
Türkiye, son günlerde öğretmenlerine ücret ödeyemeyen
özel eğitim kurumlarını tartışıyor. Öğretmenler ödenme-
yen ücretleri için eylem gerçekleştirirken, veliler çocukla-
rının eğitim hakkının ellerinden alınmasına, geleceklerini
etkileyecek belirsizlikler içine itilmelerine tepki gösteri-
yorlar. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 2018-2019 öğre-
tim yılında 12.809 özel okulda 1.440.577 öğrenci bulunu-
yor.
Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı özel okul-
larda çalışan onbinlerce öğretmen ve eğitim görevlisi, ge-
nellikle çok düşük ücretlerle aylarca ücret almaksızın
çalıştırılıyor ve özlük haklarına saygı gösterilmiyor. Çok
önemli bölümü kısa sürelerle oluşturulan belirli süreli iş
sözleşmeleriyle kıdem tazminatına hak kazanmayacak
koşullarda çalıştırılıyor. Hatta özel okulların neredeyse ya-
rısı, stajyer öğretmenlik, geçici öğretmenlik gibi statülerle

Türkiye’nin ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolu-
nun en büyük sendikası olan Tez-Koop-İş Sendikası, özel
okullarda çalışan tüm öğretmenleri, toplu iş sözleşmeli bir
yaşam için sendikal örgütlenmeye çağırmaktadır.
Saygılarımızla.
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yoğun biçimde çalıştırılan angarya öğretmen
emeği ile ayakta duruyor.
Yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü özel eği-
tim kurumlarının çok büyük bölümünde öğret-
menlerin ve tüm çalışanların yaşadığı kuralsız,
güvencesiz ve korunmasız çalışma, günümüzde
ne yazık ki yaygın bir insanlık dramına dönüşmeye
başlamıştır. Bu durum aynı zamanda 2 milyona
yaklaşan özel okul öğrencilerinin eğitim yaşamını
riske atmaktır.
Bu durumun sürdürülmesini sessizce izlemek ve
suskun kalmak olanaksızdır.  
Tüm özel okul öğretmenlerinin uluslararası söz-
leşmelerden, Anayasadan ve yasalardan kaynak-
lanan sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve grev
hakkı bulunmaktadır. 

Kısa Bilgi Notu:

Sendikal örgütlenme hakkı Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) sözleşmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının güvence altına aldığı
temel haklardandır. Anayasanın 51. Maddesine göre; “Çalışanlar ve işverenler,
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koru-
mak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sa-
hiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlana-
maz.”

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na göre   işçilerin sendikaya
üye olmaları gerekçesiyle işten çıkartılmaları yasak olduğu gibi, aynı zamanda
sendikal etkinliklere katılmak; işyerinde sendika temsilciliği yapmak; işveren
aleyhine idari ve adli makamlara başvurmak veya bu konuda başlatılmış herhangi
bir sürece katılmak; ırk, renk, yaş, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, ha-
milelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal köken nedeniyle işten çıkartılmaları
da yasaktır; yaptırım ve cezayı gerektirir.

Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye’nin en seçkin öğretim kurumlarından biri olan
Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri AŞ’de 80’li yıllardan bugüne kesintisiz
olarak  öğretmenleri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladığı gibi başta İstanbul,
Marmara, İstanbul Teknik, ODTÜ, Ankara, Erzurum Atatürk, Samsun 19 Mayıs
gibi yaklaşık 42 kamu üniversitesinde çalışan 4857 sayılı İş Yasası kapsamında
bulunan işçiler adına toplu iş sözleşmeleri imzalamaktadır.

ÖZEL OKUL
ÖĞRETMENLERİNE
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Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi
Mebusevleri Mah. İller Sok No: 7 

06580 Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 213 34 44-Faks: 0312 213 34 30

E-Posta: sendika@tezkoopis.org
İnternet: http://www.tezkoopis.org

Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve 
Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir.
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