZA ÖĞRETMEN VE VELİ KOMİTELERİNDEN  BASIN
AÇIKLAMASINA ÇAĞRI:
"7 Aralık Cumartesi günü okulun önündeyiz"
Özgür Boza Okulları öğretmen, öğrenci ve velileri olarak içinde yaşadığımız süreci
değerlendireceğimiz bir basın açıklaması yapacağız.
Çocuklarımızın eğitim hakkını elinden alan, paralarımıza el koyan, geri ödemeyen, öğretmen ve
diğer çalışanlara aylarca para ödemeden çalıştıran okul yönetimine karşı yürüttüğümüz
mücadelemizi duyurmak için düzenlediğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz.

 
ÖZGÜR BOZA OKULLARI'NIN VELİLERİ MEB'E BAŞVURDU
Özgür Boza Okulları’nın kapanmasına rağmen alacaklarını alamayan veliler bugün Ataşehir İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Verdikleri dilekçeyle yaşadıkları sürecin Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından da tespitini ve gereğinin yapılmasını talep eden veliler, kurum
yetkilileriyle de uzun bir görüşme yaptı.
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/27/ozgur-boza-okullarinin-velileri-mebe-basvurdu/
 
ÖZGÜR BOZA MAĞDURU VELİ VE ÖĞRETMENLER BULUŞTU
Özgür Boza Okulları öğretmen ve velileri, uğradıkları haksızlığı paylaşmak ve yürütecekleri
mücadelenin yol haritası oluşturmak için Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.
Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla yapılan toplantıya
çok sayıda veli ve öğretmen katıldı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/26/ozgur-boza-magduru-veli-ve-ogretmenler-bulustu/

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNE ÇAĞRI: EMEĞİMİZİN BETONA
GÖMÜLMESİNE İZİN VERMEYELİM

Doğa Koleji Öğretmenlerine,
Doğa Koleji’nde, haftalardır süren oyalama taktiklerine ve baskılara aldırmayıp, aylardır
alamadıkları maaşları ve özlük hakları için mücadele eden tüm öğretmen arkadaşlarımızı
selamlıyoruz.

Doğa Koleji’nin sahibi olan Metal-Yapı şirketi uzun süredir yüklü borçları sebebiyle okulu
satmaya çalışıyor. Öğretmenleri okulun satışı gerçekleştiğinde maaşların ödeneceğine ikna
etmeye ve hak arama çabasını durdurmaya çalışıyorlar. Çeşitli kademelerdeki yöneticiler
tarafından yürütülen fısıltı gazetesi haberlerine göre okul bir hafta bir inşaat şirketine, diğer hafta
Malatyalı bir iş adamına satılıyor.
Yani okul her hafta satılıyor! Her hafta, öğretmenlere yapılacak açıklama için tarih veriliyor,
öğretmenlerden o günü beklemeleri isteniyor. O gün geldiğinde ise açıklamanın yapılacağı yeni
bir tarih veriliyor. Dalga geçer gibi öğretmenlerle oyun oynamaya kalkıyorlar!

Dışarda veliler “öğretmenlerimizin maaşını verin” diye eylemler yaparken; öğretmenlere “Veliler
tepki gösteriyor. Derslerinize girin” diye baskı yapmaya çalışıyorlar. Tehditle, öğretmenlerin yasal
haklarını kullanarak hakları için tepki göstermelerini engellemeye çalışıyorlar.

Biliyoruz ki, Doğa Koleji’nin başına gelen çöküş bir yönetim hatası veya talihsizlik değildir;
eğitimin özelleştirilmesinin, çeşitli sermaye gruplarının ve tüccarların eline verilmesinin doğal
sonucudur. Patronlar eğitimden edinilen geliri diğer sektördeki işlerine; Doğa Koleji örneğinde,
inşaata yatırıyorlar.
Sonuçta inşaat çökünce eğitim de çöküyor.

Bugün gelinen noktada, Doğa Koleji’nin bazı kampüslerinde elektrik ve su yok, hatta doğalgaz
bile yok, öğrenciler sınıfta kabanla oturuyorlar.

Bu durumda Doğa Koleji satılsa ve yeni sahibi tüm borçları ödese bile bir süre sonra yine aynı
durum yaşanacak. Velilerden toplanan binlerce lira yine inşaata ya da başka bir sektöre
aktarılacak. Maaşını isteyen öğretmene ise “şu tarihi bekle” denilecek.
Bu yüzden öğretmenlerin şu anda verdikleri mücadele, sadece bugünün mücadelesi değildir ve
her durumda devam etmelidir.

Fakir Baykurt’un dediği gibi: Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz,

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/27/ozgur-boza-okullarinin-velileri-mebe-basvurdu/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/26/ozgur-boza-magduru-veli-ve-ogretmenler-bulustu/


öğretmen ders verir!
Verilen mücadele büyümelidir. Her kampüste öğretmenler bir araya gelmeli, haklarını öğrenmeli
ve hakları için birbirlerinden güç alarak mücadele etmelidir.

Mücadeleyi güçlendirmek için tüm Doğa Koleji öğretmenlerini Patronların Ensesindeyiz ağına
katılmaya çağırıyoruz.
Aşağıdaki telefon numarasını arayarak Doğa Koleji Öğretmen Komitesine ulaşın, örgütlenelim,
emeğimizin betona gömülmesine izin vermeyelim.
PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/06/doga-koleji-ogretmenlerine-cagri-emegimizin-
betona-gomulmesine-izin-vermeyelim/

PE AĞI'NIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDE TAZMİNAT KAZANIMI

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde, geçtiğimiz Haziran ayında öğrencilerine karnelerini
verdikten sonra 5’er dakika arayla işlerinden atılan onlarca öğretmen, Patronların Ensesindeyiz
(PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile iletişime geçerek haklarını almak için kararlı
olduklarını dile getirmiş ve mücadele sürecini başlatmışlardı. Atılan adımların ardından ilk
kazanım haberleri gelmeye başladı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/28/pe-aginin-bahcesehir-kolejinde-tazminat-
/kazanimi
 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NİN YABANCI ÖĞRETMENLERİ DE
MÜCADELEYE KATILDI

 
Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde geçtiğimiz Haziran ayında işlerinden atılan yabancı
uyruklu öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile
iletişime geçerek bir toplantı düzenlediler. Yabancı öğretmenler aylar geçmesine rağmen halen
tazminatlarını alamadıklarını, hakları için mücadele edeceklerini kaydettiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/29/bahcesehir-kolejinin-yabanci-ogretmenleri-de-
mucadeleye-katildi/
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