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Önsöz
Değişen hükümetlere rağmen değişmeyen eğitim, öğretmen sorunları maalesef kader
gibi sunulmaya çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Eğitim sermayenin iştahını kabartan ve hiç bitmeyen bir kaynak olarak Ticarileşmeye devam ederken kamusal eğitim, kamusal okullar ve bu hizmet, tamamen özelleştirilmek istenmektedir. Kamu hizmeti ve
bu hizmeti veren öğretmenler değersizleştirilmek, sıradanlaştırabilmek için öğretmenlerin
kazanılmış haklarına dünyada akıl almaz yöntemlerle saldırılar artırılmıştır. Öğretmenlerin görünmez emeği yok sayılırken, yükleri sürekli artırılmakta, sorunlar karşısında
yalınız bırakılmakta ve örgütlülükleri da dağıtılarak etkisizleştirilerek hakları bitirilmek
istenmektedir.
Türkiye ile imzalanan 2016-18 Dayatma Paketinde öğretmenlerin performansla rekabete sokularak, iş - maaş garantileri bitirilmek, geçici hale getirilmek, ders denklikleri
kaldırılmak, geçici statülü ve her dersi verebilenler durumuna getirilmek istenmektedir.
Türkiye'deki öğretmenin kadrolu istihdamı bitirilmiştir, performanslar öğretmen derce
atlaması siyaseten atananların insafına bırakılmıştır. Norm kadro uygulamaları ile çalışma koşulları artırılmış, joker gibi her işi, her emri yerine getirecek pozisyona sokulmuştur. Bakkal hesabı öğretmen gabalcı gibi çalıştırılmaktadır. Yetkili sendika partizan
istihdamlarla Hükümet Sendikası yapılmıştır. 30 bine yakın öğretmen yargısız infaz yapılarak işten atılmış, sendikalar kapanma noktasına getirilmiştir. Güvencesiz çalıştırılan
öğretmenler uzun vadede tamamen sendikasızlaştırılmak istenmekte, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yetişmeleri, mesleklerinde desteklenmeleri hiç yapılmayarak biz de bu durum yaratılmak istenmektedir.
Okullar yüz sene önceki anti demokratik yönetilme biçimi ile siyasete bağlanmıştır.
Yaratılan yarışmacı sistemlerle nitelikli eğitim zenginlerin hakkı konumuna getirilmiş,
öğretmenlik mesleği faydacılığa indirgenmiş ve yıpratılmaktadır. Sıfır okul bütçeleri, kalabalık sınıflar, çağdışı, gerici, yobaz müfredatlar sayesinde öğretmenlerin toplumsal görevi, eğitimin toplumsal işlevi bitirilmek istenmektedir. Öğretmenlik mesleğini,
örgütlülüğünü itibarsızlaştırmak için yoğun kampanya yapılmaktadır. İyi, vasıflı yurttaşlar yetiştirecek eğitim sisteminden vazgeçilmiştir. Engelli, Kısıtlı ve yabancı öğrencilere
hiç bir destekleme, oryantasyon yapılmadığı gibi, kalabalık sınıflarda çok farklı sorunları
olan öğrencilerle eğitim yapılıyor gibi davranılmaktadır.
Ekonomik değeri yükselen okullar peşkeş çekilmekte, yeni okul yapılmamakta, hiç
bir standart gözetilmemektedir. Eski okullar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Eksik
kadrolarla, yetersiz tuvalet, alan, bina, tesislerle eğitim yılına başlanmakta, her kararla
yeni sorunlar yaratılmaktadır. Öğretmenler, uyuşturucu, şiddet dahi her türlü tehdide
karşı okullarına sahip çıkmaya çalışmakla birlikte sorunlar yığını altında çaresizliğe itilmektedir. Bölüm şefliği, atölye şefliği, denetmen gibi denetim ve destekleme yöntemleri
tamamen terk edilmiş, göstermelik hizmet içi eğitimler, belge toplayıcılığına dönen yükselme kriterleri ile öğretmenler mesleğine yabancılaşmaya itilmektedir.
Yaratılan adam kayırmacı anlayışlar, yasa dışılıklar, öğretmenlere saldırılar, bilinçli
kötüleyici propagandalar öğretmenlik mesleğini sürekli yıpratmaktadır. Sorunlar çözülmemekte, öğretmenler ise tartışma konusu yapılmaktadır. Torpil, adam kayırma, korunma ve kollanma durumları öğretmenlere mal edilmektedir.
Eğitimde toplumsal gelişme, barış, demokrasi, insan hakları gibi evrensel içerikler silinmek istenmektedir. Bu değişime bağlı olarak yetiştirilmek istenen yeni nesiller edilgen,
özgürlüğü elinden alınmış, niteliksiz, silik öğretmen profiliyle yapılmak istenmektedir.
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Öğretmen emeği bu amaçla dönüştürülmeye başlanmıştır. Dünyayı sermaye yönetmeye
başlamıştır. Para kapitalizminin yaşandığı günümüzde var olan değerler yok edilmekte
yeni tüketici, bencil, bireysel yurttaşlar yetiştirilmektedir. Dünyayı tek bir imparatorluğa
döndürerek yönetmek isteyen 3-5 büyük sermayedar, güçlü hükümetler vasıtasıyla güdülebilen yeni insan modeli yetiştirmektedirler. Bu yüzden kamusal eğitim değersizleştirilmekte, içi boşaltılmakta, gericileştirilmekte, özel okullar çoğalmaktadır. Özel
okullarda sendikasız köle öğretmenler yaratılmıştır.
Büyük sermayenin en çok korktuğu ve kontrol etmek istediği kitlesel hareketleri
ortadan kaldırabilmek için devletler bile param parça edilmiştir. Kitlesel örgütler, sendikalar, partiler de NGO'laştırılarak, istikrarsızlaştırılma, anti demokratik baskıcı yönetimlerle parçalanma sürecine sokulmuştur. “Örgüt içi örgüt” yapıları oluşturularak
birleşmiş, güçlü, kitlesel hareketler yerine bireysel çıkışlar desteklenmektedir. Tüm
emekçilerin geniş örgütlülüğü dağıtılmak için yapılan çalışmalar bunlarla da sınırlı kalmayarak özelleştirme, esnek çalışma koşulları (kadrosuz, geçici, güvencesiz, sendikasız,
yarım zamanlı, performansa dayalı çalışma, Göç Yasası...vs) yeni yasal çerçevelerle de
desteklenmektedir. İşveren örgütlerin öğretmenlerin çalışma koşullarını değiştirmeyi
önermesi, Göç Yasasına destek vermesi boşuna değildir.
Bir avuç ayrıcalıklıya hizmet edecek kölelerin yaratılması, emeğin yeni dünya düzenine uygun hale getirilmesi istenmektedir. İnsanlığın tüm iyi değerleri tehdit altındadır.
Kazanılmış tüm haklar tehdit altındadır. Çare kitlesel karşı duruştur. Bencil egoların,
küçük hesapların önüne geçilerek İlkeleri, Duruşu, Öngörüsü, Stratejisi, Mücadele Gücü
ve Kararlılığı olan Örgütlere (Sendikalara), kitlesel hareketlere her zamankinden daha
çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Hiç bir şey kazanılmıyor diyerek örgütleri örgüt kültürlerini yok edici tavırlar, mücadeleleri basit göstermeler, yenidünya düzenine hizmet anlamı taşımaktadır. Dimdik
ayakta olmalıyız küçük mevziler kazanmak bile bu dönemde büyük hedef ve öngörülere
giden en önemli yollardan olduğunu unutmamalıyız. Kazanılmış hakları kaybetmemek
ve geliştirmek, örgütü ve kitleyi hazırlamak, ayakta tutmak için birlikte safları sıklaştırmalıyız. Hazırlık ödeneğinin göç yasası kapsamındakilere verilmesi, dayatma nakil tüzüğünün değiştirilmesi gibi meseleler bile yıllarca süren hazırlık ve strateji ile birlikte
başarıldığını unutmamalıyız.

Değerli Öğretmenimiz,
KTOEÖS dayanışmadır, birliktir, güçtür. İlkeli ve bilinçli, kararlı sınıfsal mücadelesine devam edecektir. Bilinçsiz kalabalıklar çok olay dağıtılabilmektedir. Bilinçli, örgütlü öğretmenler özgür, sömürüsüz, demokratik bir dünyayı yaratacak koşulları
korumaya geliştirmeye devam edecektir. Kazanmak vazgeçilerek değil, mücadele ile başarıldığı bilinciyle yolumuza hep birlikte devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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2014 - 2017
KTOEÖS Yönetim Kurulumuz
(2014-2015)
Ayşe Zehirok
İlknur Işıl Türkmen
Kutay Bektaşoğlu
Mehmet Taşker
Mehmet Şanlıtürk
Mehmet Şekerli
Nuray Özgeçen

Ahmet Billuroğlu
Aziz Selengin
Cumali Avcı
Faik Arçay
Fikret Civisilli
Fikret Deniz
Hasan Çek
Hasan Soyer
İbrahim Ermihan
Metin Türkmen(2015-2017)
Ozan Elmalı
Selma Eylem (2015-2017
Tahir Gökçebel
Vedat Tek (2015-2017)
Zühre Özkaraman

2014 - 2017
KTOEÖS Yürütme Kurulumuz

Tahir GÖKÇEBEL - Başkan
Vedat TEK - Genel Sekreter ( 2015-2017)
Mali Sekreter (2014-2015)
Zühre ÖZKARAMAN- Eğitim Sekreteri
Mehmet TAŞKER- Genel Sekreter ( 2014-2015)
Selma EYLEM - Mali Sekreter (2015-2017)
Aziz SELENGİN - Örgütlenme Sekreteri
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2014 - 2017
KTOEÖS Disiplin Kurulumuz
Ahmet Karaoğulları
Asiye Özdevran
Aysun Candan
Mustafa Özyiğit
Muharrem Uzun (2014-2015)

2014 - 2017
KTOEÖS Denetleme Kurulumuz
Fatoş Özgürsel
Hasan Başaranel
Serkan Dike
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2014 - 2015 KTOEÖS Okul Temsilcilerimiz
LTL - Oya Silbery, Ali Yaman Işık, Hilal Pilli
20 TFL - Ali Küçük, Mustafa Keleş
SSEML - Mehmet Konut, Muharrem Uzun
TMK - Özlem Ünver, Pembegül Güney
HTL -Yavuz Yürükoğulları, Sevgül Şeduh
AML - Bilgehan Özenel, Ayşe Zehirok, Sinem Saydam
LAGSL - Fehim Dayı
ASO - Asiye Özdevran, Ayça Işıman
BTMK - Meliz Kuset, Mustafa Öztun
BO - Ahmet Dümenci
ŞHRO - Hacer Muratoğlu, Ahmet Coşkun
DO - Ercan Teksoylu, Fatoş Özgürsel
BEAL - Gülden Kanal Öyçüm, Gizem Mulla
AÖA - Yücel Yazgın
HSİK - Gözde Akyel, Eriz Giritli
HML - Ömer Akkanat
DL - Kemal Dervişoğulları, Emine Deliceırmak
NKL - Gökay Eser, Mahmut Abi, Cemaliye Karsu
MTL - Mustafa Tarhan, Ozan Elmalı
ÇO - Arseven Sermet, Nilgün Altıngüneş
CÖO - Mehmet Erim
MTMK - Halil Alkım, Gülşah Yenmez
DRFKEML - Hasan Kızıloklu, İbrahim Yakula
MML - Belda Gümüşay
EL - Safiye Öztürk, Mustafa Keskinel, Ahmet Kasabalı
DRTEO CL - Tayfun Gergin, Mehmet Pamit
MO - Ercan Beşerler, Pınar Yıldız
KML - Çiler Demirtay
PL - Erkan Bulak, Sertaç İpekçioğlu
İTL BL - Naciye Parlan, İbrahim Şenmert
ŞZÇO - Yaşam Saften, Osman Varanoğulları
ŞTO - Nükhet Sorakın, Hatice Karamano
GML - Fahri Raman, Mehmet Öykün
KL - Redif Şençağ, Şeniz Etkin
GTMK - Cem Uslu, Neşe Ertok
LGL - Ayten Arısoy, Damla Kaşif
CTEML - Adnan Zekai, Gürkan Güden
19 MTMK - Nuray Özgeçen, Hamide Güzen
GPSO - Mehmet Erenler
AL - Hasan Sarpten, Erhan Güler
LYL - Serkan Dike, Zübeyde M. Tamakan, Deniz Y. Özatınç
OVO - Çağdaş Polili, Ahmet E. Karagöz
EO - Ceyhun Kır
Eğitim Bakanlığı - Salih Çobanoğlu
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2015 - 2016 KTOEÖS Okul Temsilcilerimiz
LTL - Mete Oğuz, Cemil Cahit Ensari, Seniha Kutalmış Zeki
20 TFL - Ahmet Karaoğulları, Ali Küçük
SSEML - Ümitcan Yaşamsal, Veli Gazi, Aygül Demirel
TMK - Ahmet Bilir, Şeniz Etkin
HTL - Yavuz Yürükoğulları, Ozan Çoli
AML - Bilgehan Özenel, Sinem Saydam
LAGSL - Fehim Dayı, İpek Denizli Karagöz
ASO - Asiye Özdevran, Ayça Işıman
BTMK - Meliz Kuset, Mustafa Öztunç
BO - Ahmet Dümenci, Funda Karabulut
ŞHRO - Erhan Kurt, Ahmet Coşkun, Hacer Muratoğlu
DO - Ercan Teksoylu, Fatoş Özgürsel
BEAL - Seral Alicik, Gülden Kanal Öyçüm
AÖA - Yücel Yazgın
HSİK - Meryem Yıldız, Öner Ekinci
HML - Ömer Akkanat
DL - Kemal Dervişoğulları, Çimer Ergene
NKL - Gökay Eser, Mahmut Abi
MTL - Zehra Türkoğlu, İlkay Yüzügülen Kannur
ÇO - Arseven Sermet, Songül Elmalı
CÖO - Mehmet Erim
MTMK - Gülşah Yenmez, Halil Alkım
DRFKEML- Hüseyin Taşçıoğlu, Hasan Kızıloklu
MML - Belda Mahsucu, Buket Selçuk Erşangil
EL - Ahmet Kasabalı, Safiye Öztürk, Fatih Bülbül
DRTEO - Ömrüm Ferzan
CL - Tayfun Gergin, Servet Abidin
MO - Ercan Beşerler, Özge Dilek Sergen, Emine Özergin
KML - Çiler Demirtay, Ulaş Yıldız
PL - Erkan Bulak, Sertaç İpekçioğlu
İTL - Gülcan Yıldız, Ayşe Öztürk
BL - Mustafa Keskinel, Hasan Küdenler
ŞZÇO - Yaşam Saften, Osman Varanoğulları
ŞTO - Elif Selden, Hatice Karamano
GML - Rufat Rufat, Mehmet Öykün
KL - Aysun Candan, Redif Şençağ
GTMK - Savaş Oğul, Neşe Ertok
LGL - Ayten Arısoy, Fikriye Bıldır
CTEML - Adnan Zekai, Gürkan Güden, Hüseyin Kaşot
19 MTMK - Nuray Özgeçen, Ayden Kahraman Deniz
GPSO - Mehmet Erenler
AL - Yonca Kanı Oğuz, Deniz Y. Özatınç, Canan Tosun
LYL - Zübeyde Tamakan, Ergün İlseven, Serkan Dike
OVO - Ahmet E. Karagöz, Uğur Göçen
EO - Çimen Ünlücan
Eğitim Bakanlığı - Salih Çobanoğlu
İlkokul - Selim Özmenek
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2016-2017 KTOEÖS Okul Temsilcilerimiz
LTL- Ali Yaman Işık, Cemil Cahit Ensari, Seniha Kutalmış Zeki
20 TFL - Ali Küçük, Ahmet Karaoğulları
SSEML- Ümitcan Yaşamsal, Veli Gazi, Aygül Demirel
TMK - Ahmet Bilir, Yağmur Erdoğa
HTL - Emine Ş. Deliceırmak, Hilal Pilli
AML - Bilgehan Özenel, Ayşe Zehirok, Sinem Saydam
LAGSL - Fehim Dayı, İpek Denizli Karagöz
ASO - Gözdem Çevikerler, Çağdaş Polili
BTMK - Meliz Kuset, Mustafa Öztunç
BO - Ahmet Dümenci, Ahu Salahi
ŞHRO - Şengül Ensari, Ergin Mazharoğlu, Erhan Kurt
DO - Ercan Teksoylu, Fatoş Özgürsel
BEAL - Gülden Kanal Öyçüm, Seral Alicik
AÖA - Erbay Sancak
HSİK - İbrahim Pars, Hatice Özan
HML - Ömer Akkanat
DL - Kemal Dervişoğulları, Misli Çağansoy
NKL - Gökay Eser, Mahmut Abi, İlknur Işıl Türkmen
MTL - İlkay Yüzügülen Kannur
ÇO - Arseven Sermet, Nilgün Altıngüneş
CÖO - Mehmet Erim
MTMK - Gülşah Yenmez, Halil Alkım
DRFKEML - Hüseyin Taşçıoğlu, Hasan Kızıloklu
MML - Hasan Küdenler, Buket Erşangil
EL - Fatih Bülbül, Ahmet Kasabalı
DKO - Adil Tarhan
CL - Tayfun Gergin, Servet Abidin, Canan Tosun
MO - Emine Özergin İleri, Neriman Hüdaoğlu
KML - Çiler Demirtay, Ulaş Yıldız
PL - Erkan Bulak, Sertaç İpekçioğlu
İTL - Gülcan Yıldız, Ayşe Öztürk
BL - Mustafa Keskinel
ŞZÇO - Ayşe Beyzade
ŞTO - Nükhet Sorakın, Nazife Yunak
GML - Rufat Rufat
KL - Redif Şençağ, Aysun Candan
GTMK - Ogün Zeybekoğlu, Neşe Ertok
LGL - Deniz Oraç, Hüseyin Özaşık
CTEML - Adnan Zekai, İbrahim Çelik, İbrahim Batıgün
19 MTMK - Nuray Özgeçen, Ayden Kahraman Deniz
Girne Turizm Meslek Lisesi - Jalan Tosun
AL - Hamide Dağkıranlar, Ülfet Boşnak
LYL - Zübeyde M. Tamakan, Serkan Dike
OVO - Yağmur Solyalı, Keziban Akarsulu, Ahmet E. Karagöz
EO - Çimen Ünlücan
Eğitim Bakanlığı - Salih Çobanoğlu
İlkokul - Selim Özmenek
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1. BÖLÜM
Eğitim Alanında
Genel Durum
Değerlendirmemiz
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Eğitimin Genel Durumu
* Eğitim sisteminin yıllardır çözüm bekleyen en temel sorunları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında azalmak bir yana daha da artmış, eğitimde yaşanan çelişki ve eşitsizlikler
giderek derinleşmiştir.
* Öğretmen ve derslik açıkları, atama bekleyen öğretmenler, laik-demokratik eğitim anlayışıyla çelişen uygulamalar, kalabalık sınıflar, okulların altyapı eksiklikleri ve okulların sıfır bütçesi gibi acil çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunmaktadır.
* Eğitimde yaşanan ticarileştirme ve eğitimde dini muhafazakarlaştırma politika ve uygulamaları hız kesmeden sürmüştür.
* Kamu okulları her açıdan kendi kaderi ile baş başa bırakılırken özel okullar kamu
kaynakları ile teşvik edilmiş, Hala Sultan ilahiyat okuluna yönelik ayrımcı uygulamalar artmıştır.
* Müfredat çağ dışı kalmış, ırkçı, cinsiyetçi ve gericidir. Uyuşturucu, trafik, çevre gibi
toplumsal ihtiyaçlarımıza ve sorunlara yer verilmeyen, yoğun, ezberci bir müfredat
programı uygulanmaktadır.
* Bilimsel, demokratik, laik, parasız, nitelikli kamusal eğitimden vazgeçilmiştir.
* TC eğitim sistemi ile paralel gidilerek gerici, ezberci, seçmeci-elemeci, çağdışı bir eğitim
sistemi ve müfredat programı yaratılmıştır.
* Devlet okullarına kaynak, kadro, bütçe minimuma düşürülmüştür.

Eğitimde izlenen yanlış politikalar ve tespit edilen yapısal sorunlar
• Kamusal, nitelikli eğitimden vazgeçilmiştir. Eğitim hızla özelleştirilmekte, parası olanın satın alabileceği bir mal haline getirilmektedir.
• Bilinçli olarak devlet okulları hedefsiz, plansız, programsız ve bütçesiz bırakılmıştır.
• Devlet okullarında tek kuruşluk bütçe bulunmamaktadır. Kırtasiye, temizlik ihtiyaçlarının ancak okul aile birlikleri ve velilerden toplanan bağışlarla giderilmesi sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir yöntem değildir.
• Okul altyapıları yetersizdir. Okullarımız her türlü sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel
etkinliklerin yer alabileceği, sağlığa uygun ve yeterli altyapılarla bilim yuvası haline
dönüştürülmelidir.
• Burslar fakir çocuklara yönelik değildir.
• Tüm okullarda ciddi hedefsizlik vardır. Mesleki teknik öğretimindeki çalışmalar hedeflenen düzeyde değildir.
• Okullarda öğrencileri destekleme ve yönlendirme yapılmamaktadır
• Öğrencilerin oryantasyonu hiçbir şekilde yapılmamaktadır.
• Öğrencilere meslekler dahi tanıtılmamakta, ne istediğini bilmeyen gençler yetiştirmektedir.
• Gençler benimsemediği ve istemediği bölümlerden ya mezun olmaktalar ya da okulu
terk etmektedirler.
• Yasalara, tüzüklere uyulmamakta, var olanlar ise çağ dışıdır.
• Bakanlıkta şaibeli işler yapılmaktadır. Atamalar, görevlendirmeler, taşımacılık, kantin
ihaleleri ve açılan bazı münhallar adam kayırmacılık için rant olarak kullanılmaktadır.
• Öğrencilerin özel eğitim/özel ihtiyaçları karşılanmamaktadır.
• Okullarda uyuşturucu, şiddet, taciz gibi tehditlerle ilgili hiçbir güvenlik tedbiri alınmamakta ve okul çevresi yapılaşması çarpık kentleşmeyi yansıtmaktadır.
Eğitim Bakanlığı işgal altındadır: Kıbrıs Türk Eğitim sistemi çağdaş, laik, bilimsel,
demokratik, parasız ve kamusal bir nitelikte kurgulanmıştır. Anayasa ve yasalarımız da
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bu yönde tanımlar yapmaktadır. Oysa bugün misyonerlik faaliyetleri gereği eğitim, gerici
bir hale getirilmiştir. Eğitim Bakanlığı TC Elçiliğinin 3. sınıf eğitim müşavirleri ile işbirliği
yaparak bazı bürokratlar tarafından yönetilmeye çalışılmaktadır. Eğitim bakanlığı
TC'den misyonerlik için gönderilen kadrolar ve TC Elçiliğinin Eğitim Müşavirleri tarafından işgal edilmiştir.
Eğitimde Yönlendirme Yapılamamaktadır: Öğrencilerin süreç içerisindeki başarılarının değerlendirerek, başarılı oldukları alana yönlendirme yapan bir eğitim sistemi
yerine, çocuklarımız seçmeci-elemeci sınavlarla elenip istediği okula gidememekte ve
dershanelere mahkum edilmektedir.
Hiçbir şekilde desteklenmeyen çocuklarımız her yıl Bakanlar Kurulu kararları ile siyaseten geçirilerek üniversitelerin müşterisi durumuna getirilmektedir. Geleceğin en
önemli kaynağı gençlik işsizliğe itilerek plansızca heba edilmektedir.
Eğitim Amacından Saptırılmıştır: Eğitim amaçsız ve hedefsiz hale getirilmiştir.
Okullar, öğrenciler yönsüz, hedefsiz bırakılmış, hiçbir şekilde desteklenmemektedirler.
Öğrenciler adeta öksüz çocuk durumuna getirilmişlerdir. Hiçbir kazanım ve gelecek hedefi gözetilmeden, sistem içinde tutulan çocuklarımız harcanmaktadır. Gençler mutsuzluğa, işsizliğe ve çaresizliğe itilmektedir. Eğitimin esas amaç ve hedefti olan nitelikli,
meslek sahibi, mutlu birey yetiştirmekten saptırılmıştır.
Okul Müfredatları Hayatın Pratiğinden Kopartılmıştır: TC ile paralel götürülmeye
çalışılan eğitim müfredatlarının içeriği, yerel olmaktan çıkartılmış, üretimi desteklemeyen bir yapıya kavuşturulmuş ve de gittikçe muhafazakârlaştırılarak Kıbrıs Türk Eğitim
Sisteminin amacını değiştirmiştir. Uzun vadede ikili eğitim sistemini yaratacak olan ilahiyat okulunun açılması Kıbrıs Türk Toplumuna çok büyük zarar verecektir.9. sınıflardaki hedef belirsizliği ve program kargaşası ciddi bir sorun olarak eğitim sistemini
etkilemektedir.
TC'li Öğretmen İstihdamları Kanayan Yaradır: Master, Doktora, Lisans düzeyinde
binlerce işsiz ve iyi yetişmiş öğretmen adayı ülkemizde varken yüzlerce aynı branştan
TC'li öğretmenin istihdam edilmesi eğitim sistemimizi, gençleri heba etmeden başka bir
şey değildir.
Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü Düşürülmüştür: Öğretmenin statüsü düşürülmüştür; Öğretmen yetiştirilmesinden vazgeçilmiş, siyasi amaçlı şaibeli geçici öğretmen
alımları yapılmaktadır. Aynı işi yapan ve farklı maaş ve özlük hakları altında çalıştırılan
öğretmenlerimiz arasında adalet bozulmuştur. TC'deki öğretmenlerden daha düşük maaşla çalıştırılmaktadırlar. Binlerce kilometre kat eden, lojmanı olmayan, farklı yasalara
tabii tutulan, farklı ve düşük maaş alan, yolluğu olmayan, mesleğinde desteklenmeyen
öğretmenlerin eğitimdeki moral ve motivasyonu oldukça azaltılmıştır.
Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı Bitirilmiştir: Eğitim paralı hale getirilmiştir. Seçmeci, elemeci sınavların yaygınlaştırılması ve tek alternatif yapılması ile özel okul, dershane, özel ders teşvik edilmektedir. Seçmeci-elemeci anlayışın her kademeye yayılması
bilimsel, demokratik, çağdaş, parasız ve nitelikli eğitimi yok eden ezberci bir sistemi ve
özel dersi fazlaca teşvik eden noktaya gelmiştir. Eğitim de sağlık gibi parası olana verilecektir. Okullar demokratik eğitim, çağdaş insan yetiştiren kurumlar olmak yerine muhafazakâr, edilgen yurttaş yetiştirecektir. Özellikle devlet okulları niteliksizleştirilmek
istenmektedir. Bu Kamusal Eğitime yönelik planlanmış bir katliamdır.
Devlet Okullarının Tek Kuruş Bütçesi Yoktur: Eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık
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%85'i özel okullara aktarılmaktadır. Devlet okullarının tek kuruş bütçesi yoktur. Devletin
okullarına giden çocuklarımıza öğrenci başına tek kuruş harcama yapılmamaktadır.
Mevcut işleyiş, okul aile birliklerinin ve okul yöneticilerinin okul bütçesi yaratmak için
bütün enerji ve zamanını harcayarak yürütülmektedir. Velilerden para söğüşlenmektedir. Okul yöneticileri dilenci pozisyonuna düşürülmekte, yasa dışı kayıt ücreti almak zorunda bırakılmaktadır. Devlet adeta okulları velilerden para koparan gizli özel okullar
haline dönüştürmüştür.
Okul Altyapıları Yetersizdir: Devlet okullarının altyapıları ihmal edilmekte, herhangi
bir standarda ulaşma hedefi taşımamaktadır. En temel ihtiyaçtan mahrum edilmiş devlet
okullarında yeterli tuvalet, el sabunu, hademe, öğretmen, müdür, A4 kâğıdı, salon, saha
bulunmamakta, diğer taraftan 40 öğrenciden oluşan sınıflarda eğitim yapılmaya çalışılmaktadır. Özel okullar devletten aldıkları katkılarla albenilerini artırmakta, daha pahalı
müşteri bulma yolları açılmaktadır.
Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir: Eğitim Bakanlığının yapısı eğitimdeki sorunların üstesinden gelinmeyecek hale sokulmuş, var olan anlayışla
hiç bir planlama yapamaz duruma gelmiştir. Eğitimi mahveden siyasi atamalar sadece
siyasi yatırım yapmaya çalışmakta ve eğitimi siyasi çıkarlarına heba etmektedirler. Eğitim Bakanlığında teknik çalışma, geliştirme, denetleme, istatistikî veri toplama ve yorumlama gibi eğitimin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapacak kadro ve yetenekli
elemanı kalmamıştır. Eğitim Bakanlığı tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Planlamak,
kadrolamak, sorun çözmek yerine sorun üretmektedir. Eğitim Bakanlığının tüm kadroları eksik, istatistik, araştırma-geliştirme gibi çağdaş birimleri olmayan hantal bir yapısı
vardır. Bu yapı sorun çözmek yerine sorunlar yumağına dönüşmüştür.
Burslar Fakir Çocuklar İçin Değildir: Burslar fakir öğrencileri desteklemekten çok
torpillere, adam kayırmacılıkla kaynak olarak kullanılmaktadır. Yüklü para kazanan ve
bunu gizleyenlerin çocukları burslu okutulmakta, buna karşın geliri sabit olanlar çok
kazanıyor denilerek cezalandırılmaktadır.
Öğretmen İstihdamları Şaibelerden Kurtarılmalıdır: Öğretmen yetiştirilmesi ve istihdamları bir türlü şaibelerden kurtulamamıştır. Üniversiteye giriş kontenjanları objektif sistemlerden çok siyasi açıkgözlerin kaptığı rüşvetler haline getirilmiştir. Öğretmen
istihdamlarının biçimi ve şekli değişmelidir, var olan sistemde yapılan sınavların şaibeleri
ortadan kaldırılacak önlemler alınmalıdır.
Öğretmen Angarya Çalıştırılmaktadır: Öğretmen maşları Türkiye maaşlarının altına
düşürülmüştür. Türkiye'de 15 ders üzerinde derse giren öğretmenlere ek ücret ödenmekte oysa bizde ek mesai gerektiren hiçbir hizmet öğretmene ödenmemekte, öğretmenler angarya çalıştırılmaktadır.
Okul Yönetim Anlayışı Demokratikleşmelidir: Okullar çağdaşlıktan uzak, hedefsiz
bırakılmıştır. Hedefsiz okullarda sınavla, belgeyle, okul yöneticileri atanmaktadır. Devlet
okulları çağdaş bir anlayışla geleceğin gençlerini yetiştirmeli, okul yönetim anlayışı demokratikleşmeli, desteklenmeli bunun için de yeni bir anlayışla dönüştürülmelidir.
Yasalar, Tüzükler Çağdışı Kalmıştır: Mesleki Teknik Öğretim yasalarından, sınıf
geçme sınav tüzüğüne, disiplin tüzüğünden eğitim yasasına kadar birçok yasa, tüzük
örgün eğitimin önünü açacak şekilde değişmeli ve uygulaması da takip edilerek sorunlu
alanlar kalıcı bir şekilde çözülmelidir.
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Meslek Okulları: Mesleki Teknik Okulları amaçsız, hedefsiz hale getirilmiş, müfredatları ise günümüz ihtiyaçlarına uymamaktadır. Atölyeler kapatılmış, mesleği gerçek
anlamda öğretemeyen ve sistem dışına çıkamayan bir duruma getirilmiştir. Öğrencilerin
kalabalık sınıflara doldurulduğu ve verimli eğitim alamadığı okullara dönüştürülmüştür.
Son dönemlerde AB hibeleriyle Mesleki Teknik Okullarının sistemleri incelenmesine rağmen esas sorunun yüksek kaliteli eleman yetiştirme değil, işgücünün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi gerektiği gerçeği göz ardı edilmektedir. Ayrıca işgücü kendilerine
yetiştirilmiş, nitelikli eleman değil adeta köle aramakta, bu ise iş piyasasının ucuz iş gücünü seçerek mesleki teknik okullarından mezun olan çocuklarımızın işsizliğe itilmesini
getirmektedir. Meslek Okulları ne kadar kaliteli olursa olsun ülke gerçekleri göz ardı
edilmektedir.
Saydığımız belli başlı sorunlar yanında yüzlerce sorun sıralamak mümkündür. Bu
sorunların bitmesi için ülkemizde katılımcı bir yapıyla eğitimim anlayışı değişmelidir.
Eğitim siyasilerin oyuncağı, misyonerlik alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitimin her alanında yeni bir anlayışla dizayn edilmeye ihtiyacı vardır. Eğitim bir insan hakkıdır. Nitelikli, çağdaş, kamusal, parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı
ilköğretimden üniversite kademlerine kadar yeniden dizayn edilmelidir. Bir ülkenin sorunlarının toplamının ortadan kalkması ancak böyle bir eğitim anlayışı ile mümkündür.

Öğretmenlerin Çalışma Koşulları
• Öğretmenlik mesleği değersizleştirilmiş, statüsü sürekli ve sistematik şekilde düşürülmüştür.
• Göç Yasası gibi yasalarla Nitelikli Öğretmen istihdamı önlenmeye çalışılmaktadır.
• Eğitimde yaşanan tüm sorunlar öğretmenlerin omuzlarına yüklenmiştir.
• Öğretmenlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi yapılmamaktadır.
• Öğretmenler ve öğrenciler gerçek anlamda desteklenmemektedir.
• Okul içerisinde öğretmenleri denetleyen, destekleyen bölüm, atölye şefi kadroları
atanmamaktadır.
• Öğretmenin statüsü düşürülmüştür.
• Öğretmen yetiştirilmesinden vazgeçilmiş, siyasi amaçlı şaibeli geçici öğretmen alımları
yapılmaktadır.
• Aynı işi yapan ve farklı maaş ve özlük hakları altında çalıştırılan öğretmenlerimiz arasında adalet bozulmuştur.
• Binlerce kilometre kat eden, lojmanı olmayan, farklı yasalara tabii tutulan, farklı ve
düşük maaş alan, yolluğu olmayan, mesleğinde desteklenmeyen
öğretmenlerin eğitimdeki moral ve motivasyonu oldukça
azaltılmıştır.
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KUZEY KIBRIS’TA EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE
İSTATİSTİKİ BİLGİ
• 2014 yılında Devlet bütçesinden eğitime ayrılan pay %13.66 ile 515.7 milyon TL
• 2015 yılında Devlet bütçesinden eğitime ayrılan pay %12,81 ile 524.4 milyon TL
• 2016 yılında Devlet bütçesinden eğitime ayrılan pay %11,24’e gerileyerek 503 milyon
113 bin 200 TL olmuştur.
Son üç yılda eğitim bütçesinden %2,42’lik azalma
► Eğitime ayrılan payın %75’i (377,3 Milyon TL) özel üniversitelere hibe veya yatırım amaçlı verilmektedir.
►Geriye kalan % 25’in % 85’i (103 Milyon TL) öğretmen
maaşları, Eğitim Bakanlığı çalışanları maaşları (müşavirler dahil) ve okulların mefruşat ve kırtasiye ihtiyaçları için ayrılmaktadır.
►%15’i de öğrenci taşımacılığına (22,3 Milyon TL) gitmektedir.
Çözüm vardır
• TC Elçiliği ve Siyasiler eğitimle oynamaktan vazgeçmeli,
Devlet okullarının sorunları çözülmelidir.
• Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözebilecek hale getirilmelidir.
• Öğretmen İstihdamları Şaibelerden Kurtarılmalıdır.
• Öğretmen Angarya Çalıştırılmamalıdır.
• Okul Yönetim Anlayışı Demokratikleşmelidir.
• Yasalar, Tüzükler Çağımıza uygun hale getirilmelidir.
• Meslek Okullarımız hedefsizlikten kurtarılmalıdır.
• Eğitimde Yönlendirme Yapılmalıdır.
• Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü Geliştirilmelidir.
* Laik, Bilimsel ve Demokratik Eğitim Amacına Ulaşılmalıdır.
• Okul Müfredatları Hayatın Pratiğinden Kopartılmamalıdır.
• Devlet Okullarına Yeterli Bütçe Sağlanmalıdır.
• Okul Altyapıları İhtiyacı Karşılamalıdır.
• Burslar Fakir Çocuklar İçin Olmalıdır.
• Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı Tüm Çocuklarımıza Sağlanmalıdır.
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Başka Bir Eğitim Mümkündür
Saydığımız belli başlı sorunların bitmesi için ülkemizde katılımcı bir yapıyla eğitimim
anlayışı değişmelidir. Eğitim siyasilerin oyuncağı, misyonerlik alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitimin her alanında yeni bir anlayışla dizayn edilmeye ihtiyacı vardır. Eğitim
bir insan hakkıdır. Nitelikli, çağdaş, kamusal, parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir
eğitim anlayışı ilköğretimden üniversite kademlerine kadar yeniden dizayn edilmelidir.
Bir ülkenin sorunlarının toplamının ortadan kalkması ancak böyle bir eğitim anlayışı
ile mümkündür.
NASIL BİR EĞİTİM İSTİYORUZ?
v Eğitimi ticarileştirme ve dinselleştirme adımlarına derhal son verilmelidir…
v Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine; sınıf mevcutlarından eğitimin laik, bilimsel ilkeler doğrultusunda verilmesine, demokratik ve kamusal yönünün
geliştirilmesine özen gösterilmelidir…
v Eğitim bütün insanlar için cinsiyeti, etnik kimliği, dili, inancı ne olursa olsun temel
bir insan hakkı olarak görülmeli, herkes eğitim hakkından eşit koşullarda ve parasız
olarak yararlanmalıdır…
v Eğitim sistemi ırkçı, etnik ayrımcı, dışlayıcı, cins ayrımcı, farklı kültürleri yok sayan,
piyasa değerlerini yücelten tüm öğelerden arındırılmalıdır…
v Kamusal, parasız, demokratik, nitelikli, bilimsel eğitim temel bir insan hakkıdır, her
çocuğa sağlanmalıdır.…
v Eğitim süreci egemen ideolojinin değil, özgür düşüncenin önünü açacak, çocukların
zihinsel gelişimlerine yardımcı olacak biçimde yeniden düzenlenmelidir…
v Eğitimde ve toplumsal yaşamda her türlü inanç istismarına son verilmeli, devlet
bütün inançlar karşısında eşit ve tarafsız olmalıdır…
v Eğitiminde eleştiren, sorgulayan ve kendi geleceğine sahp çıkacak sağlıklı nesiller yetiştirmek hedeflenmelidir…
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2. BÖLÜM
Herkese Kamusal
ve Eşit Eğitim için Sendikal
Mücadelemiz
Basın Bildirilerimiz
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Tarih: 27.02.2014
EŞİTLİK İÇİN, ADALET İÇİN DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ.
Eğitimden, öğretmenden tasarruf olmaz. Kriz bahane edilerek fatura sadece halka
ödetilemez. Müşavirlere, Şirketlere, Vergi Kaçıranlara, Gazinolara, Kayıt dışılığa, peşkeşe,
ihtiyaç olmayan alanlara, torpillilere isteyince kaynak bulan, kaynak aktaran CTP-DP
hükümeti devlet okullarını yok sayamaz. Öğretmen hakları budanarak, nitelikli, parasız
ve kamusal eğitim hizmeti yok edilemez. Hangi gerekçe ile olursa olsun öğretmenlerin,
çocukların, velilerin haklarının gasp edilmesi kabul edilemez
Her gün zam yaparak ve haklar gasp edilerek geniş kesimler fakirlik sınırı altında itilmiştir. Hükümet bir yandan istediği kesimlere hovardaca para aktarmaya devam etmektedir. Göç yasasına dahil edilen, açlık sınırı altına itilen öğretmenlerden,
çalışanlardan, kamusal eğitimden, sağlıktan, burslardan, maaşlardan, asgari ücretten
KRİZ VAR bahanesiyle sürekli kesinti yapılmaktadır.
Göç Yasasının kaldıracağım diye gelen CTP-DP Hükümeti tam bir ikiyüzlü politikacı
profili çizmektedir. Çalışanları bölmüş, daha çok açlığa ve sefalete mahkûm etmiştir.
Öğretmen adaylarını işsizliğe iterken, okulları öğretmensiz bırakmıştır. 2011'den sonra
mesleğe başlayan öğretmenlere ve çalışanlara tam bir jenosit uygulanmaktadır. Açlık sınırındaki öğretmenlere, savcılık görüşü farklı olmasına rağmen hazırlık ödeneği bile
ödenmemiştir. Sosyal devletten vazgeçilmiştir. Devlet okulları sefalete itilmiştir. Çocuklarımız müdürsüz, muavinsiz, atölye ve bölüm şefsiz, hademesiz, sekretersiz devlet okullarına mahkûm edilmiştir.
Karpaz ve diğer okullarımızda, ders yılı sonuna geliyor olmamıza rağmen, muavin, öğretmen, hademe, sekreter, bekçi eksiklikleri devam etmektedir. Dipkarpaz Ortaokulumuzda müdür, muavin, fen Bilgisi öğretmeni halen eksiktir.
Eğitimden, Öğretmenden tasarrufu kabul etmiyoruz. Aylık binlerce kilometre yol kateden, yüzlerce kameradan geçen, yolluğu, yıpranması, lojmanı olmayan, her gün ölümle
burun buruna çift kadrosuna gitmeye çalışan, hakları budanan öğretmenlerin GÖÇ YASASINDA çalıştırılmasını kabul etmiyoruz.
Hükümet uyarılarımıza, eylemlerimize rağmen başını kuma sokmuştur. KTOEÖS olarak bu duyarsızlığa seyirci kalmayacağız. 28.2.2014 tarihinde, Cuma (YARIN) saat:
08:00-13:00 arası Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu (Dipkarpaz Ortaokulu) ve 2011 sonrası Mesleğe başlayan öğretmenlerimizle GREVDE OLACAĞIZ. Aynı zamanda
saat:11.30'da Hükümeti protesto etmek için Meclis önüne yürüyeceğiz.
Devlet okullarını, öğretmenlerini, çalışanlarını, halkını gözden çıkaran CTP-DP hükümetinin sorumsuzluğa devam etmemelerine müsaade etmeyeceğiz.
Üyelerimize ve Kamuoyuna duyurulur.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a)
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Tarih: 05/08/2014
Kamusal nitelikli eğitim gaylesinde misiniz?
Eğitim yılına başlamamıza bir aydan az bir süre kalmıştır. KTOEÖS olarak kamusal bir hizmet olan nitelikli eğitimin her insanın en temel ve vazgeçilmez bir hak olduğu bilinciyle kamusal eğitimde nitelik artırmak için katkılarımızı maksimum yapma
uğraşı içerisindeyiz. Özellikle devlet okulları için yaz tatili bir sonraki eğitim yılına iyi bir
hazırlık yapmak ve eksiksiz bir şekilde eğitime başlamak için çok önemli bir fırsattır.
Eğitim şurası tamamlanmış birçok konuda eğitim bakanlığına yapılacaklar konusunda yol gösterici bir pusula oluşturulmuştur. Eğitim şurasında devlet okullarının
geliştirilmesi için öğretmenlerle işbirliğinin yapılması ve mutlaka öğretmen statüsünün
yükseltilmesi kararı tekrar deklare edilmiştir. Bu gün özellikle 2008 ve 2011 sonrası istihdam edilen öğretmenler için ne eğitim bakanı ne hükümet tek adım atmamıştır. Şurada eğitime kaynak aktarımının artırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, belirli
standartlara ulaşılmasının önemi ortaya çıkmıştı, ancak adım atılmış değildir.
En önemlisi devlet okullarını yıpratan, veliyi, öğrenciyi bıktıran en temel kadro
eksikliklerinin bile giderilmesi için adım atılmamasıdır. Hala üçlü kararname atayan
CTP-BG/DP-UG hükümeti aylardır nakiller tamamlanmış olmasına rağmen gerekli öğretmen, müdür, müdür muavini, atölye-bölüm şefi, hademe, sekreter yetkisini tespit
edilen oranda açıklamamıştır. Müfredat programını TC'nin entegrasyoncu yaklaşımlarıyla mı değiştirmiştir bilemiyoruz, ancak henüz öğrenciler okullara yerleştirilmemiş,
haftalık ders dağılımları tamamlanmamıştır. Bu gün yoğun olarak çalışılsa bile okulların
sorunsuz açılmasında sıkıntı yaşanacağı muhakkak olmasına rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Öğretmenden, doktordan tasarruf yapan bir hükümet halkına yüz çevirmiş
sadece zenginlerin hükümetine dönüşmüş demektir. Kamusal nitelikli eğitim gaylesi yok
demektir.
Eğitim bakanı ve hükümet icracı olduğunu unutup politika yapmaktan vazgeçin.
Sn. Eğitim Bakanı, Sn. Hükümet, Kıbrıs sorunu, mafya, soygun, eğitim, sağlık sorunumuz yokmuş gibi sus-pus sadece üçlü kararname atamakla hükümetçilik yapacaksanız
derhal istifa ediniz. Böyle hükümetlere halkın ihtiyacı yoktur bilesiniz.

Zühre Özkaraman
KTOEÖS Eğitim Sekreteri
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Tarih: 22/08/2014

ÖZEL SEKTÖRÜN HOVARDALIĞI SİZİN ESERİNİZDİR
Eğitim ve sağlığın kamusal bir hizmet olması, alınıp satılan bir metadan çok, mutlaka nitelikli, parasız ve herkese eşit kaliteli bir hizmet olarak devlet eliyle halkın hizmetine sunulması gerekliliği Yakın Doğu Üniversitesi ve Hükümet arasındaki tartışmalarda
net olarak ortaya çıkmıştır.
Özel sektörün kar amacıyla hareket ettiğini ve istenirse kendisini denetimden de
uzak tutabileceğini göstermiştir. Yıllarca hükümet edenlerin özelleştirme, göç yasası,
hizmet alımı, partizanlık uygulamaları ve kamuya yatırım yapılmaması, kamusal hizmetleri özel sektöre peşkeş çekmesi ile karları artan şirketler “Güç Delisi” olmuştur.
Yaşananlar, kamu alanında doktor, öğretmene yatırım yapmayan, yeterli kadro açmadan
özel sektöre kamusal hizmetleri peşkeş çeken, kamusal hizmetleri taşeronlaştıran, niteliksizleştiren anlayışın nerelere yol açacağı bir kez daha ortaya konmuştur.
Uzlaşma yoluyla, idare et mantığı ile siyaset çıkarını koruma anlayışı ile özel sektör karını korumaya yönelik formülü ve yüzsüzlüğe devam etmesi sağlanmaktadır.
Bu ülkenin kaynaklarını yaratan büyük çoğunluğa, kamusal hizmet olan sağlık
ve eğitimi “Devlet”, özel sektörden daha nitelikli hale getirmek için uğraş içerisinde girerek, gözden çıkarmayarak, kar amaçlı şirketlerin bu alanlarda tekelleşip, sadece parası
olana sağlık ve eğitim hakkını lüks hizmet haline dönüştürmesi engellenmektedir.
CTP-DP Hükümeti, kamuya göç yasası, taşeronlaşma, özelleştirme ile yaratılan
sistemin destekçisi olmaya yönelmeye devam etmektedir. Yapılan hataların muhasebesini yapmamıştır. Sn. Eroğlu politik rant için “Düşmanın düşmanı dostumdur” edalarında hareket etmektedir. Kar odaklı anlayışın, kamusal nitelikli hizmeti yok etmesine
izin vermek, özel şirketlere kul olmak anlamı taşımaktadır. Yaratılan ucube rejimde, siyasi dengeler ve rantlarla görevini sürdürmeye çalışan, fosilleşmiş tartışmalar yapmak
yerine, kamusal hizmetleri nasıl nitelikli, kamusal, parasız ve herkesin ulaşabileceği hizmetler haline dönüştürüleceği şartlar ortaya konmalıdır. Kamusal hizmetin nitelikli hale
getirilmesi devlet yönetenlerinin sorunu olmalı, aymazlıktan kaçınılmalıdır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 16.09.2014
Yeni Eğitim Yılının Sorunlu Başlaması Tesadüf Değildir
Yine sorunlu bir eğitim yılına başlıyoruz. Eğitim bizim varlık nedenimizdir. Bilimsel,
demokratik, parasız ve herkese eşit, kamusal, nitelikli bir eğitim için canla, başla uğraş
vermemize rağmen okullarımızı her yıl sorunsuz açamıyoruz.
CTP - DP Hükümeti eğitimde gerekli kadroları tamamlamamış, tadilatları bitirmemiş,
kitapları almamıştır. Eğitim Bakanı ise suçu öğretmene ve sisteme yükleyerek aradan
çekilmek istemektedir. Bir eğitim bakanı daha Temmuz ayında tamamlanan öğretmen
nakillerinden sonra bugün okulların açılışında sistemden şikayet ederek CTP - DP politikalarına kılıf oluşturmak için kamuoyuna mesaj vermeye çalışmaktadır.
Yine öğretmenden tasarruf yapılmak istenmektedir.
Eğitim sistemini TC Hükümetleri ile allak bullak eden, ilahiyat okuluna milyonlarca
Euro kaynak ayıran bir Hükümet ve Bakan, diğer yandan sistemi şikayet ederek öğretmene ve örgütlülüğüne saldırmaktadır. 102 öğretmen ihtiyacına karşı 40 münhal ilan
edilmiştir. Öğretmen sınavları yaz boyunca yapılmamış, Eylül ayının ortasında okulların
açılışına kadar atamalar tamamlanmamıştır.
Bugün orta eğitimde Dipkarpaz Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi,
Mehmetçik Ortaokulu, Lefke Gazi Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Cengiz Topel Endüstri
Meslek Lisesi yeni eğitim yılına başlamaya hazır değildir. Birçok okul eksik kadrolarla
açılacaktır. Müdür, Müdür Muavini eksiklikleri için yeterli kadro açılmamış, Müdür ve
Muavin sınavı ise ancak 2 Ekim'e alınmıştır. 8 Müdür, 12 Müdür Muavini talebine karşılık, 4 Müdür ve 5 Müdür Muavini kadrosu açılmıştır. Orta eğitimde hemen hemen denetmen kalmadığı halde bir miktar denetmenin yetkisi alınmış, sınav tarihi dahi
açıklanmamıştır.
Öğrenci kayıtları Haziran ayında bitirilip, kadrolar tamamlanması gerekirken bir türlü
bu başarılamamış, şu anda okullara göre öğrenciler yerleştirilememiş, öğrenciler zorla
istemedikleri bölüme, okula yerleştirilmeye çalışılmaktadır.
Yıllardır yapılan uygulamalarla derslerin kaldırılması, artırılması, müfredatların, eğitimin, saatlerin değişmesi ile oluşan eksiklikleri amca, dayı torpiliyle alan, dersine gitmeyeni kayıran, görevlendirmeleri ayrıcalıklılarına sunan bir yapıya izin vermeyeceğiz.
Siyasi rant uğruna yapılan uygulamalar, çirkinlikler, adaletsizliklerin öğretmenin başına
yıkılmaya çalışılması karşısında hayret içerisindeyiz.
Ek Sınav rüşveti kabul edilemezdir.
Birçok kez basına demeç verilmesine rağmen öğrenciler, veliler öğretmenin ve sendikamızın üzerine kışkırtılmış, ek bütünleme ve sorumlu geçme talebine zorlanmış, Bakanlık ise veli ve öğrencilerin arkasına saklanmıştır. Var olan eğitim sisteminin yanlış
ve hatalı olduğu bilindiği halde ve Eğitim Şurasında bizim de önerilerimizle seçmeci-elemeci eğitim sistemi yerine yönlendirici-yöneltici bir sisteme geçilmesi gerekliliğinin vurgulanmasına rağmen, velilere “Sendika isterse rüşvete hazırız” mesajı verilerek günlerce
öğretmenin basında, sosyal medyada aşağılanması kabul edilemezdir. Bu sistemi yaratan ve sistemi devam ettiren Bakan ilginç bir şekilde sistemden şikayet etmektedir!!
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Eğitim Bakanlığı sistemi esas üreten olduğunu, sistemin yanlışlığını değiştirecek olanın kendisi olduğunu gizlemekte ve ağlama duvarına yaslanarak sistemden şikayeti marifet saymaktadır. Eksik, çalışmayan öğretmenler var diyerek kendilerinin koruması
altındakilere başkası sahip çıkıyormuş gibi yavuz hırsızı oynamaktadır.

Öğretmenler Çalışan Köle haline dönüştürülmüştür.
Hükümet ve Eğitim Bakanlığının önceliği değişmiştir. Kamusal eğitime verilmesi gereken pay azaltılmıştır. Kadroların açılması bile Maliye Bakanlığına bırakılmış, maliye
bakanlığı ise öğretmenden tasarruf yapmaya yönelmiştir. Var olan öğretmenin ise statüsü düşürülmüştür. 2008'den sonra mesleğe giren öğretmenlerin haklarını budayan,
gayrı ahlaki “Göç Yasası” ile öğretmenleri açlık sınırına iten anlayış, devlet kaynaklarını
kendileri için sonuna kadar harcamaya devam etmektedir. Sayın Bakan “Eşit işe Eşit
ücret” meselesini görüşmeye hazırmış diyerek kamuoyuna yönelik oynamakta ve herhalde hak budamak için fırsat olduğunu sanmaktadır. Oysa sorun: “10.000 TL'lik Bakan
maaşı ile 2.000 TL'lik öğretmen maaşı ne olacak, bu farkı kapatacak mısınız, yoksa ayrıcalıklı yasamaya devam mı edeceksiniz?” sorunudur.
Sn. Arabacıoğlu'nun sadece Aralık maaşı ile isterse bir öğretmeni bir yıl istihdam edebileceğini biliyor musunuz? Tüm Bakanlar yeni mesleğe başlayan bir öğretmenin ¼
maaşından fazla artış alırken öğretmenlere 3. Sınıf “Çalışan Köle” muamelesi yapılmaya
devam edilmektedir. Öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneği gasp edilmiştir.
Öğretmenden tasarruf yapan, boş kadroları doldurmayan, özellikle yeni mesleğe başlayan öğretmenlere hiçbir iyileştirme yapmayan sistemin, siyasetin başarısızlıkları, becerisizlikleri öğretmenin, öğrencinin ve velilerimizin üstüne yıkmaya çalışan bir anlayış
sergilenmektedir.
Türkiye'de bile 15 ders saati ile öğretmen maaşları bizden fazlaya çekilmişken, A ve B
öğretmeni tartıştıran, kol etkinliklerinin eğitimde daha çok yeri olması gerekirken kaldırılmasını konuşan bir bakan, Eğitim Bakanı olamaz.
Kamusal eğitim gözden çıkarılmıştır.
Bu ülkenin bu kadar camiye değil, laik ve bilimsel okullara ve öğretmene ihtiyacı olduğunu göremeyen, ülke ihtiyacını göz ardı eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Eğitimi
metalaştıran, özele peşkeş çeken, para ile satın alınabilen lüks bir hizmet haline dönüştüren bu sistem sizin eserinizdir. Her demecinde üstü kapalı veya açık öğretmeni eleştirmeyi, aşağılamayı marifet sayan, sistemi şikayet eden bir eğitim bakanı bu sistemin
düzeltilmesi için çaresizleri oynamaktan öte gidememektedir.
Ayrıcalıklılara hizmet eden, çocukların taşımacılığını kaldırmaya çalışan, milletvekili,
bakan ve subay çocuklarını adaletsizce, gizlice kolejlere aldıran bir bakan halkın Eğitim
Bakanı olamaz.
Siyasetin yarattığı sistemsizlik sonucu eğitim sorunlarla boğuşmaktadır. Güvenlik,
altyapı ve türlü sorunlarla okul zillerinin çalması hem öğretmenin, hem öğrencinin hem
de velinin moralini, motivasyonunu, şevkini kırmıştır. Sınıfına uzun bir tatilden sonra
bir heyecanla giden öğrenci öğretmen bulamamıştır.
Eğitim parasız olmaktan çıkarılmıştır. Okullarımız dilenci durumuna düşürülmüştür.
Yasa dışı olmasına rağmen kayıt parası almadan öğrenciler okula giremez hale sokul26

muştur. Çocukların taşınması, kitap, üniforma, özel ders parası derken veliler parasız,
herkese eşit eğitimi artık hayallerinde görmeye başlamıştır. Şu anda tüm okullarımızda
okul kitapları eksiktir, bazı kitaplar ise gelmeyecektir. Öğrencilere piyasada çok pahalı
kitaplar almak zorunda kalacaktır.
Okullarımız hedefsiz bırakılmıştır.
Öğretmen adayları işsizken TC'den öğretmen gelmeye devam edilmektedir. Yüksek öğrenimde ne bir plan, ne bir program yapılmaktadır. Tüm öğrenciler orta öğrenimden bir
şekilde geçirilerek özel üniversite müşterisi yapılmak gibi bir politika güdülmektedir. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi destekleyen hiçbir mevcut program bulunmamaktadır. Yabancı ve farklı öğrenen öğrencilere uygulanan herhangi bir program yoktur. Okullarda
uygulanan müfredat çocuklarımızı başarıya değil, başarısızlığa yönlendirmektedir.
Türkiye'den ithal edilen şöven, militarist, muhafazakâr müfredatlarla çağdışı anlayışa
göre tek tip ideolojik, teorik insan ve gelecek yetiştirilmek istenmektedir. Eğitimin en
büyük dayanağı öğretmenlerdir. Öğretmenler piyasalaştırılmış eğitimde birer piyasa malına çevrilerek, hakları, statüsü, örgütlülüğü olmayan pısırık ve sınıflara hapsedilmiş,
etkisiz elemana dönüştürülmek istenmektedir.
Misyonerlik okulu, ilahiyat kolejinin açıldığı bir dönemde, özel okullar teşvik edilerek
sermayenin kölesi haline dönüştürülen çocuklarımız ve velilerimize kim sahip çıkacak,
buna kim dur diyecek? Devlet okullarında yeterli derslik, öğretmen yokken, okul kapatmaya uğraşan bir Bakan, Milli Eğitim Bakanı olarak koltuğunda vicdanı rahatsız bir şekilde nasıl oturacaktır?
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a)
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Tarih: 19.09.2014
Eğitim Bakanlığından Sahte Diploma Skandalı
Eğitim Bakanlığı sınıfta kalmıştır ancak kendine çok başarılı sahte diploma düzenleyerek kendisini çok başarılı göstermektedir. Son birkaç gün içerisinde ortaya çıkan uygulamalar çocuklarımıza iyiyi, erdemi öğretmesi gereken eğitim bakanlığının aslında
düzeneklerin bakanlığı gibi hareket ettiğini ortaya çıkarmıştır.
Kolejlere usul ve yasalara aykırı bir şekilde kriterleri yerine getirmese de TC'den gelen
subay çocukları kaydedilmekte, milletvekili, bakan çocuklarına usulsüz, yasadışı ayrıcalıklar tanınmakta fakat sıradan ailelerin çocuklarına taşıma ücretleri kaldırılırken,
onların nakil hakkı tanınmamaktadır. Yapılanlar “Vay Be” dedirtecek cinsten uygulamalardır.
Bazı çocukların velilerine istediği okula kayıt yaptırma şansı verilirken, bazı okullarda
fazla öğrenci, bazı okullarda az öğrenci dağılımlarının doğması sadece beceriksizlikle
açıklanamayacak kadar ustacadır. Özellikle çok büyük bir usulsüzlük, yasa dışılık ve
sahtecilik içeren, tilkice dıştan bitirme sınavlarının ek bütünleme sınavlarına dönüştürülmesi kabul edilemezdir.
“Ben son kez ek bütünleme hakkı veriyorum” diyen Sn. Arabacıoğlu'nun sanatının
doruğuna çıktığını gösterecek niteliktedir. Dıştan bitirme sınavları örgün eğitim dışına
çıkmış ve yaşını tamamlamış yetişkin insanlara “dışarıdan” eğitimini tamamlama şansı
vermektedir. Sınıf geçme sınav tüzüğü dışarıda kalan, ara veren öğrencilerin eğer yaşı
da tutuyorsa tekrar örgün eğitime dönmesini sağlayan bir anlayıştaki haktır. Dıştan bitirme sınavları bu nedenle her okul, alan türüne göre bütün adada tek okulda yapılacak
şekilde yasal hale getirilmiştir.
Bizim tilki bakanlığımız tüm okullara dıştan bitirme sınavlarına bir gün kala yasadışı
genelge yollayarak çocuklara da “Tasdikname alın ve bu sınava katılın” çağrısı yapmıştır.
Bu tilkiliğin, ali cengiz oyunlarının başrolündekilerine soruyoruz:
1) Sınıf geçme sınav tüzüğüne göre sınıf tekrarı yapma şansı olan öğrenciyi “Tasdikname” alıp ilişkisini kestiriyorsunuz. Tasdikname alan ve dıştan bitirme sınavına giren
bir çocuk eğer kalırsa “örgün eğitim” dışına çıkacaktır. Bunu öğrencilere ve velilerine
söylediniz mi?
2) Kolejlerde vekil oğluna yaptığınız gibi dıştan bitirme sınav komisyonlarına, bazı çocukların sadece geçmesi için komisyon atamalarını yeniden düzenleyerek, ayarladınız
mı?
3) Her öğrenciye tasdikname aldırıp ailesinden de parasını alıp, tek okulun altından kalkamayacağı bir dıştan bitirme sınavı yerine para istemeyen ve her okulun kendisinin
yapıp sıkışmayacağı, ek bütünlemeye benzeyen dıştan bitirme sınavı yerine neden
“Ek bütünleme hakkı verdim” demediniz. Yoksa siz Sn. Tavuri kadar akıllı mısınız?
4) Dıştan bitirme tüzüğünün 25. Maddesinde 20 gün önce kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekliliği vardır. Jetonunuz biraz geç düştü de mi daha kayıtlar devam
ederken sınavlar başlayacaktır? Siz yasa, tüzük nedir, işinize gelirse mi uyarsınız?
5) Siz öğrencilere ders yılı başlamışken tasdiknameyi, dıştan bitirmeye girsin diye mi ve28

riyorsunuz?
6) Dıştan bitirme tüzüğünün 14(b) maddesi kapsamının hiç birine girmeyen öğrenciler
hangi kıstasa göre sınavlara alınacaktır. Yasal olmayan bu durumu da mı kılıfına göre
uyduracaksınız?
7) Sadece bazı veli çocuklarının geçirilmesi için yapılan şeytanlık, tilkilik yerine adam
gibi Bakanlar Kurulu kararı ile niye tüm öğrencilerin tümünü geçirmediniz? Nasıl olsa
buna alıştınız, bu daha adil olmaz mıydı?
Kamusal eğitimde nitelik gailesi olmayan, öğretmen haklarına göz diken, göç yasası
kapsamındaki öğretmenlerin haklarında “Haklısınız” demekle kalan ve tek iyileştirme
yapmayan, göç yasasının ivedilikle görüşülmesine onay vermeyen Eğitim Bakanı, öğretmenin bakanı olamaz hatırlatırız.
Biz öğrencilerimizin kalmasına karşı değiliz, gelin şikâyetçi olduğunuz sistemi birlikte iyileştirelim ve hiçbir öğrencinin kalmayacağı, sene kaybetmeyeceği şekilde düzenleyelim. Seçmeci-elemeci sınavları ortadan kaldıralım. Bu çağrıyı Eğitim Bakanı Sn.
Arabacıoğlu'na tüm kamuoyu önünde yapıyoruz.

Eğitim rant kapısı olmaktan çıkarılmalı, Geleceğimiz heba edilmemelidir!

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih : 21/09/2015

NİTELİKLİ KAMUSAL EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ
Eğitimin tamamen metalaştırılarak egemen sınıfın bir çıkarı ve silahı durumuna
dönüştürülmesi noktasına gelinmiştir. Kamusal Eğitimi niteliksizleştirmek için Müdür,
Muavin, Öğretmen, Atelye Şefi, Bölüm Şefi, Hademe, Sekreter, gibi temel kadrolar, okul
fiziki alt yapıları eksiklikleri giderilmemektedir. Devlet okullarına temizlik giderleri için
bile tek kuruşluk bütçe tahsis edilmemiştir. Siyasi ve ideolojik hesaplarla ilahiyat okulu
açan, milyonlarca lira kaynak yaratan Sn. Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst her türlü
partizanlığı, adam kayırmacılığa devam ederken, halkın çocuklarının gittiği devlet okullarını gözden çıkarmış gibi EKSİKLİKLERİ görmezden gelmeye devam etmektedir.
Bakanlar Kurulu ise tüm bu eksikliklere tuz biber olacak şekilde, zaten sorunlarla
boğuşan okullarımızı perişan edecek, plansız, programsız ve sorumsuz kararlara imza
atmıştır. Yeni eğitim öğretim yılında sınıfları 50 kişiye çıkaracak, öğretmen eksikliğini
artıracak, öğretmeni hiçleştirecek bu vahim değişiklikle, sınıfını geçmemiş 1200'e yakın
öğrenciyi mevcut şartlarda hiçbir geliştirme yapmadan, siyasi kararla geçirmiştir. Gerek
bu öğrencilere, gerek ailelerine, gerekse diğer öğrencilere aslında sistemsizliğin üstü de
örtülerek yazık edilmiştir.
Bu siyasi karar tüm öğretmenlerin onurunu incitecek, ölçme-değerlendirmesini
sıfırlayacak, iradelerini yok edecektir. Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünü ortadan kaldıracak, sınıfını doğrudan geçen öğrencilere adaletsizlik sağlayacak, emek harcamadan da başarılı olan öğrencilerde ahlaki olumsuzluklar yaratacak,
öğretmen ihtiyaçlarını çoğaltacak, plansızlığı yığılmayı yaratacak, bazı okullarda eğitim yapılamaz pozisyonu doğuracak, öğrencileri paralı üniversite müşterisi ve işsiz yapacaktır. Ders yılı sonunda sınıf geçme sınav tüzüğü
değiştirilmesi bir ŞİKEDİR, PARTİZANLIKTIR, POPÜLİZMDİR..
Sevgili Öğrenciler, Veliler, Öğretmenler,
Hiçbir çocuğun kalmadan başarısına göre yönelebileceği bir sistem mümkünken, siyasetin eğitim üzerinde yap boz tahtası gibi oynamasını durdurmak, Nitelikli Kamusal Eğitim Hakkımızı almak için, seçilmiş yetkili kurullarımızla (Yönetim, Disiplin,
Denetleme ve Temsilciler Kurulu) 22 Eylül, Salı günü, Saat: 14.30'da Sendikamız
önünden (itfaiye yanı) Eğitim Bakanlığına yürüyeceğiz. Eğitimde sürekli ve bilinçli
olarak KAOS yaratan anlayışa dur demek için yürüyeceğiz. Öğrenciyi, Veliyi; Öğretmeni
paspas eden, yok sayan, hiçleştiren bu anlayışa karşı çıkmak için, insan hakkı, anayasal
bir hak olan Nitelikli Kamusal Eğitime, devlet okullarına, öğrencilere ve öğretmenlik mesleğine sahip çıkmak için yürüyeceğiz.
Not: Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz yürüyüşümüze katılabilir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a
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04.11.2015
Nitelikli Kamusal Hizmete Halkımızın İhtiyacı Vardır
CTP-UBP Hükümetinin diğer hükümetler gibi “Kaynak Yoktur” diyerek dar gelirlileri
açlığa, sefalete iterken, ayrıcalıklı kesimlere her türlü kaynağı aktarması kabul edilemezdir.
Hayat Pahalılığını kaldıran, TL kullanımı ile alım gücü sıfırlanan vatandaşı görmezden
gelen, vergi adaletsizliğini devam ettiren, asgari ücretliyi açlığa mahkum eden, üreticiyi,
hayvancıyı, esnafı ve her kesimi yokluğa sürükleyen, acı reçeteleri, paketleri dayatan
CTP-UBP Hükümeti kimin tarafında, kimin hükümeti olduğunu göstermektedir.
Kamusal tüm hizmetlerin kadrolarında kısıtlama yapılırken, okullarda müdür, muavin, atölye-bölüm şefi, öğretmen, sekreter, hademe eksiklikleri tamamlanmazken; diğer
yandan hastanede doktorlar bile kalmamışken, partizanca geçici istihdamlara devam
edilmekte, parti yardımları eksiksiz yapılmakta, üçlü kararnameler, yurtdışılar, izaz ikramlar, örtülü ödeneklere sürmektedir.
Kamusal Hizmet veren devlet okulları ve hastaneler bilinçli zayıflatılarak eğitim ve
sağlıktan şirketlerin büyük kazanç elde etmesinin sözcülüğünü yapan sözde reformcu
CTP-UBP hükümeti; kamusal hizmet veren öğretmeni de, doktoru da açlığa, sefalete,
kötü çalışma koşullarına mahkum ederek, aslında bu hizmetleri satın alamayacak olan
halkı cezalandırmaktadır. Göç Yasası altında istihdam edilen ve çaresizliğe itilen öğretmenler, kadrosuz doktorlar, bütçesiz okullar ve hastanelerde görevlerini yerine getirmeye
çalışmaktadırlar. Diğer yandan, CTP-UBP Hükümeti kamusal tüm hizmetleri özelleştirme gailesindedir.
Öğretmenlerimizin ve doktorlarımızın grev ve eylemlerine kamuoyunun destek vermesi
gerekmektedir. Nitelikli Kamusal hizmeti verecek olan öğretmen ve doktorun işine, mesleğine, okuluna, hastanesine sahip çıkma mücadelesi, %80 dar gelirli halkımızın yararınadır. Bu amaçla Tıp-İş'in mücadelesine destek verdiğimizi bildirir, kamuoyunu
desteğe çağırırız.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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27.11.2015
Kamusal Hizmetler Sermayeye Peşkeş Çekilmektedir
Alım gücü sürekli yok edilerek halkın fakirleştirilmesi karşısında Meclis bütçe görüşmelerine devam etmektedir. Yeni bütçenin, dayatılan 2016-2018 paketinin de acı reçetelerinin halkın omuzlarına yükleneceği şimdiden belli olmuştur. HP dondurulmuş, alım
gücü yok olmuş, işsizlik artmıştır. Vergi adaletsizliği, kayıt dışılık sürerken, zenginleri
korunurken, yük halkın omuzlarına yüklenmiştir.
CTP-UBP Hükümeti de büyük sermayedarlara kaynak yaratmak için çırpınmaktadır.
Özelleştirme ile kamu kurumları batırılarak bir bir peşkeş çekilmiştir. Bugün sıra devlet
okullarının, hastanelerinin kapatılması noktasına gelmiştir.
Küçük ülkemizde okul öncesinden üniversiteye kadar açılan özel okullar, yurttaş yetiştirme politikasını devlet yerine yapmaya soyunmuştur. Koruyucu hiçbir sağlık tedbiri
almayan, hastalıkların, kanserin dünyada en yüksek orana ulaşan ülkemizde ters orantılı olarak devlet hastaneleri kapatılmaya doğru götürülecektir.
Devlet okulları ve hastaneleri zayıflatılırken, her yıl kadro eksiklikleri ile hizmet veremez duruma getirilirken, zorluklarla boğuşturulurken, kamu hizmeti veren doktorlar ve
öğretmenlerin moral motivasyonu bitirilmiş, geçim derdine düşürülmüşlerdir.
Başka bir sistemle Nitelikli, Kamusal Eğitim ve Sağlığın, fakirleştirilen halkımıza sağlanması gerekirken, kamusal nitelikli hizmetlerden vazgeçildiği netleşmiştir.
Göç Yasasında ısrar eden, düzeltme yerine hak budayarak halkımıza daha da yük
bindiren anlayışın tek hizmet ettiği “Büyük Sermaye”dir.
Bir bir özel okullar, özel hastaneler köşe bakkalı gibi açılırken, nitelikli ne bir doktor,
ne de bir öğretmenin kamuda kalması arzulanmamaktadır. Geçirilen tüm yeni yasalar,
atılan tüm adımlar büyük Sermayeye hizmet etmek için atılmaktadır.
CTP-UBP Hükümetinin dili de, bütçesi de, yasaları da Büyük Sermayeye hizmet edecek açılımlar içermektedir. Göç Yasasındaki ısrar, hak budanmasındaki ısrar, yeni liberal
politikalardaki ısrar, hastanelerdeki nitelikli doktorların bile bir bir istifa etmesini getirmiştir. Kamu verimsizdir diye diye, Kamu hizmeti veren özverili insanlar dahi aşağılanarak, çaresizliğe itilmiştir.
Devlet hastaneleri ve okulları çalıştırılmaz duruma getirilmişse,
Kamu hizmeti veren insanlar TÜKENMİŞLİK noktasına getiriliyorsa,
bunun DİYETİNİ satın alma gücü olmayan HALKIMIZ ödeyecektir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih:08.12.2015
CTP / UBP EMEKÇİLERİ ENAYİ Mİ SANIYOR ?
Üretim süreçlerinin parçalanmasıyla küresel sermayede uluslararası ucuz işgücü
ve ham maddeler, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirerek elde edilmektedir. Bu ülkelerin
kimileri kaynak yaratma, kimileri üretim süreçlerini üstlenirken, Türkiye de Montaj ve
Taşeron görevi üstlenmiş görünmektedir. Bu görev daha çok dışa bağımlılığı getirirken,
temel kilit taşı da ÖZELLEŞTİRME ve UCUZ İŞGÜCÜNÜ zorunlu kılmaktadır. Ham
madde, enerji gibi girdiler dışarıdan ithal edildiği için rekabet gücü, emek gücü üzerinden, ücretler ve haklar sürekli tırpanlanmakta, küresel sermaye için albeni yaratılmaktadır.
l
l
l
l
l

AKP'nin niye Suriyeli Göçmenleri yarattığı,
Eğitimdeki 4+4+4 dönüşümü,
Kadın haklarının kısıtlanması,
Çocukların emek piyasasına dahil edilmesi,
Kamu ve özeldeki iş yerlerinde en alt / en kötü şartlarda, standartlarda insanların
çalıştırılması,
l Özelleştirme ve taşeronluğu, genel istihdam biçimine dönüştürme gayretinin büyüklüğü,
l Özel istihdam bürolarını kurarak, taşeron şirketlere devlet olanaklarının aktarılması,
esnek çalışma biçimlerini istihdam biçimine dönüştürüp, ucuz iş gücünü yaratması,
Kader değil, Halk ve Çalışanlar üzerinde planlanmış,
stratejisel bir oyundur.
AKP, 2012-2013 dönemi için hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ile emek
gücü piyasasında Neo Liberal bir dönüşümü, genel bir program yaparak parça, parça
hayata geçiriyor. Esnek çalışma şartları ve çalışma saatleri hayata geçirilerek Emekçiler
Köleleştiriliyor ve Emeğin Maliyeti düşürülüyor.
CTP-UBP hükümetinin paketi imzalamazsak batarız söylemi: İşsizliği, güvencesiz
çalışma koşullarını tüm alanlara yayarak eldeki kötü şartlara şükretmemiz istenmektedir. Emeği farklılaştırarak, parçalayarak, rekabete sokarak Ucuz İşgücü yaratılmak istenmektedir. İşsiz olmayacak, işsizlik bireyin suçu olacak, herkes emeğini satacak ama
bu emeğin karşılığı ucuz olacak.
l Öğretmen, Memur, İşçi, Doktor kendi içinde bile farklı yasalarla rekabete sokulacak,
Sendikalaşma ise yok edilecek.
l Eğitim-İstihdam ilişkisi güçlendirilerek, Kamu Hizmetleri Niteliksizleştirilecektir. Çıraklık Eğitim Merkezi, İlahiyat Okulları ile eğitim yeni, muhafazakâr, itaatkâr ve hizmete hazır, niteliksiz öğrenci yetiştirecektir. Kamu Okulları ve Öğretmenleri de
itibarsızlaştırılacaktır.
l İş Gücü Piyasası esnekleştirilerek Engelli, Çocuk, Genç, Göçmen gibi dezavantajlı
gruplar güvencesiz istihdam edilecektir.
Tüm çalışanlar güvencesiz ve olabildiğince esnek çalışma koşullarına mahkûm
eden, istihdam yaratmayan devlet, yaşam boyu eğitim gibi cılız çabalarla inşaat, turizm,
ticaret, otel, lokanta, ulaştırma alanlarına teşvik vermekte ve TAŞERONLAŞMA ile KAYIT
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DIŞILIĞI desteklemektedir.
Yeni yasalarla, kamuda da işi, iş yerini, mesai saatini, ücret ve çalışma süresini
yeniden tanımlamakta, Kamu istihdamında de KURALSIZLIK ve GÜVENCESİZLİĞİ kural
haline getirmektedir.
Geçicilik güya kaldırıldı, kadrolu istihdam azaltıldı ama SÖZLEŞMELİ binlerce siyasi atama yapılmakta, bu güvencesizlik kamuya enjekte edilmektedir.
Uzmanlık gerektiren alanlara sınırlı istihdam yapılacak, diğer alanlar sözleşmeli
olacak. Özelleştirme Yasası, Kamu Reformu, Sosyal Güvenlik, Göç Yasası hepsi AKP'nin
TAKLİDİRDİR ve KUKLA CTP-UBP tarafından REFORM diye sunulmaktadır.
Kamusal Hizmetlerin uzun süreli ve kadrolu insanlar tarafından üretimi, devletin
kamusal çıkarları ve faydaları sağlaması içinken, bugün Taşeron firmalarla geçici, sözleşmeli hizmet alımı ile güvencesiz insanlarla yaptırılmaya çalışılmakta, hem SOSYAL
DEVLET BİTİRİLMİŞ, hem KAMU HİZMETLERİ NİTELİKSİZLEŞTİRİLEREK, Pahalılaştırılmıştır.
Özelde sendika hiç yokken, kamuda sendikasızlaştırılma hat safhalara çıkarken,
çalışanlara hiçbir hak, artış verilmezken, Hükümet istihdamları yaygınlaştırılırken, enflasyon karşısında Hayat Pahalılığı yok edilirken, ücretler erimekte, ALIM GÜCÜ SIFIRLANMAKTADIR.
Eğitim, Sağlık ve diğer insani temel hizmetler PİYASALAŞIRKEN, hak aramadan,
ses çıkarmadan dayatılanların kabul edilmesi için POLİS DEVLETİNE dönüşen, hukukun çalışmadığı bir devlet modeli yaratılmıştır.
Emekçilerin, İşsizlerin her alandaki hakları, kazanımları, söz, yetki ve kararları
ellerinden alınarak SÖMÜRÜ DÜZENİ devam edecek, sosyal devlet SERMAYEYE PEŞKEŞ çekilecektir.
Emekçileri, yurttaşları KÖLELEŞTİREN, en düşük ücret ve haklara eşitleyen, GÖÇ
YASASINDA birleştirilen, İŞİNE, AŞINA, GELECEĞİNE, ÜLKESİNE SAHİP ÇIKAN BU
HALK, İradesini Birleştirerek dönüştürücü bir mücadele ortaya koyacaktır.
Tüm bunları kavrayarak, halkın, emekçinin üzerine oynanan oyunların farkına
varıyorsak, Neden UBP'nin Göç Yasası geçirdiğini; Neden CTP'nin bu yasayı kaldırmadığını; Neden AKP'ye KULLUK, KUKLALIK yapıldığını; Neden “Türkiye'de olsam AKP'ye oy
verirdim; Sendikaları bitirmemiz lazım; Bu Paketi İmzalamazsak Batarız” dendiğini net
bir şekilde anlamıştır.
Öyleyse bize bunu reva gören KOLTUK ESİRLERİNE HADE ORDAN Dememizin
tam zamanıdır.
İKİ YÜZLÜ, SÜSLÜ POLİTİKALARLA BİZE DAYATILANLARI DA ALIN VE HADE
ORDAN BARRA!!!!!!!!!!
Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı
Sendikal Platform (a.)
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Tarih: 14.12. 2015
Öğretmene Atılan Yumruk Geleceğimize konulan Bombadır.
Bugün bu okulda Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde Öğretmenlerimize
yapılan saldırı münferit bir olay değildir. Bu saldırı ve şiddet karşısında davacı olması,
öğretmenlerine, öğrencilerine, okullarına sahip çıkması gereken Eğitim bakanlığı hiçbir
şey olmamış gibi sessizliğe bürünmüş durumdadır. Eğitim Bakanlığı'nın, hükümetlerin
eğitim anlayışının doğurduğu bu kötü sonuç bile yetkilileri maalesef harekete geçirmemiştir. Halkın çocuklarının okuluna, kamusal hizmet veren, geleceğin, onurun, değerlerin timsali, kamu hizmeti veren öğretmene yapılan saldırıya sessiz kalmayacağız.
Halkın okullarını ve öğrencilerimizi sahipsiz bırakmayacağız. 15 Aralık 2015 tarihinde
Salı günü 10.00-13.00 saatleri arasında Tüm Mağusa Merkez Okulları ile GREV ve EYLEMDE olacağız.
Kamusal nitelikli eğitim, devlet okullarının güçlendirilmesi, gözbebeğimiz olan öğrencilerimizin desteklenmesi, kamusal nitelikli eğitimin vazgeçilmezi olan öğretmenlerimize değer verilmesi için sürekli çalışıyoruz. Her geçen gün siyasetin halkın çocuklarının
gittiği devlet okulları ve kamusal hizmet veren öğretmenler üzerinde oynadığı oyun hem
çocuklarımızı, hem öğretmenlerimizi harcamakta, velilerimizi ise bilmedikleri yanlışlıklara, beklentilere itmektedir.
Her yıl eğitim yılının kaosla başlaması rastlantı değil, eğitim bakanı ve hükümetinin tercihidir. Siyasi rant uğruna atılan adımlar bu gün öğretmenlik mesleğini yok etme
noktasına gelmiştir. Öğretmene atılan yumruk bir ülkenin geleceğine konulan bombadan
farksızdır. Bu durumu görmezden gelenler bu yumruklara, davetiye çıkaranlardır.
l Bu durum, kamusal eğitimi metalaştırmak isteyen hükümetlerin sermayedarlara sağladığı bir avantajdır.
l Yıl sonuna kadar eksik kadroları tamamlamayan velilere kayıt ücreti ödemeyin çağrısı
yapan fakat devlet okullarına tek kuruşluk bütçe ayırmayarak okul idarelerini, öğretmenleri velilere hedef gösteren,
l Eksik öğretmenlere kalabalık sınıflara, bölümlere rağmen 1500 öğrenciyi bakanlar
kurulu kararı ile bu yıl ve her yıl sınıf geçiren, dolayısıyla sınıfları ders yapılamayacak
şekilde kalabalıklaştıran, aynı seviyede olmayan öğrencileri aynı sınıfa koyarak hiç ilgisi olmayan öğrenciyi zorla uyumsuz olduğu, motivasyonunun ve ilgisinin hiç olmadığı, başarılı olamayacağı bir sınıfa hapsederek öğretmene de bakıcı rolü biçen,
l Öğretmenlerin değerlendirmesini hiçe sayarak öğretmeni itibarsızlaştıran, hiçleştiren,
öğrenciye hiçbir şey yapmasa, ders dışında kalsa da sınıfını geçebileceğini, yani torpili
öğreten, veliye siyasiler isterse olur mesajı vererek öğretmeni veli karşısında değersizleştiren,
l Halkın okullarının alt yapıları, kadroları eksik, atölyelerin içini boş, hedefsiz bırakan,
Sistemsizliği sistem haline getiren, Modüler sistem gibi bir sistemle kaynağı, kitabı
olmayan, müfredat programı meslek liselerine uymayan, ders fazlalığı ile öğrenciyi
boğan, dolayısıyla amaçsız, hedefsiz, ilgisiz bırakan,
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l Sorma gir hanına döndürülen ülkemizde öğrencilerimize, ailelere hiç bir oryantasyon
ve destekleme yapmayan,
l Siyasi karalarla eğitim üzerinde sürekli oynayıp sorunları da, okul idareleri ve öğretmenlerinin omuzlarına yükleyerek, sürekli medyada işini yapmayan, beleş para kazanan, bütün gün oturan öğretmen profili çizen,
l Öğretmen haklarını budayan, torpile, adamcılığa göre tüzük, yasa yapan ancak köhnemiş disiplin, sınıf geçme gibi tüzük ve yasaları değiştirmeyen,
l Okul etkinliklerini yapacak para, alan, sınıf, salon v.s bulamayan, ve çocuklara deşarj
olma şansı bırakmayan; oysa ilahiyat gibi ideolojik ve misyoner okullarına milyonlarca lira harcayan,
l Ülke ve Okul güvenlikleri için hiçbir tedbir almayan.....
Bunun gibi yüzlerce sorunun, yaşanan sıkıntıların sorumlusu olarak öğretmeni
gösteren, her fısatta öğretmenleri aşağılayan, eğitim bakanı ve hükümeti bugün öğretmene yapılan darp ve saldırının sahibidir. Öğretmenin ve öğrencinin mahrumiyet alanı
olması gereken devlet okulunda yapılan bu saldırı asla kabul edilemezdir.
Sınıf geçme sınav tüzüğü, disiplin tüzüğü gibi tüzük ve yasalar derhal ele alınıp
değiştirilmeli, okul güvenlikleri için ülke genelinde ciddi tedbirler alınmalıdır. Eğitim bakanı ve CTP-UBP hükümetinin devlet okullarına bakışı, yaklaşımı değişmeli, kamusal
eğitimi veren öğretmenin itibarı yükseltilmelidir. Öğretmen ve öğrenciyi eşit tehdit altına
bırakan ve okullarımıza tecavüz eden bu anlayış ortadan kaldırılmak mümkündür. Eğitim Bakanını, CTP-UBP Hükümetini uyarıyoruz, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin mahrumiyet alanına tecavüz eden şahıs ve şahıslar en ağır cezaya çarptırılmalıdır.
Anlayışların değişmesi durumunda başka bir eğitim sitemi mümkündür.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a)
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Tarih: 24.12. 2015
Sn. Başbakan Hatanızı Düzeltme Şansınız Vardır.
Kamusal nitelikli eğitim, devlet okullarının güçlendirilmesi, gözbebeğimiz olan öğrencilerimizin desteklenmesi, kamusal nitelikli eğitimin vazgeçilmezi olan öğretmenlerimize
değer verilmesi geleceğimizi kurtaracak kadar önemlidir. Her geçen gün halkın çocuklarının gittiği devlet okulları ve kamusal hizmet veren öğretmenler üzerinde oynanan oyun
hem çocuklarımızı, hem öğretmenlerimizi harcamakta, velilerimizi ise bilmedikleri yanlışlıklara, arayışlara itmektedir.
Her yıl eğitim yılının kaosla başlaması rastlantı değil, eğitim bakanı ve hükümetinin
tercihidir. Eğitimi piyasa malına çeviren ve büyük şirketlerin kaynağı yapan SİYASİ POLİTİKALARDIR. Siyasi rant uğruna atılan adımlar bu gün, öğrencileri aptallaştıran, okuldan soğutan, başarısızlığa iten, öğretmenlik mesleğini yok etme noktasına getiren bir
eğitim sistemini yaratmıştır.
Kamusal eğitim tamamen metalaştırılarak sermayedarlara peşkeş çekilmek istenmektedir..
l Yıl sonuna kadar eksik kadroları tamamlanmayan sürekli dersleri değiştiren ve alay
edercesine öğrenci başına az öğretmen düşer yalanına devam eden hükümetlerdir.
l Velilere kayıt ücreti ödemeyin çağrısı yapan ancak devlet okullarına tek kuruşluk
bütçe ayırmayarak mevcut bütçenin %75'i kar amacındaki ÖZEL OKULLARA aktaran
hükümetlerdir.
l Ülkeyi sorma gir hanına döndüren, buna karşın öğrencilerimize, ailelere hiç bir oryantasyon ve destekleme yapmayan hükümetlerdir.
l Eksik öğretmenlerle kalabalık sınıflar, Türkçe bilmeyen öğrenciler, özel eğitim isteyen,
hazır bulunuşluk seviyeleri, yaşları farklı öğrenciler yaratan eğitim değil bakıcılık bile
yapılamazken her yıl öğrencileri geçirerek özel üniversitelere MÜŞTERİ yapan hükümetlerdir.
l Öğretmenlerin değerlendirmesini hiçe sayan, sürekli eğitim üzerinde oynayan, Göç
Yasasını getiren ve öğretmeni itibarsızlaştıran, hiçleştiren, köleleştiren, geçim derdine
sokan, meslek onurunu yok eden moral, motivasyonunu bozan, doğru dürüst hizmet
içi eğitim vermeyen hükümetlerdir.
l Öğrenciye hiçbir şey yapmasa, ders dışında kalsa da sınıfını geçebileceğini, yani torpili
öğreten, veliye siyasiler isterse olur mesajı veren, öğrenci başarısız olsa da yöntem
bulunur mantığıyla eğitimi önemsizleştiren hükümetlerdir.
l Halkın çocuklarının gittiği devlet okullarının alt yapılarını, kadroları eksik, atölyelerin
içini boşaltan, hedefsiz bırakan hükümetlerdir.
l Şura yapıp kararlarını uygulamayan, ideolojik ilahiyat, ithal müfredat, başarısız TC
eğitim sistemini dayatan hükümetlerdir.
Aldığı Siyasi kararlarla eğitim üzerinde sürekli oynayıp sistemsizliği sistem haline
getiren, kolejleri açan-kapatan, pratik sanatları açan-kapatan, akademik sınıfları açan37

kapatan, megep, meyap, metge, modüler sistem derken meslek liselerini bitiren hükümetlerdir.
l Kaynağı, kitabı olmayan, müfredat programı meslek liselerine uymayan, ders fazlalığı
ile öğrenciyi boğan, dolayısıyla amaçsız, hedefsiz, ilgisiz bırakan, Devletin Okulunu
bir odaya veya misyoner vakıfa devreden hükümetlerdir.
l Seçmeci elemeci sınavlarda ısrar ederek eğitimde Özel Ders ihtiyacı yaratan hükümetlerdir.
l Yarım gün eğitim yapamayan, ancak prim yapsın diye TAM GÜN yapacam diyen
ancak tek pilot tam gün eğitim okulunu da yüzüne gözüne bulaştıran ve kapatan hükümetlerdir.
l Sorun çözmek yerine, sorunları, okul idareleri ve öğretmenlerinin omuzlarına yükleyerek, sürekli medyada işini yapmayan, beleş para kazanan, bütün gün oturan öğretmen profili çizen okul aile birlikleri ve yönetimlerini dilenci yapan hükümetlerdir.
l Öğretmen haklarını budayan, torpile, adamcılığa göre tüzük, yasa yapan ancak köhnemiş disiplin, sınıf geçme,taşımacılık, kayıt kabul, atama yükselme… gibi tüzük ve
yasaları değiştirmeyen hükümetlerdir.
l Okul etkinliklerini yapacak para, alan, sınıf, salon v.s bulamayan ve çocuklara deşarj
olma şansı bırakmayan; oysa ilahiyat gibi ideolojik ve misyoner okullarına milyonlarca lira harcayan hükümetlerdir.
l Ülke ve Okul güvenlikleri için hiçbir tedbir almayan, öğretmenleri, okul idarelerini
desteklemeyen ve hedef yaparak aslında çocuklarımızı, kamusal okulları terk eden
hükümetlerdir.
Sn. Başbakan oturun ve düşünün!!
% 85'e yakın üniversiteye giden ve işsizliğe mahkum edilen gençleri olan bir ülkede eğitim başarısız mıdır? Yoksa istenen bu mudur? Tüm özel okullar, özel üniversiteler yurttaş yetiştirmek için mi KAR için mi uğraşmaktadır? Eğitim dengeli, kişilikli,
meslek sahibi, sorgulayan, çağdaş, laik, yurttaş yetiştirecek şekilde parasız, nitelikli ve
kamusal olmalı mı? Olmamalı mı? Eğitim ve sağlık da paralı olmaya devam edecekse,
hükümetlere ve size ihtiyaç var mıdır?
Bunun gibi yüzlerce sorunun, yaşanan sıkıntıların sorumlusu Hükümetler ve onların başı BAŞBAKANLARDIR. Sn. Başbakan. TED koleji, gibi ithal bir okul bu ülkeye
niçin geldi? Bilmiyorsanız ben söyleyim: Peşkeş çekilen arazi üzerinde büyük bir karla
EĞİTİMİ Kar için SATIYOR. Yaptığınız büyük gafı ancak politika ve anlayışları değiştirerek giderebilirsiniz. Bunu yapmadığınız sürece icraatlar dilinize yansımaya devam edecektir.
Sn. Başbakan sizi ve CTP-UBP Hükümetini uyarıyoruz, anlayışlarınızı ya değiştirin, ya da gölge etmeyin. Anlayışlarınızın değişmesi durumunda başka bir eğitim sitemi
mümkündür. Biz hazırız ya siz?
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a)
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12/01/2016
Müdür ve Öğretmenlerimiz Okullarına Sahip Çıkmaya Devam Edeceklerdir.
Haspolat İlkokulu'nda üyemiz okul müdüresi ile ilgili iddialar bizleri üzmüştür.
Okulda varsa/yaşanan sorunlarla ilgili olarak eğitim bakanlığından gerekli teftişin ve
soruşturmanın başlatılmasını talep etmiş bulunmaktayız. Okulda yaşanan muhtemel
huzursuzlukların biran önce sonlandırılarak sağduyu ve diyalogla yasalar, kurallar çerçevesinde sorunların halledilmesi için çaba harcamaktayız.
Eğitim bakanlığının eğitimdeki ilgisizliğinin sorun çözme beceriksizliğinin bir yansıması olarak okullarımızda sorunların gittikçe arttığı aşikardır. İlgili okulumuzda en az
2 muavin, 1 sekreter olması gerekirken tüm sorumluluğun tek okul müdüresine yıkılmış
olması kabul edilemezdir. Öğretmenlerimiz, okul idarelerimizin çalışma koşulları eğitimin
siyasi uygulamaları ile her geçen gün artırılırken; öğrencileri, öğretmenleri, okul idarelerini destekleyemeyen, katkı koyamayan, sorun çözemeyen Eğitim Bakanlıkları okullarımızdaki çalışma ahenginin bozulmasının esas sorumlularıdır. Şu anda eğitim
bakanlığının terk etmiş olduğu devlet okullarının yükü sadece özverili çalışan öğretmenler ve okul idarecileri tarafından yüklenilmiştir.
Haspolat İlkokulu velilerimizin, öğretmen ve okul idarecilerinin iyi niyetli, sağduyulu
yaklaşımla bir girdaba çekilmeyeceğini biliyoruz. Yaşanan sıkıntıları yine öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin bitmez tükenmez özverili çabalarıyla çözüleceğinden eminiz.
Okulumuzun sıkıntılı görünen sürece çekilmemesi gerektiğini, buranın veli, öğretmen,
müdür için mücadele alanı değil, işbirliği alanı olduğunu en iyi bilen öğretmen ve müdürümüzün yaşanan olumsuzlukları her zamanki görev bağlılığı, çocuk sevgisi, sabırlı
yaklaşımlarıyla çözeceğinden eminiz.
Konu ile ilgili eğitim bakanlığının gerekli soruşturmasını derhal tamamlayarak, rapor
etmesi ve okula gerekli özeni göstermesinin, boş kadrolara gerekli atamaların yapılmasının biz de takipçisi olacağını bildiririz.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu
Ek:
1- Haspolat İlkokulu müdüresinin açıklaması
2- Haspolat Muhtarının açıklaması
3- Haspolat Muhtarının eğitim bakanlığına yazısı
4- Haspolat İlkokulu okul aile birliği başkanın açıklaması ve okul müdüresine destek
için toplanan imzalar

39

21.03.2016
DEVLET OKULLARI GÖZDEN ÇIKARILMIŞTIR
Yıllardır devlet okullarımıza gerekli önem ve yatırımın yapılmadığını söylemekten dilimizde tüy bitmiştir. Devlet okullarımızdaki sistemsel ve alt yapı yetersizliğine dikkat çekmek için sendikamız zaman zaman öğretmen, veli ve öğrencilerle birlikte okullarda eylemler
gerçekleştirmiştir. Sürekli okullarımızdaki hijyen sorunu, bina altyapı sorunları ve kadro
eksikliklerine dikkat çekilmekte, bu yönde mücadele edilmekte, fakat tüm uyarıların yapılmasına rağmen, bugün halen devlet okullarımıza gerekli önem ne Bakanlık ne de Hükümetlerce verilmektedir. Okullarımızda sağlıklı, güvenli bir ortamda nitelikli eğitim
sağlamak Eğitim Bakanlığımızın esas amacı olduğu unutulmuştur. Okulların fiziki yapısı,
çevresi çocuklarımıza, öğretmenlerimize tuzak durumuna dönüşmüştür.
Bayraktar Ortaokulu'nda bu sabah ikinci katının damından beton parçaları düşmesi
neticesinde eğitim durmuştur. Öğrenciler güvenlik gerekçesiyle okulun bahçesine alınmış
ve dersler yapılamaz hale gelmiştir. Okul müdürünün yıllarca yazılı uyarılarına, mühendislerin raporlarına ve bütçe bulunmasına rağmen bugün okulda facia yaşanmaması büyük
bir şanstır.
Geçmişte yine benzer olaylar yaşanmış, öğrencilerimiz yaralanmış olmasına rağmen geçmişten ders çıkarılmadığı ve her an benzer ve/veya daha tehlikeli olayların yaşanabileceği
gerçeği karşısında bakanlık anlayışsızlığını sürdürmekte, seyirci kalmaktadır.
Devlet Okullarının Tek Kuruş Bütçesi Yoktur:
Kamusal eğitim geleceğe yatırımdır dememize rağmen eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık %85'i özel okullara aktarılmaktadır. Devlet okullarının tek kuruş bütçesi yoktur. Belediye katkıları yapılmamaktadır. Devlet okullarına giden çocuklarımıza öğrenci başına tek
kuruş harcama yapılmamaktadır. Mevcut işleyiş, okul aile birliklerinin ve okul yöneticilerinin okul bütçesi yaratmak için bütün enerji ve zamanını harcayarak yürütülmektedir.
Velilerden para söğüşlenmektedir. Okul yöneticileri dilenci pozisyonuna düşürülmekte,
yasa dışı kayıt ücreti almak zorunda bırakılmaktadır. Devlet adeta okulları velilerden para
koparan gizli özel okullar haline dönüştürmüştür.
Okul Altyapıları Yetersizdir:
Devlet okullarının altyapıları ihmal edilmekte, herhangi bir standarda ulaşma hedefi taşımamaktadır. En temel ihtiyaçtan mahrum edilmiş devlet okullarında yeterli tuvalet, el
sabunu, hademe, öğretmen, müdür, A4 kâğıdı, salon, saha bulunmamakta, diğer taraftan
40 öğrenciden oluşan sınıflarda eğitim yapılmaya çalışılmaktadır. Okul alanları yetersiz,
kalabalık sınıflarla öğrenci ve öğretmenler nefes alamaz hale gelmiştir. Özel okullar devletten aldıkları katkılarla albenilerini artırmakta, daha pahalı müşteri bulma yolları açılmaktadır.
Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir:
Eğitim Bakanlığının yapısı eğitimdeki sorunların üstesinden gelinmeyecek hale sokulmuş, var olan anlayışla hiç bir planlama yapamaz duruma gelmiştir. Eğitimi mahveden siyasi atamalar sadece siyasi yatırım yapmaya çalışmakta ve eğitimi siyasi çıkarlarına heba
etmektedirler. Eğitim Bakanlığında teknik çalışma, geliştirme, denetleme, istatistikî veri
toplama ve yorumlama gibi eğitimin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapacak kadro ve
yetenekli elemanı bile kalmamıştır. Bu yapı sorun çözmek yerine sorunlar yumağına dönüşmüştür.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
40

Tarih: 26/04/2016

Haspolat İlkokulu Müdüresine Mobbing Uygulanmaktadır.
Haspolat İlkokulunda yaşananlar tam bir işbilmezlik ve hukuk katliamıdır. Bu konuda sürekli basından okul müdüresinin rencide edilecek şekilde hedef yapılması ve bakanlığın buna sessiz kalması kabul edilemez. Okul müdüresinin sürekli bir aşağılamaya,
mobbinge, baskıya ve ithamlara karşı bakanlığın sessiz kalması hiçbir şekilde izah edilemez.
Haspolat İlkokulunda yaklaşık 6 ay önce birtakım sıkıntılar yaşanmaya başlandığı
gerekçesi ile başlayan süreç sonunda eğitim bakanlığında okul müdüresi ve KTOEÖS
olarak soruşturma açılmasını talep etmemize rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Öğrenciler, veliler rahatsız edilecek şekilde okul müdüresi ile sorun var gerekçesi ile eylem,
sivil itaatsizlik kararları tanımamaya varan, kendi başına hareket eden bir anlayış gelişmiştir ve gittikçe okul müdüresine saldırıya dönen süreç eğitim bakanlığının daire
müdürünün akrabasını müdür muavini yapması, soruşturma açmamaması neticesinde
bir güç gösterisine ve hesaplaşmaya dönüştürülmüş durumdadır.
Okulda yaşanan birçok olay yazılı olarak bakanlığa bildirilmiş ancak bakanlık tepkisiz
kalmaya devam etmektedir. Aylardır okulda yaşanan huzursuzluk herkesi rahatsız etmesine rağmen eğitim bakanlığının soruşturma açmaktan kaçınması akla birçok soruyu
getirmektedir. Okul müdüresini yıldırma, görevinden uzaklaştırma üzerine kurulu olan
ve sürekli bir hal alan bu duruma yetkililerin sessiz ve seyirci kalması, devam eden
hukuk dışı işleyişe göz yumması kabul edilemezdir. Öğretmenlerin ve okul müdüresinin
ayrı taraflar pozisyonuna sokulması, yetki karışıklığı yaratılması ve okulun kaosa sürüklenmesi eğitim bakanlığının basiretsizliğini gözler önüne sermektedir. Okulun çekişme, rekabet alanı imiş gibi bir izlenim yaratılması doğru değildir. Çocuklar, veliler
üzerinden yapılan mücadele herkese zarar vermektedir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 27/05/2016
Okul Yapım İhalesi Neden Sürekli Ertelenmektedir?
Bayraktar ortaokulunun ders yılı ortasında yıkılma tehlikesi nedeniyle eğitime
devam için Hala Sultan İlahiyat Kolejine taşınması kamusal eğitime, halkın çocuklarına
verilen değeri gözler önüne sermesi bakımından önemli bir örnektir.
KTOEÖS olarak velilerimizi, öğrencilerimizi daha zorda ve risk altında bırakmamak için bayraktar ortaokulunun eğitimine HSİK'te yıl sonuna kadar devam edebilmesi
için sorun yaratma yerine risk aldık ve bakanlıkla anlaştık. Attığımız imzanın gereklerini
yerine getirdik, ihmalkarlık yüzünden çocuklarımızı, öğretmenlerimizi tehlikeye düşürenlerle eğitimin devam etmesi için antlaşma yaptık. 2016-2017 öğretim yılının bayraktar
ortaokulunun yeni binalarında başlayacağına eğitim bakanlığı imza koymuştur. Bu gün
oldu bayraktar ortaokulunda çalışma başlatılmamıştır. Yıkılma tehlikesi altındaki okula
bütçe bulunması ve okulun 2016-2017 öğretim yılında yeni binalarında başlamasının
imzası atılmasına rağmen iki kez oldu ihale ertelemesi yapılmakta ve süreye oynanır görüntüsü vermektedir. Bazı medyatörler de yeni okula ne gerek vardır haberleri yaparak
çocukların, öğretmenlerin hayatları ile dalga geçmektedir.
Eğitim Bakanlığına soruyoruz:
1) Ders yılı başında okulumuzun yeni binalarında eğitime başlayacağı imzası vardır.
Para ayrılmıştır ihale neden sürekli ertelenmektedir
2) Hükümet erteleyerek parasını GASP mı edecek? Birileri bu paraya mı göz koydu?
3) İhaleye şimdi çıksa bile belki okul yapımına yetişebileceği şüpheli olmasına rağmen
zaman niye harcanmaktadır?
4) Halkın gittiği okullarda KAOS yaşatılması kimlerin işine geliyor? Kime hizmet edilmektedir?
5) Okul değil de kullanılmayan CAMİ, külliye yapımı sorun olmazken neden okul yapımları sorun olmaktadır?
6) Hükümet ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı atılan imzayı çocuk oyuncağı mı sanmaktadır?
Halkın gittiği okulları ihmal eden bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı istemiyoruz.
Kamu okullarının sürekli ihmal edilmesi kabul etmiyoruz. Süreci takip edeceğimizi
ve ders yılı başında çıkacak kaosun sorumlusunun HÜKÜMET ve EĞİTİM BAKANLIĞI
olacağını bildiririz.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a
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Tarih:16.06.2016
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ
EĞİTİM SİSTEMİMİZ TAHAKKÜMDEN KURTARILMALIDIR
Aylarca devlet okullarının sorunsuz açılması için mücadele ediyoruz. Sendikalarımız
Eğitim Bakanlığı ile birçok görüşme yapmakta, yazılı-sözlü birçok öneri yaparak, günlerce çalışmalara katılmaktadır. .
Maalesef iki sendikamızın katkılarını, öğretmenlerin görünür-görünmez emeğini hiçleştirmek için yoğun bir çaba ve karalama ile karşı karşıyayız. Bunca çabaya rağmen
maalesef yüzlerce sorun içerisinde cebelleşen öğretmenlerimiz ve devlet okulları her eğitim yılına yüzlerce sorunla birlikte başlatılmaktadır.
Bilimsel, demokratik, laik, parasız ve nitelikli kamusal eğitimden vazgeçilmiştir.
TC'den ithal edilen eğitim sistemi dünyanın en başarısız, gerici, sorunlu eğitim sistemleri
arasında yer almaktadır. Ülkemizde eğitim gerici figürlerle donatılmış, parayla satın alınan bir mala çevrilmiştir. Seçmeci-Elemeci sınav modelleri ile eğitimi, kültürü günümüzde sadece ayrıcalıklı aileler satın alabilmektedir. Ayrılıkçı, ırkçı, cinsiyetçi, gerici bir
eğitim sistemi TC'den ithal edilmiştir. Dindar, kindar, itaatkâr nesiller yetiştirilmek için
cami, külliye, tarikat yurtları yapımı hızla devam ettirilmekte; spor, kültür etkinlikleri
tamamen TC kontrolüne geçecek şekilde “Koordinasyon Ofisine” bağlanmaktadır. Devlet
okulları bilinçli olarak finanse edilmemektedir. Yıkılma tehlikesi altında 1974'ten kalma
bina, sıra, sandalye, depo, su boruları, tuvalet, sorunlu elektriğe sahip onlarca okul halkın çocuklarına eğitim vermeye çalışmaktadır.
Asimilasyoncu, entegrasyoncu nüfus politikaları gereği olarak birçok okulda sınıf yapımından dolayı oyun alanı kalmamıştır. Kasıtlı olarak öğretmen fazlalığı var politikaları
estirerek her yıl onlarca okul müdürsüz, muavinsiz, öğretmensiz, atölye-bölüm şefsiz,
hademesiz, sekretersiz eğitim yılını tamamlar duruma getirilmiştir. Öğretmen, eğitim sorunları altında ezilmektedir. Çift kadro uygulaması, düşük maaş, sosyal şartlara sahip
çalıştırılmakta ve hiçbir destek görmeden eğitim vermesi beklenmektedir. Öğretmenler
geçim derdine sokulmuş, moral motivasyonu düşürülmüş, Göç Yasasına mahkûm edilmiş, beceriksiz politikalarla eğitime sürekli siyasetin müdahaleleri ile öğretmenlik mesleğinden soğutulmaya çalışılmaktadırlar.
Eğitim Bakanlığı tahakküm altındadır: Kıbrıs Türk Eğitim sistemi çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, parasız ve kamusal bir nitelikte kurgulanmıştır. Anayasa ve yasalarımız
da bu yönde tanımlar yapmaktadır. Oysa bugün misyonerlik faaliyetleri gereği eğitim,
gerici bir hale getirilmiştir. Eğitim Bakanlığı TC Elçiliğinin 3. sınıf eğitim müşavirleri ile
işbirliği yaparak bazı bürokratlar tarafından yönetilmeye çalışılmaktadır. Eğitim bakanlığı TC'den misyonerlik için gönderilen kadrolar ve TC Elçiliğinin Eğitim Müşavirleri tarafından işgal edilmiştir.
Öğrencilere Destekleme, ve Yönlendirme Yapılamamaktadır: Kolej Sınavları, YGS,
GCE, A Level, gibi seçmeci-elemeci sınavları kazanmak artık zengin ailelerin parasal gücüne bağlı hale getirilmiştir. Eğitimde sınıfsal olarak ciddi bir eşitsizlik oluşmuştur.Öğrencilerin süreç içerisindeki başarılarının değerlendirerek, başarılı oldukları alana
yönlendirme yapan bir eğitim sistemi yerine, çocuklarımız seçmeci-elemeci sınavlarla
elenip istediği okula gidememekte ve dershanelere mahkûm edilmektedir.Hiçbir şekilde
desteklenmeyen çocuklarımız her yıl Bakanlar Kurulu kararları ile siyaseten geçirilerek
üniversitelerin müşterisi durumuna getirilmektedir. Adalet ve hakkaniyet değerleri tör43

pülenmektedir. Geleceğin en önemli kaynağı gençlik işsizliğe itilerek plansızca heba edilmektedir.
l Eğitim, Üretimden, Gerçeklikten Koparılmıştır; Aktif, Yaratıcı, Sorgulayan, Demokrat
Bireyler Yetiştirme Amacından Saptırılmıştır: Öğrenciler amaçsız ve hedefsiz hale getirilmiştir. Okullar, öğrenciler yönsüz, hedefsiz bırakılmış, hiçbir şekilde geleceğe
doğru hazırlanmamaktadırlar. Öğrenciler adeta çocukluk özelliklerini kaybeder durumuna getirilmişlerdir. Hiçbir kazanım ve gelecek hedefi gözetilmeden, ezberci sistem içinde tutulan çocuklarımız harcanmaktadır. Gençler mutsuzluğa, işsizliğe ve
çaresizliğe itilmekte, sorsun çözemez, dayatma bir eğitime maruz bırakılmaktadır.
Eğitimin esas amaç ve hedefti olan nitelikli, meslek sahibi, mutlu birey yetiştirmekten
saptırılmıştır.
l Irkçı, Şöven, Dinci, Cinsiyetçi, Gerici Gençlik Yetiştirilmektedir: TC ile paralel götürülmeye çalışılan eğitim müfredatlarının içeriği, yerel olmaktan çıkartılmış, üretimi
desteklemeyen bir yapıya kavuşturulmuş ve de gittikçe muhafazakârlaştırılarak Kıbrıs
Türk Eğitim Sisteminin amacını değiştirmiştir. Uzun vadede ikili eğitim sistemini yaratacak olan ilahiyat okulunun açılması Kıbrıs Türk eğitimine, toplumuna çok büyük
zarar verecektir. AKP dizaynı eğitimde öğrencilerin hedef belirsizliği ve program kargaşası ciddi bir sorun olarak eğitim sistemini etkilemektedir. AKP'nin ideolojik projesi,
kindar, muhafazakâr, dindar, itaatkâr bir nesil için eğitim yeniden şekillendirilmiştir.
Öğretmen ve öğrenciler ciddi anlamda bu sistemin figüranı olmaya zorlanmaktadır.
l TC'li Öğretmen İstihdamları Kanayan Yaradır: Master, Doktora, Lisans düzeyinde
binlerce işsiz ve iyi yetişmiş öğretmen adayı ülkemizde varken yüzlerce aynı branştan
TC'li öğretmenin istihdam edilmesi eğitim sistemimizi, gençleri heba etmeden başka
bir şey değildir. İdeolojik ve asimilasyoncu bu anlayışın okullarımızdaki çalışmalar
çatışma noktasına gelmiştir. Özellikle din öğretmenleri gittikçe okullara hakim olmaya
çalışmaktadır.
l Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü Düşürülmüştür: Öğretmenin statüsü düşürülmüştür; siyasi amaçlı şaibeli geçici öğretmen alımları yapılmaktadır. Aynı işi yapan ve
farklı maaş ve özlük hakları altında çalıştırılan öğretmenlerimiz arasında adalet bozulmuştur. TC'deki öğretmenlerden daha düşük maaşla çalıştırılmaktadırlar. Binlerce
kilometre kat eden, lojmanı olmayan, farklı yasalara tabii tutulan, farklı ve düşük
maaş alan, yolluğu olmayan, mesleğinde desteklenmeyen öğretmenlerin eğitimdeki
moral ve motivasyonu oldukça azaltılmıştır. Öğretmenler sürekli aşağılanmakta, sistemin suçlusu gibi gösterilmekte, hakları budanmaktadır. Sürekli öğretmenin alanına
siyaseten çizmelerle girilmektedir.
l Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı Bitirilmiş, Fırsat Eşitsizliği Üst Noktadadır: Eğitim
paralı hale getirilmiştir. Seçmeci, elemeci sınavların yaygınlaştırılması ve tek alternatif
yapılması ile özel okul, dershane, özel ders teşvik edilmektedir. Seçmeci-elemeci anlayışın her kademeye yayılması bilimsel, demokratik, çağdaş, parasız ve nitelikli eğitimi yok eden ezberci bir sistemi ve özel dersi fazlaca teşvik eden noktaya gelmiştir.
Eğitim de sağlık gibi parası olana verilecektir. Okullar demokratik eğitim, çağdaş
insan yetiştiren kurumlar olmak yerine muhafazakâr, edilgen yurttaş yetiştirecektir.
Özellikle devlet okulları gittikçe niteliksizleştirilmek istenmektedir. Bu Kamusal Eğitime yönelik planlanmış bir katliamdır.
l Devlet Okullarının Tek Kuruş Bütçesi Yoktur: Eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık
%85'i özel okullara aktarılmaktadır. Devlet okullarının tek kuruş bütçesi yoktur. Dev44

letin okullarına giden çocuklarımıza öğrenci başına tek kuruş harcama yapılmamaktadır. Mevcut işleyiş, okul aile birliklerinin ve okul yöneticilerinin okul bütçesi yaratmak için bütün enerji ve zamanını harcayarak yürütülmektedir. Velilerden para
söğüşlenmektedir. Okul yöneticileri dilenci pozisyonuna düşürülmekte, yasa dışı kayıt
ücreti almak zorunda bırakılmaktadır. Devlet adeta okulları velilerden para koparan
gizli özel okullar haline dönüştürmüştür.
l Okul Altyapıları Yetersizdir: 1974'ten kalma, yıkılmak üzere olan okullar yerine cami,
külliye yapımına kaynak aktarılmaktadır. Devlet okullarının altyapıları ihmal edilmekte, herhangi bir standarda ulaşma hedefi taşımamaktadır. En temel ihtiyaçtan
mahrum edilmiş devlet okullarında yeterli tuvalet, el sabunu, hademe, öğretmen,
müdür, A4 kâğıdı, salon, saha bulunmamakta, diğer taraftan 40 öğrenciden oluşan
sınıflarda eğitim yapılmaya çalışılmaktadır. Buna karşın yıkılma tehlikesi ile karşı
karşıya onlarca okul mevcuttur. Özel okullar devletten aldıkları katkılarla albenilerini
artırmakta, daha pahalı müşteri bulma yolları açılmaktadır.
l Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir: Eğitim Bakanlığının yapısı
eğitimdeki sorunların üstesinden gelinmeyecek hale sokulmuş, var olan anlayışla hiç
bir planlama yapamaz duruma getirilmiştir. Sürekli hükümet ve bürokratlar değişmekte, eğitimle sürekli bilinçsizce oynanmaktadır. Eğitimi mahveden siyasi atamalar
sadece siyasi yatırım amaçlı yapılmakta ve eğitim siyasi çıkarlara heba edilmektedir.
Eğitim Bakanlığında teknik çalışma, geliştirme, denetleme, istatistikî veri toplama ve
yorumlama gibi eğitimin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapacak yapı ve kadrosu
kalmamıştır. Eğitim Bakanlığı tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Planlamak, kadrolamak, sorun çözmek yerine sorun üretmektedir. Eğitim Bakanlığının tüm kadroları
eksik, istatistik, araştırma-geliştirme gibi çağdaş birimleri olmayan hantal bir yapısı
oluşmuştur. Bu yapı sorun çözmek yerine sorunlar yumağına dönüşmüştür. Eğitim
denetimi, planlaması, yürütülmesi yapılamayacak durumdadır.
l Burslar Fakir Çocuklar İçin Değildir: Burslar fakir öğrencileri desteklemekten çok torpillere, adam kayırmacılıkla kaynak olarak kullanılmaktadır. Yüklü para kazanan ve
bunu gizleyenlerin çocukları burslu okutulmakta, buna karşın geliri sabit olanlar çok
kazanıyor denilerek cezalandırılmaktadır.
l Tüm Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Devlet Eliyle ve Programlı Yapılmamaktadır: Öğretmen yetiştirilmesi ve istihdamları bir türlü şaibelerden kurtulamamıştır. Devlet öğretmen yetiştirmeden vazgeçmiştir. Üniversiteye giriş kontenjanları objektif
sistemlerden çok siyasi açıkgözlerin kaptığı rüşvetler haline getirilmiştir. Öğretmen
istihdamlarının biçimi ve şekli değişmelidir, var olan sistemde yapılan sınavların şaibeleri ortadan kaldırılacak önlemler alınmalıdır.
l Öğretmen Angarya Çalıştırılmaktadır: Öğretmen maşları Türkiye maaşlarının altına
düşürülmüştür. Göç Yasası ile öğretmenlik mesleği köleliğe dönüştürülmüştür. Türkiye'de 15 ders üzerinde derse giren öğretmenlere ek ücret ödenmekte oysa bizde ek
mesai gerektiren hiçbir hizmet öğretmene ödenmemekte, öğretmenler angarya çalıştırılmaktadır. Yanlış istatistiki bilgilerle öğretmen sürekli çalışmaz gösterilerek, dünyanın en zor mesleğini yapmasına rağmen aşağılanmaktadır. Bugün eğitimde sorunlar
gittikçe artmakta, bu sorunların çözüm yükü sadece okul idarelerinin ve öğretmenlerin üzerine yığılmaktadır.
l Okul Yönetim Anlayışı Demokratikleşmelidir: Okullar çağdaşlıktan uzak, hedefsiz bırakılmıştır. Hedefsiz okullarda sınavla, belgeyle, okul yöneticileri atanmaktadır. Devlet
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okulları çağdaş bir anlayışla geleceğin gençlerini yetiştirmeli, okul yönetim anlayışı
demokratikleşmeli, desteklenmeli bunun için de gelenekçi anlayış yerine yeni bir anlayışla dönüştürülmelidir.
l Yasalar, Tüzükler Çağdışı Kalmıştır, Yeni Yasalara İhtiyaç Vardır: Mesleki Teknik Öğretim yasalarından, sınıf geçme sınav tüzüğüne, öğretmen atama-yükselme sınav tüzüğünden, disiplin tüzüğüne ve eğitim yasasına kadar birçok yasa, tüzük örgün
eğitimin önünü açacak şekilde değişmeli ve uygulaması da takip edilerek sorunlu
alanlar kalıcı bir şekilde çözülmelidir. Özel eğitim yasası, ilkokul öğretmenlerine PDR
öğretmen istihdamına olanak veren birçok çağdaş yasa ve kadro gereği vardır.
l Meslek Okulları: Mesleki Teknik Okulları amaçsız, hedefsiz hale getirilmiş, müfredatları ise günümüz ihtiyaçlarına uymamaktadır. Atölyeler kapatılmış, mesleği gerçek
anlamda öğretemeyen ve sistem dışına çıkamayan bir duruma getirilmiştir. Öğrencilerin kalabalık sınıflara doldurulduğu ve verimli eğitim alamadığı okullara dönüştürülmüştür. Son dönemlerde AB hibeleriyle Mesleki Teknik Okullarının sistemleri
incelenmesine rağmen esas sorunun yüksek kaliteli eleman yetiştirme değil, işgücünün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi gerektiği gerçeği göz ardı edilmektedir. Ayrıca işgücü kendilerine yetiştirilmiş, nitelikli eleman değil adeta köle aramakta, bu
ise iş piyasasının ucuz iş gücünü seçerek mesleki teknik okullarından mezun olan
çocuklarımızın güvencesiz, sendikasız çalıştırılmasını, işsizliğe itilmesini getirmektedir. Meslek Okulları ne kadar kaliteli olursa olsun ülke gerçekleri göz ardı edilmektedir. Büyük şirketlere yerli ve ilgili liselerden mezun istihdam yolunda yasal baskı
yapılmalıdır.
l Özel Eğitim ve Özel İhtiyaçlar Göz Ardı Edilmektedir: Engelli, özel eğitime, oryantasyona, PDR hizmetlerine muhtaç öğrenciler kaderine terk edilmiştir. Özel eğitim yasası
kadroları bulunmamaktadır. PDR hizmetleri ilkokullarda verilmemekte, engelli çocuklarımız tamamen ailelerinin çabasıyla okula gelmekte, mülteci, yabancı, ve Türkçe
bilmeyen çocuklar ise sınıflara doldurulmanın dışında hiçbir destek görmemektedir.
l Kamusal Eğitim Finanse Edilmekten Vazgeçilmiştir: Özel okulların oranı gittikçe artmaktadır. Özel okullarda hizmet eden öğretmenler sigortasız, güvencesiz çalıştırılmaktadır. Özel okullar denetlenmezken, bütçeden de ayrıcalıklı bir şekilde
desteklenmektedir.
l Öğretmen Mesleğine, Örgütlü Yapısına Sistematik ve Bilinçli Saldırılar Yapılmaktadır:
Aydın, demokrat tavrı ile Kıbrıs Türk Toplumuna her dönem öderlik etmiş öğretmenin
kimliği ve statüsü bitirilmek istenmektedir. Göç Yasası gibi yasalarla öğretmenler kölelik şartlarına mahkûm edilmişlerdir. Öğretmenlerin değerlendirmeleri ve mesleklerine saygıyı, siyasi makamların müdahaleleri bitirmiştir. Eğitimde hiç
desteklenmeyen, artan sorunlar altında çaresizce çırpınan öğretmenlerimiz, bir yandan da hedef yapılmaktadır. Bazı medyalarda, TC Elçiliğindeki tetikçi yapılarla sürekli
öğretmenler aşağılanmakta, öğretmenlerin örgütlü yapısının bozulması için, itibarsızlaştırmak için ciddi sistematik saldırılar düzenlenmektedir. Özellikle TC Elçiliğinden beslene bazı çevreler öğretmen sendikalarına, onların liderlerine gizli, örgütlü
saldırılar, sinsice ve bilinçli bir şekilde sürekli örgütlenmektedirler. Bu konuda TC Elçiliğinde birçok toplantı yapılmış, organizasyon düzenlenmiştir.
Saydığımız belli başlı sorunlar yanında yüzlerce sorun sıralamak mümkündür. Bu
sorunların bitmesi için ülkemizde katılımcı bir yapıyla eğitimim anlayışı değişmelidir.
İki öğretmen sendikasının 2014'te toplanan Eğitim Şurasına katkıları maksimum ol46

muştur. Bugün ortada Şura Kararları yokmuş gibi davranılmaktadır. Eğitim siyasilerin
oyuncağı, misyonerlik alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitimin her alanında yeni bir anlayışla dizayn edilmeye ihtiyacı vardır. Eğitim bir insan hakkıdır. Nitelikli, çağdaş, kamusal, parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı ilköğretimden üniversite
kademlerine kadar yeniden dizayn edilmelidir. Bir ülkenin sorunlarının toplamının ortadan kalkması ancak böyle bir eğitim anlayışı ile mümkündür.
AKP ve TC Elçiliğini ve işbirlikçi konumuna getirilen UBP-DP Hükümetini uyarıyoruz.
Kamusal Eğitim, Devlet Okullarımız Sahipsiz Bırakılmayacaktır.
Öğretmenlerin ve Sendikaların Yok Edilme Güdüsü ile Hareket Edilmesine Müsaade
Edilmeyecektir.

Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı

Şener ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri
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19.08.2016
Devlet Okullarımız yine Kaderlerine mi Terk edilecektir?
Yıllardır hiçbir bakım ve tadilat yapılmayan devlet okullarımız adeta dökülmekte ve
tehlike saçmaktadır. Yeni eğitim yılına başlamamamıza günler kala bu şartlarda nasıl
eğitim verileceği konusunda endişe duymaktayız. Bu çağda okullarımızın tadilatı için
hiçbir bütçe ayrılmaması iş bilmezliğin ve vurdumduymazlığın bir göstergesidir. Hükümet anlayışlarının artık değişmesi gerektiğini vurgularız. Kaynak yoktur diyenler onlarca
yeni camii yapmakta, bir külliyeye sadece 30 milyon Euro üzerinde para harcayabilmektedir.
1974 yılından bu yana okulların % 90'ı Rum Okulu olarak devralınmış, bu okullara
ise yapılan göstermelik tadilatların dışında ciddi anlamda tadilat yapılmamıştır. Okul
aile birliklerinin ve öğretmenlerin katkıları olmasa devlet okullarında eğitim yapılamaz
hale gelinecektir. Bu çağda suyu akmayan, su depoları 1974 yılından kalan okullarımız
vardır. Bırakın 1974 yılından sonra devralınan okulları, 1990'lı yıllarda yapılan okullarda
bile ihaleye çıkılırken ihale süreci takip edilmemekte, ihale şartnamelerine uyulmamaktadır.
50 öğretmeni olan bir okulda sadece tek bir tuvalet vardır. Öğrencilere düşen tuvaletlerin standardı düşük ve yetersizdir. Hademeler okullardan kaldırılmıştır. Öğretmen,
müdür, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şefi, uzman, denetmen, sekreter, hademe
gibi eksiklikler vardır. Tüm bu sorunlar okullarımızı sağlıksız, denetimsiz, bina yığını
haline getirmiştir. Eğitim Bakanlığı okulların alt yapısının ne durumda olduğunu bilmektedir. Bilinmeyen şudur ki, dışarıdan badanalanmış, boyanmış okulların sağlamlık
derecesi veya binanın kullanımı ortada yoktur. Bunlarla ilgili raporlar varsa bile gizlenmektedir. Okullarda ekonomik yapı, standart kalmamıştır. Diğer yandan okullarda sürekli sınıf ilaveleri yapıldığı için oyun alanı kalmamıştır.
Tüm kamuoyuna okullarımızdaki altyapı sorunlarını ve eksikliklerini tüm çıplaklığıyla
açıklığa getiriyoruz ve bu sorunların acilen giderilmesi gerektiğini, aksi takdirde yeni eğitim-öğretim yılında oluşabilecek olası kaza, yaralanma veya bulaşıcı hastalık neticesinde
sorumluların Eğitim Bakanlığı ve Devlet Yetkililerin olduğunu vurgularız.

Zühre ÖZKARAMAN
Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu (a.)
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NOT: Bütün okullarımızın fiziki yapısının düzenlenmesi, internet erişimin sağlanması ve klimalarının tamir-servis yanında, okulların bütçelerinin oluşturulması gerekmektedir.
Girne Bölgesinde; acilen yeni bir ortaokula ihtiyaç vardır. (Karkası dökülmüş olan
okulun acilen tamamlanması gerekmektedir. )
Mağusa Bölgesinde; Klasik Liseye ihtiyaç vardır.
Lefkoşa Bölgesinde: Klasik Liseye ihtiyaç vardır.
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24.11.2016
ÖĞRETMENLER GÜNÜ SESLENİŞ
Atatürk'ü ve görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimizi minnetle anar, eğitime
yıllarını vermiş ve plaket almaya hak kazanan öğretmenlerimize emeklerinden, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.
Eğitim; geleceğin yurttaşlarının devlet eliyle bilimsel, demokratik, laik, herkese
eşit, parasız ve nitelikli olarak verilmesi gereken bir hizmet olmalıdır. Bu hizmet değerlidir, ve bu hizmeti veren Öğretmen, yani Öğretmenlik Mesleği Elmas değerinde olmalıdır.
Değişen hükümetlere rağmen değişmeyen eğitim, öğretmen sorunları maalesef
kader gibi sunulmaya çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Eğitim sermayenin iştahını
kabartan ve hiç bitmeyen bir kaynak olarak görülmeye devam ederken kamusal eğitim,
kamusal okullar ve bu hizmet, tamamen özelleştirilmek istenmektedir. Kamu hizmeti
veren öğretmenleri değersizleştirilmek, sıradanlaştırabilmek için akıl almaz yöntemlerle
saldırılar artırılmıştır.
Dayatma Paketlerle, Dayatma Eğitimle ülkemize ve gelecek nesillerimize zarar verilmeye devam edilmektedir. Türkiye'de şu anda eğitimde neler yaşanmaktadır biliyor
musunuz?
-

Kadrolu istihdam bitmiştir
Mülakatlarla partilere yakın öğretmenler atanmaktadır
Müdürler, Rektörler Politik Parti yetkilisi gibi siyaseten atanmaktadır
Norm kadro ile 501 öğrenciye bir muavin düşürülmektedir
Norm kadro ile öğretmenlerin iş, maaş, çalışma güvenceleri bitirilmiştir.
Öğretmen ataması yerine ders ücreti ile öğretmenlere ders yükü istenildiği kadar yüklenmektedir.
Farklı dersleri joker gibi her öğretmenin vermesi zorlanmaktadır.
Öğretmenler yargısız infaz edilmektedir
30 bin üzerinde öğretmen açığa alınmıştır
AKP sendikası olan sendikaya bile tahammül kalmamıştır.

Bizim eğitim sistemimizin durumu ve Öğretmenlik Mesleğinin zorluklarını biliyor musunuz?
- Okullar sıfır bütçe ile dilenci durumuna getirilmiştir
- Eğitim bütçesi son 3 yılda %3.5 civarında azaltılmıştır.
- Eğitim yerine öğrencileri üniversitelere müşteri yapmak derdi ile Hükümetler her yıl
Bakanlar Kurulu kararıyla öğrencileri geçirmektedir.
- Öğretmenler ve öğrenciler gittikçe kalabalıklaşan, farklı seviyelerdeki sınıflara hapsedilmekte, öğretmenlere de gardiyan görevi yaptırılmaktadır.
- Okullar yüz sene önceki gibi anti demokratik yönetim anlayışıyla yönetilmektedir.
- Müdür, müdür muavini, öğretmen üzerinde sürekli yük bindirilmektedir.
- Çağdışı, gerici, yobaz müfredat programları ile gelecekte sorgulayan, eleştiren, üreten
değil itaat eden, cahil nesilleri yetiştirmek için okullar dizayn edilmeye başlanmıştır.
- Öğrencilere yeterli rehberlik, oryantasyon, psikolojik destek yapılmamaktadır.
- Toplama kampına dönüştürülen okullarda özel eğitim isteyen öğrencilere bile kadro
yoktur.
- Öğretmenlik mesleği değersizleştirilmiş, yeni öğretmenler Göç Yasasıyla geçim derdine
sokulmuştur.
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- Seçmeci-Elemeci sınavlar yüzünden çocuklarımız yarış atlarına dönüştürülmüş, eğitimin parçası olan kültür, sanat, müzik ve spor etkinliklerine yeterli zaman ayıramaz
hale getirilmişlerdir.
- Müfredatın içeriği boşaltılmış, itaatkar, hedefsiz gençlik yetiştirilmesi için gaza basılmıştır.
- Öğrencilere dini, ideolojik tarikat okullarında yetiştirilmeleri seçeneği sunulmaya başlanmıştır.
- 1985 Öğretmenler yasasında yaklaşık 3000 kadro mevcutken 1800 öğretmen tüm görevleri üstlenmiş durumdadır.
- Okullarımızda bu çağda halen müdür, bölüm, atölye şefi, muavin, öğretmen, hademe,
sekreter eksiktir.
- Öğretmenlerin görünmez emeği yok sayılmaktadır.
Ekonomik değeri yükselen okullar peşkeş çekilmekte, yeni okul yapılmamakta, hiç
bir standart gözetilmeden yapılanlar ve eskiler de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Eksik kadrolarla, yetersiz tuvalet, alan, bina, tesislerle eğitim yılına başlanmakta, her kararla yeni sorunlar yaratılmaktadır. Öğretmenler, uyuşturucu, şiddet
dahi her türlü tehdide karşı okullarına sahip çıkmaya çalışmakla birlikte sorunlar yığını
altında çaresizliğe itilmektedir. Bölüm şefliği, atölye şefliği, denetmen gibi denetim ve
destekleme yöntemleri tamamen terk edilmiş, göstermelik hizmet içi eğitimler, belge toplayıcılığına dönen yükselme kriterleri, kalabalık sınıflar ve hedefsiz öğrenciler ile öğretmenler mesleğine yabancılaşmaya itilmektedir. Yaratılan adam kayırmacı anlayışlar
devam etmekte sonra da yaratılan kötü örnekler yasalara bağlı olarak düzeltilmek yerine
öğretmenlere saldırı, öğretmenlik mesleğini yıpratmak için bilinçlice propaganda aracına
dönüştürülmektedir. Hiç bir sorun çözülmemekte ve öğretmenler tartışma konusu yapılmaktadır. Bazı korunan ve kollanan durumlar bile yine öğretmenlere mal edilmektedir.
Tüm emekçilerin geniş örgütlülüğü dağıtılmak için yapılan çalışmalar bunlarla da sınırlı kalmayarak özelleştirme, esnek çalışma koşulları ( kadrosuz, geçici, güvencesiz,
sendikasız, yarım zamanlı, performansa dayalı çalışma, GÖÇ YASASI...vs) yeni yasal çerçevelerle de desteklenmektedir. KTT Odasının öğretmenlerin çalışma koşullarını değiştirmeyi önermesi, GÖÇ YASASINA destek vermesi boşuna değildir.
• Eğitim Bakanlığı tahakküm altındadır
• Öğrencilere Destekleme, ve Yönlendirme Yapılamamaktadır
• Eğitim, Üretimden, Gerçeklikten Koparılmıştır; Aktif, Yaratıcı, Sorgulayan, Demokrat
Bireyler Yetiştirme Amacından Saptırılmış, toplumların geliştirilmesi istenmemektedir.
• Irkçı, Şöven, Dinci, Cinsiyetçi, Gerici Gençlik Yetiştirilmektedir
• TC'li Öğretmen İstihdamları Kanayan Yaradır
• Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü Düşürülmüştür
• Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı Bitirilmiş, Fırsat Eşitsizliği Üst Noktadadır
• Devlet Okullarının Tek Kuruş Bütçesi Yoktur
• Okul Altyapıları Yetersizdir
• Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir
• Burslar Fakir Çocuklar İçin Değildir
• Tüm Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Devlet Eliyle ve Programlı Yapılmamaktadır
• Öğretmen Angarya Çalıştırılmakta, Görünmez Emeği hiçe sayılmaktadır.
• Okul Yönetim Anlayışı Demokratikleşmelidir
• Yasalar, Tüzükler Çağdışı Kalmıştır, Yeni Yasalara İhtiyaç Vardır
• Mesleki Teknik Okulları amaçsız, hedefsiz hale getirilmiş, müfredatları ise günümüz
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ihtiyaçlarına uymamaktadır. Atölyeler kapatılmış, mesleği gerçek anlamda öğretemeyen ve sistem dışına çıkamayan bir duruma getirilmiştir
• Özel Eğitim ve Özel İhtiyaçlar Göz Ardı Edilmektedir
• Kamusal Eğitim Finanse Edilmekten Vazgeçilmiştir
• Öğretmen Mesleğine, Örgütlü Yapısına Sistematik ve Bilinçli Saldırılar Yapılmaktadır
Keyfi nakiller, görevlendirmeler, atamalar yapılmaktadır. Şu anda TC'den 100 üzerinde öğretmen, işsiz öğretmenler buralarda bunalımdayken, getirilip çift maaşla çalıştırılmaktadır. 30 üzerinde Din öğretmenine ihtiyaç var, denilmekte, TC'den getirilen
öğretmenlerin yanında sınavı geçen öğretmen sahte gerekçelerle atanmamaktadır.
Hukukun, adaletin ortadan kaldırıldığı yerlerde kimlikler Teröristtir.
Saygılarımızla,
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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30.11.2016
ÜLKE GENELİNDE EYLEM VE GREV YAPILACAKTIR
Yaşatılan katliamla 1974'ten sonra oluşturulan rejimin insanımıza değer vermediği; omurgasız siyasetin kuklalık, yalakalık dışında hiçbir sorunu çözmediği, sorumluluk üstlenmediği, bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Bu ülkeye dayatılan paketler, nüfus, denetimsizlik, yol güvensizliği, kaçak işçiler,
çalışma izinleri, öğrenci taşımacılığı ile ilgili uygulamalar ile ülke insanını perişan eden
kukla hükümetler hesap vermelidir.
Çalışma izni olmayan kamyon şoförü için Çalışma Bakanı, sözleşmesi, sigortası
olmayan minibüs şoförü ve sağlıksız öğrenci taşımacılığı için Eğitim Bakanı, yol güvenliğinden sorumlu toplumla dalga geçen Ulaştırma Bakanı HESAP VERMELİ, DERHAL
İSTİFA ETMELİDİR.
30 Kasım 2016 tarihinde toplanan Sendikal Platform aşağıdaki kararları almıştır:
1-) Ülkemizde saatler derhal AB ülke saatleri ile aynı yapılmalıdır.
2-) Çalışma Bakanı, Eğitim Bakanı ve Ulaştırma Bakanı derhal istifa etmelidir.
3-) Bugün saat 16:00'da Başbakanlık önünde Kitlesel Protestoya katılınacak, taleplerin
derhal yerine getirilmesi istenecektir.
4-) 1 Aralık 2016, Perşembe (Yarın) Sendikal Platform içindeki sendikalar ülke genelinde
Grev ve Eylem yapacaktır. Saat 11:00'de Başbakanlık önünde toplanılacak ve kitlesel
olarak cenaze törenine katılınacaktır.
Eylemlerimiz sonuç alıncaya kadar devam edecektir.
Yapılacak eylemlere tüm halkımız, sendika üyelerimiz, sivil toplum örgütleri, velilerimiz,
öğrencilerimiz davetlidir.
YETER BE!!.....
Sendikal Platform adına
KTOEÖS Başkanı
Tahir GÖKÇEBEL
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Tarih:05/12/ 2016
SORUMLULAR HESAP VERENE KADAR EYLEMLERİMİZ
DEVAM EDECEKTİR.
Geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olay neticesinde tüm toplum büyük bir öfkeyle yıllardır bize reva görülen bu düzene isyan etmiştir. Başta sorumluların istifası olmak üzere
hükümetten bir takım taleplerde bulunulmuştur. Hükümet ise çözümü çalışanların
maaşından kesintiye gitme ve yüz yıllık saat uygulaması yerine mesai saatlerini değiştirmede bulmuş, olayı bu kadar basite indirgemiştir.
Biz bu kararı tanımıyor ve 6 Aralık Salı günü (yarın) tüm bölgelerde
08:00 – 13:00 saatleri arasında genel grev ve eylemdeyiz. Yarın saat 09:00'da sendika
binamızda toplanıp, Başbakanlık önünde saat 10:00 da yapılacak mitinge katılmak için
yürüyeceğiz.
Dünya saati yerine uygulamaya konulan düzenleme çözüm yerine daha da kaos yaratmıştır. Bundan dolayı yeni mesai uygulamasını niçin reddettiğimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Öğretmenler yasasının 77. maddesine aykırı olduğu için,
Toplumu dünyadan izole etmeye devam ettiği için,
Çocukların beslenme saatlerini uzattığı için,
Cinayeti ve sorumluların suçunu saat kavramına indirgediği için,
Sorunu çözmek yerine gündem değiştirmek için ortaya atıldığı için,
Dayatma bir uygulama olduğu için,
Servisler ve yaratılan farklı mesailer yüzünden erken giden çocukların güvenliğinin
olmayacağı için,
8) Işıksız, güvensiz yollarda seyahate devam edildiği için,
9) Günlerdir sokaklarda olan öğrencilerle, öğretmenlerle, toplumla dalga geçildiği için.
Bu kaza siyasi sitemin ülkeyi enkaza çevirmesinin belgesidir. Dünya saati uygulamasına geçene kadar ve sorumlular hesap verene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Yapılacak eylemlere üyelerimiz ve halkımız davetlidir.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.
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Tarih:08/12/ 2016

BASIN BİLDİRİSİ
Sendikal platform ile aldığımız karar doğrultusunda okullarda başlattığımız sivil itaatsizlik eylemimiz başarı ile devam etmektedir.
Bu eylemi yapmaktaki amacımız ülkemizde yıllardır devam etmekte olan kış saati uygulamasına tekrar dönülmesi ayni zamanda meydana gelen talihsiz kazada sorumlulukları bulunan yetkililerin istifasının gerçekleşmesidir. Hepimizi derinden etkileyen son
gelişmeler karşısında okullarımızda öğrencilerimizin mağduriyetinin en aza indirilmesi
konusunda büyük bir çaba ve özveri gösterdiğimizi kamuoyunun dikkatine getiririz.
Fakat üzülerek takip etmekteyiz ki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının talimatıyla bazı
okullarda erken saatte okula gelmek zorunda olan öğrencilerin sınıflarına girmesi engellenmekte ve soğukta bekletilmektedir. Sınıflar ayni talimatla kilitlenip, çocukların
08:30'dan önce sınıflara girmeleri engellenmektedir.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri uyarıldığı halde bu konudaki tutumlarını
değiştirmemişlerdir ve daha sert bir tutum içerisine girmişlerdir.
Okullarda kaos yaratan ve geri adım atmayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileridir.
Kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile dayatma saatler
konusunda bir anlaşma yoktur. Kış saati uygulamasına geçilmesi talebimiz devam etmektedir. Hükümetin yeni mesai anlayışı ile çocukların büyük bir kısmı hala karanlıkta
ve sokaktadır. Sığınılacak yer olan okullarımızı da vaktinde açıp öğrencilerimizin bir
zarar görmeden eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Gün boyu yapılan bu uygulamalar okul müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yapmış olduğumuz bu eylem sendikamızın almış olduğu kararlar doğrultusunda yasal
bir haktır.
Buradan yetkililere acil çağrı yapar derhal bu tutumlarından vazgeçmelerini ve öğrencilerin mağduriyetlerine son vermelerini bekleriz.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.
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Tarih:08/12/ 2016
Sorumlular Hesap Vermelidir.
Toplumun uyarılarını, bilimin gereklerini hiçe sayan sorumlulukları ile yüzleşmek yerine yeni kararlarla kaosa oynayan Hükümeti ve Eğitim bakanlığını uyarıyoruz.
Eylemleri yapmaktaki amacımız ülkemizde yıllardır devam etmekte olan kış saati uygulamasına tekrar dönülmesi ayni zamanda meydana gelen talihsiz kazada sorumlulukları bulunan yetkililerin istifasının gerçekleşmesidir. Hepimizi derinden etkileyen son
gelişmeler karşısında okullarımızda öğrencilerimizin mağduriyetinin en aza indirilmesi
konusunda büyük bir çaba ve özveri gösterdiğimizi kamuoyunun dikkatine getiririz.
Fakat üzülerek takip etmekteyiz ki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı konuyu çok farklı
noktalara çekerek çocuklarımızın üzerinden politika yapmakta, öğretmenlere ise rüşvet
önermeye çalışmaktadır.
Eylemi kırmak için sürekli okul idarelerine baskı yapan, sabah sınıfları kilitleten Eğitim Bakanlığı, son olarak 7.10 da okula gelen öğretmenlere ek mesai ödeneceği kararı
alarak öğretmeni aşağılamış, çalınmış saatleri gözden kaçırmak istemiştir. Bu kararla
aslında günlerdir çocukların karanlıkta yollara döküldüğü kabul edilmiş, günlerdir çocukların 7'den önce okula geldiği ancak 8.30 da sınıflara alınmaya zorlandığı, okul saatinde oynama ile çalınan saatin yerine konulmuş olmayacağı ve çocukların üzerinden
politika yapılarak dayatma arap saatine onay verilme iradesizliğini saklama gayreti olduğu anlaşılmıştır.
Kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile dayatma saatler
konusunda bir anlaşma yoktur. Kış saati uygulamasına geçilmesi talebimiz devam etmektedir. Hükümetin yeni mesai anlayışı ile çocukların büyük bir kısmı hala karanlıkta
ve sokaktadır. Sığınılacak yer olan okullarımızı da vaktinde açıp öğrencilerimizin bir
zarar görmeden eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Öğretmenimiz zaten okuluna
erken geliyor ve çocuklarımıza sahip çıkıyor. Etik olmayan, aşağılayıcı EK MESAİ önerisini de kabul etmiyoruz. Hükümetin kaynağı varsa başka çocuğumuzun ölmemesi için
tedbirler almasını öneririz.
Anayasamıza göre çocuklarımızın beslenme, dinlenme, uyku, aşlıktan koruma, sağlık,
eşit eğitim hakkını gasp eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Velilerimizin de kendi çocuklarına yapılan ve sürekli yapılması düşünülen bu uygulamayı kabul etmemesi çağrısını yapıyoruz. Sözleşmesi sigortası olmayan, yaş sınırı bulunmayan, kontrollerini
arabadan anlamayan okul müdürlerinin yapmak zorunda bırakıldığı, şoförünün kim olduğu, çalışması, sözleşmesi, yaşı bilinmeyen bir taşıma sistemsizliği ile karşı karşıyayız.
Bu durum defalarca yazılı iletmemize rağmen tedbirlerle ilgili hiç adım atılmadığı gibi
bu gün da sorumluluk yüklenilmekten kaçılmaktadır. Çocuklarımız için, bir daha böyle
acılar yaşanmaması için eylemlere destek vermelerini, her sorumluluğun alınması için
yanımızda olmaları çağrısını yapıyoruz.
12.12.2016 Tüm okullarımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda yönetim kurulumuz toplanmış ve sendikal platform kararlarına ek olarak şu kararları almıştır:
1-13.12.2016 Salı günü tüm öğretmenlerimiz 7.55-13.05 saatleri arasında görevi başında olacak ve derslerini aynı şekilde yapacaktır. Eylem kararımıza devam edilecektir.
2-Baskı altına alınan ve bakanlığın temsilcisi olmaya zorlanan Tüm Okul İdarecilerimiz (Müdür ve Muavinler) grevde olacak ve hiçbir görev kabul etmeyecektir.
UBP-DP Hükümetini ve Eğitim Bakanlığını sağduyulu olmaya ve hesap vermeye davet
ederiz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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20.12 2016
KTÖS – KTOEÖS – TRAKAYAD
Ortak Basın Açıklaması
Trafiğimizde yaşanan acının ve hastanelerde verilen yaşam mücadelesinin sorumlusu
hükümettir. Kış saati uygulamasına dönülmeden, hayat kurtaracak ve kalıcı sakatlıkları
önleyecek bir trafik güvenliği sistemi oluşturulmadan ve olayın baş sorumlusu üç bakan
istifa etmeden mücadelemiz bitmeyecek, toplumsal vicdanımız rahat etmeyecektir.
Saatlerin geri çekilmesi ve yaşanılan elim trafik çarpışmasında yitirdiğimiz canların
sorumlularının hesap vermesi için verdiğimiz mücadele, bakanlığın günü kurtarmaya
yönelik aldığı 8.30 kararı ile daha da kaosa sürüklenmiştir. Bu bağlamda başlattığımız
sivil itaatsizlik eylemi de taşımacılık olan okullarda ciddi sıkıntılar doğurmuş faaliyetleri
arzu ettiğimiz şekilde yürütülememiştir.
Mücadele ile az da olsa bir gün ışığı kazanılmış ve öğretmeni yıpratacak, ön yargılı
eleştirilere hedef yapacak ders kaybının önüne geçilmiştir. Bilinmesini isteriz ki alınan
bu karar bakanlığın saçma sapan kararlarının içinde çocuklarımızın eğitimi adına alınabilecek en sağduyulu karardır. Altını çizmek isteriz ki saatlerin geri alınması, sorumluların hesap vermesi için başlattığımız mücadele ayni kararlılıkla ve artarak devam
edecektir.
Sonuç elbette bir zafer değildir. Böyle bir algı oluşması da yanlıştır. Ancak yeni çalışma saatleri okullarda hükümet tarafından yaratılan kaosu önleyecektir. Sendikalarımız, kukla hükümete karşı, okulları, öğrencileri, öğretmenlerimizi, velilerimizi kaosa
sürükleyen; kış saatine dönüşü ve sorumluların hesap vermesini unutturan bu durumu
ortadan kaldırmış, mücadelenin başındaki amacı daha da netleştirmiştir.
Sendikaların sivil toplumun içerisinde toplumsal haklar için mücadele ettiğini hatırlatalım. Görevlerimizden biri de sorunların çözümü için kamuoyu ve farkındalık yaratmaktır.
Sendikalarımız, toplumsal fayda sağlayacak kararlar üretmiş, hükümetin yanlıştan
dönmesi adına çözüm önerileri sunmuştur. Bu kararların eleştirilecek tarafları elbet vardır. Bu eleştirilerin toplumsal mücadeleye yapıcı katkısı yadsınamaz. Mücadeleye destek
veren başta üyelerimiz olmak üzeri tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, mücadele etmeyip her eyleme ön yargılı davrananları sorumluluk almaya davet ederiz.
Bu anlamda;
1- Trafik güvenliği (eğitim, denetim, mühendislik, ve acil hizmetlere dayanan sistem);
2- Öğrenci taşımacılığı;
3- Kış saati uygulamasına geçilmesi;
4- Yaşanan trafik cinayetinden sorumlu olan bakanların görevden alınması;
5- Toplumun yaşadığı sıkıntılar üzerinden rant sağlayan, rüşvet alan, ihalesiz işler yapan
siyasilerle mücadele edilmesi.
Akla bilime uymayan, çocuklarımızı karanlığa soğuğa mahkum eden saat uygulaması
devam etmektedir. Saatler geri alınmadan, topluma hizmet edecek bir trafik güvenliği
sistemi oluşturulmadan sorunların çözüldüğünü kabul edemeyiz. Sorunların çözümü
ile ilgili kaygı duyanlarla birlikte mücadele örmeye devam edeceğiz.
Şener Elcil
KTÖS

Tahir Gökçebel
KTOEÖS
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Hüseyin Sevay
TRAKAYAD

Tarih: 22.12.2016
Torpil Hükümeti
Yeni eğitim yılının ilk yarısını tamamlayacağımız bu günlerde yine hükümet anlayışı
partizanca devam etmektedir. Devlet okullarımızda altyapı eksiklikleri devam etmekte,
yeni okul ihtiyacına rağmen (Girne, Lefkoşa, Mağusa) adım atılmamakta, doğru dürüst
bakım ve tadilat yapılamamaktadır. Kitaplar eksik, temizlik malzemesi eksik, kâğıt bile
alınacak kaynak yoktur. Çağ dışı kalmış bir anlayış ile Eğitimde de Kaos yaşatılmaktadır. Dinselleştiren, muhafazakârlaştırılan, içi boşaltılan, ithal müfredata sahip, bilimsellikten uzaklaşan ve niteliği gittikçe yok edilen ticari mala dönüştürülen bir eğitim
sistemi geleceğin yurttaşlarını yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu yetiştireceğimiz yurttaşlar
özel okulların, tüccarların, tarikatların, vakıfların eline bırakılmıştır. Bu gün okullarda
44 atölye şefi, 170 bölüm şefi, 10 öğretmen, 30 muavin, 3 müdür, 15 sekreter, 35 hademe eksik ama bunların tamamlanması yerine TORPİLLE; SİYASİ RANT UĞRUNA ihtiyaç olmayan alanlara siyasi atamalar, görevlendirmeler yapılmaktadır. Gerçek
ihtiyaçlar ise karşılanmamaktadır.
Devlet okullarına kaynak, kadro, bütçe yoktur denilmektedir. Ancak adam kayırma,
kişiye özel ihtiyaç olmadan suni ihtiyaçlar yaratılarak birilerinin gelinidir, birilerinin torunudur diye bugün ihtiyaç olmadan görevlendirme ve nakil için kadro yaratmada sınır
olmamaktadır. Bu gün yasa dışı olarak olmayan kadroya nakil yapılan eski cumhurbaşkanının torunu, sayıştayın kızı sendikamızın hukuksal mücadelesi sonucu bu nakli geri
alınmıştır. Bu kişi bugün halen daha okla gitmemekte ve gitmediği yere de kadro eksiği
varmış gibi yeni münhal açılmaktadır. Mevcut kadrolu öğretmen sırf eski cumhurbaşkanının torunu sayıştayın kızı olduğu için mi? Bu öğretmenin nereye gittiği bilinmiyor
ve korunuyor. 30 kadar Din Ahlak Bilgisi öğretmeni ihtiyacı gösterildiği halde bunların
çoğu TC' den misyoner olarak çift maaş ile istihdam edilmesine rağmen ve sınavda başarılı olmuş ve atanmayı bekleyen Din Ahlak Bilgisi öğretmeni gerekçesiz atanması yapılmamıştır. Kişiye özgü, yasa dışı kokuşmuş bir siyasi anlayış ve idareye artık DUR
denmelidir.
Ağır aksak devam eden eğitim tamamen öğretmenin ve okul müdür ve müdür muavinlerinin sırtına yüklenmiştir. Birinci dönemi tamamlayacağımız kısa sürede çocuklarımız halen daha öğretmensiz ve kitapsız müfredatsız olarak öğrenim görmektedir.
FETÖ'cu çıkan kitapların yenileri daha okullarımıza gelememiştir. BEAL, 20TFL, LAGSL
ve Türk Maarif Kolejlerine girecek çocukların eksik bir sistem ile nasıl eşit bir sınav anlayışında değerlendirileceği de düşündürücüdür. Seçmeci elemeci sistemin devam ettiği
bu süreçte devlet okullarında durumlar eşitlikten uzak daha geriye götürülmektedir.
KTOEÖS olarak bu yaşananlara sesiz kalamayacağız, üç maymunu oynayanlara karşı
mücadele etmeye devam edeceğiz. Pisliklerin, torpillerin örtüsünü kaldıracağız.
Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde. Ve onların yürekleri bizim
altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. (Y.Güney)

Zühre ÖZKARAMAN
Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu (a)
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Tarih: 24/01/2017
Gizli Ajandanız Nedir?
Anafartalar Lisesinin ortadan kaldırılmak istenmesi Eğitim Bakanlığının gizli bir ajandasıdır. Eğitim Bakanlığı öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle, halkımızla dalga geçmektedir.
Son yıllarda onlarca cami yapılmıştır ancak tek bir yeni okul yapılmamıştır. Okul
binaları dışında eğitimde yığınla sorun birikmiştir. Var olan sorunları diyalogla çözmek,
süslü vaatlerle gerçeği gizleyerek yeni politikaymış gibi var olan okulları kapatmak, taşımak derdine düşmüştür.
Atılmak istenen her adım “Ben bilirim, yaparım” mantığıyla veya birileri istedi
diye yapılmaktadır. Sorun çözmek yerine her atılan adım, yeni sorunlar yaratmakta, var
olan sorunlara eklenerek içinden çıkılamaz bir durum oluşturmaktadır.
Şu anda müfredat dinselleştirilmiş, çağdışı kalmıştır. Öğrenci ve öğretmene hiçbir
destekleme yapılmamaktadır. Özel eğitim yasası, özel eğitim öğretmeni, psikolojik rehberlik kadrosu ilkokullarda bulunmamaktadır. Dinsel, gerici bir eğitim sistemi ile geleceğin yurttaşları yetiştirilmektedir. Eğitim ticari mala dönüşmüştür, yurttaş yetiştirme
özel okullara, vakıflara, tarikatlara bırakılmıştır.
TC'den öğretmenler getirilmekte, işsiz yüzlerce öğretmen ise dışarıda tutulmaktadır. Taşımacılık, yüksek öğretim politikaları iflas etmiştir. Kantinler peşkeş çekilmektedir. Şimdi ise devlet okullarımız peşkeş tehlikesi altındadır.
Şu anda öğrencilerimiz uyuşturucu, kriminal suçlar, kumar gibi tehditlere açık
durumdadır ve uyarılarımıza rağmen hiçbir önlem alınmamaktadır. Hedefsiz bırakılan
öğrencilerimiz sadece seçmeci – elemeci sınav sistemi ile sportif, kültürel etkinliklerden
yoksun bırakılmış, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
Orta öğretimin 45 okulunda 44 atölye şefi, 170 bölüm şefi, 10 öğretmen, 32 muavin, 3 müdür, 15 sekreter, 35 hademe eksiktir. Devlet okullarının tek kuruş bütçesi yoktur. Girne'ye en az 1 ortaokul, 1 meslek lisesi, Lefkoşa'ya 1 lise ve Mağusa'ya da 1 liseye
ihtiyaç vardır.
Bütün bu sorunlara her geçen gün yenisi eklenirken Eğitim Bakanlığının bu sorunlara çözüm üretmediği yetmezmiş gibi, yeni kaoslar yaratacak uygulamalara gitmektedir. Şu anda Eğitim Bakanı gizli, torpilli atamalarla ilgilenmekte, yasadışı işlerle
torunlara nakillerle uğraşmaktadır. Öğretmen sendikaları ile, okullarla kavga etmekte,
fakir çocukların burslarına göz dikmekte, ticari okulların etkinliklerine katılmakta, ilahiyat okullarının yasa dışılığına göz yumarak yeni emirleri beklemektedir.
Sayın Eğitim Bakanı bizi, Girnelileri, halkı, yüzlerce Anafartalar mezunu insanı enayi
yerine koyarak açıklama yapmaktadır.
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Eğitim Bakanına Soruyoruz:
1-) Laboratuarı, akıllı odaları, salonları vs. ile birkaç yıldır belediye ve AB katkıları ile de
2 milyon yatırım yapılan Anafartalar Lisesini kapatacaksaydınız, yatırıma niye izin
verdiniz?
2-) Anafartalar, 23 Nisan bölgesinde herhangi bir şirkete (otel, AVM, restaurant vs.) arazi
tahsis edilmiş midir?
3-) Belediye başkanı, Kaymakamı ziyaret ettik, haberleri yoktu, ne ara kimlerle proje
yaptınız?
4-) 8-10 yıldır Karakum bölgesinde karkası bitirilen okulun projesi ihtiyaç olduğu net
olan ortaokulun ivediliğini niye değiştirdiniz?
5-) Güney Kıbrıs'ta bile öğrenci sayısı 600'ü geçmeyen okullar varken 1000 üzerinde öğrenciye sahip 23 Nisan İlkokulunu neden daha da büyüteceksiniz. Yoksa ilerde onun
da taşınma gerekçesini mi hazırlıyorsunuz?
6-) Girne'ye 6-7 daha otel projesi varmış. Kısa sürede nüfus artacaktır. Yeni okul açmak
yerine var olanları niye bozmak istiyorsunuz? Yoksa gizlice sözler mi verdiniz?
7-) Karakum'daki okulun trafik sorunu olduğunu bilmiyorsanız araştırınız. Buraya kalabalık bir okul yerine ortaokulu taşımak varken, alel-acele Anafartalar Lisesini boşaltmak istemenizin gerçek nedenini niye saklıyorsunuz?
8-) Liseli öğrenciler yürüyerek gelirken, yeni trafik sorunları ortadan kaldıracak olan
projeler üretmek yerine burayı küçük çocukların tamamının taşınacağı, ilkokul yapmak istemeniz gizli ajandanızın ilk adımı mı?
9-) Tek Girne lisesini var olan yerden Karakum'a taşırken öğrencileri de taşımak zorunda
olacaksınız. Trafiği, sosyal sorunları düşündünüz mü?
10-) Sorunsuz yeni okul açmak varken, kime hangi rant için söz verdiniz de yasadışı nakillerde olduğu gibi ısrar etmektesiniz?

Sn. Eğitim Bakanı,
Anafartaların duygusal bağlarını, sosyolojik sorunları hiç hesaba katmadan, yemin
etmiş gibi hareket ediyorsunuz. Eğitimde yığınla sorun vardır ve çözümü için katkı koyuyoruz ve koymaya devam etmeye hazırız. Var olan sorunlara sorun eklemek yerine
enerjinizi sorunların çözümüne harcamanızı öneriyoruz. Tabi ki ortada bir rant, bir gizli
ajanda yoksa.

Saygılarımızla,

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurul a.
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20 Şubat 2017
Ortak Basın Açıklaması
Kıbrıs'ın kuzeyinde trafikte insan hayatı kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek hiçbir zaman öncelik olmamıştır. Bu gerçek, toplumun memuru olması
için seçilen siyasilerin hayata geçirdikleri bilim ve etik dışı uygulamalarla birçok kez kanıtlanmıştır.
Sayıştay'ın sabit hız tespit kameraları ile ilgili olarak yayınladığı performans denetim
raporunun ilgili hükümetlerce ve gelen giden Ulaştırma Bakanlarınca hiçbir zaman ciddiye
alınmaması, kullanımda olan yüz kamera hakkında hiçbir bilimsel ihtiyaç raporunun bulunmaması, ve kamera alım, kurulum, bakım, ve çalıştırılmasının ihalesiz ve tek elden
yapılmakta olması, niyetin topluma fayda sağlamak değil, sadece ve sadece rant sağlamak
olduğunu ortaya koymak için yeterlidir.
Trafik güvenliği sorunlarımızın çözüm bulabilmesi için, dünya örneklerini temel alarak
yıllardan beridir yapmakta olduğumuz sözlü ve yazılı çağrılar cevapsız kalmıştır. Yetkili
koltukları işgal edenlerin toplumun ihtiyacı olan değişimi yaratmak gibi bir dertleri hiç
olmadığı, inatla yapmakta oldukları yanlışlardan bellidir. Dolayısı ile toplum ayağa kalkmalı ve duyarlı tüm örgütler birleşerek trafikte hayat kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek için verilmekte olan mücadeleyi yükseltmelidir.
Toplum olarak sorumlu olduğumuz açıktır. Ancak, sistemi yönetiğini iddia eden çalışanlar hepimizden daha sorumludur, ama maalesef sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Ulaştırma Bakanı sayın Kemal Dürüst'e soruyoruz: Bakanlığınız süresince
kaç insanımız trafikte hayatını kaybetmiştir? Meydana gelen bu ölümlerin sorumluluğunun kaçta kaçının sizde olduğunu düşünmektesiniz? Kamera uygulamasının
bilim ve etik dışı olduğunu yıllardır dile getirmiş olmamıza rağmen, neden 30 yeni
kameranın ihalesiz alımını onaylayıp şov yapmayı seçtiniz? Doğruları yapmak sizi
çok mu rahatsız etmektedir?
Eğitim Bakanı sayın Özdemir Berova'ya soruyoruz: Yaşanan büyük kayıplara rağmen, öğrenci taşıyan otobüslerin denetimini yaptırmayı düşünmekte misiniz? Öğrenci taşıyan otobüs şirketlerinin ödemelerinin bakanlığınız tarafından hala daha
yapılmadığı doğru mudur? Bir buçuk yıl önce bakanlığına teslim edilmiş, anasınıf
ve ilkokul 1, 2, ve 3. sınıf eğitimi kapsayan Trafik Güvenliği Eğitim kitaplarını ve
bu kitapların içeriğindeki materyali eğitim müfredatlarının doğal parçası yapmak
için hangi adımları attınız? Yoksa, çağdaş Trafik Güvenliği Eğitiminin çocuklarımız
için gereksiz olduğunu mu düşünmektesiniz?
Çözüm yolu ve yapılması gerekenler bellidir. Yıllar öncesinden yetkililere yazmış olduğumuz gibi, Meclis bünyesinde bir Trafik Güvenliği Kriz Masasının oluşturulması ve
uzman bir danışman kurulu desteği ile topluma hizmet verecek bir Trafik Güvenliği Sistemi oluşturulması gerekmektedir.
Toplum olarak eğitim, denetim, ve mühendislik temellerinde çalışacak ve trafikte insanlarımızın hayatını kurtaracak ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önleyecek bir
Trafik Güvenliği Sisteminin oluşturulmasını hep birlikte talep etmeliyiz. Değişemediğimiz
ve değişime destek olmadığımız her gün kayıbımızdır.
Doğrular toplumumuzdan yanadır.
Bu konuda duyarlı olan sivil toplum örgütleri ve sendikaları 22 Şubat Çarşamba günü
saat 17:00'de KTÖS'te yapılacak toplantıya davet ediyoruz.

Hüseyin Sevay
TRAKAYAD Başkanı

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı
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Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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3. BÖLÜM
Bilimsel, Demokratik, Laik Eğitim
için Sendikamızın Mücadelesi
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Tarih: 08.09.2014
Eğitimin Niteliğini Artırmak Takiyye ile Olmaz
CTP-DP Hükümeti ve Eğitim Bakanı Devlet Okullarında bilimsel, parasız, demokratik eğitim verilmesini sağlamak ve kamusal olan bu hizmetin niteliğini artırmakla yükümlüdür. Biçim olarak eğitime, öğretmene önem veriyor gözükse de içerik olarak
eğitimde popülizm, çıkar ve takiyye yapılmaktadır. Sistematik olarak eğitim hizmetini
veren öğretmenin haklarını budayan, eğitimi metalaştırıp özel okulları teşvik eden CTPDP ve Eğitim Bakanı, uygulanan yeni Liboş politikaların yarattığı kaos ve yıkımı öğretmen, öğrenci ve veli üzerine yıkarak yağ gibi de su yüzüne çıkmak istemektedir.
Her söylemde öğretmeni hedef yapan, haklısınız denilen konularda dahi hiçbir
adım atmayan CTP-DP'li bakanlar ve çaresizleri oynayan Sn. Eğitim Bakanı sadece popülist politikalarla günü kurtarma mantığı ile hareket etmeye devam etmektedir. Hem
nala hem mıha vurularak eğitimde nitelik sağlandığını zannetmektedir.
CTP-DP'li Bakanlara ve Eğitim Bakanına SORUYORUZ ?
·
2008 ve 2011'den sonra mesleğe giren ve AYRIMCILIĞA, ADALETSİZLİĞE uğradığını sizlerin de kabul edip timsah gözyaşları döktüğünüz öğretmenler için neden kılınızı
kıpırdatmıyorsunuz?
·
Her yıl tecrübe etmemize rağmen neden bu yıl da öğretmen, muavin, müdür, şef,
atelye şefi v.s gibi temel ihtiyaçları gideremediniz, özel okullara kamusal eğitimi peşkeş
çekmek için bilerek, isteyerek mi boş kadroları tamamlamıyorsunuz?
·
Sizlere yüzlerce kaynak gösterdik, üçlü kararname atamalarına devam ediyorsunuz fakat kaynak yok diyerek öğretmen almıyor, okullara tek kuruşluk bütçe tahsis etmiyorsunuz. Velileri soğana çevirmişken eğitimin parasız olduğunu mu
düşünüyorsunuz?
·
Öğrenciyi, öğretmeni, veliyi perişan eden, soyan, seçmeci-elemeci, piyasa malı haline getirilen bu eğitim sistemini önceden söz vermenize, şura karalarına yasa ve tüzüklere rağmen neden hatalarınızla yüzleşerek değiştirmek yerine hep kıvırtarak sistemi
kalıcılaştıran popülist yaklaşımlara yöneliyorsunuz?
·
Sn. Eğitim Bakanı her programda boşta oturan öğretmenler var diyerek üstü kapalı imalarla, öğretmenleri aşağılıyorsunuz. Yasa ve tüzüklerin sahibisiniz, öğretmen
haklarını daha da budamak için siz siyasilerin istismarlarını, torpillerini öğretmenin sırtına yüklemek mi istiyorsunuz? Öğretmen ihtiyaçları giderilmediği halde öğretmen kadrosunu elinde tutan ve yıllarca görevine gelmeyen mesela Anafartalar Lisesi, Müzik
Öğretmeni nerede biliyor musunuz?
·
İdeolojik, muhafazakâr, dogmatik AKP patentli tek okul için 25 milyon Euro harcanırken, dayatma paketlerle Kıbrıs Türk Toplumunu dönüştürmek isteyen misyonerlik
faaliyetlerine üç kuruşluk koltuk uğruna eyvallah çekmeye devam edecek misiniz?

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih : 26/06/2015
Eğitimde REFORM sözcüğü arkasına saklanarak takiye yapmayalım.
Eğitim egemen sınıfın, ayrıcalıklı, zengin kişilerin ideolojilerine göre örgütlemekten
vazgeçmeliyiz. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilimsel, demokratik, parasız,
herkese eşit, laik ve kamusal bir eğitim sistemini oluşturmak için KTOEÖS her zaman
mücadele etmiş ve etmeye devam edecektir. Eğitimin metalaşması, seçmeci elemeci sınav
modellerinin yaratılması ile birlikte sadece zenginlerin, ayrıcalıklıların bir hakkı egemen
ideolojinin bir aygıtı durumuna dönüştürülmüştür. Bu güne kadar eğitimde istediği kararları geçirerek kaos yaratan hep popülistçe davranan siyasiler olmuştur. Her siyasi
partide REFORM adı altında uygulama yaparak eğitimde kaosu derinleştirmiş, özel okullara avantaj sağlamıştır. Bugün de siyasiler bir proje ve ön çalışma yapmamış ancak yıl
sonuna gelindiğinde memnun edilecek çevrelere göre eğitim uzmanı olmuştur.
Sn. Eğitim Bakanı atandıktan sonra KTOEÖS olarak 24/12/2014'de ivedilikle ele
alınması gereken konuları bildirdik. 2011 yılında yapılan çalıştay kararları doğrultusunda eğitim sisteminde bilimselliğe geçilmesi, bakanlık yapılandırılması, müfredatlar,
yasa ve tüzükler, eksik kadrolar, yüksek öğrenim, okul bütçeleri, okulların yeniden yapılandırılması, mesleki teknik öğretimin ele alınması, öğretmen statülerini dile getirdik.
Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine katkı koymaya hazır olduğumuzu ortaya koyduk.
Sn. Bakan yılsonuna geldiğimiz bu günlerde mi eğitim de REFORM aklınıza gelmiştir?
1- Eğitim sisteminden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı % 10 öğrenci sınıfta kalmıştır.
Şu anda nasıl tüzükleri yasaları çiğneyeceğinizi mi, yıl sonunda nasıl kuralları değiştireceğinizi mi düşünüyorsunuz?
2- Meslek liselerine gidiş oranını artıracağınızı söylüyorsunuz, meslek liselerini talep
eden öğrenciler bazı okullara kayıt yaptıramazken bazı okullar öğrenci bulamamaktan
kapanma noktasına gelmiştir. Sistemsizliğin çaresini üretmek yerine konuyu baskılarla çözeceğinizi mi sanıyorsunuz?
3- Bazı velilere tüzüğe rağmen istediği okula kayıt yapma hakkı veriyorsunuz, bazı okullara fazla öğrenci, bazı okulların da kapanacak kadar az öğrenci almasının yolunu
çözebilecek iradeden yoksun musunuz?
4- Siz uyardığımız halde yıl içerisinde gerçek anlamda tek bir “Teknik Kurul Çalışması”
toplamadınız bugün mü sorun olduğunu anladınız?
5- Eğitimde reforma BİLİMSEL veriler temelinde hazırız. Eğitim dinselleştirilmekte, metalaştırılmakta, niteliksizleştirilmekte, öğretmen köleleştirilmekte, devlet okulları, öğrencileri gözden çıkarılmakta iken hangi REFORM'dan bahsetmektesiniz?
6- Tek bir devlet okulunun bütçesi yoktur. Okullar yasadışı olarak zorunlu şekilde veliden para talep etmektedir, siz haberdar değil misiniz?
7- Özel okullar kendi başlarına buyruk olmuşlardır. AÖA'yı bile kapatmak için hamle
yapmışlardır. Siz nerdesiniz?
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Sn. Bakan
Biz öğrencilerimizin kalmasından yana değiliz. Samimiyseniz gelin sitemi birlikte
değiştirelim seçmeci-elemeci sınav modellerini kaldıralım, eğitimi nitelikli, kamusal ve
parasız hale getirelim, kar amaçlı özel okulları kaldıralım, eğitimi dinselleştirilmekten
kurtaralım, müfredatları bilimsel, demokratik, laik yapalım.
İlahiyatı bilimsel okula dönüştürelim. Ülke ihtiyaçlarına göre aklı özgür, donanımlı yurttaşlar yetiştirelim. İnsan kaynaklarımızı plansızca harcamayalım, okullarımız
ticari öğrencilerimizi müşteri olmaktan çıkaralım. Kamusal eğitim hizmeti verecek olan
öğretmenleri ve öğretmenlik mesleğini tavana çıkaralım. Bu yapacaklarımıza tam gün
ihtiyacımız varsa biz tam güne hazırız yeter ki TAM EĞİTİM yapalım yeter ki insan yetiştirelim.
Takiye, politika yapmaktan vazgeçelim, yıl sonuna kadar hademe, sekreter, öğretmen, muavin, atölye şefi, müdür ihtiyacını bile gideremeyen Milli Eğitim Bakanlığı
olarak Lahana Turşusu kurmaktan vazgeçelim.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 17/02/2016
Yeni Ekonomi Politikaları, İlahiyat, Siyaset Üçgeni = Yolsuzluk
2008 yılında uygulamaya konan Sosyal Güvenlik Yasası'nın ardından 2009 yılında topluma yeni bir ayar verme projesi gündeme gelmiştir. 2009 yılından başlamak
üzere tüm KKTC hükümetleri bu toplumsal dönüşümün hayata geçirilmesine çanak tutmuşlardır. Hedeflenen (Tıpkı 1980 Türkiye'sinde başlayan dönüşüm gibi) toplumda kanaatkar, itaatkar ve şükreden bireyler yetiştirmek.
2009 yılından başlayarak tasarlanan bu değişim çerçevesinde 2011 yılında “Göç
Yasasının” topluma dayatılması, ardından hayat pahalılığının dondurulması ve buna
paralel olarak meslek liselerinde ilahiyat bölümünün açılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bunun başarısızlığa uğramasının akabinde Hala Sultan İlahiyat Koleji açılmıştır. Bu muhafazakar toplum mühendisliği hayata geçirilirken KKTC tarihinde en büyük
yolsuzlukların yaşanması manidardır.
Herbiri büyük bir skandal olan Lefkoşa Belediyesi, Ercan Havalimanı, Kumarcılar
Hanı, Gençlik Dairesi ve Piyangolar İdaresi gibi yolsuzlukların hepsi bu dönemin eseridir.
Polatpaşa lisesinde bugün yaşanan, pedagoji eğitiminin gerektirdiği niteliklere
sahip olmayan bir kişinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini müfredatlara uygun olmayan yöntemlerle (-hurafelerle-) işlemesini esefle karşılıyoruz. Cinler, periler, şeytanlar
gibi soyut tanımlamalarla öğrencilere yaşattığı korkular öğrencilerde travmalar yaratmıştır. Bundan dolayı aileler büyük sorunlar yaşamakta ve devamlı surette okul yönetimine ve eğitim bakanlığına şikayette bulunmaktadırlar. Farklı okullardan söz konusu
şahısla ilgili şikayetler daha önceden de yapılmasına rağmen bakanlık buna kulak tıkamış görmezlikten gelmiş, görevden almaya cesaret edememiştir.
Bir kolunda cinci hocalar, bir diğer kolunda hırsızlar ve yolsuzlar ile yürüyen siyasiler
toplumu ortaçağ karanlığına sürüklemektedirler. KTOEÖS olarak buna izin vermeyeceğiz.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.
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01.03.2016
KONU: DİN KİSVESİ ALTINDA İSTİSMAR YAPILAMAZ
BASIN AÇIKLAMASI
Polatpaşa Lisesinde din dersi öğrettiğini sanan ve birçok konuda hatalar yaparak, öğrencilere zarar veren imamla ilgili baskılardan olsa gerek, bazı yazılar ve yorumlar haksız
infaz yapıldığı ile ilgili yorum yapmaktadır. Öncelikle bir mezhebin zorunlu din dersi yapılması karşısında Türkiye'de bile AHİM gidilmiştir. Velilerin yapmış olduğu başvuruda, AHİM
zorunlu din dersinin insan, çocuk, kültür, farklılıklara aykırı olduğu net kararı vardır. Öncelikle ülkemize bir mezhebin dayatmasının yapılması doğru değildir.
Burada yetişen din öğretmenleri varken bu ülkeyi bilmeyen misyoner öğretmenlerin
okullarımızda görev alması bazıların Kıbrıs Türk Toplumuna hakaret etmesi doğru değildir.
Talep var denilerek sadece bir mezhebe dayalı din eğitimi altında bilim dışı dayatmanın
yapılması doğru değildir. Henüz taze olan beyinlerin düşünme, karar verme kapasiteleri
yok edilerek tartışılamayacak olan dogma bilgilerle doldurulması doğru değildir. Aklım özgürleştiren, düşündüren, kritik yapabilen bilimsel bir bilgiden geçirerek belli bir yaştan
sonra özgür insanların dini kendilerinin tercih edebilme şansına sahip olması çok daha
doğrudur. Bunları biz değil eğitim bilimleri belirtmektedir. Ancak konu olan din görevlisinin
uzun süredir gittiği okullarda bir çocuklara, velilere, öğretmen ve idarecilere çok daha farklı
sıkıntılar yaşatmıştır. Kendisi birçok kez gerek çocuk velileri, gerek öğretmenler, gerekse
okul idareleri tarafından uyarılmış, eğitim bakanlığı haberdar edilmiştir. Maalesef eğitim
bakanlığı sessizliğini, çaresizliğini, basiretsizliğini, teslim olmuş halini her zamanki gibi
korumuş gerekli adımı atmamış ve bıçak kemiğe dayanmıştır. Bunun için öğrenciler, veliler,
öğretmenler, sendikamız olaya müdahil olmak zorunda kalmıştır. Bahse konu olan din görevlisi hocamızın bazı gaflarını gittiği okullarda öğrenciler başta olmak üzere herkes bilmektedir.
Mehmetçik Ortaokulundan Eğitim Bakanlığı tarafından yaptıklarından dolayı alınıp, Polatpaşa Lisesine zorunlu olarak görevlendirilen din görevlisinin birkaç gündür haksızlığa
uğradığı ile ilgili yapılan yanlı yayınlar doğru değildir. Çocuklara küfürlü ve aşağılayıcı sözler kullanma, çocukların kafasına kitapla vurma, dövme, cinle, şeytanla çocukları korkutma, çocuklara siz Hıristiyansınız diye laflar söyleme, Müslüman olsanız yılbaşını
kutlamaz sınıf süslemezsiniz aşağılamalarında bulunma, Noel ağacına yukarıdan İsa inecek gibi laflar söyleme, öğretmenleri bedduayla tehdit etme Din dersi (kültür dersleri ) sınavlarını, sınav haftasına koymadığı gerekçesiyle okul müdürüne özelden mesaj atıp lanet
okuma, ders dışında çocuklara cami maketleri v.s ödevleri zorunlu verme, Facebook'tan
öğretmenlere hakaret etme... gibi gerekçelerle Mehmetçik Ortaokulundan alınmıştır.
Polatpaşa Lisesine verilmiş ama burada da defalarca uyarılmasına rağmen aynı hareketlere devam etmiştir. Lise son kız çocuklarına “Eve gelin size namaz öğreteyim”, sınıfta
çocuklara cinsel içerikli sözler söyleme, kolu olmayan çocuğa bile sana “Allah cezanı verdi”
gibi aşağılamalar yapma, “Göstermek ayıp değil elletmek ayıptır” gibi terimlerle eğitim yaptığını sanma.. “Ben Tayibin askerlik arkadaşıyım” sözleri ile etrafa gözdağı vermeye devam
etmiştir. Birçok çocuğun özel olduğu için deşifre edilemeyen rehber öğretmenlerinde dinciden etkilendiklerine dair notları mevcuttur. Bir çocuğun psikolog raporu mevcuttur.
Basına da yansıyan ağza alınamayacak birçok söz ve hareketle pedagojik olarak okullarda yaratılan sıkıntının mimarı, Kıbrıs Türk Toplumunun kültürüne, yaşayışına müdahaleyi hak gören bu anlayışa kimsenin tahammülü kalmamıştır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih:31.03.2016
ÖĞRENCİLERİMİZ, ÖĞRETMENLERİMİZ GÖZ BEBEĞİMİZDİR
Asıl anlatılmak istenenin aksine satır aralarından cımbızla seçilerek manşet yapılan
ve öğrencilerimizin canlı bomba, öğretmenlerimizin de bu bombaları yetiştiren olarak
gösterilmesi doğru değildir. Manşet olanın öğrencilerimizi ve velilerimizi üzmüş olacağının bilincinde olarak bu anlamda ne hukuki ne de vicdani herhangi bir suç işlenmemiştir. Anlatılmak istenen, dayatılan ilahiyat sisteminin gelecekte bu toplumu nasıl
şekillendireceğidir. Aydın, demokrat, yurtsever, KTOEÖS üyesi öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve aileleri -nerde olursa olsun- bizim için eşit ve değerlidir. En değerli cevher olan
öğrencilerimiz, onlara şekil veren öğretmenlerimizi itham etmek, ayırmak, ötekileştirmek,
canlı bomba ilan etmek tabii ki doğru değildir ve bu da yapılmamıştır. Elleri saygı ile
öpülmesi gereken öğretmenlerimiz, gözbebeği çocuklarımızı siyasi istismar yapmaya çalışanların amacı, estirdikleri hava iyi niyetli değildir.
Ülkemize dayatılan ve Kıbrıs Türk Toplumunun bünyesine uymayan ekonomik, siyasi,kültürel ve eğitim gibi politikaları meşrulaştırmak için yıllardır TC elçiliği, sendikamızı parçalamak, kurullarında çalışan öğretmenlerimizi itibarsızlaştırmak için yapılan
saldırıların yeni bir organizasyonu ile karşı karşıyayız.
Kıbrıs Türk Toplumu 1930'larda din tartışmalarını yapmış, modern toplum yapısına
geçmiştir. Bu gün bu toplumun yaşayışına, karakterine, anlayışına, kültürüne, yaşam
biçimine, dinine, eğitimine müdahale edilmesine elbette itirazımız vardır. Kişilerin inançları vicdanlarındadır ve bu alanı vakıfların, din işlerinin, tarikatların siyasallaşmış bakış
açılarının kontrol etmeye çalışması bu toplumun bünyesine uymamaktadır.
Din tüccarlığı yapan AKP ve TC elçiliği, Kıbrıs Türk toplumunu maneviyatı eksik diye
aşağılarken gazinoları, bet-ofisleri, kumarhaneleri, gece kulüplerini buraya monte etmiş,
Kıbrıs'ın kuzeyini mafya, uyuşturucu, kara para cenneti haline getirmiştir. İşbirlikçi hükümetler eli ile bilakis TC elçiliği birçok yanlış politikayı en acımasız yöntemlerle Toplumumuza dayatmak için yeni çabalara girmiştir. Su sorunu, paketin imzalanmaması
bahanesi, maaşların ödenmemesi bunların sonuçlarıdır.
Kıbrıs'ta birçok kaynak, limanlar, araziler, AKP şirketlerine peşkeş çekmiştir. Tüm
bunları yapanlar bu gün birçok yolsuzluğun, edep dışılığın örtüsü durumuna getiren
ENSAR VAKFI vakasını aklamaya çalışmaktadır. Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal yardımlaşma vakfı da ansızın kurulmuş ve okul açmıştır. Bu gün Devletten de öte halkımızın
eğitimine, kültürüne, yaşam tarzına müdahale edecek duruma gelmiş birçok kurum yaratılmıştır. Türkiye'de yaşanan kötü örnekler halkımız arasında da infial yaratmaktadır.
Tüm bunların yaşandığı, maaşların ödenmediği, paket dayatmasının sürdüğü, bu
dönemde KTOEÖS'e ve bana başlatılan linç kampanyası tamamen siyasi ve ideolojiktir.
Şahsıma yapılan yüzlerce ÖLÜM TEHDİDİNN SORUMLUSU BELLİDİR ve bu organize
bir suçtur.
Farklı bir gündemden konu içerisinden cımbızla seçilen kelimeler yan yana yapılan
bir cümleye bambaşka anlam yükleyerek konumlarını, tezlerini, dayatmalarını meşrulaştırmak için kullanan ve işine geldiği gibi din istismarlığı yapan anlayışların amacı bellidir. Bazı değerli medyamıza rağmen, yaratılan rejimden fayda sağlayan medyada
yapılan yanlı yayınların da açıkçası anlamı ve niyeti bellidir. Mal bulmuş mağribi gibi
esas meseleyi tartışmak yerine söylenmemiş bir cümleye istediği anlamı yükleyerek fırsatçılıkla davranan ve kendisini devrimci sayan, beni çocuk istismarlığı ile suçlayan
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sözde devrimciler de bu amaca hizmet etmektedir.
Kıbrıs Türk Toplumunun uzlaşısı sayılan anayasada, hiç bir zümreye ayrıcalık tanımayan 18 yaşına kadar her KKTC yurttaşına, demokratik, laik, parasız, her çocuğa eşit
eğitim verileceği yazılıdır. Milli Eğitim yasasında ise eğitimin amacının Atatürk ilkelerine
bağlı, bilimsel, çağdaş, laik olduğu madde madde belirtilmektedir. Anayasamızda, yasalarımızda her çocuğumuza talep olsa dahi nasıl eğitim verileceği belirtilmektedir. Anayasamızda tek bir dinin, mezhebin, tarikatın devlet eğitimi haline getirilmesi
yasaklanmıştır. Talep olması halinde alevi, Marksist v.s ideolojide okulların da açılması
yasal mıdır? Bizi suçlayarak istifamızı isteyen Sayın Milli Eğitim Bakanı bakan olduğunu
unutmuşa benzemektedir. NASIL BİR YURTTAŞ yetiştirmesi gerekliliğini bilmez durumdadır ve zaten eğitimi de TC Elçilik müşavirlerine terk etmiş, İngiltere'ye, okulların kapalı
olduğu bu dönemde Türk okullarını ziyarete gitmiştir!!!!!
Tekrarlamakta yarar vardır. Konu ne Hala Sultan İlahiyat Koleji öğretmenleri ne de
öğrencileridir. Konu, dayatılan eğitim sistemi modeliyle yetişecek neslin oluşturacağı gelecekteki toplum yapısıdır. Bilinmelidir ki, KTOEÖS kimden gelirse gelsin “NE YAMA NE
REHİN” diyen ve her türlü dayatmaya karşı çıkan bir sendikadır. Bugün dayatılan ekonomik, su, paket, özelleştirme politikaları gibi eğitimdeki dogmatik, muhafazakâr, Sünni
dayatmalarına da karşıdır. Dönüştürülmek istenenin halkımıza dayatılanın doğru olmadığını savunmaya devam edecektir.
HSİK de amaçlanan nedir?
Hala Sultan İlahiyat Koleji ile ilgili dava şu anda KTOEÖS-KTÖS ortak başvurusu ile
Yüksek İdari Mahkemesindedir. Bugün Hala Sultan İlahiyat Kolejinde TC elçiliği kadrolaşma çabalarını artırmıştır. Bu okulumuzda şu anda sendikasız ve TC'den kültür anlaşması çerçevesinde 28 öğretmen görev yapmaktadır. Üç müdür muavini yasadışı olarak
TC elçiliği tarafından atanmıştır. Birçok öğrenci Öğleden sonra yurtlarda kalmakta, TC
elçiliği kontrolündeki kişilerce eğitilmektedir. Buradaki çocuklara diğer okullardaki halk
çocuklarına tanınmayan olanaklardan farklı olarak parasız yemek, taşıma, konaklama
yapılmaktadır. Bazı sendikasız öğretmene diğer tüm öğretmenlerden farklı olarak ekstra
yolluk ödenmektedir. Kanımızca bize yapılan örgütlenmiş saldırının arkasında okulun
tamamen kontrolünün ele alınması, kadrolaşmanın tamamlanması ve bu eğitim anlayışının meşrulaştırılmasıdır. Bu amaçla oradaki iyi niyetli öğrencileri, aileleri asıl istismar
eden bu politikaların sahipleridir.
Devlet okullarının güçlendirilmesi, gözbebeğimiz olan öğrencilerimizin desteklenmesi,
velilerimize rehber olunması bilimsel, demokratik, laik, herkese parasız, kamusal ve nitelikli eğitimin vazgeçilmezi olan öğretmenlerimize değer verilmesi ile geleceğimizin kurtulacağını biliyoruz. KTOEÖS olarak toplumsal sorumluluğumuzun farkındayız,
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Saygılarımızla.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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24 Haziran 2016
Ortak Basın Açıklaması
Kıbrıs Türk toplumunun geleneklerini, kimliğini, kültürünü ve inançlarını dönüştürmeye yönelik Türkiye hükümetleri tarafından uygulanan sistematik asimilasyon politikaları çerçevesinde faaliyet gösteren Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin yasalarımıza aykırı
bir şekilde açılığı Yüksek İdare Mahkemesi'nce de tescil edilmiştir.
Yüksek İdare Mahkemesi'nin 17 Haziran 2016 tarihindeki kararında açıklandığı gibi
bu okulun Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Yasası çerçevesinde açılmasının ve bu müfredatla eğitim vermesinin yasadışı olduğu açıkça ortaya konmuştur. Din ve inançlarını
siyasi olarak sömürülmesi üzerinden hayat bulan Türkiye'deki AKP Hükümeti'nin Kıbrıslı Türklerin din algısını dönüştürmeye dönük izlediği siyasetin bir sonucu olarak çok
büyük paralar ödenerek açılan bu okul şu anda yasadışıdır.
Açıldığı günden itibaren kız erkek ayrımı yapan, modern karma eğitime karşı çıkan,
kız çocuklarının örtünmesini teşvik eden, TC'den gelen görevlendirme müdür muavinleri
ile okul yönetimini ablukaya alan, kaynağı belirsiz paralarla öğrencilerin, barınma ve taşımacılık harcamaları karşılanan, sürekli olarak TC Elçilik mensupları tarafından kendi
siyasi amaçları uğruna kullanılan bu okula, daha fazla göz yumulmasına izin verilemez.
Özellikle TC Elçiliği görevlilerinin çocuklarına yapılan ayrıcalıklar, menfaatler ve TC üniversitelerine girişte bu okulu kullanmaları ise tam bir skandaldır.
AKP'nin Kıbrıs Türk Toplumunu dönüştürmeye yönelik Sunni İslam propagandasının,
gericiliğin, yobazlığın, eğitim sistemimize girişinin sembolü olan bu okul Maarif Kolejine
dönüştürülmelidir. Okulu açmak için “imam yetiştireceğiz” yalanının arkasına saklanan
UBP, DP ve CTP'li politikacıların yalanları bu mahkeme kararı ile bir kez daha ortaya
çıktığı gibi aynı zamanda hükümetçilik oyunu oynayan bu parti yetkililerinin de birer
işbirlikçi oldukları tescil edilmiştir.
Konuyla ilgili alınan Yüksek İdare Mahkemesi kararının arkasında olduğumuzu ifade
ederken, Eğitim Bakanlığı yetkililerini yasalara uymaya davet eder, gericiliğin, yobazlığın
siyasete alet edilmesine asla göz yummayacağımızı bilimsel, demokratik, laik eğitimden
asla taviz vermeyeceğimizi vurgularız.

Saygılarımızla.

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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30 Haziran 2016
Ortak Basın Açıklaması
Türkiye'yi şeyhler, dervişler, müritler ülkesi haline getiren, dini, siyasete alet edip demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıp Türkiye'yi “terörle” anılan bir
ülke haline getiren AKP zihniyeti adamızın kuzeyinde de aynı anlayışı yerleştirmek için
faaliyetler organize etmektedir.
Devlet okullarına üvey evlat muamelesi yapılırken, camilere, Kuran kurslarına
ayrıcalıklı bütçeler tahsis edilmiş, eğitimi siyasete alet etmek için ise “Hala Sultan İlahiyat Koleji” adı altındaki okulu açılmıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi TC yetkilileri gençlik
kamplarına, öğrenci yurtlarına el atmış ve “Koordinasyon Ofisi” adı altında ülke gençliğine ulaşabilecek bir mekanizma yaratılmıştır.
Kıbrıs Türk toplumuna Sünni İslam baskısı ile Arap kültürü enjekte edilmeye ve
tolumun kimliğinin, kültürünün, yaşayışının, gelenek ve görenekleri ile inançlarının değiştirilmesi hedeflenmektedir. Adamızın kuzeyini askeri güçle kontrol altında tutan Türkiye tüm bu faaliyetlerle Kıbrıslı Türkleri asimile etme ve Türkiye'ye entegre etmek için
TC elçiliği eli ile kolonicilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Hala Sultan İlahiyat Koleji ile
tekrardan gündeme gelen gerici faaliyetlerin, tarikatların etkinlikleri TC Elçiliği'nin maddi
desteği ve yönlendirmesi ile “Kıbrıslı Türkleri” kendi vatanlarından kovmaya kadar giden
söylemlere vardırılmıştır.
Özellikle Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin kapatılmasına yönelik Yüksek İdare Mahkemesi kararından sonra sendikalarımızın yaptığı basın toplantısını sabote etmek için
TC Elçiliği'nin yönlendirdiği güruhun söylemleri çok çarpıcıdır. Oruçlu olduğunu öne
süren grup “teröristler, Pkklılar, Rumcular, Rum tohumları, defolun güneye gidin, sizi
halledeceğiz” gibi daha birçok ağıza alınmayacak küfürlerle hakaretler yağdırmıştır. Bu
güruha bu sözleri söyleten TC Elçiliği'ne bu sözleri aynen iade ederiz. Bu söylem ve eylemler geçmişte kendi vatanımızdan bizi kovmak için her türlü yönteme başvuran Rum
şövenistlerle bu hakaret ve eyleme girişen TC Elçilik yetkilileri ve bu güruh arasında hiçbir farklılık görmediğimizi de vurgularız.
Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olarak bu
topraklarda bulunmaktadır ve bu Kıbrıs Türk toplumun verdiği mücadele sayesindedir.
Karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki yerine bizi yurdumuzdan kovmak isteyenleri biz de
bu ülkede istemiyoruz. Mahkeme kararına saygı gösterilip gereğinin yapılmasını talep
ederken, her türlü gericiliğe, ırkçılığa, dayatmalara karşı mücadelemizi artırarak devam
edeceğimizi vurgularız.
Saygılarımızla.

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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25 Temmuz 2016

Ortak Basın Açıklaması
Emperyalizmin bölgemizdeki çıkarlarını koruma adına din üzerinden siyaset yaparak
halkları birbirine düşürmesi ve din adına insan kıyımı yapılmasını teşvik etmesi son dönemde daha da yoğunluk kazanmıştır.
Dinin siyasete alet edilmesi Türkiye'de son yapılan askeri darbeye kadar varan süreçlerin temel çıkış noktasıdır. İnsanların dini inançlarını sömürerek yapılan bu uygulamalarda en etkili yöntem eğitim süreçlerinde bireylerin beyinlerinin yıkanmasıdır.
Bugün “Fetullah Gülen'in” faaliyetlerine dayalı olduğu iddia edilen Türkiye'deki askeri
darbenin sorumluları Türkiye'de hükümet olmuş tüm siyasi partilerdir. Din öğretimi adı
altında eğitim süreçlerinde yaratılan beyin yıkama operasyonlarına zemin yaratan okulları açanlar, şu anda askeri darbe ile başlayıp devam eden siyasi depreme neden olmuşlardır. Laik eğitimi rafa kaldıranlar ancak ve ancak gerici, yobaz, ırkçı, kendinden
olmayanı insan bile kabul etmeyen zihniyeti yaratmışlardır. Fetullah Gülen'in kişiliğinde
ortaya çıktığı iddia edilen emperyalizmin maşası siyasi örgütlenmeye göz yumanlar, onu
destekleyenler şimdi onu terörist ilan edip, faaliyetlerini yasaklamaya yönelmişlerdir.
Adamızın kuzeyinde yıllardan beri çeşitli tarikatların siyasetle yakın çalışarak okullar,
yurtlar ve tarikat evlerinde faaliyet gösterdikleri ortadadır. Akıtılan milyonlarca dolarlık
kaynağı belirsiz paralarla bu faaliyetleri onbinlerce askerin, güvenlik güçlerinin ve siyasetçilerin bilgisi dahilinde açıkça devam ettirmektedirler. Yüksek İdare Mahkemesi'nin
kapatma emri verdiği “Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin” gerek açılışında gerekse şu anki
faaliyetlerini yürütmesinde aktarılan kaynak ve bunu alan vakıf ile buna izin veren, politikacılarla paranın kaynağı kamuoyu tarafından bilinmeli ve sorgulanmalıdır. Burası
bir devlet okulu ise herşey şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır.
Saygılarımızla,

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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04.11.2016
OKULU KAPATMA DEĞİL, YASAL OKULA DÖNÜŞTÜRME MÜMKÜNDÜR
KTOEÖS – KTÖS ORTAK BİLDİRİ
Anayasamız, Milli Eğitim Yasamız bakımından Eğitim Sistemimizin nasıl yurttaşlar
yetiştireceği açıkça belirtilmiştir. Bizim Anayasamızın başlangıç kısmından Laiklik esas
olduğu yazılmaktadır. Yüzlerce yıllık Mezhep Savaşları, milyonlarca ölümün ardından
değer bulan Laikliğin, devletin herhangi bir dine veya mezhebe taraf olmaması gerektiği
belirtilmektedir. Herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu vurgulanmaktadır.
- Laik devlette din, ibadet ve vicdan hürriyeti vardır.
- Din ve devlet işleri ayrılmıştır. Devlet ayrıcalıklı olarak herhangi bir dinin, mezhebin
öğretilmesinde taraf olamaz.
- Bir din ve mezhep, başka bir din ve mezhep üzerine baskı kuramaz.
- Laik devlette akıl ve inanç olgunluğuna erişmeyen (reşit olmayan) çocuğa herhangi bir
din ve inanç empoze edilemez.
Bu ilkeleri taşıyan Anayasamızın I. Maddesine açıkça aykırı bir durum vardır.
Yine Milli Eğitim Yasamızın 15. Maddesi “Laiklik Esastır” diyor. Bu ilkeye, insan haklarına, pedagojiye ters düşülmeden, özellikle ileri yaşlarda seçmeli olarak Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi verilebilme şartları vardır.
Anayasa ve Yasalarımızda herhangi bir din ve mezhebin seçilerek onun eğitimi verilmesi
mümkün değildir. Okullarımızda ancak Din Kültürü eğitimi, seçmeli olarak verilebilir.
Yani kısacası kim tarafından yapılırsa yapılsın, tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına
bağlıdır ve geleceğin yurttaşları yetiştirilmektedir. Verilecek eğitimin içeriği bir din veya
mezhebe ağırlık veremez, devlet herhangi bir dinin veya mezhebin tarafı olamaz, kimse
kendisinin istemediği dini, mezhebi öğrenmek zorunda bırakılamaz, devlet çocuğun kendi
dinini seçme özgürlüğüne sahip olduğunu bilerek insan ve çocuk haklarına, Anayasa ve
Yasalarımıza bağlı kalmalıdır.
Talep var denilerek, vakıf parasını ödedi denilerek, müfredatı, yapısı, pedagojik formasyonu ile böyle bir eğitime ne Eğitim Bakanı, ne Hükümetler, ne Meclis seyirci kalamaz.
Sendikalarımız Bilimsel, Demokratik, Laik, herkese Fırsat Eşitliği tanıyan, Parasız, Kamusal Eğitimden yanadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin içine düşürüldüğü fikir, mezhep, tarikat çıkmazı, Fetocu, Darbeci çıkmazı, bugün yıllarca kazanılan tüm birikimleri yok edecek şekle gelmiş ise eğitime
çok daha dikkat edilmelidir. “Özür dileriz hata yaptık” denilerek sıradan Ortadoğu gericiliğine itilen bir ülke ve yurttaşları olmayı istemiyorsak sessiz kalmamalıyız. Kıbrıs Türk
Toplumunun dönüştürülmesi amacı taşıyan, bu mühendislik hamlesine bugün Fetocu
suçlaması getirenler bu ülkeyi Vakıfların, Tarikatların, Paralel yapıların ülkesi haline getiremez. Bu oldubittiye karşıyız; Meclisi, Hükümeti, Savcılığı, Polisi göreve çağırıyoruz.
Yolunu şaşırmış ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza cin, şeytan öğretilmeli diyen sayın
Eğitim Bakanının şaşırmış olduğu yoldan bir an önce geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz.
Hala Sultan İlahiyat Okulundaki masum velilere, öğrencilere, Eğitim Bakanı ve ilgililerin “Okulumuzu Kapatacaklar” propagandası yaparak ideolojik, sahte, rantçı, ayrılıkçı,
FETO örgütlenme modellerini, model yapmak isteyenlere soruyoruz:
1- Hala Sultan İlahiyat okulu bir kolej midir, yoksa bir İmam Hatip Lisesi midir?
2- Tüm özel ve kamu okulları, Hala Sultan İlahiyat Okulu da dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mıdır?
3- Özel olarak kurdurulan, devlet içerisinde devlet gibi hareket eden Vakıf, Dernek, Aile
Birlikleri bu okulun sahibi gibi hareket ederken, Milli Eğitim Bakanlığının rolü nedir?
4- Bu okulda diğer okullardaki kılık, kıyafet yönetmeliklerine uyulmayarak, ideolojik dini
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sembollerle çocuklar donatılıyor. Buna neden Eğitim Bakanlığı ses çıkarmamaktadır?
5- Hala Sultan İlahiyat Okuluna giden öğrencilere sağlanan olanakların kaynağı nedir?
Bu imkânlar neden diğer çocuklara sağlanmamaktadır? Başka bir Amaç ve misyonla
bu okul ayrıcalıklı mı yapılmak istenmektedir?
6- Türkiye'den özel olarak getirilip, istihdam edilen öğretmenlerin büyük çoğunluğu Fetocu
çıkmış mıdır? Onların yerine yeni öğretmenler atanmıştır, bunların görevi nedir?
7- TC Elçiliği vasıtası ile buraya 3 Muavin atanmakta mıdır?
8- HSİK Kolej müfredatı uygulanmadığı halde neden topluma Kolej olarak sunulmaktadır?
Bu okulun müfredatına fıkıh, kelam, tefsir, siyer, Arapça, Kuran gibi belirli dogmatik
dersler yok mudur?
9- Açılan yurtları kim yönetmektedir? Öğretmen olmayan, TC Elçiliği tarafından atanan
öğrenci ve öğretmenleri gözeten ajan yurt yöneticisine okul içinde dahi “oda” tahsis edilmiş mi?
10-Feto okullarının örgütlenmesinde olduğu gibi ağabeylik, ablalık sistemi ile çocukların
tam gün kontrol edileceği mekanizma oluşturulmuştur. Bu sistemi oluşturan anlayış,
demokrat gençler mi yetiştirecektir, yoksa belirli, ideolojik bir eğitim ve kültürleme mi
yapacaktır?
11-MEB, Pedagojik olarak okutulan derslerin bir kısmı çocuk haklarına, Anayasaya, uluslar arası sözleşmelere aykırılık içermektedir. Bunları çocuğun velisi istedi diye, tüm
okullarımızda da aynı uygulama yapılıyor mu? Alevilere, Hıristiyanlara veya diğer mezheptekilerden de talep edilmesine rağmen neden müsaade edilmiyor?
12-Sürekli okulun kendilerinin olduğunu söyleyen hayırsever siyasi dernek, vakıf yöneticilerinin TC Elçiliği, tarikatlar ile bir bağlantıları var mı? Okulların gerçek sahibi Milli
Eğitim Bakanlığı değil midir?
13-Mağusa'da en az 2, Girne'de 3, Lefkoşa'da en az 2 yeni okul ihtiyacı varken ihtiyaç fazlası cami, külliye yapılmıyor mu? Tek bir okula ve külliyeye harcanan para ile en az 10
okul yapılamaz mıydı?
14-Bütün okullarımızda malzeme, araç-gereç, materyal, öğretmen eksiklikleri yıl boyunca
devam ederken neden bu okul ayrıcalıklı hale getirilmiştir?
15-Okulun kapatılması değil, Müfredat Programına, Anayasa'ya ve Yasalara aykırılığını
Mahkeme teyit etmişken; okulumuzu kapatacaklar yalanları ile çalışan Vakıf, Dernek,
Başkanların çocukları, aileleri örgütlemek için çocuklara, ailelere mesaj yazmak, yemek
ve toplantı düzenlemeleri “Devlet içinde Devlet”, Milli Eğitime alternatif, paralel bir yapı
örgütlemesi değil mi bu?
16-Son Milli Eğitim Şurasına aykırı olarak itiraz eden, tehdit eden, gizlice örgütleyerek insanları kışkırtan, mahkemeye, sendikalara saldırtan kimdir? Yoksa Feto örgütlenmesi
unutuldu mu?
17-Sn. İbrahim Benter, Sn. Hikmet Kaynarca ve diğer TC Bürokratları neden bu okulla
özel olarak ilgilenmektedir? Mezhepleri, bağlı oldukları tarikatlar nedir?
18-Milli Eğitim Bakanlığının yetkisi dışında okula giden çocuklara sık sık organizasyonlar,
yarışmalar, yurt dışı seyahatler vs. düzenlenmektedir, Bunları kim, neden finanse etmektedir, esas amaç, misyon nedir?
19-Sendikalarımıza bağlı öğretmenlerimizden sendikadan istifa edenlere finans desteği
yapılmıyor mu? Okul kurulurken hemen hemen tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, şu anda 1/3'e yakın bir kadrolaşma yaratılarak okul öğretmenleri
baskı altına alınmadı mı?
20-Polisin de sessiz kalarak sendikalarımıza saldıran ve organize bir şekilde yapılan gösteri
ve saldırılara Milli Eğitim Bakanlığı ve Hükümet seyirci kalmamış mıdır?
Kamuoyuna Saygılarımızla.
Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı

Şener ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri
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Eğitim Bakanlığı İlahiyat Kolejiyle İlgili Mahkeme
Kararına Uymamıştır

Kıbrıs Türk Toplumunun yaşayışına, kültürüne, kimliğine, diline, inancına müdahale
etmeyi alışkanlık haline getiren zihniyetin, ideolojik ve misyonerlik amaçlı açmış olduğu
ilahiyat koleji Yüksek İdare Mahkemesi kararıyla da yasa dışı olduğu tescil edilmiştir.
Toplumun bünyesine uymayan ve gelecekte toplum içerisinde büyük çatlaklar yaratacak olan anlayıştaki bir okul sadece semboldür. Türkiye'de yaşanan darbe ile din/siyaset/ticaret üçgeninin vakıflar-dernekler-tarikatlar aracılığı ile nasıl kullanıldığını ve
toplumu nereye götürdüğünü çok yakından görmemize rağmen bugün aynı anlayışlarla
hatada ısrar edilip, mahkeme kararının “Müfredat Programını” ve içeriğini reddettiği Anayasa ve Yasalara uygun bulmadığı bir okulu Milli Eğitim Bakanlığı Ali-Cengiz Oyunu yaparak, sadece bağlı olduğu dairenin adını değiştirerek göstermelik çözüm üretmiştir.
Bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli kamusal eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu
ortaya koyan KTOEÖS, gericiliğe, ülkemizi ortaçağ ve ortadoğu bataklığına sürükleyen
anlayışlara karşı mücadele etmeye devam edecektir.
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21.11.2016
Esas Niyetiniz İdeolojik Eğitimdir
Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği tarafından sistematik olarak örgütlenen, oy kaygısı ile hareket eden kukla UBP-DP hükümet yetkilileri Din İşleri Başkanlığı ve Vakıflar İdaresi tarafından desteklenen iyi niyetli velileri ve öğrencileri de kullanan bir grup, “Hala Sultan
İlahiyat Koleji kapatılmasın” gerekçesi ile “şeriat isteriz” taleplerini gizleyerek eylem yapmışlardır.
Uzun bir süreden beri TC Elçiliği tarafından organize edilen bu grup “eğitim hakkı, din
ve vicdan hürriyeti” gibi temel insan haklarını kullanarak şeriat ve Sunni İslam öğretisinin
resmi eğitim sistemine girmesi taleplerini yükseltmeye başlamışlardır. Eyleme katılımı teşvik etmek için camilerde duyuru yaptıran Din İşleri Başkanlığı da bu tutumu ile din istismarcılığı ve sadece Sunni İslam öğretisine hizmet ettiğini bir kez daha göstermiştir.
Elçilik ve Hükümet destekli organize edilen bu gösteriye polisin ve kaymakamlığın yaklaşımı ise daha da dikkat çekicidir. KKTC vatandaşı olmayanların katıldığı her eyleme müdahalede bulunan polisin bu gösteride sessiz kalmayı tercih etmesi ve, anayolun kesilip
sahne kurulmasına da göz yumması bu gösterinin kimler tarafından nasıl organize edildiğini açık açık ortaya koymaktadır.
Hepsinden önemlisi Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne yönelik devam eden görüşme sürecinin en önemli görüşmesinin sürdürüldüğü saatlerde, Anayasamızdan ve temel zorunlu
eğitim de nasıl yurttaş yetiştirileceği açıkken “şeriat eğitimi” talebi ile Lefkoşa'da TC Elçiliği
ve UBP-DP hükümeti destekli gösteri organize etmek görüşmeleri sabote etmek için Kıbrıslı
Türklere verilen en önemli mesajdır.
Mahkemeyi baskı altına alıp karar sürecine etki ederek, şeriat eğitimini yasal hale getirmek isteyen bu laiklik düşmanı anlayış sahipleri sendikanın açtığı davanın okulu kapatma ile ilgili olmadığını gayet iyi bilmektedirler. Sürekli sendikalarımıza saldırarak güya
okul kapanmasın eylemi organize edenler aslında İdeolojik Din İstismarcılığını gizleyerek
aileleri ve öğrencileri suistimal etme ve örgütlenme niyetindedirler. Açılan davada sözde
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bu okulda, Sunni Arap öğretisi içeren derslerin kaldırılması,
kılık kıyafete uyulması ve bu okulun normal bir koleje dönüştürülmesi talebi vardır.
Önceleri “imam yetiştirmek için bu okulu açtık” mazeretinin arkasına saklananlar artık
dini siyaset aracı olarak kullanacaklarını açık açık ortaya koymaya başlamışlardır. Kaynağı belirsiz para kaynaklarından beslenen, tarikatlar ve dini vakıflarla yakın ilişki içinde
olan Eğitim Bakanlığı'nın sözde kontrolündeki bu okulun bugünkü hali ile yaptığı uygulamalar hem yasalarımızı hem de anayasamıza aykırıdır. Bugün FETO suçlaması yapanlar, dün bu okula fetocuları çocuklarımızı eğitmesi için atayanlardır. Bu gerçeği bildiği
halde hükümet yetkililerinin AKP'ye şirin görünmek için “demokratik eylem” adı altında
AKP mitingine dönüşen gösteriye çanak tutmaları daha da anlamlıdır.
“Din elden gidiyor, şeriat eğitimi isteriz” gibi söylemlerle ortaya çıkan din tüccarlarının
yakın geçmişte tekbir getirerek “Menemen'de öğretmen Kubilay'ın kafasını nasıl kestiklerini ve Sivas'taki otelde 38 aydın insanı nasıl yaktıklarını unutmadık.
Anayasamıza göre devletin dini yoktur ve devlet okullarında vatandaş yetiştirir. TC Elçiliğinin bu okula kadro ataması, muavin görevlendirmesi, etkinlikler düzenlemesi, okulun
bazı tarikat ve derneklerin malıymış gibi hareket edilmesi, eğitimci olmayan yurt görevlileri
tarafından reşit olmayan öğrencilerin ideolojik yetiştirilmesi gizlenmektedir. Yaratılan bu
ayrıcalıklı okul ile tarikatlarda örgütlenen geleceğin din tüccarlarının yetiştirilmek istendiği
açıktır. Bilinmelidir ki bu ülke şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar ülkesi değildir.
Bu ülke sahipsiz değildir.
Saygılarımızla.
Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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28.11.2016
Sn Çavuşoğlu; Kıbrıs Türk Toplumuna Hakaretinizi İade Ediyoruz
Kıbrıs Türk Toplumunun kimliğine, kültürüne, yasayışına, diline, dinine sürekli olarak
müdahale etmeyi, saldırmayı alışkanlık haline getiren TC yetkililerini uyarıyoruz.
Kıbrıs Türk Toplumu yüzyıllardır Kıbrıs adasında kendine özgü yaşam tarzını korumuş,
baskı ve tehditlere boyun eğmemiştir. Bugün “İngiliz Piçi” suçlamalarını yapan adi, kaba
anlayışı sahiplerine iade ediyoruz.
İlahiyat okulunun masumane bir talep olmadığını, Kıbrıs Türk Toplumunu dönüştürme
hamlesi olduğunu, hak ve özgürlükler gerekçe yapılarak, esas hak ve özgürlükleri ortadan
kaldıracak tekçi, baskıcı, siyasal, İslamcı bir proje olduğu daha net ortaya çıkmıştır. Türkiye'de bile proje okulları, öğretmen kıyımlarıyla okullar tarikatlara teslim edilmiştir.
Sn. Çavuşoğlu, kendi ülkesindeki taleplere karşılık vermezken, Kürtleri, Alevileri,
Sünni Mezhebi dışındakileri yok sayarak faşizan baskıları uygularken, ülkemizde
“Talep Var, Demokrasi Var” diyerek Anayasa ve Milli Eğitim Yasasını hiçe sayan,
mahkemeyi baskı altına almaya çalışan tavrını şiddetle kınıyoruz.
İdeolojik dayatmalarını, Fetocu cemaatin deşifre olmasından sonra kendilerine yakın
tarikat ve vakıf örgütleriyle masum öğrencileri ve velileri kullanarak örgütleme çalışmalarına dönüştürme çabasına destek vermek için Sn. Çavuşoğlu'nun adamıza gelerek haddini
aşan açıklamalarını iade ediyoruz.
Okulu kapatma değil, Anayasa ve Milli Eğitim Yasasına bağlı bir okul olmasını, Bilimsel, Demokratik, Laik bir eğitim vermesini istiyoruz. Mahkeme emretmesine rağmen
mahkeme kararıyla dalga geçercesine 5 tane okul daha açacağız diyen küçük kabadayı
edasını kendisine iade ediyoruz.
Kendi ülkesinde hiçbir talebi dikkate almayan zihniyetin ülkemizde talepten, demokrasiden söz etmesinin takiyeci anlayışına ve tavsiyelerine ihtiyacımız olmadığını vurgularız.
Omurgasız siyasetimizden cesaret alarak, Kıbrıs Türkünü her fırsatta aşağılama,
patronluk, kabadayılık edasıyla yapılan bu saldırıları iade ediyoruz.
Sn. Çavuşoğlu ve onun gibilerinin bizlere demokrasi, hak, hukuktan bahsedecek yüzleri
yoktur. Kıbrıs Türk Toplumunun yıllardır verdiği var olma mücadelesi ile ayakta kalmayı
başarmıştır. Bekasına yönelik saldırılarla, dayatmalara boyun eğmemiştir, bugün de eğmeyecektir. Misafir olarak haddini aştığını, çirkin yaklaşımlarına boyun eğmeyeceğimizi,
Takiye yaparak toplumumuza giydirilmek istenen gömleği reddettiğimizi bir kez daha vurgularız.
Bu toplumun yaşayışını, kültürünü, kinliğini, dilini, dinini tehdit olarak algılayan ve
her türlü saldırıyı kendisine hak olarak gören bu anlayışın “Kıbrıs'ta Çözüm ve Barışı Savunuyorum” demesinin takdirini de halkımıza bırakıyoruz.
Kamuoyuna Duyurulur.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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09.02.2017
'Kral Çıplak'
KKTC Anayasasının II. Kısım III. Bölümü Madde 59'un 3.bendinde; "Çağdaş bilim ve
eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz " ve 4. bendinde ise; "Halkın
öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama devletin başta gelen ödevlerindendir. Devlet,
bu ödevini, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri doğrultusunda, ulusal kültür ve manevi değerlerle bezenmiş bir muhteva, çağın ve teknolojinin gelişmesine, kişinin ve toplumun
istek ve gereksinimlerine yanıt verecek planlı bir şekilde yerine getirir" ifadeleri yer almaktadır.
Buna göre İlahiyat Koleji'nin ülkemizde açılmasından bugüne iktidarda olan hükümetler anayasaya aykırı davranmakta, suç işlemektedir. Çağdaş ve bilimsel eğitim ilkeleri
temelinde ve Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda mı eğitim veriliyor bu okulda?
Ne yapılıyor? Müfredatı nedir? Ortaokul bölümünde hangi derslerden öğrenci kalırsa sınıfta kalmış oluyor? Sınıf geçme sınav tüzüğü uygulanıyor mu? Öğretmenlerin, idarecilerin kaçı sendikalı kaçı TC'den görevlendirilmiş? Kaç kız çocuğu kapalı? Okul
nüfusunun yurtlarda kalma oranı nedir? Bunu kim finanse ediyor? Diğer okullara giden
çocuklara yiyecek, kalacak, taşıma imkânları neden sunulmuyor? Öğretmen ve öğrencilerin yeni yılı kutlama yılbaşı partisi düzenleme hakları var mı bu okulda? Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği akademik takvim uygulanıyor mu? Takvim dışında hangi
içerikle yarışmalar düzenleniyor? Bu yarışmalar sonucunda kazananlara Türkiye'ye gezi
ödülü veriliyor. Bunu kim finanse ediyor? Milli Eğitim Bakanlığı okulun neresindedir?
Milli Eğitim Bakanlığı Ümmet Bakanlığına döndürülmüştür.
Gerçek koleje dönüştürülmek yerine tarikat, derneklere, mezheplere okul terk edilmiştir. Asıl suç tüm bu soruların cevaplarını bilmek ve konuşmamaktır. Okuldaki tüm
faaliyetleri ortaya koyan ve toplumumuzun geleceğini inşa etme, şekillendirme planlarını
deşifre ederek ortaya koyan sendikamıza ve başkanımıza saldırılıyor, tehditler savruluyor
ve suç duyurusunda bulunulup dava açılmıştır.
Bu davayı amaçlı ve ideolojik olarak kurulmuş dernek ve onun başkanı Hikmet Kaynarca açmıştır. KTOEÖS olarak bir kez daha açık ve net bir dille ortaya koyuyoruz ki
Hala Sultan İlahiyat Koleji Anayasaya aykırı bir okuldur. Demokrasiyi kullanan, takiye
yapan, buna karşın Kıbrıs Türk Toplumunun yaşayışına, kültürüne, inançlarına, demokrasisine uymak yerine toplumumuz dönüştürülmek istenmektedir. Bu okulun yapısı
ve müfredatı çağdaş ve bilimsel bir eğitim kurumu haline dönüştürülme şansı vardır.
Bütün çocuklarımıza bilimsel, demokratik, laik, nitelikli eğitim sağlama Milli Eğitim Bakanlığının görevidir. Ayrıcalıklı, ideolojik okulların gelecekte toplumumuzda çatışmalar
yaratacağı açıktır.
Müfredatı düzenlenmeli çağdaş, bilimsel bir eğitim kurumu haline dönüştürülmelidir.
Devlet üstüne düşeni derhal yapmalıdır. Toplumumuz kendisine biçileni fark etmeli, duyarsız kalmamalıdır. Bilinmelidir ki, bu bağnaz anlayışın ne tehditleri ne saldırıları ne
davaları bizi yıldıramayacaktır. Her bireye çağdaş, bilimsel, laik, parasız eğitim için mücadele etmeye ve 'Kral Çıplak' demeye devam edeceğiz!!!
Selma EYLEM
Mali Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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4. BÖLÜM
Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü,
Eğitimde Partizanlık ve Yap-Boz’a
karşı mücadelemiz
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23.09.2014
Öğretmenler Eğitim Bakanlığının Günah Keçisi Olmayacaktır
2013-2014 öğretim yılı 11. Sınıf matematik ve geometri bütünleme sınavları neticesinde geçer not almayan öğrencilerin velilerinin itirazları okulumuz komisyonlarınca yeniden değerlendirilmiş ancak sonuç değişmemiştir. Hal böyleyken söz konusu
öğrencilerimizin velileri Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe vererek bütünleme kâğıtlarının
taraflarınca kurularak komisyonda değerlendirilmesini talep etmişlerdir. Bunun üzerine
bakanlık bütünleme sınav kâğıtlarını okul idaresinden istetmiş ve bu sınav kağıtları tekrar değerlendirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan değerlendirmede söz konusu öğrencilerin notları
yükseltilmiştir. Öyle ki özellikle iki öğrencimizin notu sınıfı geçmelerini sağlayacak düzeye getirilmiştir. 20 Temmuz Fen Lisesi matematik öğretmenleri olarak hiçbir zaman
öğrencilerimizin karşısında olmadık, ya da bilinçli bir şekilde öğrencilerimize kırık not
verme gayesi taşımadık. Sınav değerlendirmelerimizi her zaman profesyonel bir objektiflik çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu bağlamda bakanlığımızca yapılan not değişikliklerinin sebebini izah etmeleri için bakanlık yetkilileri ile görüştük; ancak bu görüşmeler
nihayetinde söz konusu öğrencilerimizin notlarının niçin yükseltildiğine dair tatminkâr
bir açıklama alamadık.
Bizler yaptığımız değerlendirmeden son derece emin olduğumuzdan karşı karşıya kaldığımız ve usulsüzlük yapıldığına inandığımız bu haksız not yükseltmelerinden duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. İtirazlarımız neticesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yeni
bir komisyon kurularak öğrencilerimizin söz konusu bütünleme sınav kağıtları bir kez
daha değerlendirilmiş, nihayetinde de yükseltilen bu notlar yeniden aşağıya çekilmiştir.
20 Temmuz Fen Lisesi matematik zümresi olarak bu itirazlarımız hiçbir zaman öğrencilerimize yönelik olmamıştır, olamaz da. Bizler öğrencilerimizi hedef alır bir tutum
içinde değiliz, bilakis her zaman öğrencilerimizin yanında olma gayreti içindeyiz; ancak
çalışan öğrenciyle çalışmayan öğrencinin arasında bir fark olması gerektiği de tartışılmaz
bir gerçektir ki bizler bunun son derece idrakinde olarak tüm değerlendirmelerimizi şeffaf
bir tutumla adilane bir biçimde yapmaktayız.
Bizlerin yapmış olduğu itirazlar, Milli Eğitim Bakanlığınca yapıldığına inandığımız
usulsüzlükteki adaletsizliğin ortadan kalkmasına yönelikti. Ne var ki gelinen durumda
bakanlık yetkililerince bizler, öğrencilerimize ve velilerine hedef gösterilerek suçlanan
durumuna düşürüldük. Öyle ki bazı velilerimiz internet üzerinden açık isimlerimizi kullanarak bizlere hakaret etmeyi kendilerinde hak görmüşlerdir. Ne üzücüdür ki bakanlığımızca bu çirkin saldırıya yönelik hiçbir açıklama yapılmamış, sessiz kalınmıştır.
Hiçbir öğretmen işini profesyonelce yaptığı için hakarete uğramamalıdır. Hiç kimsenin
bizleri, etik olmayan bir davranışa zorlama hakkı yoktur. Şu da iyice anlaşılmalıdır ki
hiçbir öğretmen, öğrencilerinin sınıf tekrarı yapmasını istemek gibi ahlaksız, etik olmayan bir duruşu asla yoktur, olamaz da.
Sonuç olarak bizler Milli Eğitim Bakanlığımızın bu son üç ayda takındığı yanlış, haksız
ve usulsüz tavırdan; bizleri velilerimiz ve öğrencilerimiz ile karşı karşıya getirmesinden
duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmek istemekteyiz. Bu rahatsızlığımızın sebepleri konusunda da yalnız olmadığımızı, pek çok öğretmen arkadaşımızın da bizle aynı duyguları
paylaştığını bilmekteyiz. Bizlerin gayesi, öğretmenlerimizin böylesi durumlara düşürül86

mesinin yanlışlığına ve haksızlığına dikkat çekmektir.
Örgütlü bulunduğumuz sendikamız Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile mücadeleden yılmayacağımızı, kamusal eğitimde nitelik gailesi olmayan, öğretmen haklarına
göz diken, eğitim sisteminde tek iyileştirme yapmayan, velileri ve çocukları öğretmene
düşman eden Eğitim Bakanının bu tavrına asla göz yummayacağız. Tekrardan vurgularız
ki biz öğrencilerimizin geçmesine karşı değiliz!
Tüzük ve yasalara aykırı davranan Eğitim Bakanlığı, dıştan bitirme sınavlarını velinin
de parasını alarak “Siyasi Rüşvet” almıştır. Bunu yaparak şikayet ettiği sistemi kalıcı
hale getirmiştir. Buradan Sn. Bakan sesleniyoruz “Tüm sorunları öğretmenin omuzlarına
yükleyerek su yüzüne çıkmaya çalışmayınız!. Gelin şikâyetçi olduğunuz sistemi birlikte
iyileştirelim ve hiçbir öğrencinin kalmayacağı, sene kaybetmeyeceği şekilde düzenleyelim.
Seçmeci-elemeci sınavları ortadan kaldıralım”.
Bu çağrıyı Eğitim Bakanı Sn. Arabacıoğlu'na tüm kamuoyu önünde yapıyoruz. Her
yıl öğretmeni günah keçisi yapmaktan vazgeçin! Bu sistemi siz yarattınız ve değiştirmek
sizin elinizde!
Saygılarımızla…

Tüm Öğretmenler adına
20 Temmuz Fen Lisesi Matematik Öğretmenleri
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Tarih : 13/09/2015
Her Yıl Aynı Partizanlık ve Yüzsüzlük Tekrarlanmaktadır.
Eğitim tamamen metalaştırılarak egemen sınıfın bir çıkarı ve silahı durumuna dönüştürülmek istenmektedir.
UBP-CTP hükümeti eğitime yeni anlam yüklemiştir. Kamusal eğitim niteliksizleştirmek için diğer hükümetlerin bıraktığı yerden çalışmaya devam etmektedir. Yurttaş yetiştirme anlayışı kaybedilmiştir. Eğitimden rant elde eden, AKP'ye şirin görünmek için
ilahiyat okulu açan, zorunlu din dersleri ile tartışma yaratan, her türlü partizanlığı,
adam kayırmacılığı kitabına uyduran Sayın Kemal Dürüst yeniden eğitim bakanı yapılarak halkın çocuklarının gittiği devlet okulları gözden çıkarıldığı açıkça ifade edilmiştir.
Bakanlık içerisinde partizanca görevlendirmeler devam etmekte atılan her adım siyasi
rant kaygısı ile atılmaktadır.
Bakanlar kurulu eğitim bakanlığı ile ortaklaşa devlet okullarını yok etmek için yemin
etmiş gibi hareket etmektedir. Softa şaşırtması yapmak için satın aldığı bazı medyatörlere yapay haber yaptıran Sayın Kemal Dürüst'ün son icraatları ile mafyaya bile taş çıkartacağını göstermiştir. Güya kontenjanlar artırılarak torpilli bazı çocuklar Türk Maarif
Kolejlerine kaydedilmiştir. Girne 19 Mayıs Türk Maarif Kolejine 10, Türk Maarif Kolejine
15, Güzelyurt Türk Maarif Kolejine 10, Gazimağusa Türk Maarif Kolejine 28, İskele Türk
Maarif Koleji 5 öğrenci artırımı yapmıştır. Bu yapılırken hiçbir kriter gözetilmemiş ve tamamen sahtekarlık yapılmıştır. Torpili olmayan veliler ve öğrenciler ise uyutulmuştur.
Sn. Dürüst bütün öğretmenlerin ölçme-değerlendirmesini sıfırlayacak,iradesini yok
edecek, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünü ortadan kaldıracak, sınıfını doğrudan geçen öğrencilere adaletsizlik sağlayacak, emek harcamadan da başarılı olan öğrencilerde ahlaki
olumsuzluklar yaratacak, öğretmen ihtiyaçlarını çoğaltacak, plansızlığı yığılmayı yaratacak, öğrencileri paralı üniversite müşterisi ve işsiz yapacak şekilde bakanlar kurulu
kararı ile sınıf geçme sistemini ders yılı sonunda yine değiştirmiştir. Bazı seçmenler
memnun edilsin diye tüm toplum eğitim katledilmiştir.
Bakanlar kurulu üyesi Sn. Sunat Atun özel okullara yani özel şirketlere karlarını artırsınlar diye her türlü maddi manevi katkı yapacağız derken devlet okullarının tek kuruşluk bütçesi olmadığını bilmiyor mu? Sn. Dürüst dilenci durumuna düşen devlet
okullarına hiçbir bütçe tahsis etmeden popülistçe yasal değildir. Kimse kayıt ücreti ödemesin diyerek tam bir takiye ve iki yüzlülükle politik kıvraklık yapmadı mı? Tek kuruşu
bile olmayan devlet okullarına yapılan bu uygulamaların altına CTP-UBP hükümeti damgası vurulmuştur. Hükümet programı yapılmış mış! CTP-UBP hükümeti programında
devlet okulları yok edilerek eğitimin tamamen metalaştırılması ve özel okullarla ortaklık
kuruldu mu? Merak ediyoruz? Velilerimize öğrencilerimize çağrı yapıyoruz gelin Kamusal
Eğitime, Devlet Okullarına sahip çıkalım, gelin bu maskaralıklara son verelim. Eğitimde
yaşatılan KAOS'u daha geniş ayrıntılarla 14.9.2015 Pazartesi saat:10 da düzenleyeceğimiz basın toplantısında anlatacağız.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a
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Tarih : 14/09/2015
EĞİTİMİN NİTELİĞİNDEN BAHSEDEN BAKAN DÜRÜST DEĞİLDİR
Eğitim tamamen metalaştırılarak egemen sınıfın bir çıkarı ve silahı durumuna dönüştürülmek istenmektedir. Ders yılı sonunda Bakanlar Kurulu ile değiştirilen sınıf geçme
sınav tüzüğü bu anlayışa yeni bir hizmettir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Eğitim Yine Katledilmiştir
Her öğrencimizin başarısına göre nitelikli kamusal eğitim alması gerekmektedir. Bakanlar Kurulunun eğitime yaptığı siyasi müdahaleler sistemsizlikteki birçok aksaklığın
üstünü örtme gayreti ve siyasi rant gailesi taşımaktadır. Başarısızlığın siyaseten desteklenmesi öğretmen ve öğrencilerin, çalışma motivasyonunu bitirmektedir. Her yıl geleneksel bir şekilde Bakanlar Kurulu Kararı ile yasa ve tüzükler hiçe sayılarak atılan
adımlar, hiçbir sorunu çözmediği gibi Öğretmenlerin titizlikle yaptığı değerlendirmelere
saygısızlık ve öğretmenlik mesleğine taciz anlamı taşımaktadır. Öğrencileri sistemin mağduru ve kurbanı yapan anlayış siyasi rant beklentisi ile devam ettirilmektedir. Devlet
okullarında kaos ve güvensizliği artırmaktadır. Tüm okullar kayıtlarını bitirmiş, Meslek
liseleri yönlendirme sınavı yapılmış, yerleştirmeler bitmiş, okullara kayıtlar tamamlanmıştır. Bir yıldır çaba harcayan ve başarılarına göre yerleşen, tüm öğrenciler kayıt yaptırmıştır. Okul ve sınıf yerleştirmeleri tamamlanmış, buna göre öğretmen, muavin
ihtiyacı belirlenmiş ve ihtiyaçlara göre nakiller yapılmıştır. Uygulama sonrası okullarımızı
yeni bir kaos beklemektedir. Yapılan plansızlık, iş bilmezliktir.
Eğitimde Siyaset Belirleyici Olmamalıdır
Sn. Dürüst bütün öğretmenlerin ölçme-değerlendirmesini sıfırlayacak, iradesini yok
edecek, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünü ortadan kaldıracak, sınıfını doğrudan geçen öğrencilere adaletsizlik sağlayacak, emek harcamadan da başarılı olan öğrencilerde ahlaki
olumsuzluklar yaratacak, öğretmen ihtiyaçlarını çoğaltacak, plansızlığı yığılmayı yaratacak, öğrencileri paralı üniversite müşterisi ve işsiz yapacak şekilde bakanlar kurulu
kararı ile sınıf geçme sistemini ders yılı sonunda yine değiştirmiştir. Bazı seçmenler
memnun edilsin diye tüm toplum eğitim katledilmiştir.
Ek Sınav rüşveti kabul edilemezdir
Her yıl son kez denilmesine rağmen öğrenciler, veliler öğretmenin ve sendikamızın
üzerine kışkırtılarak, ek bütünleme ve sorumlu geçme talebi yaptırılmaktadır. Bakanlık
ise veli ve öğrencilerin arkasına saklanmıştır. Var olan eğitim sisteminin yanlış ve hatalı
olduğu bilindiği halde ve Eğitim Şurasında bizim de önerilerimizle seçmeci-elemeci eğitim
sistemi yerine yönlendirici-yöneltici bir sisteme geçilmesi gerekliliğinin vurgulanmasına
rağmen, yine rüşvet anlamı taşıyan bir uygulama yapılmıştır. Öğretmenin basında, sosyal medyada, kamuoyunda aşağılanması kabul edilemezdir. Bu sistemi yaratan ve sistemi devam ettiren Bakan ilginç bir şekilde sistemi düzelteceğinden dem vurmakta,
eğitimin niteliğinden bahsetmektedir. Bu sistem gerçekten değiştirilmek isteniyorsa önce
anlayış değişmeli, seçmeli-elemeci sınavlar kaldırılmalı, yerine öğrencinin yeteneğine
göre yönlendirici bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır.
Eğitim Bakanlığı sistemi esas üreten olduğunu, sistemin yanlışlığını değiştirecek olanın kendisi olduğunu gizlemekte ve popülistçe siyasi rant elde etmek için çocukları, velileri, öğretmenleri harcamaktadır. Yavuz hırsız misali Sn. Bakan kulp uydursa da
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yapılanlar ortadadır.
Sendikamız 14 Eylül Pazartesi (bugün) 15:00'de tüm okul müdürlerimizle toplantı yapacak ve asla kabul etmediği ve etmeyeceği oldu bittilerin bir daha yaşanmaması için
harekete geçecektir. Yaşanacaklardan sorumlu öğretmen değil, eğitimi siyasi rüşvet kapısı olarak gören, gerçekte nitelikli kamusal eğitim gailesi taşımayan Eğitim Bakanlığı
ve Bakanlar Kurulu olacaktır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a
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14.09.2015
BAŞKA BİR EĞİTİM SİSTEMİ MÜMKÜNDÜR
2015-2016 Eğitim Öğretim yılı yine her yıl olduğu gibi sorunlarla başlayacaktır.
Eğitimin sorunlarla başlaması ve sürekli KAOS yaşanması rastlantı değil, tercihtir. Kamu
verimsizdir, işe yaramaz, kamusal haklar fazladır düşüncesinin sermayeye yeni kaynak
yaratma amacı taşıdığı bir gerçekliktir. Dolayısıyla isteyerek metalaştırılan eğitim hizmetinin sürekli niteliksizleştirilmeye çalışılması, kamusal olmaktan çıkarılarak özelleştirilmesi niyetindendir. Eğitim hizmetini veren öğretmen de aynı zamanda
değersizleştirilmek istenmektedir.
Neo Liberal politikaları acımasızca uygulayan AKP'nin uydusu durumuna gelmiş hükümetlerimiz, dünyanın hem içerik, hem mental anlayış olarak en gerici eğitim sistemini
ithal etmiştir. Gerici ve sorunlarını çözememiş, siyasetin gölgesindeki bir sistemle Dünya
ile yarışılmaya çalışılmaktadır. Egemen ideolojiyi üretmek, geleceğin seçkin yöneticilerini
yetiştirmek (zengin çocukları) aşırı dindar itaat eden bir toplum yetiştirmek, sermaye
için dönüşen vasıfsız, köle emekçiler yetiştirmek (fakir çocukları) anlayışıyla ideolojik,
dogma, gerici ve estetikten yoksun bir eğitim sistemi ülkemize musallat olmuştur.
KTOEÖS olarak eğitimin; Bilimsel, demokratik, çok kültürlü, laik, nitelikli ve her çocuğa eşit fırsat tanıyan parasız ve kamusal olmasının mücadelesini yapıyoruz. Kamusal
olması gereken eğitim maalesef her geçen gün hükümetlerin de katkısıyla piyasa malına
çevrilmek için yoğun çaba harcanmaktadır. Kar amacıyla, al beni yaratan, popülist anlayışlarla davranan, denetlenmeyen özel okullar yurttaş yetiştirme görevi yaptığı sanılmaktadır. Özel okullar devlet okullarına rakip yapılmıştır. Sınırlı sayıda olması gereken
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özel okullar bu gün %25 oranına gelmiştir. Seçmeci-elemeci sınavlar yüzünden özel ders
paraları ve olmayan okul bütçelerinin veliler tarafından ödenmesi ile de devlet okulları
gizlice özelleşmiştir. Dengeli bir kişilik, nitelikli formasyonlar kazanma, kültür v.s çok
yüksek paralar karşılığı ödenerek alınmaktadır. Yurttaş yetiştirme görevi olan devlet yeterince bütçe ayırmadığı gibi ayrılan bütçe de iktidarın koruması altındaki, ilahiyat veya
özel okullara akıtılmaktadır.
Bu gün yaptığımız basın toplantısının amacı devlet okullarını aşağılamak veya felaket telalığı yapmak değildir. Bu basın toplantısı ile hem okullarımızın kronikleşmiş ve
çözüm niyeti olmayan sorunlarına dikkat çekmek hem de bir ülkenin kalkınmasının,
gelişmesinin en kestirme ve ucuz yolu olan nitelikli kamusal eğitime sahip çıkmaya
devam etmektir. Velilerimizi, öğrencilerimizi bilinçlendirerek hükümetlerin popülistçe
eğitimden rant elde etme durumunun önüne geçebilmektir.
Eğitim yılı başında yaşanan en önemli sorunlar ve hatalar:
- Yanlış giden anlayışlara CTP-UBP Hükümetinin de aynı şekilde devam etmesi,
- TC ile paralel giden bir eğitim sisteminin tercih edilmesi, eğitimin bir devlet politikasına dönüştürülememesi, (Milli Eğitim Yasasının 22 maddesi.)
- Devlet okullarına tek kuruşluk bütçe tahsis edilmemesi.(Okul Kayıt Ücretleri Yasal
değil AMA…)
- Kaynakların özel okullara aktarılması, (Eğitim Bütçesinin min. %75'i özel okullara
aktarılıyor)
- Devlet Okullarının, Eğitim Bakanlığı'nın Kadrolarının sürekli eksik olması. Torpille
yapılan geçici istihdamlar ve hizmet alımlarının okullarda daha çok sorun yaratması,
(Ek 1 Okullardaki Eksik Kadrolar Listesi)
- Eğitim bilimi ile değil siyaseten alınan eğitim kararları, (Ek 2 Sınıf geçme sınav Tüzüğünün her yılsonunda değiştirilmesi) (Ek 3 konu ile ilgili açıklama)
- Seçmeci-yarışmacı sınav sitemlerinin devam ettirilmesi/Eğitimin parası olanın hakkı
yapılması,
- Hükümet ve Eğitim Bakanlığının bilimsel kararlar yerine sürekli siyasi kararlar alması,
- Öğretmenlik Mesleğinin Önemsizleştirilmesi, (Öğretmen yetişmesi, istihdamı, desteklenmesi, özlük hakları, Maaşı; çalışma koşulları, denetlenmesi, yönlendirilmesinin yetersizliği )
- Öğretmenlik Mesleğinin, kamusal eğitimin sürekli saldırı altına alınması, (Öğretmenlerin farklı yasal haklarla bölünmesi. GÖÇ YASASI adaletsizliğinin öğretmeni köleleştirmesi)
- TC'den siyasi olarak getirilip istihdam edilen öğretmenlerin hem problem yaratması
hem de işsiz öğretmenlerin hakkını gasp etmesi,
- Demokratikleşemeyen, yerelleşemeyen, üretime dönüştürülemeyen müfredatlar ile
demokratikleşemeyen, yenileşemeyen geleneksel okulların hedefsizlik bırakılması,
- Bilimsel tartışmalar ve katılımcılıkla alınan Şura kararları yerine siyasi kararların uygulanması,
- Öğrencilere destek ve yönlendirmenin hiç olmaması,
- Okul altyapılarının ergonomik ve çağdaş eğitime imkân vermemesi,
- Yasa ve Tüzüklerin hem çağdışı hem de sürekli siyasilerce ellenerek içinden çıkılamaz
hale gelmesi,
- MTÖ'deki sistemin tamamen iflas etmesi, el yordamıyla düzeltmelere çare olmaması,
- Yüksek öğrenimin sadece kar amaçlı olması, YÖDAK paralı üniversitelerin kurumu
gibi faaliyet göstermesi,
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Özetle sistemdeki sorunlardır, fakat ŞU ANDA HÜKÜMETLERİN ARZULANDIĞI GİBİ
SİSTEMSİZLİK BAŞARILI BİR SİSTEMDİR.
CTP-UBP Hükümeti de eğitim sistemi üzerinde oynamaya başlamıştır. Özellikle
seçmenler düşünülerek hareket edilmektedir. Eğitim sisteminin bir rant kapısı yapılmasına seyirci kalmayacağız. Eğitim Bakanlığı tam bir torpil, rant dağıtma bakanlığı haline
getirilmiştir. Bakanlık içerisinden çok kötü kokular gelmektedir. ,
Biz de öğrencilerin sınıfta kalmasına karşıyız alternatif eğitim sistemi mümkündür.
Seçmeci elemeci sınavlar kaldırılabilir, her öğrenci istediği programa girebilir. Her yılsonunda bu tartışmalardan da kurtulabiliriz. Öğrencilere istediği programı seçme şansı
verilerek başarısına göre de yönlenmesi de sağlanabilir. Kamusal eğitim üzerinde sürekli
oynanmasına ve sahte reform çabaları ile devlet okullarının yok edilmesine seyirci kalmayacağız. Öğretmenin köleleştirilmesine seyirci kalmayacağız. Velilerimize ve öğrencilerimize çağrımız el ele vermemizdir.
CTP-UBP Hükümetinin bilimsellikten uzak Eğitim Programında bazı iyileştirmelerden bahsedilmekte ancak felsefesi olmayan, sistemi tanımlanmayan, bütçelendirilmeyen
ve anlayıştan yoksun bir programın eğitimde bizim düşlediğimiz niteliksel değişmeyi gerçekleştirmeyeceği açıktır.
Başka bir eğitim sistemi mevcuttur. 2014 şura kararları başlangıç yapılabilir.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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17.09.2015
Eğitim Bakanımız Sn. Kemal Dürüst her türlü
Popülizme ve Partizanlığa devam ediyor

Sn Bakan özellikle Güzelyurt seçmenini memnun etmek için eğitimde KAOS yaratmayı
bile göze alacak şekilde davranmaktadır. Okulların kadro eksiklikleri devam ederken
bir Güzelyurt TMK okul müdür muavinin, uydurma ve olmayan bir uzmanlık alanı yaratılarak, başka birinin çalışmalarını yaptığı bir göreve oturtulması ve rahat etsin diye
görevlendirilmesi Eğitimde neden sorunların çözülmediğinin en somut göstergesidir.
Sn. Kemal Dürüst Eğitim Bakanlığını SEÇMEN MEMNUNİYETİ üzerine inşa ederek
bakanlığın avantajlarını kullanarak sürekli seçilmeyi başarmak için çalışmaktadır. Ne
Yasa, ne Tüzük, ne Kural Sn. Dürüst'ü bu yüksek hedefinden döndürmeyeceği açıktır.
Gerekirse yasa ve tüzükleri de delerek rüşvet verebileceğini göstermiştir. Son yapılan
sınıf geçme sınav tüzüğünün değiştirilmesi ve öğrencilerin geçirilmesi de böylesi bir rüşvettir.
Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Savcılığı, Sn. Dürüst'ün Bakanlığına yüksek
hassasiyetle bakmalarını ve denetlemelerini öneriyoruz. Biz takipçisi olacağız ve bu usulsüzlüklere, yasa dışılıklara izin vermeyeceğiz.
Eğitim ve Okullarımız siyasetin çiftliği olamaz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
EK: Eğitim Bakanından Okul Müdür Muavinine giden yazı
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18.09.2015
Eğitim Bakanlığında Torpil

Sn. Bakan özellikle Güzelyurt seçmenini memnun etmek için eğitimde KAOS yaratmayı bile göze alacak şekilde davranmaktadır. Okulların kadro eksiklikleri devam ederken bir Güzelyurt TMK okul müdür muavinin, uydurma ve olmayan bir uzmanlık alanı
yaratılarak, başka birinin çalışmalarını yaptığı bir göreve oturtulması ve rahat etsin diye
görevlendirilmesi Eğitimde neden sorunların çözülmediğinin en somut göstergesidir.
Sn. Kemal Dürüst Eğitim Bakanlığını SEÇMEN MEMNUNİYETİ üzerine inşa ederek
bakanlığın avantajlarını kullanarak sürekli seçilmeyi başarmak için çalışmaktadır. Ne
Yasa, ne Tüzük, ne Kural Sn. Dürüst'ü bu yüksek hedefinden döndürmeyeceği açıktır.
Gerekirse yasa ve tüzükleri de delerek rüşvet verebileceğini göstermiştir. Son yapılan
sınıf geçme sınav tüzüğünün değiştirilmesi ve öğrencilerin geçirilmesi de böylesi bir rüşvettir.
Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Savcılığı, Sn. Dürüst'ün Bakanlığına yüksek
hassasiyetle bakmalarını ve denetlemelerini öneriyoruz. Biz takipçisi olacağız ve bu usulsüzlüklere, yasadışılıklara izin vermeyeceğiz.
Eğitim ve Okullarımız siyasetin çiftliği olamaz.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih:13/09/2015
Her Yıl Aynı Partizanlık ve Yüzsüzlük Tekrarlanmaktadır.
Eğitim tamamen metalaştırılarak egemen sınıfın bir çıkarı ve silahı durumuna dönüştürülmek istenmektedir.
UBP-CTP hükümeti eğitime yeni anlam yüklemiştir. Kamusal eğitim niteliksizleştirmek için diğer hükümetlerin bıraktığı yerden çalışmaya devam etmektedir. Yurttaş yetiştirme anlayışı kaybedilmiştir. Eğitimden rant elde eden, AKP'ye şirin görünmek için
ilahiyat okulu açan, zorunlu din dersleri ile tartışma yaratan, her türlü partizanlığı,
adam kayırmacılığı kitabına uyduran Sayın Kemal Dürüst yeniden eğitim bakanı yapılarak halkın çocuklarının gittiği devlet okulları gözden çıkarıldığı açıkça ifade edilmiştir.
Bakanlık içerisinde partizanca görevlendirmeler devam etmekte atılan her adım siyasi
rant kaygısı ile atılmaktadır.
Bakanlar kurulu eğitim bakanlığı ile ortaklaşa devlet okullarını yok etmek için yemin
etmiş gibi hareket etmektedir. Softa şaşırtması yapmak için satın aldığı bazı medyatörlere yapay haber yaptıran Sayın Kemal Dürüst'ün son icraatları ile mafyaya bile taş çıkartacağını göstermiştir. Güya kontenjanlar artırılarak torpilli bazı çocuklar Türk Maarif
Kolejlerine kaydedilmiştir. Girne 19 Mayıs Türk Maarif Kolejine 10, Türk Maarif Kolejine
15, Güzelyurt Türk Maarif Kolejine 10, Gazimağusa Türk Maarif Kolejine 28, İskele Türk
Maarif Koleji 5 öğrenci artırımı yapmıştır. Bu yapılırken hiçbir kriter gözetilmemiş ve tamamen sahtekarlık yapılmıştır. Torpili olmayan veliler ve öğrenciler ise uyutulmuştur.
Sn. Dürüst bütün öğretmenlerin ölçme-değerlendirmesini sıfırlayacak, Sınıf Geçme
Sınav Tüzüğünü ortadan kaldıracak, sınıfını doğrudan geçen çocuklara adaletsizlik sağlayacak öğretmen ihtiyaçlarını çoğaltacak, plansızlığı yığılmayı yaratacak, öğrencileri paralı üniversite müşterisi yapacak şekilde bakanlar kurulu kararı ile sınıf geçme sistemini
ders yılı sonunda yine değiştirmiştir. Bazı seçmenler memnun edilsin diye tüm toplum
eğitim katledilmiştir.
Bakanlar kurulu üyesi Sn. Sunat Atun özel okullara yani özel şirketlere karlarını artırsınlar diye her türlü maddi manevi katkı yapacağız derken devlet okullarının tek kuruşluk bütçesi olmadığını bilmiyor mu? Sn. Dürüst dilenci durumuna düşen devlet
okullarına hiçbir bütçe tahsis etmeden popülistçe yasal değildir. Kimse kayıt ücreti ödemesin diyerek tam bir takiye ve iki yüzlülükle politik kıvraklık yapmadı mı? Tek kuruşu
bile olmayan devlet okullarına yapılan bu uygulamaların altına CTP-UBP hükümeti damgası vurulmuştur. Hükümet programı yapılmış mış! CTP-UBP hükümeti programında
devlet okulları yok edilerek eğitimin tamamen metalaştırılması ve özel okullarla ortaklık
kuruldu mu? Merak ediyoruz? Velilerimize öğrencilerimize çağrı yapıyoruz gelin Kamusal
Eğitime, Devlet Okullarına sahip çıkalım, gelin bu maskaralıklara son verelim.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a
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Tarih : 22/09/2015
Değerli öğretmenler, öğrenciler, veliler ve basın mensupları;
Bugün burada kamusal eğitimde yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri bir kez daha dile getirmek,
Milli Eğitim Bakanı önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Sınıf Geçme Tüzüğündeki değişiklikle, mesleki itibarımızı sarsan anlayışı kınamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz.
Eğitimde, her yıl temel ihtiyaçların bile giderilememesinin mantığını anlayamıyoruz. Öğretmenin görevleri arasında olan ölçme ve değerlendirmeye siyasetin müdahalelerini anlayamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla, öğretmenin ölçme-değerlendirmeleri
hiçe sayılmış, mesleki itibarımız ayaklar altına alınmıştır. Kendi öğretmenini itibarsızlaştıran,
hiçleştiren bir yönetim anlayışı kabul edilemezdir. Öğretmenler olarak bu durumu yaratan
siyasilerimizi esefle kınıyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Kemal Dürüst'e Sesleniyoruz!!
Sayın Dürüst, basın açıklamasında öğretmenlerine güvendiğini dile getirmiştir. Bizler de
kendisine güvenmek istiyoruz.
Okullarımızda ders zilinin çalmasının üzerinden bir hafta geçmiştir. Halen daha
müdür, muavin, öğretmen, atölye şefi, bölüm şefi, hademe ve sekreter gibi temel kadrolar
boştur. Tamamlanmamıştır.
Okullarımızın fiziki alt yapı eksiklikleri giderilememiştir.
Okullarımızdaki hijyeni sağlamak için gerekli temizlik giderine bile ayrılan tek kuruşluk bütçe yoktur. Okullarımız velilerden bağış toplar duruma düşürülmüştür.
Bakanlar Kurulunun Sınıf Geçme Tüzüğünde yaptığı değişiklikle sınıflardaki öğrenci
mevcudu 50'ye çıkmıştır. Bu kararla okullarımız plansızlığa ve programsızlığa itilmiştir.
Devlet okullarında hal böyleyken, eğitime ayrılan bütçenin %75'i özel okullara harcanmakta; kamusal eğitim her yıl bilinçli ve kasıtlı olarak eksiklikler ve sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Aileler özel okullara kısacası sermayeye peşkeş çekilmektedir.
Öğretmeni Bakanlar Kurulu kararıyla itibarsızlaştırmadan, öğrencilerin sınıfta kalmayacağı bir eğitim sistemi şura kararlarıyla da teyit edilmişken, sırf popülizm ve siyasi rant
uğruna gençlerimiz her yıl geleneksel şekilde heba edilmektedir.
Şimdi Sayın Eğitim Bakanımıza ve tüm siyasilere soruyoruz !!!
Nitelikli kamusal eğitimi oluşturmak adına; tüm bu eksikliklerin giderileceği, eğitimin siyasete alet edilmeyeceği, öğretmenin mesleki itibarının korunacağı konusunda kendilerine
güvenebilir miyiz ???
Bizler, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, işimize dört elle sarılıp, kendi evladımız gibi
gördüğümüz öğrencilerimizi topluma faydalı insanlar olarak yetiştirmek için görevimizin başında olacağız. Aynı özeni Sayın Kemal Dürüst'ten, tüm bakanlardan ve milletvekillerinden
bekliyoruz.
Son söz olarak velilerimize seslenmek istiyoruz !!!
Gelin el ele verelim. Çünkü her insan bizim için değerlidir. Tüm öğrencilerimiz bizim için
değerlidir. Bizler öğretmen olarak onların geleceklerine sizler kadar hassasiyet gösteriyoruz.
Bizler siyasilerden medet uman bir nesil yetiştirmek istemiyoruz. Hazırcılığa alıştırılmış bir
nesil yetiştirmek istemiyoruz. Devlet okullarındaki eksiklikler, ilgisizlik kader değildir. Eğitim-öğretimdeki sistemsizliğe, çürümeye dur demek için gelin el ele verelim. Çünkü her öğrencinin ilgi ve yatkınlığına göre yetiştirilmesi mümkündür ve bu her öğrencinin hakkıdır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 11/12/ 2015
Dr.FKEML'deki öğretmenlere yapılan Saldırıyı Kınıyoruz
Bu gün bu okulda Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde Eğitim Bakanlığı'nın,
hükümetlerin eğitim anlayışının doğurduğu kötü bir sonucu daha yaşıyoruz.
Kamusal nitelikli eğitim, devlet okullarının güçlendirilmesi, gözbebeğimiz olan öğrencilerimizin desteklenmesi, kamusal nitelikli eğitimin vazgeçilmezi olan öğretmenlerimize
değer verilmesi için sürekli çalışıyoruz. Her geçen gün siyasetin devlet okulları, kamusal
hizmet veren öğretmenler üzerinde oynadığı oyun hem çocuklarımızı, hem öğretmenlerimizi harcamakta, velilerimizi ise bilmedikleri yanlışlıklara, beklentilere itmektedir.
Her yıl eğitim yılının kaosla başlaması raslantı değil, eğitim bakanı ve hükümetinin
tercihidir. Siyasi rant uğruna atılan adımlar bu gün öğretmenlik mesleğini yok etme noktasına gelmiştir.
l Bu durum, kamusal eğitimi metalaştırmak isteyen hükümetlerin sermayedarlara sağladığı bir avantajdır.
l Yıl sonuna kadar eksik kadroları tamamlamayan velilere kayıt ücreti ödemeyin çağrısı
yapan fakat devlet okullarına tek kuruşluk bütçe ayırmayarak okul idarelerini, öğretmenleri velilere hedef gösteren,
l Eksik öğretmenlere kalabalık sınıflara, bölümlere rağmen 1500 öğrenciyi bakanlar
kurulu kararı ile sınıf geçiren, dolayısıyla sınıfları ders yapılamayacak şekilde kalabalıklaştıran, aynı seviyede olmayan öğrencileri aynı sınıfa koyarak hiç ilgisi olmayan
öğrenciyi zorla uyumsuz olduğu, motivasyonunun ve ilgisinin hiç olmadığı, başarılı
olamayacağı bir sınıfa hapsederek öğretmene de bakıcı rölü biçen,
l Öğretmenlerin değerlendirmesini hiçe sayarak öğretmeni itibarsızlaştıran, hiçleştiren,
öğrenciye hiçbir şey yapmasa, ders dışında kalsa da sınıfını geçebileceğini, yani torpili
öğreten, veliye siyasiler isterse olur mesajı vererek öğretmeni veli karşısında değersizleştiren,
l Meslek liselerinin kadrolarını, atelyelerin içini boşaltıp hedefsiz bırakan,
l Modüler sistem gibi bir sistemle kaynağı, kitabı olmayan, müfredat programı meslek
liselerine uymayan, ders fazlalığı ile öğrenciyi boğan, dolayısıyla amaçsız, hedefsiz,ilgisiz bırakan,
l Tüm bu ve benzer sorunları okul idareleri ve öğretmenlerinin omuzlarına yükleyerek,
sürekli medyada işini yapmayan, beleş para kazanan, bütün gün oturan öğretmen
profili çizen,
l Öğretmen haklarını budayan, torpile, adamcılığa göre tüzük, yasa yapan ancak köhnemiş disiplin,sınıf geçme gibi tüzük ve yasaları değiştirmeyen,
l Okul etkinliklerini yapacak para, alan, sınıf, salon v.s bulamayan ve çocuklara deşarj
olma şansı bırakmayan; oysa ilahiyat gibi idelojik ve misyoner okullarına milyonlarca
lira harcayan,
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l Okul güvenliği için hiçbir tedbir almayan...
Bunun gibi yüzlerce sorunun, yaşanan sıkıntıların sorumlusu olarak öğretmeni gösteren, her fırsatta öğretmenleri aşağılayan, okul güvenlikleri için hiçbir tedbir almayan,
eğitim bakanı ve hükümeti bugün öğretmene yapılan darp ve saldırının sahibidir. Öğretmenin ve öğrencinin mahrumiyet alanı olması gereken devlet okulunda yapılan bu
saldırı asla kabul edilemezdir ve ibretlik ceza ile cezalandırılmalıdır.
Sınıf geçme sınav tüzüğü, disiplin tüzüğü, tüzük ve yasalar gibi derhal ele alınıp değiştirilmeli, CTP-UBP hükümetinin devlet okullarına bakışı, yaklaşımı değişmeli, kamusal eğitimi veren öğretmenin itibarı yükseltilmelidir. Öğretmen ve öğrenciyi eşit tehdit
altına alan ve okullarımıza tecavüz eden bu anlayış ortadan kadırılmalı, çocuklarımızın,
öğretmenlerimizin mahrumiyet alanına tecavüz eden şahıs ve şahıslar en ağır cezaya
çarptırılmalıdır.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a)

100

Tarih : 06.02.2016
EĞİTİM BAKANINA AÇIKÇA SORUYORUZ
Eğitim Bakanı Sn. Kemal Dürüst siyasi yatırıma ve şova devam ederken Eğitimin Bakanı olduğunu unutmuş görünmektedir. Bazı seçmeler gelecek seçimlerde tekrar oy deposu yapılmak için motive edilirken!! Ülkenin geleceği heba edilmektedir. Sn. Bakanın
siyaset yaptığı bir binaya döndürülen Eğitim Bakanlığı sorun çözemez duruma gelmiştir.
Eğitim bakanlığında her taşın altından kötü kokular gelirken, sn. Bakan; Eğitimi, öğretmeni, öğrencileri, devlet okullarını mentalite olarak terk etmiş görüntüsü çizmektedir.
Eğitimde yaşanan her ciddi sorun ötelenmekte, çözümsüz bırakılmaktadır. Çözüm olarak
öne sürülenler ise yeni sorunları getirmektedir.
Sn. Dürüst'e Açıkça Soruyorum :
1. GÖÇ Yasası Nedir Bilir misiniz? Bilirseniz bu öğretmenlerimizle ilgili hiç empati yaptınız mı?
2. Yasalar sadece astları mı ilgilendirir? Öğretmenler yasasının 100. Maddesi ders yılı
hazırlık ödeneği ders yılı başında TÜM ÖĞRETMENLERE ödenir diyor. (Hukuk Dairesinin görüşü de aynen budur) Haberiniz var mı?
3. Bakanlar Kurulu Kararı ile üzerende oynadığınız Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü sayesinde
LTL, AL, NKL, LYL… ve birçok okulumuz, Meslek Liselerimiz sorun yumağına dönüşmüş, ders yapılamaz noktaya gelmiştir. Kalabalık sınıflar, aynı sınıfta çok farklı hazır
bulunuşluk seviyesinde, yaşta öğrencilerle bir okulda yarım dönemde 150-200 disiplin
vakası yaşanır duruma gelmiştir. Birçok okulumuz eksikleri ve bu sorunları ile birlikte
havası sıkışmış düdüklü tencereye dönmüştür. Teknik Kurulda çözeriz deyip sürekli
öteleyerek yaşanacakların sorumlusu olacağınızı farkında mısınız?
4. Açtığınız ve elçilik müşavirlerinin, vakıfların, tarikatların sürekli olarak üzerinde ekleme ve çalışma yaptığı Toplum Mühendisliği, İlahiyat Okulunuz topluma geleceğin
yeni sorunlarını, travmalarını yaşatacağını Farkında mısınız?
5. İşsiz yüzlerce öğretmen dururken, okullarda öğretmen, muavin, şef, atelye şefi, müdür
kadroların eksik olduğunu farkında mısınız ?
6. Din öğretmeni ve diğer branşlardan TC'den getirilip istihdam edilen onlarca öğretmenin hem buradaki öğretmenleri işsiz bıraktığını, hem de bazılarının açıkça toplumu
aşağıladığını, hakaret ettiğini bildiğiniz halde bu öğretmenleri okullarımızda tutmayı
mı düşünüyorsunuz.?
a. Polatpaşa Lisesi Din öğretmeni şubattan sonra da okula hiç bir şey olmamış gibi
gidecek mi?
b. N.A isimli din öğretmeni….”Bu zavallılar cellatlarıyla aşk yaşamayı bırak, cellatlarıyla metres hayatı yaşıyorlar maalesef. Er ya da geç bu gayr-ı meşru ilişkiden
doğacak çocuklarını da Türkiye'nin kapısına bırakıp kaçarlar ve onlara da Türkiye bakar yine”… diyerek Kıbrıs Türk Toplumuna Rumların metresi tanımlaması yapan zat din öğretmeni olarak okullarımızda ders vermeye devam edecek
mi?

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a
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15.02.2016
DEVLETTE KAYNAK YOK, YOLSUZLUK, YÜZSÜZLÜK,
UTANMAZLIK ÇOK
Sürekli devlette kaynak yok diyen siyasiler aslında devletin hortumlanmasına seyirci
kalanlardır. CTP-UBP korosu ve onların solisti sosyalist Maliye bakanı ve adamcı Eğitim
Bakanının kol kola yolsuzluk, usulsüzlükleri devam etmektedir.
“Kaynak Yok” deyip Öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneğini gasp eden fakir
KKTC hükümeti!!! Türkiye'nin her ilinde kadro dışı ataşe atamaya başlamıştır. Hükümetler değiştikçe, hükümete, bakanlara yakın olanların torpillilerin ataması yapılmaktadır. Son yüzsüzlük kan donduracak cinstendir. Hala Sultan İlahiyat Koleji müdürü
olan Y. İ'nin Mersin'de konsolos olan eşinin yanına 2.eğitim kültür ataşesi olarak atanmıştır. Bu tam bir skandaldır. Eşinin yanın ders yılı ortasında görevli olduğu okul müdürlüğü görevinden alınarak gerekmediği halde 2. Eğitim kültür ataşesi atanması pes
dedirtecek cinstendir. Eşlerin aynı yere bu şekilde en üst baremden atanmış olması bir
yana, 2. Eğitim ve kültür ataşesinin oraya atanması yasa dışılığın ötesinde yüzsüzlük
olarak değerlendirilebilecek cinstendir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf geçme sistemi üzerinde oynayan Milli Eğitim Bakanlığı, ders yapılamaz duruma gelen Lefkoşa Türk Lisesi müdürünü ders yılı ortasında
Hala Sultan İlahiyat Kolejine görevlendirmesi bu yüzsüzlüğün, yolsuzlukla taçlandırılmış
şeklidir. TC elçiliğine şirin görünmek için yolsuzlukla birlikte yasa dışılığa ve usulsüzlüğe eğitim katledilerek devam edilmiştir.
Sınıf geçme sınav tüzüğünü değiştirerek okulları içinden çıkılmaz kaosa sürükleyen,
onuruyla mücadele ediyor diye sürekli çalışanları, öğretmenleri aşağılayan, eğitimi katleden, CTP-UBP hükümeti ve onun Eğitim Bakanı bu ülkeye daha fazla zarar vermeden
çekip gitmelidir.
Torpil, yolsuzluk, yasa dışılık, usulsüzlük Bakanlığına döndürülen milli eğitim bakanlığına göz yuman sırtını sıvazlayanlar en az Bakan kadar suçludur. Geleceğin sorunu
ilahiyat okulu korunurken sonrasını umursamayan AKP-CTP-UBP A.Ş bir kısım ayrıcalıklıyı korurken her alanda Kıbrıs Türk Toplumunu bataklığa itmektedir. Şirket gibi çalışan ve halkın iradesine ipotek koyan takiyyecilerin ve hükümetçilik sırasını
bekleyenlerin, Kıbrıs Türk Toplumunun yakasından düşme vakti gelmiştir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih : 28.2.2016
EYLEMDEYİZ
Bilimsel, demokratik, laik, parasız, her çocuğa eşit fırsat tanıyan kamusal ve nitelikli bir eğitim için yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Devlet okullarının güçlendirilmesi, gözbebeğimiz olan öğrencilerimizin desteklenmesi, velilerimize rehber olunması ve kamusal nitelikli
eğitimin vazgeçilmezi olan öğretmenlerimize değer verilmesi ile geleceğimizin kurtulacağını
biliyoruz.
Her geçen gün siyasilerin bin bir gerekçelerle halkın çocuklarının gittiği devlet okulları ve
kamusal hizmet veren öğretmenler üzerinde oynadığı oyun hem çocuklarımızı, hem öğretmenlerimizi harcamakta, velilerimizi ise çaresizliklere, belirsizliklere itmekte, geleceğimizi
karanlık yapmaktadır. Bu kaderin!!! Değişmesi için uğraşıyoruz.
Bütün çabamıza, mücadelemize rağmen her eğitim yılına okullarımızın; hademe, sekreter,
atölye şefi, bölüm şefi, öğretmen, müdür gibi temel kadro eksiklikleri, sıfır bütçe ve kaosla
başlaması rastlantı değil, eğitim bakanı ve hükümetinin tercihidir. Eksiklikler ve eğitime siyasetin sürekli müdahalesi, okullarımızı sorun yumağı haline getirmiştir. Siyasi rant uğruna
atılan adımlar bu gün adaleti, eğitimi, öğretmenlik mesleğini yok etme noktasına getirmiştir.
Yaratılan sistemsizlik, rüşvet, torpil, Bakanlar Kurulu'nun eğitime sürekli müdahalesi okullarda çok büyük kaos ve sorunlar yaratmaktadır.
Okulların açıldığı günden beri yoğun bir tempo ile Eğitimde eksikleri, sorunları gidermek
için okul idareleri, öğretmenler, sendika, velilerimiz çalışmaktadır. Eğitim bakanımız ise okulları gezmekte, bakmakta ama eksiklikleri görmemektedir. Şura kararları, yapılan öneriler,
toplantılarda eğitimde kaosu durdurmanın formülleri belirlenmesine rağmen olumlu icraat
maalesef yapılamamaktadır. Sürekli öğretmen ve sendikası hedef yapılarak, kamu oyunu yanıltılmakta ve asıl sorumlu gizlenmeye çalışılmaktadır. Tek yanlı ve yanlış beyanatlarla, rakamlarla oynanarak eğitimde sıkıntı, eksik olmadığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Bütçesi
sıfır olan, yardım alacağı merci bulamayan okul idareleri, Göç yasasına mahkum edilen, yasal
hakları gasp edilen öğretmenler bütün olumsuzluklara ve onca yüke rağmen özveriyle uğraşmakta buna rağmen suçlu yapılmaya çalışılmaktadır. Her geçen gün okullarımızda eğitim bakanlığı eliyle çalışma koşulları bozulmakta, eğitim faaliyetlerinin koşulları zorlaştırılmaktadır.
Sn. Kemal Dürüst Türkiye'de en iyi bakan ödülünü niye aldı bilmiyoruz fakat Eğitim Bakanlığı'na onlarca metre uzaklıktaki Lefkoşa Türk Lisesinde ve tüm okullarımızda sınıf geçme
sınav tüzüğünün, bakanlar kurulu kararı ile değiştirilmesinden sonra yaşanan sorunları biliyoruz. Eğitim Bakanlığının hemen yanında yer alan 20 Temmuz Fen Lisesinde ders yılı başından beden eğitimi (kadın) öğretmeninin eksik olduğunu biliyoruz. Buradaki ve diğer eksik
öğretmenlerin tamamlanmaması durumunda öğrencilerimizin notlarının oluşmayacağını ve
diploma ortalamalarının çıkamayacağı için mağdur olacaklarını biliyoruz.
ÖĞRETMEN,ÖĞRENCİ, İDARE, VELİ, SENDİKA: BİRLİKTE EYLEMDEYİZ.
29.2.2016 Pazartesi günü, 8.30-10.00 saatleri arasında 20 TEMMUZ FEN LİSESİNDE veliler, okul aile birliği, okul idaresi, öğretmenler, öğrencilerimiz ve sendikamızla birlikte UYARI EYLEMİNDE olacağız. Aynı okulumuzda hep birlikte Saat :
10.00'da Basın Toplantısı yapacağız. Duyarsızlık karşısında eylemlerimizi artıracağız. Birlikte okullarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.

103

06.04.2016
Konu: Öğrenci Taşımacılığı ve Okul Kantinleri hk.
ŞAİBELERLE DOLU RANT SİSTEMİ Mİ KURULMUŞTUR?
Uzun süredir tartışılan, sıkıntılar yaşanan ve gelecekte çok daha büyük sıkıntılar doğuracak olan öğrencilerin taşınması ve okul kantinlerinin çalıştırılması konusunda yanlışlara devam edilmektedir. Geçmişte her iki konuda da çalışmalar yapılmış, Eğitim
Bakanlığına yazılı önerilerde bulunulmuş ancak siyaset ve eğitim bakanlığı gerekli adımları atmamıştır.
Bugün öğrencilerimiz milyonlarca TL ödenerek taşınmaktadır, ancak bu güvenlikli
bir şekilde yapılmamaktadır. Taşımacılık Tüzüğünün gerekleri yerine getirilmemesi yanında, Tüzükteki anomaliler büyük riskler oluşturmakta, eklenen maddelerle partizanlığa prim verilmektedir. Bugün hala bakanlar kurulundan taşımacılıkla ilgili kararın
alınmaması ise şüphe yaratmaktadır.
Taşımacılığın kayıtlarından, araçların bakımına, mekanik yapısına, taşıma denetimi
ve kontrolünden, öğrenci sayılarına kadar taşıma güvenliği ve birçok görev okul müdürlüğüne yüklenmektedir. Şoför, araba yaşı gibi kontroller yapılmadan ihale edilmesi ise
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Doğru dürüst denetimin bile yapılamadığı
bu sistemsizliğin çocuklarımızı risk altına soktuğu gibi, bazı şirketlere ve kişilere rant
sağladığı da bir gerçekliktir.
Aynı şekilde okul kantinlerinin kiralanmasında, işletilmesinde denetimin yapılmaması
eksikliği, çocuklarımıza hijyenik, sağlıklı ve ucuz gıda sunabilecek kantinler yerine partizanlık ve torpil mekanizmasıyla kiralanan kantin yapısı ortaya çıkmıştır. Okul idarelerini tehdit eden, partili, torpilli, doğru dürüst katkı vermeyen kantinciler türemiştir.
Tek kuruşluk bütçe tahsis edilmeyen devlet okullarımızın kantin ihalelerinin ve anlaşma şartlarının okul dışında yapılması, okul idarelerine baskı ve telkin yapılarak kantinlerin devredilmesi ile birçok şaibenin yaşandığı açıktır.
Katılımcı bir anlayışın, şeffaflığın ve denetimin olmadığı, şaibelerin ortalıkta dolaştığı
Taşımacılık ve Okul Kantinlerinin sağlıklı işletilmesi düzeninin kurulması, okullarımıza
ve çocuklarımıza faydalı, güvenli bir şekilde hizmet vermesi yönünde bir gayret sarf edilmemesi, rant sistemi şüphelerini artırmaktadır. Eğitim Bakanlığına hiç zaman kaybetmeden şaibeleri ortadan kaldıracak adımlar atma çağrımızı yineliyoruz.

Zühre ÖZKARAMAN
Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu (a.)
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05.05.2016
MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ
Her geçen gün siyasilerin bin bir gerekçelerle halkın çocuklarının gittiği devlet okulları
ve kamusal hizmet veren öğretmenler üzerinde oynadığı oyun hem çocuklarımızı, hem
öğretmenlerimizi harcamakta, velilerimizi ise çaresizliklere, belirsizliklere itmekte, geleceğimizi karanlık yapmaktadır. Bu kaderin!!! Değişmesi için uğraşıyoruz. Kamusal nitelikli eğitime ve öğretmenlerimize değer verilmesi ile geleceğimizin kurtulacağını biliyoruz
Öğretmenlik mesleği bir toplumu geleceğe taşıyan en önemli, en evrensel meslektir.
Son yıllarda sermayenin haklarını korumaya çalışan kukla hükümetler, öğretmenlik
mesleğini, haklarını, çalışma koşullarını değiştirmek, öğretmenlerin örgütlülüğünü bozmak ve onurlu duruşunu baltalamak, onları itibarsızlaştırmak, köleleştirmek, dik duruşlarını bitirmek için büyük bir kampanya yürütmektedir.
Çalışma koşulları günden güne kötüleştirilen, öğrencileri değerlendirme hakkı bile
elinden alınan, çalışma hayatı boyunca gerçek anlamda hiç desteklenmeyen, siyasilerin
eğitimde yarattığı KAOSUN sorumluluğunu omuzlarına yüklenen öğretmen, sınıfa hapsedilerek, silikleştirilerek, prangalanmak istenmektedir.
Geleceğimiz Öğrencilerimiz Heba Edilmektedir
Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf geçme sistemi üzerinde her yıl oynanması, okulları
ders yapılamaz duruma getirmiştir. Halkın çocuklarının gittiği devlet okullarını çaresizliğe itmektedir. Bütçesi, öğretmeni, müdür, muavini, şefi, hademesi, sekreteri olmayan,
hedefsiz, siyasi rant kapısına dönüştürülen devlet okullarımız sürekli bilinçli olarak zayıflatılmaktadır. Sınıf geçme sınav tüzüğünü değiştirerek okulları içinden çıkılmaz kaosa
sürükleyen, onuruyla mücadele ediyor diye sürekli öğretmenleri aşağılayan, eğitimi katleden, hükümetler ve Eğitim Bakanlıkları bu ülkeye daha fazla zarar vermeden öğretmenlerin sesine artık kulak vermelidir. (EK 1)
Biz öğretmenler olarak öğrencilerin, velilerin üzerinde oyun oynanmasına, eğitimin
yap boz tahtasına dönüştürülmesine karşıyız. Alternatif eğitim sistemi mümkündür.
Seçmeci elemeci sınavlar kaldırılabilir, her öğrenci istediği programa girebilir. Her yılsonunda bu tartışmalardan da kurtulabiliriz. Öğrencilere istediği programı seçme şansı
verilerek başarısına göre de yönlenmesi de sağlanabilir. Kamusal eğitim üzerinde sürekli
oynanmasına ve sahte reform çabaları ile devlet okullarının yok edilmesine seyirci kalmayacağız. Öğretmenin köleleştirilmesine seyirci kalmayacağız.
Öğretmene Sadaka bekleyen, Dilenci Muamelesi Yapılmak İstenmektedir
Diğer yandan öğretmenin tüm dünyada var olan, Türkiye'de yılda iki kez ödenen ve
öğretmenler yasasında tüm öğretmenlere ders yılı başında tümünün ödeneceği, yasa tarafından emredilen ders yılı hazırlık ödeneği hala ödenmemiştir. 2011 sonrası öğretmenlerine ahlaka, adalete, yasaya uymayan şekilde ve savcılık görüşü olumlu olmasına
rağmen ödeme yapılmamıştır. Öğretmenlerle dalga geçmek anlamına gelen bu anlayış
yasal değildir ve kabul edilemezdir. Göç Yasası gibi bir adaletsizlik kaldırılmak yerine
tüm öğretmenlere uygulanmaya çalışılması kabul edilemezdir. (EK 2)
Biz öğretmenler sabırlıyız, ancak sabrın da bir sınırı vardır. Yasal hakkımızın gasp
edilmesine seyirci kalmayacağız. Bu sorunun bir an önce çözülmesinin elzem olduğunu
ve hızlı bir şekilde mazeret üretilmeden kaosa oynanmadan sorunu çözmenizi beklemekteyiz. HP dondurulmuş, döviz şahlanmış, tüm çalışanlar ½ oranında fakirleşmiştir. Buna
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karşılık sermaye korunmakta, çalışanlar ise köleleştirilmek, tüm kazanılmış hakları budanmak istenmektedir.

EK:1
Tarih: 05/05/2016
Her yıl sadece sınıf geçme sisteminin değiştirilmesi ile nasıl bir tahribat yaratılmaktadır.
1) Öğrenciler ve veliler hiçbir çabaya girmeden sene sonunda siyasilerden medet umar
duruma getirilmiştir.
2) Siyasilere yeni bir rant kapısı yaratılmış ve her yıl aynı beklenti ile bu yolsuzluk normalleştirilmiştir.
3) Zaten Göç Yasasına mahkum edilerek, hakları ve çalışma koşulları ağırlaşan, köleleştirilmek istenen öğretmenin yetkisi dahilinde olan her yıl verdiği not “Bakanlar Kurulu Tarafından” değiştirilerek öğretmene psikolojik taciz yapılmaktadır. Öğretmen
değersiz, hiçleştirilmiş, iş bilmez konumuna sokulmak istenmektedir.
4) Genellikle ders yılı sonunda sınıf geçme sistemi değiştirildiği için okullarda planlama
yapılamaz durumu yaratılmaktadır. (Sınıflar öğrencileri sığmaz, öğretmen eksiklikleri
yıl sonuna kadar devam eder duruma gelmiştir.)
5) Öğrenciler üzerinde yaratılan tahribat disiplin suçlarının oldukça farklılaşmasına ve
2-3 kat artmasına neden olmuştur. (Suçlarla baş edilemez duruma gelmiştir.) (Bazı
okullarımızdaki geçen yıl / bu yıl disiplin suçlarının artışı: Lefkoşa Türk Lisesi 154
/ 255, Erenköy Lisesi 65 / 150, Namık Kemal Lisesi 128 / 150, Cumhuriyet L. 24
/ 50, Mehmetçik O. 24 / 50)
6) Aynı sınıfta 14 yaşında çocuk ve sınıf geçirilen 19 yaşında ilgisiz, hazırlıksız yetişkin
öğrenci yanyana oturtulmakta, dolayısıyla tüm sınıflarda DERS İŞLENEMEZ bir
durum yaratılmaktadır.
7) Okul alanları, ergonomik olmaktan çıkarılmış, malzemeler, atölyeler sığmaz duruma
gelmiş, okullar yaşam alanı olmaktan çıkmıştır.
8) Tüm öğrenciler geçirilerek (geçen yıl 1500'e yakın öğrenci bu şekilde geçirilmiştir.)
üniversitelere müşteri yapılmakta, böylece ara eleman yetişmesi dahi engellenmektedir.
9) Aksaklıkların “siyasi kararla” üzeri her yıl örtülmekte öğrencilerimizin yaratıcılıklarını
öldüren, hayattan, koparan, desteksiz bırakan, heba eden, geleceklerini çalan Yanlış
Eğitim Sisteminin devam etmesi sağlanmaktadır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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EK 2
RG Sayı: 52

3 Haziran 1985

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli
Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilan olunur.
------------------------------25/1985
ÖĞRETMENLER YASASI
(33/1985; 11/1986; 32/1987; 14/1988; 34/1988; 14/1989; 3/1990; 52/1990;
13/1991; 61/1991;
12/1992; 50/1992; 5/1993; 11/1994; 44/1994; 3/1995; 19/1995; 60/1995;
14/1996; 17/1997;
2/1998; 15/1998; 4/1999; 20/1999; 49/1999; 65/1999; 16/2000; 20/2000;
11/2001; 24/2001;
32/2001 ; 22/2002;4/2003 ve 64/2003 31/2004, 36/2004, 29/2005, 60/2005,
45/2006, 60/2006
33/2007; 56/2007; 6/2008 ; 33/2008;38/2008 ; 71/2009 ve 49/2011, 31/2013 ve
8/2015 sayılı
Yasalar ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

DOKUZUNCU KISIM
Son Kurallar
Ek çalışma ve öğretim yılı
hazırlık ödeneği
5.61/1991
100.(1) 56'ncı maddedeki ek çalışma ödeneğinin verilmesi, bu maddede belirtilen tüzüğün çıkarılmasına ve her mali yıl bütçesinde münhasıran bu maksat için tahsisat
bulunmasına ve konulan tahsisat miktarının açılmasına bağlıdır.3.20/1999
(2) 56'ncı maddede öngörülen ek çalışma ödeneği, çift tedrisat yapan okullarda,
öğetmen eksikliği nedeniyle zorunlu olduğu hallerde uygulanır.4.19/1995
45/2006
(3) Her ders yılı başında tüm öğretmenlere, yürürlükte olan asgari ücretin 1.75 katı olacak şekilde “Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği” verilir.
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13.06.2016
KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Bildirisi
Siyaset Eğitimden Elini Çekmelidir
Eğitim bir toplumun geleceğidir. Toplumları geliştirecek, geleceğe hazırlayacak olan; bireye gerekli tutum, davranış, bilgi ve beceriyi kazandıracak olan en önemli sosyolojik unsur eğitimdir.
Günümüzde eğitim, kar amaçlı, satılabilen metaya dönüştürülmüş; kamusal, nitelikli, parasız,
bilimsel, laik, demokratik eğitim tamamen sermayeye ve soygun düzenine hizmet eder duruma
getirilmiştir.
TC ile paralel götürülen ve siyasilerin sürekli yapboz tahtasına dönüştürdüğü eğitim sistemi,
sadece yönetici ve sermaye sınıfına hizmet eder durumdadır. Parası olan ailelerin çocuklarının
nitelikli eğitim hakkına ulaşabileceği, yoksul ailelerin çocuklarının ise nitelikli eğitimi hakkına
ulaşmasının zor olduğu itaatkar bir sistem hedeflenmektedir. İnsan modeline dönüştürülmesi
hedeflenmektedir. Müfredatların içeriğinden, yeni okul modellerine, özel okullardan, bütçesiz
devlet okullarına, yarışmacı sınav sistemine kadar her yönü ile eğitim, zenginlerin hakkı durumuna getirilmiştir. KTOEÖS ve KTÖS'ün yıllardır süren Kamusal, ücretsiz Nitelikli Eğitim mücadelesi bu yüzden anlamlıdır.
Bugün okullarımızdaki en büyük adaletsizlik: Kamusal nitelikli eğitimin, kamu okullarının
zayıflatılması, bu hizmeti veren öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesi çabalarıdır.
Eğitim şurası kararlarına hiçbir hükümet uymamıştır. Bilimsel, demokratik, laik eğitim bitirilmek istenmektedir. Üretimden, toplumsal gerçeklikten uzak, veliyi para makinesi, öğrenciyi
müşteri, öğretmeni köle yapmak isteyen anlayışla, bilimsel olmayan yöntemlerle eğitim sistemi
birilerinin rant kapısına dönüştürülmüştür
Okullarımızın büyük bir oranı eğitim yılını yıl müdürü, muavini, atölye-bölüm şefi, öğretmeni,
hademesi, sekreteri eksik olarak kapatmaktadır. Devletin kamusal okullara ilgisizliği gittikçe artmakta, buna bağlı olarak fırsat eşitsizliği büyümektedir.
Teknik Kurulda uzlaşılan tüzük değişikliğinde (6.7) sınıflarda bütünlemenin kalkması yoktur.
Geçen yıl yine siyasilerin son anda ellediği Tüzükle tüm öğrencilerin sorumlu geçirilmesi kısmen
olarak halledilmeye çalışılırken, yeni bir gaf yapılmıştır. Esası Eğitim Sisteminin pedagojik anlayışının değişmesi ve buna bağlı bir sınıf geçme sisteminin yaratılması olması gerekirken adalet
duygusunu zedeleyecek şekilde davranılmıştır. Bu hareketle yeni tüzükteki öğrencinin desteklenmesi, bazı programlara yönlendirilmesi gibi olumluluklar da incir çuvalı gibi berbat edilmiştir.
AKP'ye teslim olan hükümet kamusal eğitimi bitirmek için okullara bütçe ve kadro ayırmazken
iş popülizme geldiği zaman eyyamcılık yapmaktadır. Çocuklara adil olmayı öğretmesi gereken bir
Eğitim Bakanlığı, çocuklara rüşveti, bedel ödemeden kazanmayı, torpili aşılar duruma geldiyse
yüz kez düşünülmelidir. Eğitim bilimlerinden yoksun, keyfi davranışlarla gelinen nokta tüzükteki
değişikliklerden çok daha önemlidir. Bu uygulama öğretmenin emeğine ve çalışarak kendini geliştiren öğrenciye hakarettir. Bu konuda yapılan keyfilik, ne ahlaki, ne yasal, ne de etik değildir.
Teknik Kurulda uzlaşılan noktadan uzaklaşılarak, Bakanlar Kurulunda “Özdemir Berova
Oyunu” ile geçirilen tüzük, siyasetin eğitime yapmış olduğu yeni bir darbedir. 6. ve 7. sınıflarda
öğrencilerin bütünleme haklarının elinden alınması, öğrencinin eğitim hakkının çalınması anlamı
taşımaktadır.
Bu tüzüğün bu şekli yapılan olumlu çabalara gölge düşürmüştür. Bunu kınıyor ve KTOEÖS,
KTÖS olarak UBP – DP Hükümetini, Eğitim Bakanlığını UYARIYORUZ.
Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı

Şener ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri
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07.09.2016
Eğitim Bakanlığı Şaibe Bakanlığı Olmamalıdır
Tatil döneminde Talim Terbiye Dairesine yazdığımız yazı ile resmi olarak toplantı talebinde bulunmamıza rağmen bizlerle toplantı yapmayı, sorunları tartışıp çözüm yolları
üretmeyi istememize rağmen görüşmeden kaçınılmıştır.
Hafta sonu bazı öğretmen münhalı sınavlarının ertelenmesi ve kolejlere ansızın öğrenci kontenjanının arttırması şaibeler yaratmıştır. Kamuoyuna açıklama bile yapılmazken, bazı ailelere, zümrelere, kişilere ayrıcalık yapıldığı izlenimi uyandırmıştır.
Nepotizmin (Adam Kayırmacılığın) kangrene dönüştüğü toplumumuzda örnek olması
gereken Eğitim Bakanlığının da şaibeli işler yapılıyor görüntüsü kamu vicdanında büyük
bir sıkıntı yaratmaktadır.
Eğitim Bakanına Soruyoruz:
1) Müfredat programına neden sadece çevre dersi eklediniz de uyuşturucu, trafik gibi
dersler eklemediniz? Kitap yazarlarından sadece bazıları telif hakkı parası alsın diye
mi?
2) Müfredat programımızı öğretmenlerin yer değiştirme işleminden sonra değiştirdiniz,
bu dersi kim verecek? Oluşacak öğretmen eksikliğini sözleşmeli yakınlarınızdan atayacağınız öğretmenlerle mi tamamlayacaksınız?
3) Öğretmen nakillerinin tamamlanmasından sonra kolejlerin ara sınıflarına öğrenci
alınması nereden çıktı? Bütün topluma, öğrenci ve ailelerine bunu yeterince duyurduğunuza inanıyor musunuz?
4) Hangi okula ne kadar öğrenci alınacak? Sınavları olacak mı? Sınavlara kimler katılabilecek? Klasik ortaokul, lise öğrencileri de bu sınavlara girebilecek mi? Bunları toplum, öğrenciler, veliler, öğretmenler ayrıntıları ile biliyor mu?
5) Hangi derslerden sınav yapılacaktır?
6) Bu konuyu daire müdürleri bile bilmezken, bazı aileler, öğrenciler, dershanelerin bakanlıktan önce bildiği doğru mudur?
Bir yıldır devam eden Haspolat İlkokulunun sorununun soruşturmasını tamamlayıp;
suç, hata veya ihmalleri ortaya koyamayan Milli Eğitim Bakanlığı, okulun yeni yılında
da öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve okul müdürünü kaderine terk etmesi, kaosla okulun açılamaması, tamamen iş bilmezlik iken, Şaibeler ve Nepotizm kokularının yayıldığı,
yeni sorunları üretiyor olması üzüntü ve kaygı vericidir.
Eğitim Bakanlığına olan inancın ve güvenin gittikçe azaldığı bir durum yaratılmıştır.
Şeffaf olmayan uygulamalar bu ülkenin kaderi olmaktan çıkarılmalıdır.
Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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29 Eylül 2016
Ortak Basın Açıklaması
Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme eğitimin olmazsa olmazı olmasına rağmen
geldiğimiz noktada, bu konuda 2006 yılında yapılan yasa ne yazık ki, işletilmek istenmemektedir.
Eğitim Bakanlığı eğitimi değerlendirmek ve denetlemek için yasa gereği öğretmen sendikaları ile görüşme yapmak yerine, Eğitim Bakanlığı'nda çalışan memur ve sekreterleri
temsil eden Kamu-Sen ile toplantılar yapılmaktadır. 2006 sürecinde öğretmen sendikaları ile uluslararası ün yapmış dünya çapında akademisyenlerle yaptığımız yasa bir anda
ortadan kaldırılmaya, birilerinin kaprislerine kurban edilmeye çalışılmaktadır. Anlaşılan
odur ki, denetleme ve değerlendirme bilimsellikten uzak, hırsız-polis yaklaşımına göre
siyasetçilerin elinde baskıcı bir silaha dönüştürülmek istenmektedir. Yakın geçmişteki
karanlık teşkilat mantığı dönemlerindeki baskılarla öğretmenleri terbiye etme anlayışı
hortlamış görünmektedir.
Eğitim Bakanlığı'nı bir kez daha buradan uyarmak istiyoruz; Demokrasi katılımcılık
ve paylaşım demektir. Eğitim demokratik bilimsel ve paylaşımcı olmalıdır. Kapalı kapılar
arkasında eğitimle uzaktan yakından ilgisi olmayan Kamu-Sen gibi sarı sendika ile toplantı yaparak eğitimin özü olan “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Yasaları” yapamazsınız.
Bu tavrı devam ettirmeniz durumunda, grev dahil her türlü eylemi yapmaya kararlı
olduğumuzu bir kez daha vurgularız.
Saygılarımızla.

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Tarih: 29/09/2016
Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova Sorun Çözecek Yerde Sorun Üretiyor
Yeni eğitim yılına başladığımız bugünlerde eğitim ile ilgili fiziksel altyapı sorunları devam
ederken Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgelerinde Bakanlığın beceriksiz uygulamalarından
dolayı öğrenci dağılımı dengesiz olmuştur. Muhaceret affından sonra öğrenci akınına
uğrayan okullarımızda 45 kişilik sınıflar oluşturulmuştur.
Bu yıl orta eğitimdeki okullarda müdür, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şefi gibi eksiklikler, okul idarelerini işlevsiz hale getirmiştir. Bütün bu fiziki ve idari sorunlar çözüm
beklerken, ders müfredatları ile ilgili çalışmalar bir türlü tamamlanamazken, Eğitim Bakanı Sayın Özdemir Berova, Kamu Hizmeti Komisyonunu da dahil ederek yasa dışı atamalara imza atılmıştır.
Sn. Özdemir Berova, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Sn. Kamil Kayral'a gönderdiği
bir yazı ile Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Ortak Hizmetler Dairesi, Rehberlik ve
Araştırma Şubesine hiçbir münhal ilan etmeden okullarda görev yapan öğretmenlerden
atama yapma yönüne gitmiştir. Bu tür atamaların yasal mevzuatı bellidir. Bu tür mevkilere Kamu Hizmeti Komisyonunun münhalle uzman ataması gerekmektedir. Eğitim
Bakanlığındaki uzmanlık mevkileri, öğretmenin yükselme yerleri olup ancak münhal
yolu ile doldurulabilmektedir. Okulların Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri
bu alanda uzman olan kişiler tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde bu alanda yetişmiş
kalifiye elemanlar dururken, hiçbir kriter belirtmeden bu tür atamaların yapılması iş
bilmezlik değil, aksine bilinçli yasa dışılıktır, Nepotizmin ta kendisidir.
Soruyor ve açıklama bekliyoruz:
l Kişisel yapılan bu usülsüzlükle kimler memnun edilmiştir?
l Kamu Hizmeti Komisyonu kadro olmayan yerlere münhal ilan etmeden atama yapma
yetkisini nereden alıyor?
l Kamu Hizmeti Komisyonu başkanının yetkisi dışında iş yapması bağımsızlığına gölge
düşürmüyor mu?
l Bu yasa dışı atamaların dağıtımının Sayıştay'a yapıldığı halde Sayıştay Başkanından
hiçbir müdahale ve/veya açıklama yapılmaması düşündürücü değil midir?
Ülkemizin kanayan yarası olan yasa dışı uygulamalar, partizanlık ve adam kayırmacılığın öncülüğünü yapan Eğitim Bakanının bir an önce yaptığı yanlıştan dönmesini
talep eder, sürecin takipçisi olacağımızı vurgularız.
Saygılarımızla,

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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3 Ekim 2016
Ortak Basın Açıklaması
Plansızlık ve öngörüsüzlüğün yarattığı eğitim sorunlarını aşmak için mücadele ederken, eğitimle hiçbir alakası olmayan Kamu-Sen Sendikası'nın kapalı kapılar arkasında
Eğitim Bakanlığı ile “Eğitimi Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasası” yapmasını eleştirdik diye Sendika bize karşı açıklama yapma gereği duymuştur.
Kendi yanlışlarını örtmek için sendikalarımıza saldıran Kamu-Sen Başkanı Metin
Atan, kendisinin hangi sendikanın başkanı olduğunu unutmuş görünmektedir.
Protokol görüşmelerinde yıllarca diğer yetkili sendikaları yalnız bırakan ve hükümetlere koltuk değneği olan siz değil misiniz? Geçmişte çözüm karşıtı her türlü eyleme destek olan siz değil misiniz? Kamudaki örgütlülüğü bölüp parçalamak için kurulmadınız
mı? Yargıya akseden olaylarla sendikamızın şaibe altında olduğu ortada iken ve yönetim
kurulunun bazı üyeleri istifa etmişken bize sendikacılığı öğretmek size düşmedi.
Özellikle Eğitim Bakanlığı'nın oyununa gelip, eğitim sendikalarının yasal olarak yer
alması gereken Teknik Kurul'da uyarılmanıza rağmen gizli gizli katılmanız gerçek niyetinizi ortaya koymaktadır. Sendikalara sırtını dönüp, işverenin ve yönetenlerin yanında
yer alan sendikalara “Sarı Sendika” dendiğini size bir kez daha hatırlatırız.
Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda başbakana yaptığınız ziyarette hükümet sendikası olduğunuzu ve hükümetten yardım talep ettiğiniz yazıldı diye açıklama yapma
gereği duymanız bile duruşunuzu ortaya koymaktadır. Öncelikle ayaklarınız üzerinde
durmayı ve hükümetten talimat almaktan vazgeçmeyi öğrenin ve yetkiniz dışındaki işlere
de karışmaktan vazgeçin.
Saygılarımızla.

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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24.10.2016
Kamu Hizmeti Komisyonunun Yasa Dışılığının
ve Yolsuzluğunun Peşini Bırakmayacağız
KHK Başkan ve Genel Sekreteri Hemen İstifa Etmelidir
Kamu Hizmeti Komisyonu yasa dışılıklara, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle devam ediyor.
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesinde uzmanlık gerektirecek bir göreve kadro yokken ve
hiçbir şekilde münhal edilmeden eski Cumhurbaşkanının torunu, Sayıştayın kızı olan
öğretmeni sırf torpillidir, ayrıcalıklıdır diye atayan; Karpaz Meslek Lisesindeki kadrosuna
kadrolandığı yıldan beridir düzenli hiç gitmeyen öğretmeni atayan komisyonun son marifeti ise tamamen hukuksuzluk örneğidir.
Son orta öğretim öğretmen münhalı sınavlarını yapan KHK bu sınavlardan sonra, tarihinde ilk defa arka arkaya mülakatları yaparak atamalarını gerçekleştirmiş, fakat din
öğretmeni münhalını 1. sırada kazanan öğretmeni mülakata çağırmasına rağmen hiçbir
gerekçe göstermeden mülakatı son anda iptal ederek, öğretmene sonra değerlendireceğiz
diyerek atamasını bu güne kadar yapmamıştır. Birçok din dersi öğretmeni ithal olarak
Kıbrıs'a getirilerek çift maaşla misyoner olarak çalıştırılırken KKTC vatandaşı olarak sınava giren din öğretmeninin yasalara aykırı bir şekilde atanmaması, Kamu Hizmeti Komisyonunun tamamen siyasileştiğinin, yasa ve hukuka göre değil, telkinlere, ağabeylere
göre hareket ettiğinin somut bir başka örneğini teşkil etmektedir.
Soruyor ve Sn. Cumhurbaşkanını, Ombudsmanı ve Savcılığı görece çağırıyoruz:
1- Olmayan kadroya / münhal ilan etmeden birçok okulda kadro sıkıntısından yakınılırken, torpilli öğretmenin ataması ile işlenen bu suç ve devleti zarara uğratan bu yasa
dışılığa göz yumulacak mı?
2- Münhalı ilan edilmiş, sınavı yapılmış, sıralaması ilen edilmiş, mülakata çağrıldığı
halde ataması yapılmamış Din öğretmenini yasal olarak atamayan ve suç işleyen bu
fütursuzca, ceberut, yasa dışılığa KHK'nin hakkı var mı?
KHK Başkanı ve Genel Sekreteri derhal istifa etmeli ve bu yasa dışılıklar sona erdirilerek bu yüz kızartıcı, etik olmayan yasa dışı durum derhal düzeltilmelidir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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5. BÖLÜM
Öğretmenlerimizin Kazanılmış Yasal
Haklarının Gasp edilmesine karşı
ve Haklarının Geliştirilmesi için
Mücadelemiz
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Tarih: 25.08.2014
GÖÇ YASASI KABUL EDİLEMEZDİR
GÖÇ YASASI diye bilinen (Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası) tüm toplumu etkileyen somut, bariz ADALETSİZLİK ve
EŞİTSİZLKLERİ her gün daha iyi anlaşılmaktadır. Dün sendikalarla birlikte sokakta,
mecliste dayatılan paketi, UBP uygulamalarını kabul edilemez olarak niteleyen ve bu
gün iktidar olan DP-CTP Hükümeti aynı uygulamalara devam ederek toplumda tahribatı
artırmaktadır.
2008'den sonra Mesleğe giren öğretmenlerin Emeklilik yaşı Altmışa çıkarılmış, emekli
ikramiyeleri kaldırılmış, sağlık sigortaları yatırdıkları prime endekslenmiş, emekli maaşları düşürülmüş ve bunun gibi onlarca kazanılmış hakkı budanmıştır. 2010'da geçirilen GÖÇ YASASI ile de tüm öğretmenler ve çalışanların Maaşları yaklaşık % 40
düşürülmüş, tahsisatları, ödenekleri Savcılığın olumlu görüşlerine ve anayasaya rağmen
ortadan kaldırılmıştır. Anayasada tanımlanan ancak günlük hayatta doğru dürüst, uygulanamayan tüm çalışanlara Sendikalaşma hakkı ve Toplu Sözleşmeli Sendikacılık hayatına geçiş sağlanacağı yerde var olan yasal haklar da ortadan kaldırılmıştır.
l Tüm çalışanların Sendikalaşması ve Toplu Sözleşme hakkı anayasal bir haktır, pratikte de hayata geçmesi önlemleri alınmalıdır.
l Öğretmenler ve Tüm Çalışanların anayasa önünde EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET alması hayata geçmelidir.
l ÖĞRETMENLERİN ve diğer Çalışanların Özel Yasalarının Uydurma Yasalarla ortadan
kaldırılması, sulandırılması kabul edilemezdir.
l Sosyal Devletin Ortadan kaldırılıp Kamusal Hizmetleri Para ile alınıp satılan Mal Haline getiren bu Hizmetleri Verecek olan Öğretmen, Doktor, İşçileri ücretli köle yapan,
hakları budayan uygulamalar kabul edilemezdir.
CTP-DP Hükümeti Savcılık, Sayıştaylıktan siparişle aldığı görüşleri, niyetleri doğrultusunda yasaları ortadan kaldırmak için kullanmaya devam etmektedir. İşçilerin Toplu
Sözleşme hakkını yasaya rağmen başka bir yasa veya görüşe dayandırarak kaldırmak
istemektedir. Bu bağlamda tüm çalışanlar, toplum olarak bu anlayışa karşı çıkılmalıdır.
DEV İŞ'in açlık grevi eylemini her kesim desteklemelidir.
Öğretmenlerin ödeneği Anayasaya, Öğretmenler yasasına ve Savcılık görüşüne karşın
kaldırılmıştır. Tüm Millet Vekillerine sorunlar konusunda yazılı bildirmemize rağmen
tek adım atılmamıştır. Aylık on binlerce km yol giden, lojmanı, yolluğu olmayan, doğum
izinleri hakkı bile düzenlenmeyen öğretmenlerin etik değerlere de sığmayacak şekilde
hazırlık ödeneği kesilmiştir. Öğretmenden, Doktordan, Kamusal Hizmetten tasarruf
yapan CTP-DP Halkın Hükümeti olmak vasfını yitirmiştir.
Öğretmenleri ve tüm toplumu köleye dönüştüren, açlık sınırı altına iten bu anlayış
ve tutum değişene kadar işçi sınıfının en geniş dayanışması ile mücadele etmeye devam
edeceğimizi bildiririz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
Ek 1: Savcılık Görüşü
Ek 2: 07.11.2013 Meclis başkanı ve milletvekillerine yazı
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Tarih: 19.11.2014
GÖÇ YASASINA DUR DE – YASAYA BOYUN EĞME!
Yönetim Kurulumuz 2015 yılını “Göç Yasası ile Mücadele Yılı” ilan etmiştir. Temel
amacımız tüm öğretmenlerimizi “Tek Yasa” eşit haklar altında birleştirmektir.
Sermaye kendi krizini atlatabilmek, uğruna yeni kaynak olarak gördüğü kamusal
alanları, özel sektöre peşkeş çekmek için her politikayı ileri götürmeye çalışmaktadır.
Her yıl müdür, muavin, öğretmen, hademe, sekreter eksiklikleri ve bütçe yetersizliği
ile devlet okulları bilinçli olarak zayıflatılmaktadır.
Özelleşen eğitimde kamusal hizmeti veren öğretmen de niteliksizleştirilerek, silikleştirilerek, sorunlar altında ezdirilerek, geçim derdine sokularak kendini işe yaramaz olarak algılamasını sağlamaya çalışmakta, tamamen etkisiz eleman yapılmak istenmektedir.
Öğretmenleri bazı standartlarla kontrol etmek, bencilleştirmek, dayanışmaları yerine
rekabete sokmak bir politika ve strateji oluşmuştur. Seçmeci elemeci sınavları başarı ölçeği yaparak, performans, toplam kalite gibi kavramlarla öğretmenleri yarıştırarak, öğretmenler arası rekabeti kızıştırarak, öğretmenleri nakil, görevlendirme derdine
düşürerek, farklı yasalarla farklı haklara, maaşa tabii tutarak, maaş garantisi yerine ek
ders ücreti yaratarak öğretmen ve örgütlülüğü dağıtılmak için çalışmalar yapılmaktadır.
2008'den sonra mesleğe giren öğretmenlerin;
l Emeklilik yaşı 60'a çıkmıştır.
l Kadın öğretmenlerin 1/5 yıpranma yapı kaldırılmıştır.
l Emeklilik ikramiyesi kaldırılmıştır.
l Emeklilik maaşı azaltılmıştır.
l Prim kesinti oranı (%13) artırılmıştır.
l Sağlık sigortası kesintisi başlatılmıştır.
l Sağlıktan yararlanma belirli süre prim yatırmaya endekslenmiştir.
2011'den sonra mesleğe giren öğretmenlerden ek olarak:
l
l
l
l
l
l

Tüm ek tahsisat ve ücretler kaldırılmıştır.
2. Üniversite gibi barem için artışlar kaldırılmıştır.
Maaş topuna 17 yıl yerine minimum 27 yıl koşulu getirilmiştir
Otomatik barem kaldırılmıştır.
Derece atlama siyaseten belirlenecek“performansa” bağlanılmıştır.
Maaşlar yaklaşık %40 azaltılmıştır.

Ne yapılmak istenmektedir?
l İstihdam biçimi değiştirilmek istenmektedir
l Geçici, sözleşmeli istihdam ile işsizler devreye sokularak iş bulma, geçim derdine düşmüş öğretmenin sükranla devam etmesi istenmektedir.
l Maaş garantisi siyasi performansa bağlanarak öğretmenin kaderi siyaseten ele alınmak istenmektedir.
l Siyasi kararlarla maaş, terfi, vs. ile öğretmenin haklarını, örgütlü gücü yerine bireysel
yalakalık ile korunabileceği bir sistem yaratılarak sendikalar devre dışı bırakılmak,
sonra da öğretmen tertiplenerek sınıfa hapsedilmek istenmektedir.
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Öğretmen ne kaybedecek ?
l 3-5 yılda şu anda orta öğretimde 400 üzerinde 2008 sonrası öğretmen çoğunluğa ulaşıp tüm öğretmenlerin düşük haklarda eşitlenmesi gündeme gelecektir.
l Öğretmenden tasarruf için A Öğretmen, B Öğretmen, kol, sınıf gibi denklikler kaldırılmak istenecektir.
l Kamu reformu adı altında eğitimde hiç bir gaile taşımayanlar öğretmeni terbiye etmek
için tam gün, eğitimde kalite vs. gibi konular tartışmaya başlanarak öğretmene yönelik
toplumsal bir linç kampanyası başlatılacaktır.
l Topluma empoze edilen “öğretmen az mesai ile hak etmediği kazancı alıyor” söylemi
devreye sokularak güçlü propagandalar ile öğretmenin çalışma koşulları, mesaisi gibi
konular tartışılmaya başlanacaktır.
l Geçici istihdam modeli yaratılarak öğretmenlerin iş, maaş garantisi yok edilecektir.
l Nakil, tahsisat gibi haklar kaldırılacaktır.
Niyet Bellidir:
l Kurulmak istenen yeni liberal yapıda çalışan kesimlere kriz ve bütçe yetersizliği bahanesi ile acı reçeteler uygulamaya devam edilmek istenmektedir. Bunun için direnç
noktaları, dayanışmalar, örgütler dağıtılarak toplumun bu acı reçetelere öğrenilmiş
çaresizlikle itaat etmesi istenmektedir.
Ne Yapmalıyız:
l Bunun karşısında hem toplumsal ilerleyişimiz, hem de örgütlü gücümüzle yeni stratejilerle sürekli mücadele etmeliyiz.
Ne Yapmamalıyız:
l Sendika üyeliğini bir silah gibi yönetimlerin üzerine dayayıp, yasa, tüzük dışı taleplerle
sendika yönetimlerini sürekli taciz etmek yerine, sendikanın “Biz” demek olduğunu,
“Biz” in yaşatılması ile ancak güçlü ve dayanışmacı olacağımızı, bu bilinçle sendika
yönetimlerini ortak çıkarlarla ilgili stratejilere yönlendirme ve yüreklendirmede yardımcı olunması, bu yönde kararların üretilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir.
l Örgütlü ve onurlu olamaya, kazandığımız hakları koruma ve geliştirmeye devam etmeliyiz.
l Örgütsüzce Köle olmayı alternatif olmaktan çıkarmalıyız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 28.01.2015
Öğretmen ve Öğrenciye Adaletiniz Bu Mu?
Anayasa'ya göre:
Madde 59 – Öğrenim ve Eğitim Hakkı
(1)Kimse öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz
(7)
Devlet maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları
yapar.
Madde 8 – Eşitlik
(1)

Herkes hiçbir ayırım gözetmeksizin Anayasa ve yasa önünde eşittir. Hiç bir kişi,
aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
(2)Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerde yasa önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadır.
(3)Ekonomik bakımdan güçsüz olanları Anayasa ve yasalar ile elde ettikleri, edecekleri
kazanımlar, bu madde ileri sürülerek ortadan kaldırılamaz.
Anayasa bir toplumun sözleşmesi iken yasalarla veya tüzüklerle sırf yürütme erkini
elinde tutuyor diye, hükümet olmuş diye Anayasayı ortadan kaldırmak ancak bu ucube
rejimde olur.
Göç Yasası niteliğinde bir yasayı uygulamaya devam edeceksiniz ve öğretmenleri falan
tarihte girdi diye köle yapacaksınız; bir tüzükle bir kısım öğrencileri Oxford'da, Cambridge'de Imperial'da, Massachusetts'de, Harvard'da, ABD, İngiltere, İsviçre, Almanya,
Fransa gibi ülkelerde okuyor diye burssuz bırakacaksınız. Halkın, adaletin hükümetiymiş gibi de hiç sıkılmadan konuşmaya devam edeceksiniz.
CTP-DP Hükümetine sesleniyoruz: Bu yasayı belki siz yapmadınız. Şu anda erksiniz
ve bu adaletsizliğe, ayrıcalığa, etik olmayan uygulamaya devam ediyorsunuz. Gerekçeniz
ne isterse olsun, insani ve ahlaki olmadığı gibi Anayasa'ya aykırılığı net olan (Anayasa
Mahkemesi hayır dese bile) bu ayrımcılığa devam ederek suç işliyorsunuz.
Ey Halkın Vekilleri!
Sizler de partiliyim deyip sinerek aynı suçu işliyorsunuz.
Bunu vicdanınız ne kadar daha kaldıracaktır?
Bundan hiç mi rahatsız olmuyorsunuz?

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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04-02-2015
GANİMET EKONOMİSİ
Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlığını umursamayan yerli işbirlikçi sermayenin
temsilcileri Ticaret Odası ve Sanayi Odası yetkilileri yarattıkları “mandıra düzeninde” çıkarlarını korumak için Göç Yasası'nın devamı yönünde hükümete destek vermişlerdir.
Bu hareketleri ile CTP-BG / DP-UG hükümetinin sermaye ile kol kola olduğu tescillenmiştir.
Yıllarca “Türk'ten Türk'e” kampanyaları ile Kıbrıs Türk toplumunu sömüren anlayış
1974 yılından sonra dikenli teller ve duvarlar arkasına topladıkları toplumu istedikleri
gibi soymaya devam etmiştir. Ucuz işgücü sağlama gayesi ile Türkiye'nin nüfus aktarma
politikalarına hizmet eden bu örgütler, kaçak ekonominin ve kaçak işgücünün yaratılmasının baş sorumlusudurlar. Türkiye'nin dayattığı ekonomik paketlere alkış tutarak
menfaatlerini korurken, Kıbrıs Türk toplumunun azınlığa düşmesini ve yok oluşa seyretmeyi bir görev bilen de bu örgütlerdir.
Ganimet ekonomisi ile servet sahibi olanların çıkarlarını savunan bu örgütler, besledikleri siyasi partiler kanalı ile vergi vermeme cenneti haline getirdikleri bu siyasi yapıda
sömürüyü en üst noktaya çıkarmışlardır. Vergi afları, ayrıcalıklar, elektrik indirimleri
ile servetlerine servet katarken kölelik düzeninde, insanları sömürmeyi ve emekçilerin
ekmeğine göz dikmeyi bir marifet saymaktadırlar. Asgari ücreti yükseltmeyerek, gençlerin ülkemizde tutunmasını, insanca yaşamasını engelleyen “Göç Yasası” nın devam etmesini talep eden, bu ganimet ekonomisi sermayedarlarının Kıbrıs Türk toplumu
arasında yeri yoktur. Kayıtlı olan 14 bin şirketten sadece 1700'ünün vergi verdiği bu
düzende bu efendilere “verdiğiniz vergi kadar konuşun” demek hakkımızdır herhalde.
Köle gibi işçileri sendikasız, sigortasız, güvencesiz çalıştırmakta ölümlerini yaratmaktadırlar. Bunlarla ilgili tıs çıkarmayan patron örgütleri tüm çalışanların köleleştirilmesini
önermektedir. Taşeron sistemi ile çalıştırılanların yarısı kaçak, yarısı ise vatandaş olmayan bu patronlar kurdukları sömürü sistemine dokunulmasını istememektedir.
Göç Yasası'nı savunan TC işbirlikçisi Ticaret Odası ve Sanayi Odası yöneticilerini kınarken bu odaların yetkililerinin sahip olduğu şirket ürünlerinin teşhir edilerek boykot
edilmesi için her türlü girişimi ortaya koyacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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10.3.2015
ZİNCİRLERİMİZİ MÜCADELE EDEREK KIRACAĞIZ.
Bu kavga Emek-Sermaye kavgasıdır
Bu kavga asiller-köleler kavgasıdır
Susmayacağız, yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, haykıracağız “direne direne kazanacağız”.
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan statüko, toplumumuzun varlığını yok edecek şekilde çalışmaya devam etmektedir. AKP hükümetlerince dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle
uygulamaya sokulan paketler halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine gelişmesini
ve varlığını tehdit etmektedir. Halkı yoksullaştırarak kendi kendini yönetme erkini elinden almaktadır.
Tam bir ikiyüzlü anlayışla karşı karşıyayız. Beynimizi kontrol etmek istiyorlar, kaynak
yok diyorlar, kamu verimsizdir, kamburdur diyorlar. Doyumsuz kar amaçlı üç-beş şirketin memuru gibi hareket ediyorlar.
Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı artırılırken geniş
kesimler açlığa, sefalete itilmiştir. Atama maliye bakanı AKP bakanı gibi konuşmakta,
onun temsilcisi gibi davranmakta ve uygulama yapmaktadır.
Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken sözde
tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi,
şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır. AKP-Sermaye-CTP/DP kol kola girmiş, soyguna, sömürüye
devam etmektedir.
İnsanca onurlu yaşam hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Çalışıp aç-sefil yaşamamızı istiyorlar. Kadrolu olmamamızı, iş maaş, garantimizin olmamasını istiyorlar. Sendikasız, güvencesiz, sigortasız çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Sokak köpeği gibi bir
parça kemiğe muhtaç olmamızı ve düşük ücretle, kötü koşullarda çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanların kaderlerine
boyun eğerek GÖÇ YASASINDA eşitliğe ses çıkarmamamızı istiyorlar.
GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP eşel-mobili tamamen ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Dağ fare doğurmuştur.
Sahtekârlıkla, yalan-dolanla yanlış hesaplanan UBP döneminde uygulaması altı ayda
bire döndürülen HP tamamen kaldırılmak istenmektedir. Asgari ücretlilerin, özeldeki ve
kamudakilerin hayat standartları daha da düşürülerek ORTA SINIF tamamen yok edilerek herkes kölelikte eşitlemek istenmektedir.
Bakanlar kurulunun dağ fare doğurdu türündeki Hayat Pahalılığını dondurma kararnamesi Kabul edilemezdir.
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Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ YASASI kaldırılmalıdır.
Özelleştirme, işsizleştirme, taşeronlaştırma durdurulmalıdır.
Her çalışana Toplu sözleşme hakkı verilmeli, sendikalı olması yasal hale getirilmelidir.
Sözde Kamu Reformu ile hakların budanmasından vazgeçilmelidir. DPÖ verileri ile
oynanmaktan vazgeçilmelidir. Yolsuzluk, Partizanlık, çirkef ilişkiler terk edilmelidir.
Her fırsatta halkın geniş kesimlerini enayi yerine koyan gayri ahlaki hükümet
tutum terk edilmelidir.
Fakirleşmeye Hayır.
Göç Etmeye Hayır.
Dayatmalara Hayır.
Direne direne kazanacağız.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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12.03.2015
KARARLIYIZ, YILMAYACAĞIZ
Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken sözde
tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi,
şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır.
Onurlu yaşam hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Çalışıp aç-sefil yaşamamızı istiyorlar. Kadrolu olmamamızı, iş maaş, garantimizin olmamasını istiyorlar. Sendikasız,
güvencesiz, sigortasız çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Sokak köpeği gibi bir parça kemiğe muhtaç olmamızı ve düşük ücretle, kötü koşullarda çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanların kaderlerine boyun
eğerek GÖÇ YASASINDA eşitliğe ses çıkarmamamızı istiyorlar.
GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP Hayat Pahalılığını bile ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Göç yasasını kaldıracak kaynağın olmaması bahanesini ileri süren hükümetin gerçekte niyetinin olmadığı
aşikardır.
BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm eden, kamusal eğitimi yok etmeye
çalışan, öğretmenler arasında büyük adaletsizlikler yaratan, onları geçim derdine sokan,
köleleştirmek isteyen politikalara boyun eğmeyeceğiz. Öğretmenin hazırlık ödeneğini bile
gasp edenlere boyun eğmeyeceğiz.
Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına boyun eğmeyeceğiz.
Göç yasası mağduru Öğretmenlerimizle
GREV ve EYLEME devam edeceğiz.
Yönetim Kurulu Kararımıza bağlı olarak:
12 Mart 2015 tarihinde (Bugün)
2011 sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz (göç yasası mağdurları)
08:00-13:00 arası GREV ve EYLEMDE olacaktır.
Bu öğretmenlerimizin görevlerini hiçbir öğretmen üstlenmeyecektir.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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13.03.2015
KÖLELEŞTİRİLMEYİ KABUL ETMİYORUZ
Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken sözde
tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi,
şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır.

GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP Hayat Pahalılığını bile ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Göç yasasını kaldıracak kaynağın olmaması bahanesini ileri süren hükümetin gerçekte niyetinin olmadığı
aşikardır.
BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm eden, kamusal eğitimi yok etmeye
çalışan, öğretmenler arasında büyük adaletsizlikler yaratan, onları geçim derdine sokan,
köleleştirmek isteyen politikalara boyun eğmeyeceğiz. Öğretmenin hazırlık ödeneğini bile
gasp edenlere boyun eğmeyeceğiz.
Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına boyun eğmeyeceğiz.
Göç yasası mağduru Öğretmenlerimizle
GREV ve EYLEME devam edeceğiz.
Yönetim Kurulu Kararımıza bağlı olarak:
13 Mart 2015 tarihinde Cuma günü (BUGÜN)
2011 sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz (göç yasası mağdurları)
08:00-13:00 arası GREV ve EYLEMDE olacaktır.
Saat 10:00'da sendikamızın önünden yürüyüşe başlanarak
11:00'de Maliye Bakanlığına,
12:00'de Başbakanlığa Siyah Çelenk konularak açıklama yapılacaktır.
Bu öğretmenlerimizin görevlerini hiçbir öğretmen üstlenmeyecektir.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 17.03.2015
Zincirlerimizi Mücadeleyle Kıracağız
Tüm sendikalarla birlikte aldığımız ortak karara bağlı olarak;
18 Mart Çarşamba, Girne Merkez Okulları
(Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs TMK, Oğuz Veli O, Girne Pratik Sanat O)
Toplanma Yeri: Girne Kaymakamlık Önü, Eylem Yeri: Girne Belediyesi Yanı
25 Mart Çarşamba, Lefkoşa Merkez Okulları
(Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso O, Atleks Sanverler O, Haydarpaşa Ticaret
L,Atatürk Meslek L, Sedat Simavi Endüstri Meslek L, Lefkoşa Türk Lisesi, 20 Temmuz
Fen L, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar L, Demokrasi O, Bayraktar TMK, Bülent Ecevit
Anadolu L, Bayraktar O)
Saat 10:00-12:00 arası GREV ve EYLEM yapacaktır.
Ayrıca bu tarihlerde 2011 sonrasında GÖÇ YASASI ile istihdam edilen tüm öğretmenler 08:00-13:00 saatleri arasında GREV ve EYLEMDE olacaktır.
İkiyüzlü politikalarla bizi KÖLE yapmak istiyorlar. Kaynak yok diyerek ayrıcalıklılara
ve büyük sermayedarlara avantajlar sağlarken, çalışanları günden güne fakirleştirmek
istiyorlar.
Haklar budanmakta, kamusal alanlar peşkeş çekilmektedir. Kamusal nitelikli eğitim
metalaştırılmakta ve bu hizmeti veren öğretmenin ise çalışma ve insanca yaşayabilme,
ekonomik koşulları ortadan kaldırılmaktadır. Öğretmen sorunlarla büyük bir yük altına
sokulmuş, buna karşın silikleştirilerek farklı yasalarla, farklı haklarda ve KÖLELİK koşullarında çalışmaya razı edilmek ve zincire vurdurulmak istenmektedir.
Tüm Sendikalarla birlikte 18 ve 25 Mart 2015 tarihlerinde GREV ve EYLEMDE olacağız.
·
·
·
·
·
·
·

DAYATMA PAKETLERE DUR demek için;
Çalışanların tümüne TOPLU SÖZLEŞME ve SENDİKALAŞMA hakkı için
ÖZELLEŞTİRMELERE DUR demek için;
Öğretmenin HAZIRLIK ÖDENEĞİNİ bile gasp edenlere DUR demek için;
EŞEL MOBİLİN, HAYAT PAHALILIĞININ kaldırılmaması için;
SOSYAL GÜVENSİZLİK ve GÖÇ YASASININ kaldırılması için;
Tüm öğretmenleri TEK YASADA, aynı HAKLARDA BİRLEŞTİRMEK için
EŞİTLİK, ADALET ve ONUR için
HEP BİRLİKTE EYLEMDE OLACAĞIZ

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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18.03.2015
KARARLIYIZ, YILMAYACAĞIZ
Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken sözde
tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi,
şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır.
Onurlu yaşam hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Çalışıp aç-sefil yaşamamızı istiyorlar. Kadrolu olmamamızı, iş maaş, garantimizin olmamasını istiyorlar. Sendikasız,
güvencesiz, sigortasız çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Sokak köpeği gibi bir parça kemiğe muhtaç olmamızı ve düşük ücretle, kötü koşullarda çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanların kaderlerine boyun
eğerek GÖÇ YASASINDA eşitliğe ses çıkarmamamızı istiyorlar.
GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP Hayat Pahalılığını bile ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Göç yasasını kaldıracak kaynağın olmaması bahanesini ileri süren hükümetin gerçekte niyetinin olmadığı
aşikardır.
BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm eden, kamusal eğitimi yok etmeye çalışan, öğretmenler arasında büyük adaletsizlikler yaratan, onları geçim derdine sokan, köleleştirmek isteyen politikalara boyun eğmeyeceğiz. Öğretmenin hazırlık
ödeneğini bile gasp edenlere boyun eğmeyeceğiz.
Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına boyun eğmeyeceğiz.
Göç yasası mağduru Öğretmenlerimizle
GREV ve EYLEME devam edeceğiz.
Yönetim Kurulu Kararımıza bağlı olarak:
19 Mart 2015 tarihinde Perşembe (Yarın)
2011 sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz (göç yasası mağdurları)
08:00-13:00 arası GREV ve EYLEMDE olacaktır.
Bu öğretmenlerimizin görevlerini hiçbir öğretmen üstlenmeyecektir.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 19/03/2015
BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Onurlu yaşam hakkımız almak isteyenlere direnmeye devam edeceğiz.
Tüm öğretmenleri farklı yasalara mahkûm edenlere direneceğiz.
Öğretmeni geçim derdine sokanlara karşı direneceğiz.
HP'nin kaldırılmasına karşı direneceğiz.
Göç Yasasına karşı direneceğiz.
Dayatmalara karşı direneceğiz.
Hazırlık ödeneğini bile kaldıranlara direneceğiz.
Haklarımızın budanmasına sessiz kalmayacağız.
Köleleştirme politikalarına karşı direneceğiz.
Köle olmayı kabul etmeyeceğiz.
20/03/2015 tarihinde Cuma günü yine Grev ve Eylemdeyiz. 2011 sonrası istihdam
edilen öğretmenlerimizde 08:00-13:00 arasında GREV ve EYLEMDE olacaktır. Buna göre
grevdeki öğretmenlerimiz 07:30'da Başbakanlık ışıklarında bildiri dağıtımı, 10:30 da
Cumhurbaşkanlığı önünde, 11:30'da Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacaktır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 25/03/2015
BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Onurlu yaşam hakkımız almak isteyenlere direnmeye devam edeceğiz.
Tüm öğretmenleri farklı yasalara mahkûm edenlere direneceğiz.
Öğretmeni geçim derdine sokanlara karşı direneceğiz.
HP'nin kaldırılmasına karşı direneceğiz.
Göç Yasasına karşı direneceğiz.
Dayatmalara karşı direneceğiz.
Hazırlık ödeneğini bile kaldıranlara direneceğiz.
Haklarımızın budanmasına sessiz kalmayacağız.
Köleleştirme politikalarına karşı direneceğiz.
Köle olmayı kabul etmeyeceğiz.
26/03/2015 tarihinde Perşembe günü (yarın) yine Grev ve Eylemdeyiz. 2011 sonrası
istihdam edilen öğretmenlerimizde 08:00-13:00 arasında GREV ve EYLEMDE olacaktır.
Grevdeki öğretmenlerimizle 10:30'da Cumhurbaşkanlığı, 11:00'de Meclis önünde olacağız.
HAKLARIMIZIN BUDANMASINA
SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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30.03.2015
KARARLIYIZ, YILMAYACAĞIZ
BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Öğretmenlerin başlangıç tarihi gerekçe yapılarak adaletsizce Göç Yasasına mahkûm
edilmelerini kabul etmeyeceğiz. Tüm çalışanların insanca, onurlu ve eşit bir şekilde çalışma hakkı vardır.
Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm eden, kamusal eğitimi yok etmeye
çalışan, öğretmenler arasında büyük adaletsizlikler yaratan, onları geçim derdine sokan,
köleleştirmek isteyen politikalara boyun eğmeyeceğiz.
Öğretmenin hazırlık ödeneğini bile gasp edenlere boyun eğmeyeceğiz.
Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına boyun eğmeyeceğiz.
Göç yasası mağduru Öğretmenlerimizle
GREV ve EYLEME devam edeceğiz.
Yönetim Kurulu Kararımıza bağlı olarak:
31 Mart 2015 tarihinde Salı (Yarın)
2011 sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz (göç yasası mağdurları)
08:00-13:00 arası GREV ve EYLEMDE olacaktır.

Bu öğretmenlerimizin görevlerini hiçbir öğretmen üstlenmeyecektir.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı’yı 2011 sonrası
öğretmenlerimizle ziyaret ettik

30 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı’yı
2011 sonrası öğretmenlerimizle ziyaret ettik.
Son seçimlerde halktan %60 destek alarak seçilmesini tebrik ettik. Toplumumuzun Kıbrıs’ta çözüm ve barış, kendi kendini yönetme hedefi, biriken birçok sorunu (çevre, nüfus,
dayatma paketleri nükleer santral gibi) vardır. Seçim öncesi Sn. Akıncı’nın bu sorunlara
değinmesi sayesinde halktan önemli bir destek aldığını, sendikamızın da dile getirdiği
bu konuların takipçisi olması gerektiğini vurguladık.

Göç yasası ve bundan dolayı öğretmenlerimizin yaşadığı sorunlar, diğer birçok iç sorun, Kıbrıs
sorununun çözümünde gelinen
aşama ve güven yaratıcı önlemleri ziyarette konuştuk. Sayın
Akıncı’ya ‘göç yasası kaldırılsın’ eylemleri için hazırladığımız tişört ve bandanalardan
hediye ettik.
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28.05.2015
AYIRIMCILIĞINIZI DA DAVANIZI DA KABUL ETMİYORUZ:
Kaynak yok diyerek sınırsız olanak ve kaynakları bazı kesimler için harcamaktan çekinmiyorsunuz. Bazı kesimlere şirin görünme uğruna, adaletsiz mali politikalarınızı doğruymuş gibi gösterme gayreti içerisinde hareket ederek mağdur olan kesimleri kölelik
sınırlarına itmekte sakınca görmüyorsunuz veya sessiz kalarak onaylıyorsunuz. Her şeye
zam yaparken, döviz fırlamışken, TL hızla kan kaybederken çalışanların haklarını budamaktan, adaletsizliği tescilleşmiş fakirleştirme yani GÖÇ YASASI'na mahkûm etmekten, Hayat Pahalılığını dondurarak alım gücünü sıfırlamaktan utanmıyor,
sıkılmıyorsunuz.
Sn. Hükümet Yetkilileri ve Sessizce izleyen Sn. Vekillerimiz.
Ahlaki ve yasal olmayan 47/2010 Yasasını (Göç Yasasını) sermaye ve AKP hükümetleri ile bizlere dayattınız. Bu yasa ile biz öğretmenleri bile anne-babasından harçlık isteyecek hale getirdiniz. Ayrıcalıklı bazı kesimleri nemalandırırken bizleri açlık, kölelik
sınırlarına mahkûm ettiniz. Ayrıcalıklarla koruduğunuz sermaye kesimleri dururken
özel sektörde çalışanlarla bizi karşı karşıya getirmek için her türlü entrikalara başvuruyorsunuz. Asgari ücreti artırmanızın gerektiğini, özel sektördekilere mutlaka toplu sözleşme ve sendika hakkı verilmesi gerektiğini, her çalışanın iş, maaş, gelecek garantisine
sahip olması gerektiğini savunuyor ve bunun için de mücadele ediyoruz. Her eylem yaptığımızda özel sektörde çalışanları hatırlayıp sahte gözyaşı döküyorsunuz. Fakat bunun
için hiçbir iyileştirme yapmıyorsunuz? Bizi özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları
olarak ayırmanın yanında farklı yasalarda, farklı haklarla da bölüp, parçaladınız. Bizlere
ayırımcılık uygulamak, sermayeye avantaj sağlayacak politikaları meşrulaştırmak yerine
tüm çalışanların insanca yaşabileceği haklarını vermenizi bekliyoruz.
Sn. Hükümet Yetkilileri ve Sessizce İzleyen Sn. Vekillerimiz.
Mecliste ivediliği altı ay önce alınmış olan Göç Yasası gibi bir adaletsiz yasanın derhal
yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz. Yasal olmadığı ile ilgili bizimle dalga geçtiğiniz
ve savcılık görüşü ile de tespit edilen yasal eğitim ödeneği hakkımızın derhal ödenmesi
gerektiğini hatırlatırız. Bu güne kadar bizleri yasal olmadığı konusunda kandırdınız. Yalanla devleti yönetmeye devam edeceğinizi mi sanıyorsunuz? Sn. Milletin Vekilleri; Milletin olması gereken meclise izin alarak girdik, hakkımızı size hatırlattık diye dava
açtırılmıştır. Bu durumdan utanmıyor, sıkılmıyor musunuz? Bizlere açılan davaların hesabının size ciro edilmesi gerektiğinin farkında değil misiniz? Hem hakkımızı gasp edeceksiniz hem bizi suçlayacaksınız! Açtırdığınız davalarla korkacağımızı, hakkımızdan
vazgeçeceğimizi sakın düşünmeyiniz. Adaletsizliğiniz bitene kadar mücadelemizden geri
durmayacağımızı bilmenizi isteriz. Ortada bir suç varsa bu adaletsizliğe göz yuman sizler
asıl suçlusunuz. Halkın olması gereken Meclise girdik size ivediliği alınmış yasayı sunduk diye suç işlediğimizi kabul etmiyoruz. Biliniz ki artık bizi duymazdan, görmezden
gelemeyeceksiniz. Bu davayı derhal geri alıp, GÖÇ YASASINI derhal iptal etmenizi bekliyoruz. Sorunları çözmeyerek bizi suçlu ilan ederek kurtulma yolu doğru bir yol değildir,
tasvip etmiyoruz. Yanlışta ısrarın sorumlusu siz sayın hükümet yetkilileri ve siz Sayın
Milletin vekilleri olacaksınız tekrar hatırlatıyoruz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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28.05.2015
Sayın Zeren Mungan,
Maliye Bakanı
Ben 2011 yılı ve sonrasında öğretmenlik mesleğine atanmış öğretmenlerden biriyim. Adil,
ahlaki ve yasal olmayan “Göç Yasası”nın mağduriyetini yaşamaktayım. Bu mağduriyetlerden biri de “Öğretmenler Yasası”nda belirtilen “Hazırlık Ödeneği” hakkımın Göç Yasası
bahane edilerek ödenmemesidir.

6 Nisan 2015 tarihinde, bu konuyla ilgili savcılık görüşü alınmıştır. Bu görüşe göre hazırlık ödeneğinin tarafıma ödenmesinde yasal bir engel olmadığı belirtilmektedir, fakat
bugüne kadar yasal hakkım olan hazırlık ödeneği ödenmemiştir. Göç Yasasının kaldırılması ve ilişikte de yasal hak olduğu belirtilen hazırlık ödeneğinin tarafıma ivedilikle
ödenmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Ek: Savcılık görüşü
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Tarih: 15.07.2015

REFORM: GÖÇ YASASININ DERHAL İPTAL EDİLMESİDİR
“REFORM” adın altında yapılan KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI
kazanılmış hakları budarken, verimlilik, şeffaflık, objektiflik, hesap verebilirlilik temel
ilkelerden yoksun hazırlanmıştır.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan ve yasallaşması planlanan
Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili sendikamızın değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:
Geçiciliğin kaldırıldığını söylemesine rağmen sözleşmeli personel uygulaması devam
etmektedir.
Kamu ve diğer alanlarda Popülizm, Partizanlıkla var olan yasalar çalışmamakta, buna
karşın yeni yasa yapılarak Kamunun reform edileceği söylenmektedir. Var olan yasaları
çalıştırmayanlar, yeni yasa ile de istenilen sonuca ulaşmayacaktır. Bu yasayı hazırlayanlar işbirliği, ortak çalışmayı sağlamak yerine hiyerarşik ve siyasi anlayışları öne çıkarmıştır. Kısacası kamu tam anlamıyla siyasi denetime sokulmakta, kurallar, kriterler
kişilere bağlanmaktadır. Zaten bu güne kadar partizanlık ve adam kayırmacılık olarak
yürütülen sistem, yeni bir şeymiş gibi tekrardan üretilmektedir. (2 .iş yasağı, denizlerin
halkın malı olması, laik eğitim sistemi gibi kurallar var ama çalışmamaktadır. Yeni kural
konulması bir anlam ifade etmeyecektir.)
Kamu Reformundan en büyük beklenti, üçlü kararname sisteminin kaldırılması, müşavirliğin sona erdirilmesi ve kamuda siyasilerin denetiminin önüne geçilmesi amaçlanırken; bir miktar üçlü kararname daraltılmasına olanak veren yeni yasa, şube
müdürlerini dahi siyasi hiyerarşinin bir parçasına döndürmekte; liyakatti siyasiler belirlemekte, kamu tecrübesi olmayanların dışarıdan atanması teşvik edilerek kamuyu
daha da verimsizleştirecek, partizanlaştıracak bir yapıya dönüştürülmektedir.
Yasa içerisinde yer alan olumsuz sicil alanların görevine geri döndürülecek olması,
sicil amirlerine hiyerarşik siyasi bağımlılığı artıracak, görev niteliğini artırmayacak ve
kamuyu daha çok siyasileştirecek, kulluk sistemini getirecek anlayışlardan sadece bir
tanesidir.
Kendi kendini yönetemeyen, ekonomik, siyasi, eğitim, nüfus gibi politikalarını hükmedemeyen, dayatma paketlerin gereklerini reform diye sunan siyasi erk Reform yapamaz. Siyasi erk önce kendi kendini yönetecek siyasi adımları atmalı, dayatma paketler
reddedilerek, sonrasında ise reform gündeme gelmelidir. Kamuda reformun inandırıcı
olması için Göç Yasası ivedilikle kaldırılmalıdır. (Demokratikleşme, Anayasa, Kurumlarını Yönetme, Nüfus, Bağımsız Eğitim v.s. gibi konularda katılımcı politikalar oluşturulmadan reform olmayacağı bilinmelidir)
Özel ve Kamu alanları ayrılmalı, kamusal hizmeti özelleştirme kapsamına ve şartlarına
uydurmaya çalışan ve kamuyu verimsiz, bu hizmeti verenleri ise işe yaramaz ilan eden
anlayışla Reform olamaz. Reform, iyi örnekleri yaygınlaştırmaktan geçer, oysa bizde kamuda iyi olan örnekler de bozularak Kamusal Hizmetleri piyasa malına döndürme, çalışanların ise hakları budama anlayışı “Reform” diye önümüze sunulmaktadır. Örneğin,
sendikalaşmanın yaygınlaştırılması yerine, kamu sendikalarının kapatılması amaçlanmaktadır.
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Kamuda objektiflik, verimlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre; sosyal adaleti gözeten, demokratikleşen, yasaları çalıştıran bir yapıya kavuşturulacak önlemler
alınmalı, fakat yeni yasa tasarısının böyle bir öngörüsü bulunmamaktadır. Eski anlayışlarla yeni yasalar yapılması bir anlam taşımayacaktır.
Atama, yükselme, ödül ve ceza gibi kriterler yasalarla objektif hale getirilmeli, bunların
uygulayıcısı durumundaki Kamu Hizmeti Komisyonu sil baştan yeni, çağdaş ve demokratik bir yapıya dönüştürülmelidir. Kamuda adaletin ve liyakatin talep edilmeden en
alta ulaşacağı demokratikleşme, hesap verme mekanizmaları kurulmalıdır.
Nüfusa bağlı kamu personeli oranı, Kamusal Alan ve Kamu Hizmetleri sosyal devletin
gerektiği biçimde netleşmeli, kamu alanlarını kar alanları olmaktan çıkartarak, nitelikli,
ucuz, herkese eşit hizmet verecek bir yapılanma düşüncesi ile yenilenmelidir.
Reform bir terbiye etme ve kazanılmış hakları budama anlayışı haline gelmiştir. Yeni
Kamu Yasasında da reform adı altında çalışanların birçok hakkı budanmaktadır. (Örneğin ücretsiz tedavi hakkı kaldırılmaktadır, ek mesai izinle ödenecektir.)
Performans uygulaması ile ulaşılmak istenen bir kamu görevlisinin siyasi iradesinin
sicil amirine teslim edilmesidir. İş, maaş garantisinin ortadan kaldıran, sendikalaşma,
örgütlülüğün yok edilmesinin sonuçlarını doğuran anlayışı içermektedir.
Yeni düşünülen ve adına REFORM denilen şey, büyük çoğunluğu fakirleştiren anlayış
olmamalıdır. Kamuda 4-5 yasaya bağlı kamu görevlisi yaratılmışken, “insanca bir yaşamda” tümüne adalet ve eşitlik dağıtılması için yasa yapılmalıdır. 2008 Sosyal Güvenlik
Yasası ve 2010 Göç Yasası kaldırılarak tüm kamu görevlileri adalette birleştirilmeli, oysa
yeni yasa tasarısı ile tüm çalışanları fakirleştirerek, hakların budanması amaçlanmaktadır.
Kamu hizmetleri nitelikli hale getirilmeli, bu hizmeti veren çalışanların sorunları ortadan kaldırılmalı, en önemlisi Kamu Personeli arasındaki büyük adaletsizlik ve eşitsizlik
yaratan Göç Yasası kaldırılmalı, Sosyal Güvenlik Yasası iyileştirilmelidir.
Kamunun özelleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Ödül ve ceza yaklaşımı verimlilik, hakkaniyet kuralları netleşmelidir. Siyasetin çiftliği haline gelecek kamu alanlarının özerkleştirilerek, demokratikleştirilerek, siyasetten kurtarılması sağlanmalı; denetim kriterlere
bağlı olarak sürekli yapılmalıdır.
Kamuda verimliliği arttırmak, çalışanların memnuniyetini arttıracak düzenlemelerle
ele alınarak planlanmalıdır. Adına Reform denilebilmesi için tam bir katılımcı anlayışla
hareket edilmelidir. Yasa tek taraflı kuşkulara göre hazırlanmıştır.
Reform yapılırken seçimlerde en çok oy almış olmak ölçü sayılmamaktadır. Reform
için halk desteğinin alınması gerekmektedir.
KTOEÖS olarak tam demokratik, katılımcılık ve birlikte hazırlanacak iyileştirmelere
destek vereceğimizi; gizli niyetlerle hak budanmasına müsaade etmeyeceğimizi belirtir,
saygılar sunarız.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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ALİCENGİZ OYUNLARI İLE ÜLKEYİ YÖNETEMEZSİNİZ

CTP-UBP Hükümeti uzun süre mücadele eden öğretmenleri cezalandırmak, sendikaların içini karıştırmak, çalışanları ve sendikaları birbirine düşürmek mi istemektedir?
Hayat Pahalılığını dondurarak güya 2011 sonrası istihdam edilen çalışanların refahını
yukarı çekeceğini iddia ederek, diğer çalışanların Hayat Pahalılığını yok eden, döviz dalgalanmaları ile alım gücünün sıfırlanmasına seyirci kalan bir önceki CTP Hükümeti,
şimdi aynı alicengiz oyununu sürdürmek mi istiyor?
“Emek en Yüce Değerdir”, “Hak Verilmez Alınır” diyerek sözde emeğin sözcülüğünü
yapan anlayış, her iktidara gelindiğinde çalışanları, mücadele edenleri baltalamak ve
tertiplemek mi istemektedir?
Sendikaların içini karıştırmak, sendikaları birbirine düşürmek, çalışanları, öğrencileri, velileri, öğretmenleri, işçileri, özel sektör çalışanlarını, kamu çalışanlarını birbirine
düşürmek, işçiyi, emekçiyi, üreticiyi, hayvancıyı karşı karşıya getirmek ve örgütleri zayıf
düşürdüklerini sanarak, haklarını budamayı marifet mi saymaktadırlar?
Tüm bunları becerdikten sonra kendileri de sıfırlanmaya giderken suçlu sendikalardır
diye yaygara çıkarmak gelenekselleşmiş midir? Ülkeyi yönetme becerisini böyle mi kazanacağız? Suyu bu anlayışla mı yöneteceğiz?
Öğretmenler Yasasının 100 (3). Maddesinde “Öğretmen hazırlık ödeneği tüm öğretmene ders yılı başında ödenir” olduğu yasa tarafından net emredilmektedir. 2011 sonrası
öğretmenlere de 2011 ve 2012'de ödenen hazırlık ödeneğini eski CTP'li Maliye Bakanı
ALİCENGİZ OYUNU ile yasadışı bir şekilde ödememeye başlamıştır. Uzun süren öğretmen eylemleri sonucu eski CTP yönetimi savcılıktan görüş almış ve bu ödeneğin ödenmesinin yasal olduğunu teyit etmiştir.
Yeni kurulan CTP-UBP Hükümeti ile sendikamız Ağustos ayından beri tüm temasları
gerçekleştirmiştir. İlgili Bakanlar, Hükümet ortakları, partilerle yapılan temaslar sonucu
hazırlık ödeneğinin öğretmenleri ayırmaksızın herkese yasada belirtilen oranıyla ve yasada belirtilen sürede verilmesi hemfikirliği, Sn. Başbakanın da resmi açıklamasıyla deklere edilmiştir. Ancak eski alışkanlıklardan kurtulmayan yeni CTP-UBP Hükümeti yazılı
açıklamasının, verdiği sözlerin, savcılık görüşünün arkasında durmamış, yalpalamıştır.
2011 öncesi öğretmenlerimize hazırlık ödeneğini ¼'ü SADAKA gibi verilmiş, 2011 sonrası öğretmenlerimize ise hiç verilmemiştir. Geçmiş UBP Hükümetleri döneminde, Savcılık görüşü bile yok iken tüm öğretmene Yasada belirtildiği şekilde tam ödenen bu
ödenek, bugün bin bir ALİCENGİZ OYUNU ile çalışanlar birbirine düşürülerek ortadan
kaldırılmak veya budanmak istenmektedir. Bir çalışandan hak gaspı yapılarak, öteki çalışanın hakkını dengelemeye çalışan, SERMAYEYE ise hiç dokunmayan, SÖZDE EMEĞİ
SAVUNANLAR, öğretmeni enayi mi sanmaktadır? Daha hangi hakları budama niyetiniz
vardır? Emekçilere dayanarak hükümet olanlar, emeğin haklarını budayarak hükümet
olmayı sürdüreceklerini mi sanmaktadırlar?
Hiçbir öğretmeni, çalışanı işe giriş tarihine göre ayırmanızı kabul etmeyeceğiz. Bir ça141

lışanın hakkını gasp ederek, öbür çalışana verecekseniz hiç vermeyeceksiniz. Öğretmenleri birbirine düşürerek, icraat yapılmasını seyretmeyeceğiz.
Hükümet olmak, Dürüstlük gerektirir.
Hükümet olmak, sözünün yazılı beyanının arkasında,
yalpalamadan durmayı gerektirir.
Çalışanlara GÖÇ YASASINI kaldırma sözü verdiniz. Halktan bunun için yetki aldınız. Kazanılmış hakları budayarak tüm öğretmeni Göç Yasasında birleştirmek
için oy istemediniz.
Umut, emek için geldik diyerek ALİCENGİZ OYUNU ile sendikaları yıpratmanıza,
çalışanları, emekçileri yoksullaştırmanıza, bir bir kazanılmış haklarını ellerinden
almanıza müsaade etmeyeceğiz.
Sizden SADAKA istemiyoruz!
Ya tüm öğretmene YASAL HAKKINI vereceksiniz, ya da VERMEYECEKSİNİZ!!!!

Tahir GÖKÇEBEL
BAŞKAN
Yönetim Kurulu (a.)
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CTP-UBP Hükümeti İLERİ DEMOKRASİ Heveslisi mi?
CTP-UBP Hükümeti AKP'nin “İleri Demokrasisine!!!” özenerek yasaları hiçe sayan,
kanun benim tavrı sergilemek istemektedir.
Öğretmenlerin yasal haklarını gasp eden, seçilmek için bin bir vaatlerle başta GÖÇ
YASASINI kaldırmak için seçilen ve hükümet olan CTP-UBP Hükümeti, halkın meclisini,
halka kapatmak niyetini ortaya koymuştur.
İradenin seçimde olduğunu, asıl iradenin seçmende, halkta olduğunu unutan ve Meclisteki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ibaresini okumayan CTP-UBP Hükümeti,
öğretmeni bile Meclise sokmak istememiştir.
15 Ekim 2015 tarihinde 14:30 civarlarında, öğretmenler Meclisi ve Hükümeti izlemek
için izin alarak yasal yollardan kayıt yaptırarak Meclisin izleyici locasına oturmak istemiştir. Polisin izin alacağım gerekçesi ile kayıt yapılmasına rağmen bekletilmesinin nedeni önce sayın Başbakan Meclisi tek etmiş ve Meclis'te tek Milletvekili kalmaması için
öğretmenler bekletilmeye alınmıştır. Kayıt yaptıran öğretmenler localara oturmak için
yürümeye başlayınca ise Polis barikatı ve müdahalesi yapılmıştır.
AKP'nin ileri demokrasi anlayışını iyi kavrayan ve koltuklar uğruna her Alicengiz oyununa başvuracağı açık olan, CTP-UBP yönetimi, bazı yanlı medya yayınları ile de olayı
saptırarak öğretmeni karalamak istemektedir. İzin alınarak bile kendi meclisine sokulmayan öğretmen iken, suçlular öğretmeni suçlu göstermeye çalışıyor.
CTP-UBP Hükümetine çağrımızdır;
Asıl olan Halktır, Öğretmendir,
Vekillerin yer aldığı Meclise girmek sevdasında değildirler.
Bu ülkenin öğretmeni,
Toplumsal Varlığına da sahip çıkmıştır,
TOPLUMSAL İRADESINE VE HAKLARıNA DA SAHIP ÇıKACAKTıR.
Sayın Millet Vekillerinin arka kapıdan kaçacak kadar yüzleri kızarıyor, öğretmenleri
karşılamak istemiyorlarsa UTANMALIDIRLAR
ve bir daha bu halkın karşısına nutuk atarak, söz vererek ÇIKMAMALIDIRLAR!
Koltuklarında rahat oturan
Millet Vekilleri, Milletin iradesine, haklarına el koymuşsa ve
koltuklar AMAÇ olmuşsa,
ÖĞRETMEN SESSİZ KALMAYACAKTIR.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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MECLİSİ İZLİYORUZ EYLEMİMİZ
Sendikamızın seçilmiş kurulları ve göç yasasına dur de komitemizin temsilcileriyle
22.10.2015 tarihinde meclis oturumunu izlemek üzere meclise gittik.
Eğitimde yaşanan kaosu, öğretmen, müdür, müdür muavini, hademe ve sekreter eksiklikleri, altyapı sorunları, sınıf geçme sınav tüzüğü, atama yükselme tüzüğü ve daha
birçok sorun varken meclis gündeminde eğitim var mı izlemeye geldik.
Öğretmenlerin gün geçtikçe kötüleştirilen çalışma koşulları, gasp edilen yasal hakları
hükümetin gündeminde mi dinlemeye geldik.
Uzun bir süredir, öğretmeni bölen göç yasasının ortadan kaldırılıp tüm öğretmenlerin
tek yasa altında toplanması için mücadele etmekteyiz. Göç yasasına bağlı öğretmenlerimizin mağduriyetlerini, fakirleştirilmelerini, köleleştirilmelerini, kısacası bu yasayla yaratılan yıkımı, her şekilde anlatmaya, izah etmeye, ortaya koymaya çalıştık, çalışıyoruz.
Hükümet sesimizi duyuyor mu öğrenmeye geldik.
Yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlarımız ve gün geçtikçe gerileyen satın alma gücümüzün farkında mı anlamaya geldik.
Sağlık sisteminde çözülmeyen sorunlar nedeniyle doktorlarımız istifa ediyor. Acilen
kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. Hükümet ne yapıyor görmeye geldik.
Çiftçi, hayvancı, üretici zor durumda kan ağlıyor. Hükümet görmüyor mu, bilmiyor
mu öğrenmeye geldik.
Kısacası, memleket yangın yerine dönmüş hükümet uyuyor, uyandırmaya geldik…
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Hak, Adalet, Eşitlik Mücadelemizden ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ
Sendikamızın seçilmiş kurulları ve göç yasasına dur de komitemizin temsilcileriyle
bugün yine meclis oturumunu izlemek üzere meclise geldik.
Eğitimde yaşanan kaosu, öğretmen, müdür, müdür muavini, hademe ve sekreter eksiklikleri, altyapı sorunları, sınıf geçme sınav tüzüğü, atama yükselme tüzüğü ve daha
birçok sorun varken meclis gündeminde eğitim var mı izlemeye geldik.
Öğretmenlerin gün geçtikçe kötüleştirilen çalışma koşulları, gasp edilen yasal hakları
hükümetin gündeminde mi dinlemeye geldik.
Uzun bir süredir, öğretmeni bölen göç yasasının ortadan kaldırılıp tüm öğretmenlerin
tek yasa altında toplanması için mücadele etmekteyiz. Göç yasasına bağlı öğretmenlerimizin mağduriyetlerini, fakirleştirilmelerini, köleleştirilmelerini, kısacası bu yasayla yaratılan yıkımı, her şekilde anlatmaya, izah etmeye, ortaya koymaya çalıştık, çalışıyoruz.
Hükümet sesimizi duyuyor mu öğrenmeye geldik.
CTP-UBP hükümeti, yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlarımız
ve gün geçtikçe gerileyen satın alma gücümüzün farkında mı anlamaya geldik.
Sağlık sisteminde çözülmeyen sorunlar nedeniyle doktorlarımız istifa ediyor. Acilen
kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. Hükümet ne yapıyor görmeye geldik.
Çiftçi, hayvancı, üretici zor durumda, kan ağlıyor. Hükümet görmüyor mu, bilmiyor
mu öğrenmeye geldik.
Kısacası, memleket yangın yerine dönmüş hükümet uyuyor, uyandırmaya geldik…
Sayın Başbakan bir televizyon programında göç yasası için “sendikaların bağırmalarıyla bu yasa değişmez” diyor. Sayın Başbakan, biliniz ki bu sendika, eğitimde sorunlar
çözülünceye kadar, göç yasası kaldırılıp öğretmenler tek bir yasa altında toplanıncaya
kadar, gasp ettiğiniz yasal haklarımızı geri alıncaya kadar, ülkemizin içinde bulunduğu
her türlü kaosa sürdürülebilir çözümler üretilinceye kadar, dün olduğu gibi bugün de
bağırıyor ve yarın da bağıracaktır. Siz, hükümetiniz ve giden gelen tüm hükümetler kulaklarını tıkayıp gözlerini kapattığı sürece sesini duyurmayı sürdürecek hak, adalet, eşitlik mücadelesinden ASLA VAZGEÇMEYECEKTİR.

Selma Eylem
Mali Sekreter
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ZİNCİRLERİMİZİ MÜCADELE EDEREK KIRACAĞIZ.
AKP-Sermaye-CTP/UBP, yanlı medya, kol kola girmiş, soyguna, sömürüye devam etmektedir.
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan statüko, toplumumuzun varlığını yok edecek şekilde çalışmaya devam etmektedir. Hükümetler değişmekte anlayışlar değişmemektedir. Dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler, GÖÇ YASASI gibi
yasalar halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine gelişmesini ve varlığını tehdit etmektedir.
Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken sözde
tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi,
şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar hortumlanan bankalar, belediyeler, usulsüz ihaleler,
daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır.Buna karşın,
kaynak yok, kamu verimsizdir, kamburdur denilerek kamusal alanlar kar amacındaki
üç-beş şirkete peşkeş çekilmektedir. Kamu hizmeti yapan Öğretmen, doktor bile kölelik
şartlarına mahkum edilmektedir.
Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı sürekli artmakta,
geniş kesimler açlığa, sefalete itilmekte toplum öğretmensiz okullar, doktorsuz hastanelere mahkum edilmektedir.
Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanları, kaderlerine razı ederek,
GÖÇ YASASINDA eşitlemek istemektedirler.
GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-UBP eşel-mobili ve HP'nı ortadan tamamen kaldırmıştır. Öğretmenlerin bile yasal haklarını gasp etmekten çekinmemektedir.
Tüm üreticiler, çalışanlar göç yasasında birleştirilmek için kollar sıvanmıştır.
Asgari ücretliyi, öğretmeni kölelikte eşitlemek isteyenlere
DUR DİYECEĞİZ
Fakirleşmeyi, göç etmeyi, örgütsüzleştirilmeyi, köleleştirilmeyi
KABUL ETMEYECEĞİZ.
Memleket yangın yerine dönmüşken vurdum-duymaz kalınmasını
UZAKTAN İZLEMEYECEĞİZ.
Yarın (23.10.2015 Cuma günü) Yönetim, disiplin, denetleme kurullarımız ve
2011 den sonra atanan tüm okullarımızdaki GÖÇ YASASI MAĞDURU öğretmenlerimiz 08-11.00 saatleri arasında GREV ve EYLEMDE olacaktır. Saat 09.00 da SENDİKA BİNAMIZDA toplanıp, saat 10.00 da BAŞBAKANLIĞA yürüneceğiz. Tüm
kamuoyuna duyurulur
Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Sayın Emine Sarı,
KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri

15 Ekim 2015 tarihinde, sendikamızın seçilmiş kurulları ve Göç Yasası komitesini
oluşturan öğretmenlerimizle birlikte “Öğretmenler Meclisi ve Hükümeti İzliyor” eylemini
gerçekleştirmek üzere meclisin kapısına geldik. Amacımız, meclis oturumunu izlemek,
hükümetin, eğitimle ilgili, öğretmenlerin gün geçtikçe kötüleştirilen çalışma koşulları
ve budanan hakları, göç yasasına tabi öğretmenlerin mağduriyetleri, köleleştirilmeleriyle
ilgili gündemde olması gereken konuları takip etmek ve uygulanmayan yasal haklarımızı
talep etmekti.
Meclis giriş kapısında, her birimiz kimliklerimizi polise verip ziyaretçi olarak, yani
“usule” uygun olarak içeri alındık. İki arkadaşımızın yanında kimlikleri yoktu. Onlar polisin yanında içerde, biz ise dışarıda bekletildik. Polise verilen talimatla bekletilmeye
devam edildik.
Başbakanın makam aracına hızla binip uzaklaşmasıyla ise bekletilmemizin amacını
anlamış olduk ve anayasal hakkımızı kullanarak oturumu izlemek üzere içeriye girmeye
çalıştık. Ancak polis engeliyle karşılaştık ve içeri alınmadık.
Sayın Sarı, bizlere yapılan bu uygulama anti - demokratik bir uygulamadır.
Böyle bir uygulamayla ileri demokrasi mi hedeflenmiştir?
Anayasal hakkımızı kullanmamız engellenmiştir, bu bir suçtur. Bunu 17 Ekim 2015
tarihinde bir gazeteye yaptığınız açıklamada, gerçek olmayan “kimlik ibraz etmeden koşarak girenler oldu” ifadesiyle, bizleri suçlayarak aklayamazsınız.
Bu talihsiz açıklamanızı esefle karşılıyor bundan sonraki açıklamalarınızın gerçeği
yansıtacağını ümit ediyoruz.
Saygılarımızla.

Selma Eylem
Mali Sekreter
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 29.10.2015
HÜKÜMET OLMAK YALANCI OLMAK DEMEK DEĞİLDİR
CTP/UBP, bazı yanlı medya ile birlikte yalan hükümeti, sermaye hükümeti olma yolunda hızla yol kat etmektedir. SN. Başbakan ve bazı bakanları kendilerini yasaların
üzerinde görmekte, yazılı ve sözlü beyanlarını yerine getirmemeyi erdem saymaktadır.
Esas erdemin verdiğin sözü, yasaları uygulayamazsan İSTİFA ET olduğunu koltuk uğruna unutmuşlardır.
Hükümetler, bakanlar değişmekte anlayışlar değişmemektedir. Çalışanların Hayat
Pahalılığını gasp eden, döviz karşısında yaşanan fakirleşmeye “ne yapalım” diyen, asgari
ücreti işverenle bir olup sefalet ücretine döndüren, GÖÇ YASASI gibi gayri ahlaki, adil
olmayan, ayırımcı yasaları savunan, hatta kendisine sosyalist diyen takiyeci politikalar
ve sahipleri ile siyaset çok daha fazla kirletilmiştir. Bir Hükümet yasalara uymuyorsa,
bir başbakan yazılı beyanına verdiği sözlere sadık değilse ve koltuk uğruna yalan haberlere sığınmışsa, ahlaki değerler yitirilmiş demektir. Koltuk uğruna değerlerini yitirenlerin emek, barış, sosyalist değerleri de yok olmuş demektir. Halkımıza mutluluk ve
refah getirmeyen, gençlerimizi göç yollarına sürükleyen GÖÇ YASASINI bir avuç zengin
lehine tercih edenlerin ahlakı ve değerleri ancak ticarileşmiş, koltuk uğruna her yol mubahtır noktasına gelmiş demektir.
Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken, özel
sektörde hiçbir düzeltme yapılmazken sözde tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü
kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi
afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar hortumlanan
bankalar, belediyeler, usulsüz ihaleler, daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmıştır, aktarılmaktadır. Hiç birine hesap sormayan yavuz hırsız
CTP/UBP Hükümeti yasallığı savcılık görüşü ile de tescil edilen Öğretmen haklarını bile
yasa dışı göstermeye çalışmaktadır. Öğretmeni kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak isteyen bu zihniyet, yanlı bazı medyatörlere yalan, kafa karıştıran haberler yaptırarak,
esastan kaçmak, oyalamak taktiği geliştirilmek istemektedir. Yalan, yanlı haberlerle kamuoyu yaratmaya çalışılmakta işçi, çiftçi, memur,hayvancı, üretici, öğretmen, emekli ve
diğer fakirlik sınırları altında yaşam mücadelesi verenlerin hakları alınarak BÜYÜK SERMAYE beslenmeye çalışılmaktadır.
GÖÇ YASASINI destekleyenlerin sadece Sermayedarlar olduğu gözden kaçırılarak
özel sektör geliştirilecek diyenlerin kastettikleri özel sektörde yer alan 3-5 büyük şirkettir.
Özel sektörde çalışanların koşulları, asgari ücret, sendikalaşma, toplu sözleşme hakkı
gündem bile yapılmamaktadır., Var olan kamusal hizmetler ve kamusal kurumlar kar
amacındaki üç-beş şirkete peşkeş çekilmiştir, çekilmektedir. Kamu hizmeti yapan Öğretmen, doktor bile kölelik şartlarına mahkum edilmiştir.
Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım
terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı sürekli artmakta,
geniş kesimler açlığa, sefalete itilmekte toplum; öğretmensiz okullara, doktorsuz hastanelere mahkum edilmektedir.
Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanları, kaderlerine razı ederek,
GÖÇ YASASINDA eşitlemek marifet sanılmaktadır. GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-UBP eşel-mobili ve HP'yi ortadan tamamen kaldırmıştır. Öğretmenlerin bile
yasal haklarını gasp etmekten çekinmemektedir. Tüm üreticiler, çalışanlar göç yasasında
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birleştirilmek için kollar sıvanmıştır.

Kamusal eğitimi, devlet okullarını
TERK ETMEYECEĞİZ.
Asgari ücretliyi, öğretmeni kölelikte eşitlemek isteyenlere
DUR DİYECEİZ.
Fakirleşmeyi, göç etmeyi, örgütsüzleştirilmeyi, köleleştirilmeyi
KABUL ETMEYECEĞİZ.
Memleket yangın yerine dönmüşken vurdum-duymaz yalanları
DUYMAZLIKTAN GELMEYECEĞİZ.
1.11.2015 Pazartesi günü, 2011 den sonra atanan tüm okullarımızdaki GÖÇ YASASI MAĞDURU öğretmenlerimiz 08-15.00 saatleri arasında GREV ve EYLEMDE olacaktır. Saat 09.00 da SENDİKA BİNAMIZDA toplanıp, saat 10.00 da Meclise
yürüyeceğiz. Tüm kamuoyuna duyurulur.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih : 31.10./2015
YETER DİYORUZ
Eğitimin piyasa malına çevrildiği ve öğretmenlerin köle yapılmaya çalışıldığı yeni liberal bir
dönemi yaşıyoruz. Öğrencinin muhafazakâr, düşünemeyen, itaatkâr öğretmenin etkisiz, saygınlığı
olmayan, açlık sınırında, ücretli köle yapılmak için uğraşıldığı bir politik dayatmayla karşı karşıyayız.
Kamusal eğitim niteliksizleştirilerek, devlet okullarını sahipsiz bırakılarak, öğretmen
geçim derdine sokularak, sınıfa hapsedilerek, aydın olma özelliği ve toplumsal misyonu bitirilerek,
silikleştirilmek istemektedir.
Sürekli bakan, bürokrat atayan, partilere, sermayeye kaynak aktaran, torpil ve adam kayırma uğruna harcamadan kaçınmayan ancak okulların temel eksikliklerini gidermeyen, öğretmenlerin hiçbir sorununa çözüm üretmeyen, HP'nı gasp eden, eriyen TL karşısında çalışanları
görmezlikten gelen, CTP-UBP Hükümetine verecek kredimiz kalmamıştır. Hakların sürekli gasp
edilmesini kabul etmiyoruz. Öğretmen, çalışan için sadaka değil anayasal,yasal ve insanca yaşam
hakkının verilmesinin istiyoruz. Öğretmenin özgür, onurlu ve insanca yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzu kaybetmeden, boyun eğmeden mesleğimizi yapmak istiyoruz. Toplumun ayrıcalıklısı olma talebimizin olmadığını fakat toplumun ve bizlerin köle
yapılmasını kabul etmediğimizi vurgulamak istiyoruz. CTP-UBP Hükümetinin geçmişten ders
almadığını, yalan ve oyalamalara baş vurarak iyi niyet göstermek istememesine ARTIK YETER
DİYORUZ :
Bilimsel, demokratik, çağdaş, parasız, herkese eşit, kamusal nitelikli bir eğitim için, ve
bu hizmeti veren öğretmenin statüsü için mücadelemizi yükselteceğiz. Özellikle 2008'den sonra
mesleğe başlayan öğretmenlerin emeklilik yaşı artmış, kadın öğretmenlerin yıpranma payı kaldırılmış, emeklilik maşı düşürülmüş, ikramiyeler kaldırılmıştır. Prim kesinti oranları fazlalaşmış,
sağlık hizmeti artırılabilecek prim kesintisine bağlanmıştır. 2011'den sonra giren öğretmenlere
ise bunların yanında %40 civarı maaşları azaltılmış ve ödenekleri de kaldırılmıştır. Lojman ve
yolluğu olmayan öğretmenlerin her gün görev yerine tehlikelerle ve zorluklarla ulaşarak, görev
yapmaya çalışmaktadır.
İki yüzlü bir politika ile karşı karşıyayız. Eğitimin bütün sorunlarının öğretmenin sırtına
yüklenmişken, öğretmen değersizleştirilerek yok edilmek istenmektedir. Okullar öğretmensiz,
öğretmenler işsizdir. Birden çok okula gönderilen öğretmenler joker gibi kullanılırken açlık sınırına itilmişlerdir. Kendileri, politikaları için sınırsız kaynak harcayan iki yüzlü politikacılarla
karşı karşıyayız. Maliye bakanlarının değiştiği politikaların değişmediği gerçeğini yaşıyoruz. Eğitimin ve tüm kamusal hizmetlerin piyasa malına döndürülmeye çalışıldığı günümüzde, Öğretmenlerin mücadelelerine bugün her zamankinden çok ihtiyaç duyulmaktadır. Toplum, veliler,
öğrenciler öğretmene destek olmalıdır çünkü öğretmen topluma hizmet etmektedir. Öğretmenin
eğitim için vermekte olduğu her mücadele toplumun kendisi içindir. Öğretmenlik mesleğinin ,
okulların ve öğrencilerin geleceği için öğretmen dik durmaya devam etmelidir.
GREV VE EYLEM YAPACAĞIZ.
Öğretmenlerin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz, gayri yasal, gayri ahlaki GÖÇ YASASINI,
öğretmenden tasarruf yapılmasını kabul etmeyeceğiz. Devlet okullarını, çocuklarımızı sahipsiz
bırakmayacağız. Öğretmen, çalışma koşulları, geçim, gelecek kaygısı taşımadan kendisini mesleğine adayacak şartlar gerçekleşene, kamusal eğitime sahip çıkılana kadar onurlu mücadelesine
devam edecektir.
Bu amaçlarla 02.11.2015 Pazartesi günü saat: 8.00 de tüm Okullarımızdaki GÖÇ YASASI
mağduru öğretmenlerimizle GREV ve EYLEMDE olacağız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a
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Tarih : 17/11/2015
İZİN VERMEYECEĞİZ
CTP-UBP hükümetinin de, diğer hükümetlerin bıraktığı yerden devam ettirdiği
ekonomik, siyasi, insanca yaşama sınırlarını yok eden politikaları, geniş kesimleri dayanılmaz noktaya getirmiştir. Genelde halkımızın, özelde ise nitelikli kamusal eğitimin,
öğretmenin üzerine yoğun bir baskı ile icra edilen bu politikalar, nefes almamızı zorlaştırmaktadır.
Sendikal Platformun da üyesi olan KTOEÖS, öğretmenin aydın tavrı, toplumsal
duyarlılığı gereği, dün olduğu gibi bugün de barışa, demokrasiye, kamusal alanlara, insanca yaşama hakkına sahip çıkmaya, baskıcı, dayatmacı politikalara karşı direnmeye
devam edecektir.
Bu amaçla KTOEÖS, 19 Kasım 2015 tarihinde grev açıklamadan “Artık Yeter”
kitlesel öğretmen yürüyüşünü gerçekleştirecektir. Bu amaçla 19 Kasım Perşembe günü
13:00'de KTOEÖS binamızda toplanarak meclise yürüyecek ve orada eylemimizi
gerçekleştireceğiz.
l
l
l
l
l
l
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l
l
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l
l
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HP'nin dondurulmasına,
Alım gücünün düşürülmesine,
Yüzlerce işsiz öğretmen varken TC'den öğretmen istihdam edilmesine,
Geçici, hizmet alımı ile sendikasız, güvencesiz çalıştırılmaya,
Düşük asgari ücretle %50 fakirleştirilmeye,
Kamusal hizmetlerin niteliksizleştirilmesine,
Öğretmen dahil bu hizmeti verenlerin köleleştirilmesine,
İşsizlerin, asgari ücretlinin, memurların, öğretmenlerin birbirine düşman yapılıp, tümünün açlığa mahkûm edilmesine,
Ayrıcalıklı sermaye ve bazı kesimlere sonsuz olanaklar, kaynaklar harcanırken Sosyal
Devletten vazgeçilmesine,
Sürekli çalışanların haklarının budanmasına, yasaların hiçe sayılmasına,
Herkese eşit, parasız, bilimsel, demokratik, laik eğitimden vazgeçilerek eğitimin özelleştirilmesine, metalaştırılmasına,
Öğrencilerin bile torpile, partizanlığa alıştırılmasına,
Devlet okullarının parasız, kadrosuz, eksikliklerle bırakılarak zayıflatılmasına,
Eğitimin üzerinde sürekli siyasilerin oynayarak, öğretmenin hiçleştirmesine,
GÖÇ YASASI gibi adaletsizliklere devam edilmesine,
“Artık Yeter”
İzin Vermeyeceğiz.
Öğretmeniz, Toplumun tümünü eğittiğimiz gibi
Hükümetleri de eğitmeye ve de DUR demesini biliriz.

Tüm halkımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, öğrencilerimizi, işsizleri, esnafı, işçileri kaderimiz olmayan bu haklı isyana davet ediyoruz.
Birlikte “Yeter” demeyi çocuklarımız, geleceğimiz için başaracağız.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 23.11.2015
EŞİTLİKÇİ, SOSYALİST REFORM HÜKÜMETİNE!!! “DUR”
AKP-Sermaye-CTP/UBP, bazı yanlı medya ile kol kola girmiş, soyguna, sömürüye devam etmektedir. Kuklalık yaparak koltuk koruma sevdasına düşenler, aldıkları talimat gereği hakları
budayarak, örgütlere saldırarak bu adaletsiz düzenin devam etmesini ve düzenden nemalanmayı
sürdürmek istemektedirler.
Talat - Hüseyin Paşa hükümeti göstermelik MEŞRUTİYET YÖNETİMİNİ de kaldırmıştır. Yasaları uygulamayan ve hukuk devleti iddiasını da ortadan kaldıran sözde reform hükümeti reform
yapmaya başlamıştır. Öğretmenlerin yasal haklarını dahi gasp ederek reform yapacağını sanmaktadır. Eşitlikçi, Sosyalist Talat-Hüseyin Paşa Hükümeti GÖÇ YASASI adaletsizliğini kaldıracağına, bütün çalışanları GÖÇ YASASI eşitsizliğinde birleştirmek istemektedir. Hükümetler
değişmekte anlayışlar değişmemektedir. Dayatılan ve işbirlikçi kukla hükümetlerin koltukları
uğruna uygulamaya sokulan paketler halkı sefalete sürüklemektedir. Sendikasız, güvencesiz, iş,
maaş, gelecek garantisi olmayan kölelik düzeninde çalışanlar, sermayeye sorun çıkarmadan
emeklerini sunması istenmektedir. Kamu Sendikaları dahi kapanmalıdır, ucuz, güvencesiz, köle
emekçiler ve emeğin serbest piyasada her an kölelik koşullarında arzı yaratılmış olmalıdır. GÖÇ
YASASI, İMF-Dünya Bankası ürünü olup AKP eliyle getirilen Kukla Hükümetlerce uygulamaya
sokulan ve II.Talat-Hüseyin Paşa Hükümetince uygulamasına devam edilmek istenen bir projenin
eseridir. Mücadele eden Öğretmene Hazırlık ödeneği hakkını bile gasp ederim, uslu çocuk ol mesajını gönderen, sendikaların içine oynayan, Sendikal platformu dağıtmak isteyen bu hükümetinin tek amacı kendi koltuklarını korumak ve hizmet edilen Sermayenin önünü açmaktır.
Özgürlükçü, Eşitlikçi, Sosyalist Hükümete!!! Soruyoruz.
1. Milletvekilleri, parti başkanları, üçlü kararnameler içerisinde yazlığı, kışlığı, arabaları, 5-10
asgari ücret geliri ve bankada hesapları olmayan kaç Millet Vekili vardır?
2. Kırmızı koltucuklarda oturan Bakanlar işverenle birlik olup ASGARİ Ücreti artırmamaktadır.
Neden işçi sınıfıyla ortaklaşıp MAKSİMUM KAR'ı da sınırlamaktadır?
3. Göç Yasasının kaldırılmasını istemeyen Ticaret ve Sanayi odası ile aynı tarafta olan hükümet,
KİMİN Hükümetidir ?
4. Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken, Öğretmenin hazırlık ödeneği bile gasp edilirken, sözde tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname
atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak
indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar hortumlanan bankalar, belediyeler,
usulsüz ihaleler, daha milyarlarca liralık kaynaklar KİMİN için harcanmaktadır?
5. Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini
daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı sürekli artmakta, geniş kesimler
açlığa, sefalete itilmekte toplum; öğretmensiz okullara, doktorsuz hastanelere mahkum edilmektedir. Bu durum kime yarar getirmektedir?
6. HP, Eşel Mobili gasp eden, Alım Gücünün korumayan,, Asgari Ücreti artırmayan, vergi adaletsizliğini,sendikasız-güvencesiz çalıştırılmayı, kamu hizmetlerin niteliksizleştirilmesi, metalaştırılmasını sağlayan hükümet, ZENGİNLERİN HAKININ mı GASP etmiştir?
CTP-UBP Hükümeti hakları budanan, 5-6 Yasaya parçalanan, hiçleştirilmeye çalışılan, statüsü düşürülen, ücretli köleye dönüştürülen ÖĞRETMENİ bile kaderine razı ederek, GÖÇ YASASINDA eşitlemek istemektedir. Tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğretmenlerine
öğretmenler yasasındaki oranı kadar verilmesi yasa gereği olduğu devletin hukuki görevlisi SAVCILIKÇA da deklere edilen Öğretmenler Ders Yılı Hazırlık Ödeneğinin alicengiz oyunları ile gasp
edeceğini, öğretmenlerin de buna sesiz kalacağını mı sanıyor?
Biz bu filimi çok gördük. Hodri Meydan.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 10.12.2015
İnsan, Haklarıyla İnsandır
İnsan Hakları Evrensel beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık
1948 tarih ve 217A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. İnsanın zulüm ve baskıya karşı
son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için, insan haklarının bir hukuk rejimi
ile korunmasının esaslı bir zaruret olduğu tespiti ile yayınlanmıştır.
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi tüm insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit olduğu maddesiyle başlayıp, herkesin din, dil, ırk, cinsiyet, siyaset ve başka bir
görüş, mülkiyet, doğuş bakımından veya statüsü gereği ayırım görmeyeceği maddeleriyle
devam etmektedir.
İnsan hakları beyannamesinin altında imzası olan bazı devletler, otoriteler, yönetimler,
yöneticiler, başta insanın yaşama hakkına saygı duymak ve haklarını geliştirmek için
çalışacağına dair imza atmış olmasına rağmen bugün dünyamızı kan gölüne döndürmede önemli rol oynamaktadırlar.
Başta CTP-UBP hükümetine ve insan haklarını gasp edenlere bazı hatırlatmalar
yapma gereği duymaktayız:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit
olarak yararlanma hakkına sahiptir.
Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir.
Herkesin toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır.
Herkesin işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal
koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete
hakkı vardır.
Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.
Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında
parasızdır.
Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı
güçlendirmeye yönelik olmalıdır.
İnsan sahip olduğu haklarla insan olur.
Hak budamayı, hak gaspını hakları geliştirmenin önüne koyan,
bugün hak, hukuk ve insan haklarından bahseden CTP-UBP Hükümetine ve
hak, hukuk ahkamı kesenlere duyurulur ve hatırlatılır.

Tahir GÖKÇEBEL
BAŞKAN
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 16/02/2016

Başbakanın verdiği sözü tutmaya çağırıyoruz.
Başbakan Sn. Ömer Kalyoncu'nun 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü münasebetiyle yayınladığı basın açıklamasında “bu hafta içinde hazırlık ödeneği tüm öğretmenlere verilecektir” şeklinde beyanatı olmuştur.
Bugün 16 Şubat 2016, 2015-2016 eğitim yılının ikinci dönemi başlamıştır. Öğretmenlerimize hala daha yasanın öngördüğü şekilde (öğretmenler yasası 100. Maddesi 3 bendine göre) “her ders yılı başında tüm öğretmenlere yürürlükte olan asgari ücretin 1.75
katı olacak şekilde Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği verilir.”
Hükümetin yasada yer aldığı şekliyle sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.
Ek: Başsavcılık görüşü
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19 Şubat 2016
KTÖS – KTOEÖS Ortak Basın Açıklaması
AKP'nin Kıbrıslı Türkleri yok etmek için hükümete armağan ettiği Göç Yasası'nın yarattığı sosyal, ekonomik eşitsizlik toplumun genelini içine çekerek fakirleştirmeye devam
etmektedir.
Göç Yasası toplumun emekçi ve üreten kesimini mutsuz etmiştir. Çalışanlar arasında
eşitlikten uzak, adaletsiz bir ayrım yaratmıştır. Toplumun alım gücünü aşağı çekmiş,
esnaf ve üretici kendi kaderine terkedilmiştir. Vatandaşların sosyal hayatını olumsuz
etkilemiş, yaşam standartlarını düşürmüştür.
Hükümet, KTTO, Sanayi Odası ve İŞAD gibi kurumların desteği ile emekçilerin omuzlarına basarak Göç Yasası'nın yarattığı travmayı eli kolu bağlı izlemekte, sermayeye ise
vergi affını ise kolayca getirebilmektedir.
Hükümet sadece eşitlik, ayrımcılık ve adaletsizlikle ilgili nutuk atmayı bilmektedir.
Eşitsizlik, ayrımcılık ve adaletsizliği ortadan kaldıracak bir proje geliştirmekten acizdir.
Göç Yasası sadece ekonomik bir yıkım değil, bir hak gaspı serüveni ve sosyal bir travmadır. 12 bin TL'nin üstünde maaş çeken cumhurbaşkanı, başbakan, vekil, müdür,
müsteşar, bağımsız kurum başkanları ve müşavirlerin emekçiyi anlamaması doğaldır.
Yaratılan ekonomik yıkım ortada dururken Maliye Bakanlığı'na - hazırlık ödeneği,
Karpaz kira ödeneği, sorumlu öğretmen ödenekleri ve ek ders ödenekleri ile ilgili bağnaz
ve yasadışı tutumu ikinci bir mağduriyet yaratmıştır. Öğretmen hem angarya çalıştırılmakta, hem de emeğin karşılığını almamaktadır.
Öğretmen öğretmendir. Öğretmenler Yasası'nda var olan tüm haklar öğretmenin geneli
için uygulanmalıdır. Kişi ve kurumların uhdesi yasaların üzerinde değildir. Başbakan'ın
ve Maliye Bakanı'nın ödeneklerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar hala gazete sayfalarını
süslemekteyken, hükümetin yasa ile ilgili, değişiklik önerilerini sunmaması ve öğretmenin bir bölümüne ayrımcılık yaparak hazırlık ödeneği vermemesi kamu görevini kötüye
kullanmaktan başka bir şey değildir. 2011 sonrası öğretmenlere ahlaka, adalete, yasaya
uymayacak şekilde, savcılık görüşü olumlu olmasına rağmen ödeme yapılmamaktadır.
Hükümeti yaptığı yanlıştan dönmeye çağırır, Göç Yasası'nın ortadan kaldırılması için
eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz. Biz öğretmenler yasal hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalmayacağız.

KTOEÖS Genel Sekreteri
Vedat Tek

KTÖS Genel Sekreteri
Şener Elcil
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Tarih: 26.02.2016
CTP-UBP Hükümetine Halkın İnancı Kalmamıştır
15 Temmuz 2015 tarihinde büyük bir sansasyonla ve oldukça iddialı kurulan CTPUBP Hükümeti kısa sürede iflas etmiştir. Reform ve refah hükümeti olacağını iddia eden,
takvimleme yaparak temel sorunları çözeceğini belirten bu hükümet halkın güvenini
kısa sürede yitirmiştir.
Reform adı altında yapılanlar, aslında HAK BUDAMADAN öteye geçmemiştir. Halkın
refahını artırma yerine bir kısım ayrıcalıklıya avantajlar sağlanırken, geniş kesimler fakirleştirilmeye itilmiştir. Yapılan ve yapılmayan icraatlarla halkı adeta nefessiz bırakan
kukla bir hükümet anlayışı sürmektedir. Eğitim ve sağlık gözden çıkarılmıştır. Bu hizmeti veren doktor ve öğretmenler köleleştirilmek istenmektedir. Okul ve hastanelerin
kadroları, altyapısı, nitelikli hizmet verme kapasiteleri, her gün geriletilmektedir.
Yapısal hiçbir soruna çözüm üretemeyen, GÖÇ YASASI gibi adaletsizlikleri aynen koruyan, hatta herkesi göç yasasına sokmaya uğraşan CTP-UBP Hükümeti halkının inancını kaybetmiştir. HP kayıplarının giderilmesi gerekirken, HP hesaplanması üzerinde
oynanarak, herkes fakirlikte birleştirilmek istenmektedir. Yolsuzluk, kayıt dışılık, vergi
adaletsizliği sistem haline getirilmiştir. Kamusal eğitim, sağlık gibi hizmetlerin nitelikli
hale getirilmesi, bu hizmeti verenlerin hayat şartlarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için hiçbir çaba harcanmamaktadır. Sürekli doktor ve öğretmenler itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Beş ay çalıştırılıp ödenmeyen öğretmene cevap bile
verilmemektedir. İyileştirme yapılması bir yana, sınıf geçme sistemi üzerinde oynanarak
sürekli öğretmenlere, okul idarelerine yeni yükler bindirilmiştir. Kadroları eksik okullar
bugün sorunlardan havası sıkışmış düdüklü tencereye dönmüştür.
Devlet okulları ve öğretmenlik mesleği yok edilmek için kasıtlı çalışılmaktadır. Devlet
okullarının tek kuruşluk bütçesi yoktur. Okulların müdür, muavin, şef, denetmen,
uzman, hademe, sekreter kadro eksiklikleri artarken, rakamlarla, istatistikî marifetlerle,
eksik yokmuş gibi davranılmaktadır.
Öğretmenlerin farklı 4-5 yasaya tabii tutularak parçalanması, çift kadro uygulamaları
ile gezici öğretmene dönüştürülmesi adeta moral, motivasyonu, çalışma şevkini bitirmek
için uğraşılmaktadır. Öğretmenlerin YASAL haklarının gasp edilmesi ilk kez bu kadar
hasım hane ve vurdumduymaz bir halde devam etmektedir.
Kaynakları peşkeş çekerek hükümetçilik oynayan, sözüne güvenilmeyen, yasalara uymayan bu Hükümete halkımızın tahammülü kalmamıştır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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03.05.2016
KAMUOYUNA DUYURULUR
Aylardır Hükümetlerle, Bakanlarla, Meclisle (Milletvekilleri ile) yapılan tüm temaslar ve de “YASA-TÜZÜK”lere rağmen yapılan uygulamalar neticesinde KTOEÖS olarak sabrın sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Karar:
·
Tüm Öğretmenlerin Yasal Hakkı olan ve her ders yılı başında ödenmesi gereken
ders yılı Hazırlık Ödeneğinin hala ödenmemiş olması;
·
Okullarımızı kaosa sürükleyen Bakanlar Kurulu kararıyla öğretmenin iradesinin
ipotek altına alınarak değiştirilen “Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünde” okullarda ders yapılamaz durumu yaratması ve düzeltme ile ilgili henüz adım atılmamış olması;
·
Dayatma Paketler ülkemize hiçbir iyileştirme getirmemiştir. Her türlü dayatmaya karşıyız. Toplumun da kabul etmemesine rağmen, iyileştirme yerine birçok Hak
Budamayı öngören; eğitimde öğrencinin, öğretmenin yanlış verilerle, karşılaştırmalarla
haklarını kısmaya, budamaya çalışan bu PAKET ve ithal her paket sömürü düzenini
devam ettirmek, emekçilerin daha da yoksullaştırılması, örgütsüzleştirilmesi anlamı taşımaktadır.
Kısacası,
DAYATMA PAKETİ,
ÖĞRETMENLERİN YASAL HAKLARININ VE
İRADESİNİN GASP EDİLMESİNİ
Protesto etmek için 5 Mayıs 2016, Perşembe günü
10:00 – 12:00 saatleri arasında (2 Saat)
Tüm Okullarda UYARI GREVİ yapılacaktır
Hiçbir sonuç alınmaması, hükümet duyarsızlığının devam etmesi durumunda, sınavları yapmama, karne, diploma vermeme dahil
her türlü eylem gündeme gelecektir.
Saygılarımızla,

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 02/08/2016

HALKIN DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR.
KKTC devletinin kendi para biriminin olmamasından ve kullanılan Türk Lirasının TC
Merkez Bankası tarafından kontrol edilmesinden dolayı para politikası, maliye politikası
ve dış ticaret politikası etkisiz duruma getirilmiştir. Ayrıca, giden gelen hükümetlerin
vergi politikalarındaki popülist yaklaşımları da maliye politikasını etkisiz duruma getirmiştir. Bunun sonucunda, ülke ekonomisinde, enflasyona karşı mücadele, sistemli bir
bütçe politikası, verimli çalışan, üretim ve hizmet piyasalarının oluşturulması, istikrarlı
yatırımlar ve dış denge sağlanması ne yazık ki mümkün değildir.
Kısacası bağımlı olmanın koşul haline getirildiği bu düzen, çalışanların haklarının
gasp edilmesi emeklerinin sömürülmesi ile sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Göç yasası kapsamında işe alınanlar, asgari ücretle çalışanlar açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Bu durumdan çıkış yolu olarak ise hayat pahalılığı
karşısında alım gücünün sürekli geriletilerek herkesi GÖÇ YASASINDA birleştirme önerisidir.
Bu kokuşmuş düzeni sürdürebilme yöntemlerinden bir diğeri de DPÖ'nün yapmış olduğu tespitlerdir. Bu tespitler ülke gerçeğini yansıtmamaktadır. DPÖ HP oranını
2014'ün ilk altı ayında % 4.89, 2015'in ilk altı ayında % 3.18 ve 2016'nın ilk altı ayında
ise % 2.33 olarak açıklamıştır. Çalışanların emeğini hiçe sayan ve bizleri aptal yerine
koyan hükümet yetkililerine soruyoruz; nasıl olur da maaşlar döviz karşısında erirken
ve satın alma gücü her geçen gün azalırken HP gerilemektedir? Nasıl olur da TC'den
ithal ettiğimiz HP TC'den bile daha düşük çıkmaktadır.
Göç yasasıyla işe alınan öğretmenlerimizin yasal hakları olan hazırlık ödeneğinin verileceği başbakanın , maliye bakanının defalarca açıklamalarına rağmen bugün oldu
hala ödenmemiştir. Dalga geçer gibi göç yasası kapsamındakilere %1'lik artış uygun görülmüştür. Bu sadaka mıdır? Sus payı mıdır? Günah çıkarma mıdır?
Hükümet yetkililerini öncelikle dürüst olmaya, verdikleri sözleri tutmaya, emek sömürüsü ve hak gaspını durdurmaya, ülke ekonomisini düzlüğe çıkaracak eşitlik ve adaletin gözetildiği tedbirleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Halkın dayanacak gücünün
kalmadığının uyarısını yapıyoruz.

Selma EYLEM
KTOEÖS Mali Sekreteri
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6. BÖLÜM
Kıbrıs Sorununa Bakışımız ve
Ülkemiz Barışı için Verilen Mücadele
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Tarih : 27/03/2014

Adamızın bölünmesine yol açan kan ve gözyaşından beslenen şövenist ve
kafatasçı saldırganları şiddetle kınıyoruz.
Çözüm ve barış havasının estiği bu günlerde “Barışın” adından dahi korkan kafatasçılar gerek kuzeyde gerekse güneyde faaliyetlerini artırmışlardır. Adamızda yaşanan katliamların, toplu mezarların müsebbibi olan bu barış düşmanları, Kıbrıs Halkına en
büyük saldırıyı gerçekleştirenler olduklarını saklama ihtiyacı bile göstermemektedirler.
1963'leri, 1974'leri yaratanlar döktükleri kandan beslenen bir davranış sergileyerek, Kıbrıslıların birlikte yaşayamayacağını ortaya koymaya ve kurdukları statükoyu devam ettirmeye kararlı olduklarını sergilemektedirler.
Kuzeyde sendikalarımıza, güneyde Sn. Mehmet Ali Talat'a yapılan saldırıların aynı
merkezler tarafından ortak çalışılarak kurgulandığından kuşku duyulmamaktadır. Barışa ulaşma yerine ötekileştirmeyi, çatışmayı, kavgayı hedef alan bu kafatasçı kesimin
hem güneyde, hem de kuzeyde yaratılan STATÜKODAN beslendiği aşikârdır.
Kıbrıs Halkı, barış düşmanlarına gereken dersi verecektir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 14.04.2014

ÇOCUKLARIMIZIN TÜMÜ GÖÇ EDİNCE Mİ ÇÖZECEĞİZ…

Kıbrıs Sorununu çözmek için sürdürülen görüşmeler süreci şekil değiştirmişe benzemektedir. Adamızda kalıcı barışı kurmak için görüştüğünü iddia eden liderler öze yönelik
tek söz açıklama yapmazken masa başında kendi toplumlarını oyalamaktan ve efendilerine hizmet edecek davranışları göstermekten öteye gidememektedirler. İki lider de
kendi toplumlarını temsil etmekten çok yabancılara uşaklık yapar pozisyonuna düşmüşlerdir. Olası bir antlaşma, normalleşme ve ortak bir vatan yaratma olgusu dışında
hiçbir yolun adada yaşayan halkların çıkarına olmayacağı bilincinden yoksun ya kendi
gündemleri ile, ya da çıkar odaklarının, büyük şirketlerin sözcülüğünü yapmaya devam
ederek Kıbrıs Türk/Rum halkıyla dalga geçmeye devam etmektedirler.
Büyük Ortadoğu'nun bir parçası konumuna getirilen Kıbrıs Sorunu çözümden çok
gazın, petrolun, ticaretin sorunsuz yapılması ve büyük devletlerin çıkarları meselesine
dönüştürülmüştür. Kıbrıs Sorunun çözülmesinde samimi olduğunu söyleyen Türkiye
yetkilileri ve TC Elçiliğinin bildik tutumunda dahi hiçbir şey değişmemiştir. Adanın her
iki bölgesinde de uygulanan asimilasyoncu, entegrasyoncu politikalar, dayatılan paketler
halkların boğazını sıkmış ve Kıbrıs sorunu dahil her alanda devre dışı kalmalarını sağlamıştır. Şu anda gerçekleştirilen görüşmelerle çözüme ulaşmak mümkün değildir. Görüşüyor gibi masada bulunan ve hizmet ettikleri çevreleri memnun ederek prim
toplamak isteyen sözde toplum liderlerinin ne görüştüğünü bilen yoktur.
Güven yaratmak için kapıların açılması, geçişlerin serbest bırakılması, soygun sigorta
sisteminin kaldırılması dahil toplumların günlük hayatına doğrudan etki edecek yüzlerce
pratik uygulama varken Maraş'ın açılması, mayınların temizlenmesi gibi görünmeyen
ve en az Kıbrıs sorunu kadar çaba isteyen konuların gündeme getirilmesi bile YA TOPLUMLARLA DALGA GEÇMEK YA DA KIBRIS SORUNUNU YENİ BİR RAYA SOKMAK İÇİN
ortaya atılmaktadır.
Kırk yıldan fazla devam eden görüşmeler, binlerce yazılı doküman varken Güney Afrika'ya tecrübe kazanmak için gidilmesi dalga geçmenin de ötesine geçildiği izlenimi vermektedir. Özellikle Kıbrıs Türk Toplumunun siyasi eşit ortak olmaktan çıkarılıp,
sömürge koşullarına mahkûm edildiği bir dönemden geçilmektedir.
Adamızın kuzeyinde oluşturulan rantçı, ırkçı, tarikatçı rejimin bekçileri konumundakilerin sadece koltuk ve seçilme derdi sürmektedir. Kıbrıs Türk toplumunun tüm yaşam
alanlarına müdahale edilirken sözde liderlerin gündemi ve edilgenliği ihanet boyutuna
varmıştır. Adanın kuzeyinde oluşan takiyeci AKP politikaların mimarı TC Elçiliğidir.
Bugün ülkücülerin saldırıları, silahların patlamaları, mafya usulü hesaplaşmalar, nüfus
politikaları, kurumların TC sermayesine peşkeş çekilmesi, okul yerine off-shore bankaların, gazinoların, camilerin, külliye, kumarhanelerin, bet ofislerin, gece kulüplerinin
açılması devam etmektedir.
Talep var gerekçeleriyle Kıbrıs Türk Toplumunun hayatına her alanına müdahale edilmektedir. Kutlu doğum haftası etkinlikleri üniversitelerin içine kadar sokulmuştur. Kıbrıs'ın kuzeyi Rumcu, Kürt-Türk, Türkiyeli-Kıbrıslı, Dindar-laik, Sünni-Alevi gibi yeni
bölünmelere itilirken aynı durum güneyde pişirilmektedir. Irkçılık, tarikatçılık, bölücülük adanın her iki tarafında rejimden beslenenlerce derinden örgütlenmektedir.
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Kıbrıs Türk/Rum Toplumlarına dayatılan ekonomik, siyasi, kültürel, dinsel, ırkçı politikaların merkezi aynıdır. Kıbrıs'ta toplumların arzuladığı çözüm istenmemektedir.
Halkların buna müsaade etmemesi, dur demesi zamanı gelmiştir. Sn. Anastasiadis ve
Sn. Eroğlu dalga geçmeyi bırakmalı ve adamızda kalıcı bir barışı tesis edecek ön antlaşmaya odaklanmalıdırlar. Eğer odaklanamıyorlarsa da koltuk doldurmaya devam etmemelidirler.
Halklarının lideri olduğunu iddia eden liderler çocuklarımızın bir bir adadan göç ettiği
idrakine varmalıdırlar. Halkının yaşam hakkının dahi kalmadığı bir adada çözümün
artık BEYTANBAL KALSIN'dan öteye anlam taşımayacağını unutmamalıdırlar.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yöneim Kurulu (a.)
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Tarih: 05.05.2014
Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Ne Yapacaksınız?
Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünün faturasını en çok genelde Kıbrıslılar özelde ise
Kıbrıs Türk Toplumu ödemektedir. Yıllardır tecrit koşullarında “Mandra” düzenine mahkûm edilmiş Kıbrıs Türk Toplumunun Dünya ile bütünleşmesi engellenmiştir. mandranın farklı bölümlerine bile izin ve rica ile girişe müsaade edilmektedir.
Kıbrıs'ta çözüm için çabaladığını söyleyen Sn. Anastasiadis, Sn. Eroğlu ve de Başbakan yardımcısı Sn. Serdar Denktaş 1 Mayıs kutlamalarına katılmamıştır. Başbakan ise
ancak sıraya geçip kimliğini göstererek mandranın diğer bölümüne geçebilmiştir.
Kıbrıs Türk Toplumu 1960'da kazandığı eşit statüsünü ve haklarını talep edemez duruma getirilmiştir. Tamamen Ankara'nın, Elçiliğin kontrolü altında Parlamentarizm demokrasiciliğine mahkûm edilmiştir. Oluşturulan kavanoz demokrasisinde ekonomik,
politik, kültürel dayatmalara boyun eğecek ve/veya ses çıkaramayacak duruma getirilmiştir. Entegrasyon ve asimilasyon, Kıbrıs'ın kuzeyinin yağmalanmasından söz edilmemeye başlanmıştır.
Kıbrıs Türk Toplumunun üzerinden hak talebinde bulunulmakta, ancak Kıbrıslı Türklerin haklarından bahsedilmesinin suç olduğu bir pozisyona gelinmiştir.
Kıbrıs'ta 1974'ten sonra kurulan statüko, uygulanan nüfus politikaları, ekonomik,
siyasi politikalar Kıbrıslı Türklere yaramadığı gün gibi ortaya çıkmıştır. Gazinolar, bet
ofisleri, gece kulüpleri, ilahiyat, külliyeler, yabancı üniversiteler, özelleştirmeler uygulanan kolonizasyon politikalarının eseridir.
Yabancıların hakları korunurken, Kıbrıslıların haklarından bahsedilemez hale gelinmiştir. Kavanoz demokrasisinin maşası konumuna getirilen Kıbrıs Rum / Türk liderliği
ve elitleri ahkâm keserek toplumlarının sözcülüğünü değil, yabancıların çıkarlarının politikalarını savunur pozisyonuna gelmişlerdir.
Sn. Eroğlu, Sn. Anastasiadis, ve de Sn. Denktaş'a soruyoruz: Kıbrıs'ta antlaşmaya,
çözüme yakın olduğumuza inanmıyorsunuz da yaklaşmak için ne öneriyorsunuz?? Çocuklarımız adadan göç etmeden Kıbrıslıların yararına olmayan ama sizleri besleyen bu
rant sistemine dur demeyi başaracak mısınız?? İki yüzlü politikadan vazgeçerek ne istediğinizi, nasıl yapacağınızı, nasıl başarabileceğinizi (Mazeret üretmeden) söyleyecek
misiniz?? Sn Yorgancıoğlu: Bu trajik komedide figüran olmaya devam mı edeceksiniz??
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Tarih: 09.07.2014
Kıbrıs'ta Çözümsüzlüğe Oynanmaktadır
Sn. Eroğlu, Sn. Anastasiadis, ABD, AB ve Garantörlerin Kıbrıs Sorununu çözmeye niyeti yoktur. Etrafındaki doğal zenginliklerini ve bir üs olarak Kıbrıs'ı kullanmak isteyen
emperyalist güçler ve onların taşeronları yerel işbirlikçiler bu ülkenin halklarıyla dalga
geçmeye devam etmektedir.
Son görüşmelerle umutlar çökme noktasına bilinçli olarak getirilmiştir. Başından beridir Kıbrıs Sorununu güven yaratıcı önlemler sorununa dönüştürme çabası vardır. Gerçekçi ve kapsamlı bir çözüm perspektifi ile yola çıkılmamıştır. Bugüne kadar uzlaşılan
ve çözümün esas parametrelerinden uzaklaştırılmasına olanak verilmesi bilinçli ve kasıtlı
Kıbrıs üzerinden pazarlık yapanların stratejisini oluşturmuştur.
Kıbrıs'a gelen ABD Dışişleri Bakanı bile sorunun çözümünden bahsetmek yerine Maraş'ın açılması meselesini öncelikli çözülmesi gereken sorunmuş gibi sunmuştur.
Kıbrıs sorununun tekrar güven yaratıcı önlemler sorunu haline getirmişlerdir. Toplumun %5'ini bile temsil etmeyen şövenist, ırkçı kesimleri halk olarak tanımlayıp, halkın
adaletli, insan haklarını, özgürlüklerini içerecek bir çözümden yana olmadığı imajını vererek Emperyalist çıkarcılarla işbirliği yapan sözde liderler, güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç varmış gibi davranarak Kıbrıs Sorununun çözümüne odaklanmaktan çok
çözümsüzlüğe oynamayı seçmişlerdir.
Kıbrıs Sorununu siyasi irade olmadan masada görüşülerek çözümlenemeyeceği çok
net anlaşılmıştır. Sn. Eroğlu ve Sn. Anastasiadis halklarına ihanet ederek, dalga geçmeye
devam etmektedir. Olası gerçekçi, adaletli, siyasi çözüm iradesini halkların onaylayacağını bildiklerinden, Kıbrıs Sorununda belirsiz görüşmelere, güven yaratıcı önlemlere ve
buna benzer yan yollara sapılarak çözümsüzlüğe itilmektedir.
Türkiye, Yunanistan, İngiltere, AB, ABD, Eroğlu ve Anastasiadis aynı senaryonun parçasıdırlar. Eğer Kıbrıs Sorununu çözebilecek iradeyi gösteremeyeceklerse, ortak bir açıklamayla görüşmeleri bitirmeli ve Kıbrıs halklarıyla dalga geçmeyi bırakmalıdırlar.
Kıbrıslıları ve sivil toplum örgütlerini birer piyon gibi kullanarak, her seferinde Kıbrıslılarla dalga geçerek “Biz çok çaba harcadık, ama ne yapalım olmadı” yerine “Bu sorunun çözülmesini istemiyoruz”u Kıbrıs halkına ve Dünya'ya derhal ilan etmelidirler.
Kıbrıs Sorununu 1960'da bir günde çözenler ve bugün adayı bölenler, aynı senaryonun ortaklarıdır. Ne Kıbrıs Sorunu, ne de çözümsüzlüğü Kıbrıs halklarının eseri değildir.
Ortada bir güvensizlik yoktur. Sadece sorunu çözebilecek bir antlaşmaya, siyasi iradeye
ihtiyaç vardır. Bunu gösteremeyeceğini ilan eden ve halen görüşme masasında dalga
geçen Sn. Eroğlu ve Sn. Anastasiadis halklarına yalan söylemektedir.
Kıbrıs'a, Kıbrıslılara bu kötülüğü yapanların masa başında dalga geçmeyi bırakarak
derhal istifa etmeleri Kıbrıslılara en büyük çözüm umudu olacaktır.
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22.04.2015
Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. Turunda TARAFIZ
Kıbrıs Türk Toplumu yıllardır toplumsal varlığını korumak için mücadele etmektedir.
Kıbrıs Cumhuriyetinin siyasi ortağı durumunda olan Kıbrıs Türk Toplumu, yaratılan
statüko neticesinde toplumsal yok oluşa sürüklenmiştir. Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan
statüko ve bu statükonun yaratıcıları, bir avuç azınlığı nemalandırırken burada yaşayan
insanları aşağılayan, göç yollarına düşüren bir çıkmaz yaratmıştır.
Adamızın Tek Kurtuluşu Ivedi Olarak Adamızda Kalıcı, Federal Bir Çözümdür.
Bugün Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan toplumun geneli bulunduğu noktadan hoşnut
değildir. Toplumsal varlığını yok etme eşiğine getiren, bu toplumu siyasi eşit ortak iken
yok olma kaygısına düşürenler yıllardır ülkemizi yöneten ve yıllardır kendi politikalarını
toplumumuza dayatan statüko bekçileridir.
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan toplumumuz, kendi kendini yönetmek, Federal bir çözüme ulaşarak, eşit siyasi ortak olmak ve dünya hukuğuna, vatandaşlığına ulaşmak istemektedir. Kara para, fuhuş, kumar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, hukuksuzluk,
adaletsizlik, sahtekarlık, hırsızlık cehennemine dönüşen adamızın tek kurtuluşu ivedi
olarak adamızda kalıcı, federal bir çözümdür.
Bu sistemsizlikten nemalananlar elbette ki var olan rejimin bekçileri olmaya
kendilerini adamıştır.
Toplumumuz kendi kurumlarına sahip çıkarak, kendi ayakları üzerinde durmak istemektedir. Defalarca bu iradesini ortaya koyan halkımızdan Referandum hakkını bile
gasp ederek 2. sınıf vatandaş olmasına neden olan politikaların yaratıcıları, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan tüm topluma yapılan en büyük kötülüğü yaptığı net olarak anlaşılmıştır.
Federal Birleşik Kıbrıs'ın yaratılması için samimi olarak çabalayacak cumhurbaşkanı adayına bu halk oyunu verecektir
Tüm bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda sandığa gidecek
olan vatandaşlarımız oylarını statükonun sona ermesine, demokratikleşmeye, uluslararası hukuğa dahil olmaya, göç yasasının kaldırılmasına, Nükleer santralleri engellemeye, siyasi eşitlik hakkının tesciline, kendi kendini yönetmeye, kendi varlığını tescil
etmeye yönelik, Federal Birleşik Kıbrıs'ın yaratılması için samimi olarak çabalayacak
olana verecektir.
Yepyeni Bir Cumhurbaşkanı Için Bu Halk Sandığa Gidecektir.
Toplumumuzu geleceğe taşıyacak politikalara ve politikacıya desteğimizin verilmesi
gerektiği apaçık belirginleşmiştir. Statükodan yararlanan bir küçük azınlığın karşısında
toplumun çıkarlarını savunabilecek, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini aydınlatacak,
yolunu açacak Yepyeni bir Cumhurbaşkanı için bu halk sandığa giderek oyunu verecektir.
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27.04.2015
Kıbrıs Türk Halkı İradesini Ortaya Koymuştur
Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem katılım, hem de sonuçları bakımından Kıbrıs
Türk siyasetine yeni bir ivme kazandırmalıdır.
Üleştirme, yandaş siyasetinden beslenme ile kirlenen politika / politikacılara “tesadüf
değildir” dedirtecek şekilde ders verilmiştir. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının iradesini
gasp ettikten sonra kendi hassasiyetleri ile politika yapanlara, son gün hamleleri yapsalar bile, git denilebileceğini, parti merkezlerinde pişirilen ve bünyeye uymayan politikaları ve politikacılara körü körüne bağlanılmayacağı ortaya konmuştur. Kıbrıs Türk
Halkı değişmeyen talebini yerine getirsin diye, değişimden yana bir kez daha tartışma
yaratmayacak biçimde iradesini ortaya koymuştur. Son süreç göstermiştir ki Kıbrıs Türk
Toplumu uyumamakta; önüne konan sahte oyuncaklara değil, gerçeğe bakabilmektedir.
Kıbrıs Türk Toplumu kendi kendini yönetmek, kendi kurumlarına sahip çıkmak,
dünya vatandaşı olmak ve federal çözümü istemekte; kumar, fuhuş, gazino, uyuşturucu,
insan kaçakçılığının kaderi olmadığını bilmektedir. Toplumumuz Sosyal Güvensizlik,
Göç Yasası, Nükleer Santraller gibi dayatmalara boyun eğmeyeceğini ortaya koymuştur.
Nüfus, ekonomi üzerinden yapılan siyaset ile varlığına yönelik yapılan tehdidi algılayan
ve bu politikaları reddeden bir duruş sergilenmiştir. Verilen oylar aslında Kıbrıs Türk
Toplumunun değişmeyen talebine devam ettiğini; bu talebini algılamayanları değiştirdiğinin altını bir kez daha çizmiştir.
Seçimler geride kalmıştır. Kazanan Sn. Akıncı'ya başarılar dileriz. KTOEÖS olarak
Kıbrıs Türk Toplumunun taleplerinin gerçekleşmesi ve ilerlemenin öncüsü olmaya
devam edeceğiz. Sn. Akıncı ve tüm siyasi partiler halk tarafından verilen mesajı artık
net olarak algılamalıdır.
Kamusal, nitelikli eğitim ve sağlıktaki sorunlar, göç yasasının yarattığı adaletsizlik,
işsizlik, herkese toplu sözleşme ve sendika hakkı gibi temel konular çözüm bulmazken,
ortada dolaşarak siyaset yapılamayacağının artık farkına varılmalıdır.
Kıbrıs sorununda Annan Planına hayır diyen ve çözümün ekonomik yükünü çekmek
yerine; çözümün ekonomik rahatlama getireceğini algılayan, Kıbrıs Rum Toplumu da
bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru okumalıdır.
Mazeret üretilerek bir yere varılamayacağı algılanmalıdır. Cesaretle; iyi niyetle ve kararlı bir şekilde STATÜKONUN kalıcılaşmasının önündeki taşlar oynatılmalıdır. Belki de
başka Bahar olmayacağından hareketle ve emin adımlarla ileriye yürümeye devam edilmelidir.
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29.04.2015
Kıbrıs Türk Toplumuna Planlı Bir Saldırı Gerçekleştirilmektedir
Son günlerde medyaya yansıyan Sn. TC Cumhurbaşkanı ve bazı AKP yetkililerinin
Sn. Akıncı'ya sarf etmiş oldukları söz ve davranışlar biçim yönünden oldukça saygısız
olması yanında, içerdiği düşünceler bakımından da ibret vericidir.
Kıbrıs Sorununu kendi iktidarlarının malzemesi yaparak Kıbrıs Türk Toplumuna saygısızlığa, tahammülsüzlüğe, hakarete varacak şekilde davranılması mantık çerçevesinde
anlaşılacak bir durum değildir.
Kendi politik iktidarlarını pekiştirmek adına birçok TC Bürokratı, yetkilisi, Kıbrıs Türk
Toplumuna hakareti marifet saymaya başlamıştır. AKP yetkilileri ve özellikle Sn. Erdoğan
kendi yandaşı olmayan Türkiye vatandaşlarına da aynı şekilde hakaret ediyor olsa bile
kabul edilebilecek bir durum değildir.
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan ve geliştirilen ucube statükoda TC hükümetlerinin, işbirlikçilerin payı büyüktür. Bu ucube statükodan servetlerine servet katan ayrıcalıklı
yetkililerden 3-5 tane yandaş şirket ve yerli işbirlikçiler dışında kimse memnun değildir.
Kıbrıs Türk Toplumu en az Kıbrıs Rum Toplumu ile siyasi eşit ortak iken bugün kumarhaneleri, kerhaneleri, gazinoları, kaçak insanları, kara para ve uyuşturucu ticareti merkezi haline geldiyse; külliyeleri, tarikatları, misyonerleri ile kültür, nüfus, ekonomik
bunalımdaysa, bunda küçük kasaba kabadayısı tavırları ve politikaları baş rol oynamıştır.
Sn Erdoğan'a ve AKP yetkililerine bazı sorularımız olacaktır. Verilecek cevaplar karşısında samimi olunduğuna inanacağız.
1) KKTC Bağımsız bir devlet mi?
2) Kıbrıs'ın kuzeyi TC'nin işgalinde mi?
3) Kıbrıs Cumhuriyeti'ni uluslararası milli maç yapacak şekilde tanıyan ama kendi toplumuna “tanımıyoruz” diye yalan söyleyen Sn. Erdoğan ve AKP yetkilileri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin siyasi eşit kurucularından ve ortaklarından biri olan Kıbrıs Türk Toplumu
olduğunu ve onun iradesine de saygı göstermek zorunda olduğunu biliyor mu?
Tüm bu hakaretlerle Anadolu halkına Kıbrıs Türk Toplumu sürekli hedef yapılmaya
çalışılmakta, görünenin dışında gündem yaratma gayreti içerisine girilerek Kıbrıs Türk
Toplumuna planlı bir saldırı gerçekleştirilmektedir.
Sn. Erdoğan ve bazı AKP yetkilileri bu sorulara cevap verme ve verdiğiniz cevapların
gereğini yapabilme cüretiniz, samimiyetinizi ortaya koyacaktır.
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Haziran 2015
Birleşik Kıbrıs İki-Toplumlu Barış İnisiyatifi
Deklarasyon
60'tan fazla üye ve/veya destekleyici örgüt, gruptan oluşan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi
aşağıdakileri deklere etmektedir:
1. Her iki toplum lideri Anastasiades ve Akıncı'nın ilk toplantılarından itibaren oluşan
olumlu havayı selamlamaktayız. Her iki toplumun hakiki ve doğal görüşü, çözüm yolunda ilerlemeyi desteklemektir. Yapıcı görüşmeler için zamanlamanın doğru olduğunu, ve bu sürecin kararlılıkla ve daha fazla geciktirilmeden ele alınması gerekliliği
netlik kazanmıştır.
2. Her iki liderin deklere ettiği ortak vizyon tek uluslar arası kimlik, tek vatandaşlık ve
tek egemenlik temelinde, ilgili BM kararları ve her iki toplum liderinin anlaşmalarında
da tanımlandığı üzere ve 11 Şubat 2014'teki iki liderin ortak mutabakat metni de dikkate alınarak, her iki toplumun siyasi eşit ortak olduğu, iki bölgeli, iki toplumlu Birleşik Federal Kıbrıs'ın yaratılmasıdır. Bu vizyon özünde Kıbrıslılara barış içinde bir
ada ve refah içinde bir geleceği olan yeni bir nesili sunmaktadır. Bu amaçla, bunu
başarmak için durmaksızın çalışacaklarına dair kendi ortak iradelerini beyan etmişlerdir.
3. Deklere ettikleri ortak vizyon ve birlikte hedeflenene ulaşana kadar çalışma azimlerini
selamlıyoruz. Değişim rüzgârı adamızın her köşesini alıp götürmekte, toprağımızın
üzerindeki dikenli telleri sökmeye başlamakta ve ülkemizin insanlarının beyinlerinde
hissedilmektedir. Bu umut ve aciliyet hissi, barış ve yeniden birleşme için verilen
mücadeleye ilham ve güç vermektedir. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak; birlikte, bunu insanların zaferi olarak selamlamakta, barış ve yeniden birleşmeye ulaşana kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz.
4. Her iki liderin müzakere yolunda hızlı ilerlemeleri çağrısında bulunuyoruz. Müzakere
masasında zaten önemli derecede kamuoyunun da kabul gördüğü ilerleme kaydedilmiştir. Kalan bölümler ise kararların alınması için yeterince tartışılarak gerekli olgunluğa erişilmiştir. Taraflar zaten anlaşılan konuların üzerinden yeniden geçmekten
kaçınmakta, böylece kolayca ilerleme gerçekleştirebileceklerdir. Hiç tereddüt etmeden
ve durumdan tamamen istifade ederek mevcut olan momentumu yakalamak ve oluşan olumlu havanın ilerletilerek sadece olağanüstü durumlarla ilgilenmeleri gerekmektedir.
5. Kitlesel halk desteği ile, çözüm için yaratıcı girişimler ve fikirlerle, statükoyu destekleyen güçler tarafından oluşturulan korku ve eylemsizliğin aşılmasında başarılı olabileceğimize, yeniden birleşme ve barış için umut ve beklenti atmosferini
yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu yolu destekleyen tüm örgütleri, grupları ve akımları
eylemlerini birleştirme çağrısında bulunuyoruz. İvme oluşturmak, halkın güvenini
artırmak ve de çözüm yolunda ilerlemek üzere birlikte iki toplumlu bir hareket olarak
çabalarımızı büyüterek, yorulmadan ve korkmadan çalışacağımız yönündeki kararlılığımızı deklere ederiz.
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19.08.2015
Statüko Bekçilerinin Barışı Provoke Etmesine
İzin Vermeyeceğiz
Son günlerde görüşmelerde yakalanan çözüm momentini provoke etmeye yönelik saldırılar artmıştır. Barış, çözüm, federal Kıbrıs'ı savunanları sindirmeye yönelik saldırılar
arttırılmış, son olarak Kamil Hür'e yapılan saldırıyı ise bu anlamda görüyor ve kınıyoruz.
Barış ve Demokrasiyi çalıştırmak istemeyen karanlık güçlerin yıllarca Kıbrıslı Türk
ve Kıbrıslı Rum Toplumunu korku altında tutarak oluşturdukları statükoyu sürdürme
gayreti olan bu ve benzeri saldırıları kabul etmeyeceğiz.
Bu tür saldırılar aslında demokrasiye, barışa yapılmaktadır. Bu saldırıları kimlerin
yaptığını toplum olarak yaşadığımız tecrübelerden dolayı gayet iyi bilmekteyiz. Bizleri
yönetenlerin, polisin de bildiğini sanıyor ve kısa sürede polisten net bir açıklama yapılmasını, faillerin teşhir edilmesini ve adalete teslim edilmelerini bekliyoruz.
Demokratik, özgürlükçü, barışçıl eylem ve gösteri hakkı anayasal bir haktır. Yıllardır
Kamil Hür ve diğer insanlar üzerinde oluşturulan polis baskısı, bu hakkı kullananlara
yapılan ırkçı ve şoven saldırıların azmediricisi olduğunu biliyoruz.
Kıbrıs adasında Çözüm ve Barış'ın, Demokrasinin ortadan kaldırılmasına, yasemin
kokulu sokaklarının karanlık güçlere teslim edilmesine izin vermeyeceğiz.
“Faili meçhullerin!!” terör estirerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Toplumlarına şiddeti,
baskıyı ve korkuyu empoze ederek Toplumlar Susturulamaz. Eski dönemlere dönme
gayretindeki Statüko Bekçilerine, ırkçı, şoven anlayışlara müsaade etmeyeceğimizi bildirir, Sn. Kamil Hür'e geçmiş olsun dileriz.
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1 Eylül 2015
Dünya Barış Günü
ORTAK AÇıKLAMA
Barış için Birlikte Harekete Geçiyoruz!
Bu yılki 1 Eylül Dünya Barış Günü, Kıbrıs Sorununun Çözümü ve ülkemizin yeniden
birleşmesi için yapılacak görüşmelerin en kritik aşamasına rastlıyor. Nazizm ve Faşizmin
milyonlarca kurbanını İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden tam 71 yıl sonra yeniden
hatırlamak ve onurlandırmak, iki toplumlu bir hareket olarak, 52 yıldır süregelen bu
akıldışı çatışmaya karşı birlikte durarak ayrılığa son verme kararlılığımızı güçlendiriyor.
Önümüzdeki birkaç hafta sonunda, Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden yoğun
görüşmeler, farklı tarafların ortak bir anlaşmaya varma konusunda ne kadar istekli olduğunu da ortaya koyacaktır. Bu önemli evre iyi değerlendirilemediği takdirde, şu anda
hakim olan olumlu hava, bölgedeki ve dünyadaki değişken ve de çelişkili durumunu
devam ettirecek negatif bir sarmalın etkisine girebilir. Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'nun
genelindeki istikrarsız durum, Türkiye'de yapılan darbe girişimi ve sonrasında yaşanan
siyasi çalkantı ve de bölgede keşfedilen hidrokarbon yataklarının işletilmesi ile ilgili yaşanan gelişmelerin birkaç farklı olası sonuçları bulunmaktadır: Tüm bunlar bizi ivedi
bir çözüm için teşvik edecek dinamikler olarak algılanıp, bu durumdan pozitif bir fayda
sağlama yoluna gidilecek ya da bu gelişmeler yıkıcı sonuçlar doğuracak rekabetçi jeopolitik oyunlara dönüştürülecek.
Biz Kıbrıslılar'ın, bütünlüklü bir irade ortaya koyup, karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya vararak, ülkemizin geleceğinin kontrolünü elimize almamız elzemdir: Böyle bir
toplumsal duruş adanın, bizi tehlikeli ve daimi bir ayrılık ve de çatışmaya mahkum eden
baskın güçlerden arındırılmasını sağlayacaktır; adadaki belirsizlik hali ve dış güçlere
olan bağımlılık, geleceğimizi baltalamaktadır. Toplum liderlerimiz bu tarihi fırsatı, adamızı yeniden birleştirecek bir anlaşmaya varmak için çok iyi değerlendirmelidir; Yeniden
başladığımız yere dönmek ya da çözüm konusunda yeni bir çıkmaza girilmesi hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir.
Amacımız savaşların, kitlesel göçlerin ve acının sona erdiği barışçıl bir dünya için mücadele etmektir. Bu amaç doğrultusunda Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi
sendikaların (PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, KOOP-SEN) “tüm örgütlerin
birleşerek Çözümün ve adamızın Yeniden Birleşmesinin en büyük önceliğimiz olduğunu
dile getirilmesi” çağrısını coşkuyla karşıladık.
Çözümün ancak ve ancak adanın her iki kesiminde de, yeniden birleşmeye ve halkların kardeşliğine inanan sosyal ve sivil hareketlerin güçlerini birleştirmeleri ile sağlanabileceğinin altını önemle çizmek istiyoruz. Herkes tarafından kabul edilecek ve
sürdürülebilir bir çözüm olana kadar çabalarımızı daha da yoğun bir şekilde ortaya koyacağımıza; Ülkemizin güney kesiminde Kıbrıslı Türkler'e karşı ortaya konulacak her
türlü milliyetçi, ırkçı ve faşist saldırılara karşı duracağımıza söz veriyoruz. Adanın kuzeyi
ve güneyinde, İki toplumlu, iki kesimli bir federasyon fikrine karşı olan güçler karşısında
kararlılıkla duracağız.
Ülkemizde 'Barış'ın korunmasının ortak bir dava olduğunu bildirmek istiyoruz: Birleşik bir Kıbrıs için birlikte mücadele etmeye söz veriyoruz. Bunun ışığında; o zaman
gelin barışı sağlamak için birlikte harekete geçelim ve kitlesel bir hareket başlatalım.
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Tüm Örgütleri, 1 Eylül'de Ara Bölge'deki Ledra Palace noktasında, Dayanışma Evi'nin
önünde, saat 19:00'da toplanarak barışın sağlanması ve güçlendirilmesi için ortaya
konan çabayı desteklemeye çağırıyoruz.
Destekleyen Örgütler: KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, DEV-İŞ, BES, KOOP-SEN, ÇAĞSEN, TIP-İŞ, Pir Sultan Abdal Derneği, The Management Centre of the Mediterranean,
PEO, Limassol Civil İnitiative 'Solution-Reunification-Peace, Proodeftiki Primary School
Teachers movement, Proodeftiki Secondary School Teachers movement, United Turkish
Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, Socialist İnitiative, Bi-communal Initiative
of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, New Cyprus Association, Left Wing, Bi-communal Choir
For Peace in Cyprus, Cyprus Reunification Movement, German-Cypriot Forum, Workers
Democracy, Youth Against Nationalism, NGO Support Centre, IKME Sociopolitical Studies Institute, Hands across the Divide, Association of Historical Dialogue and Research,
United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations, Stop the War Coalition,
Kontea Heritage Foundation, Committee for a Radical Left Coalition ERAS, New Internationalist Left, Drasy- Eylem, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue,
Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute, Famagusta Initiative, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, Bicommunal Kyrenia Initiative, Cyprus Writer's
Union, Epilogi Limassol cultural movement, Politia, INVEST IN EDUCATION, Cypriot's
Voice, Enorasis socio-cultural club
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11.09.2015
BARIŞA ŞANS VERMELİYİZ
İnsanlık, kendi ırkına çıkar uğruna büyük bir kinle saldırmaktadır. Özellikle son yüzyılda emperyalist çıkarlar uğruna her gün çocuk, kadın, yaşlı, sivil binlerce insan, başka
insanlar tarafından öldürülmekte, savaş ve şiddet yüzünden binlerce insan evsiz, barksız, aç ve sefil kalmakta, milyonlarcası kendi yurdundan ölüm yolculuğuna çıkmakta,
yollarda telef olmaktadır. 50 bin yıllık insanlığın son yüzyılda teknolojiyle birlikte yok
edici etkisi, dünyada insan hayatını tehdit etmeye çoktan başlamış durumdadır.
Barışın, dostluğun, kardeşliğin en önemli erdem yapılmasının elzem olduğu yıllardan
geçmekteyiz. Farklı milletten, ırktan, dinden, mezhepten, aşirettendir vs. diye insanların
insanlar tarafından boğazlanmadığı, hoşgörülü bir dünyaya ihtiyacımız vardır. Çıkarın
kutsallaştırıldığı Neo liberal dünyada, insanın insana yaptığı zulümler ve kumpaslar
insan ırkını tehdit etmektedir.
Yakın geçmişimizde adamızda farklı millettendir, ırktandır diye birbirimizi boğazladık.
Ölüm çukurlarından bugün halen kemiklerimizi toplayarak her iki toplumdan kayıplarımızı teşhis etmeye çalışıyoruz. Binlerce şehit edildi, binlerce şehit verildi. Hala daha
bulunamayan kayıplar vardır. Kaybettiği yakınlarının acısını yaşayan binlerce Kıbrıslı
Türk ve Kıbrıslı Rum vardır. Artık acılarımızla yüzleşme zamanıdır. Milliyetçilik, ırkçılık
hastalığına tutulmuş olarak değil, bir daha aynı acıları yaşamamak için yüzleşmeliyiz.
Farklılıkların insanlığın zenginliği olduğunun artık bilincine varmalıyız. Kin ve nefreti
yenerek kendi hatalarımızla da yüzleşmeliyiz. Verilen kayıplarımı, acılarımız üzerinden
politika yapmamalı, yapanlara da izin vermemeliyiz. Aynı acıları bir kez daha yaşamamak için birbirimizi anlamalı ve geleceğimize temiz bir sayfa açmalıyız.
Geniş açıdan bakmayı, empati yapmayı, emperyalist çıkarların malzemesi olmamayı
başarmak istiyorsak acılarımızla yüzleşmeliyiz. AKEL ve BKP'nin ziyareti bir yüzleşme
adımıdır ve bu adım desteklenmelidir. Bu iyi niyetli adım kötü niyetli, milliyetçilik ve
ırkçılık aşılanmış kişilerce gölgelenmemelidir. Yeni bir düşmanlık aşılama dalgasının yaratılmasına izin vermemeliyiz. Türk – Rum – Kürt demeden birbirimize sarılmalıyız. Ülkemizin, bölgemizin barışa ihtiyacı vardır. Savaş ve şiddet insanlığa tarih boyunca bir
kazanım yaratmamıştır. Tarihten ders alarak bu hataya bir daha düşmemeli, geleceğimize sağlam bir barış temeli atmalıyız.
Gerek Kıbrıs'ta, gerekse Türkiye'de her türlü milliyetçi, ırkçı saldırıları kınıyoruz. İnsanların acılarını kullanan, şehitleri kullanan faşistleri ve faşist saldırıları kınıyoruz.
Empati ve hoşgörü zamanıdır. Ötekileştirme, barbarlığa gitmekten vazgeçmeliyiz. Barışa
şans vermeliyiz. Bu davet bizim.
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13/01/2016
Barışa Bir Şans Verilmelidir
Büyük Ortadoğu Projesi ve ortadoğunun yeniden sömürgeleştirilmesinde yeni ve farklı bir
yapı olarak sunulan ılımlı islam modeli, yeni demokrasi örneği esere AKP Türkiye'de sorun
çözme becerisini yitirmiştir. Bölgesel önemli güç haline gelebilecek olağanüstü çabaları varmış
gibi başlanan iktidar serüvenine Türkiye sıradan istikrarsız, kaotik terörle içiçe mutsuz ülke
konumuna sokulması noktasına getirilmiştir. AKP'nin tüm öngörüleri bir bir tükenmekle kalmamış, Türkiye iç savaşa sürüklenmiş, kardeş kardeşi boğazlar duruma gelmiştir. AKP'nin
başarısızlığı su yüzüne çıktıkça baskıcı, anti demokratik, seküler ortaoğu partisine dönüşmüş
dini siyasete alet ederek insanların inançlarını kullanmaya, baskı, korku savaşlarla ülkeyi yönetmeye başlamış ve kaosun içinden çıkılamaz duruma Türkiye'yi sokmuştur.
AKP'nin demokratikleşme, Kürt sorunu, Kıbrıs sorunu, ekonomik sorun gibi yapısal sorunları çözecek becerilerden hızla uzaklaşırken; Neo liberal politikaları uygulayan, elestiki çalışma
koşulları, özelleştirme, taşeronlaşma, emeğin haklarını budama, örgütsüzleştirme gibi politikaları istikrarlı uygulayarak sermayeye; yaratılan rant rejiminde önünü açan, emeği dönüştüren bir yapısını korumayı başarmıştır. Demokrasiyi de ortadan kaldıran bu yönüyle AKP
emperyalistler tarafından eğitimle de desteklediği yeni neo liberal dönüşümü gerçekleştirene
kadar desteklenecektir. Hitler Almanya'sına uzun süre ses çıkarılmamasının en büyük nedenlerinden biri işçi sınıfının mücadelesinin yükseldiği, haklara ve demokrasiye geniş kitlelerin
sahip çıktığı bir dönemde faşizimle de olsa halkların ezilerek sermayeye oluşturulan tehdidin
ortadan kaldırılmasına göz yumulmasıdır. Bu durum insanlığa tehdit oluştursa da sömürü
düzenine, sermayeye hizmet ettiği için uzun süre sinilmiştir.
Bugün Türkiye ve Kıbrıs'ta yaratılan sömürü ve soygun, vurgun düzeni şirketlere yaramakta, onlara kazandırmakta onlarında AKP'ye demokrasiyi ortadan da kaldıracak kadar destek vermelerini getirmektedir. Bundan çıkış yolu demokraside, halkların birleşmesinde, barışta
birlikte mücadelede vardır. Savaş terör bu politikaları beslemektedir. Ulusların kurtuluşu gibi
görülen silaha sarılma, anti demokratik mücadele yöntemleri oluk oluk kan akıtma devlet terörünü beslemekte özgürleşmeyi değil Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve ne varsa bu coğrafyada köleleşmesini getirmektedir. Hiçkimsenin ölmemesi, insanca yaşaması için, kardeşlik,
barış için birlikte mücadele edilmelidir.
Kıbrıs'ta AKP politikalarının geldiği noktada barış ve çözüm beklemek ölü gözünden yaş
beklemek anlamına gelecektir. AKP politikaları ile uyumlu CTP-UBP hükümeti göstermelik reform yapsa bile ne ekonomiyi, ne temel sorunları, ne de Kıbrıs sorununu çözmeyecektir.
Ortadoğuda, Türkiye'de, Kıbrıs'ta savaş ve sömürü düzeninin oluşturduğu gidişatı ortak
mücadele ile ancak gerileteceği algılanmalıdır. Silahlar susmalı, halklar düşmanlığın değil, terörün değil, kardeşliğin birlikte kurtuluşun, barışın sömürü düzeninin bitmesinin, hakların
korunmasının ortak mücadelesini vermelidir. AKP politikaları ile reform olmayacağı ancak vurgun, soygun düzeninin gelişeceği; silahla, terörle kurtuluş mücadelesinin birlikte köleleşmeye
ve faşizme ulaşacağı, bölgede yaşananlardan ders alınarak birlikte kurtuluş için yeni parametreler üzerinden örgütlenmeli ve mücadele edilmelidir. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun kardeşçe yaşanılacak ortak bir yaşam, ortak bir mücadele ile kurtulmayı amaç edinmeyen hiçbir
politika başarı getirmeyecek oluşturulan kan deryasına yeni katkılar yapacaktır. Çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin kardeşçe, insanca, hakça, demokratik bir dünyada düzende yaşamak
isteyen her halk, her insana barışı yeniden tesis etme, görevi verildiği unutulmamalı birlikte
kurtulunamıyorsa, birlikte köleleşeceği hatırlanmalıdır.
Birbirinin acılarını paylaşmayanlar ortak tarih ve kültür oluşturamazlar. Ortak tarih ve
kültürünü yitirmiş olanlar toplum olma özelliğini yitirir. Devlet terörü de, terörist saldırılarda
lanetlenmelidir. Türkiye hızla Yugoslavya örneğine veya Suriye'leşme sürecine girmeden hastalıktan, akıl yoksunluğundan kurtulmalıdır. Kardeş kardeşi öldürmekten vazgeçmelidir.
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21 Ocak 2016
KTOEÖS – PEO
Ortak Açıklama

KTOEÖS ve PEO aralarındaki temaslar ve gerçekleştirdikleri ortak faaliyetler çerçevesinde bugün bir araya geldiler. İki örgüt gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundular.
İki örgüt, kapitalist sistemin derin krizinin sert sonuçlarıyla, işsizlikle, sosyal eşitsizliklerle ve göçle bütün dünyada işçi sınıfının karşı karşıya olduğunu kaydetmektedirler.
Emperyalist güçler kendi çıkarlarını dayatmak için istilalarını ve müdahalelerini sürdürmektedirler. Göç sorunu özellikle Akdeniz'de dev boyutlara ulaşmaktadır. Savaştan
ve yoksulluktan kaçma çabası içerisindeki binlerce insan köle tüccarlarının kurbanı olmakta ve yığıldıkları köhne gemilerin Akdeniz'de batması sonucu pek çoğu yaşamlarını
kaybetmektedir.
Yurdumuzda hem Kıbrıslırumlar, hem Kıbrıslıtürkler küresel kapitalist krizin, AB ve
IMF'nin şu ya da bu şekilde adanın kuzeyinde ve güneyinde dayatılan sert neolberal politikalarının olumsuz sonuçlarını yaşamaktadırlar.

Küresel ekonomik kriz ve sonuçları Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu, neoliberal kemer sıkma politikalarına ve çalışanların kazanımlarının yok edilmesine karşı mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırmaları
gereksinimini daha da açık bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Bu koşullarda KTOEÖS ve PEO, Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesinin doruk öncelik olmaya devam ettiği görüşündedirler.
KTOEÖS ve PEO, BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasal eşitliğinin,
tek egemenliğin, tek uluslararası kimliğin ve tek vatandaşlığın olacağı, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü çabasına bağlı kalmaya devam etmektedirler.
Üzerinde anlaşmaya varılacak barışçıl bir çözüme götürecek tek yolun görüşmeler
yolu olduğudur ve artık pozitif bir sonuca ulaşılmalıdır.
İki örgüt iki toplumun liderleri arasındaki görüşme sürecini desteklemektedirler ve
sendikal hareketin daima savunduğu ilke ve değerlere yanıt veren bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerdir. Kıbrıs'ı yeniden birleştirecek ve özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için çalışmaya devam
edeceklerdir. Çözüm, her emekçinin istihdam ve sosyal güvenlik açısından aynı koşullara
sahip olma, özgür bir şekilde iş ve işveren seçme,sendikalaşma ,toplu pazarlık ve toplu
sözleşme hakkının olacağı birleşik bir ekonominin ve birleşik bir pazarın yaratılması için
tüm önkoşulları içermelidir.
KTOEÖS ve PEO gerçekleştirdikleri görüşmede aşağıdaki gibi ortak faaliyetlerini yoğunlaştırma gereksinimi konusunda hemfikir oldular:
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l Emekçilerin kazanımlarına karşı yapılan saldırılara karşı dayanışma içerisinde olmak
ve ortak mücadele etmek
l 1 Mayıs İşçi Bayramı için ortak kutlama
l 1 Eylül Sendikaların Barışı için Eylem günü vesilesiyle etkinlik,
l Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu'nun bütün dünyada emekçilerin Küresel Eylem
günü olarak ilan ettiği 3 Ekim için etkinlik,
l Kıbrıs Pansendikal Forumu'nun faaliyetlerine katılım ve bu faaliyetlerin desteklenmesi
Son olarak da, iki örgüt Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi
temel hedefiyle işçi sınıfının değerleri temelinde emekçiler arasında yeniden yakınlaşma
çabasının, dostluk ,ve işbirliği atmosferinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam
edeceklerini ve barış ve güvenlik şartlarının oluşması ve adil ve eşit bir toplum için mücadelelerini sürdürme taahhütlerini teyit ettiler.
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Tarih: 15/08/2016

Kıbrıs Türk Toplumuna İRADESİ GERİ VERİLMELİDİR.
TC Hükümetleri ve İşbirlikçi Hükümetler eliyle Kıbrıs'ta yürütülen siyaset iflas etmiştir. Kıbrıs'ın Kuzeyinde oluşturulan ve küçük bir azınlığın ayrıcalık ve rant elde etmesine
dayalı siyaset tükenmiş olmasına rağmen devam ettirilmek istenmektedir. Bu durum
Kıbrıs Türk Toplumunun varlığına yönelik ciddi bir saldırıdır.
Çıkarcıların siyasetinin hakim olduğu ülkemizde, rant sistemini kalıcılaştırmak, kurumsallaştırmak isteyen anlayış deşifre olmasına rağmen çıkarlarından vazgeçmek istememektedir. Ne Gazinolardan, bet ofislerden, ne kumarhanelerden, gece
kulüplerinden, emirnamelerin delinmesinden, kıyıların yağmalanmasından, dağların satılmasından, topluma ait kurumların peşkeş çekilmesinden vazgeçmek istenmemektedir.
Toplumsal mühendislikle ustaca ve hızla devam ettirilmektedir. Eğitim gericileştirilmekte, nitelikli kamusal eğitim yerine tarikatların finanse ettiği paralel eğitim kurumları
toplumun geleceğini şekillendirmektedir. Gazinolar, bet ofisler, kumarhaneler, gece kulüplerini yaygınlaştıran zihniyet din/siyaset/ticaret mantığı ile imandan, dini ahlaktan
dem vurarak rant rejimine örtü oluşturmak istemektedir. Vakıflar, dernekler, tarikatlar,
gazinolar, üniversiteler, özelleştirmeler, sivil savunma, TC Yardım heyeti, Merkez Bankası, GKK, Sivil Savunma Yönetimi, koordinasyon ofisi, Su yönetimi, ilahiyat, Paketlerle
kurumsallaştırmaya çalışılan Rant Rejimi Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluş noktasına
sürüklemektedir.
Anayasanın 10. maddesini yürürlükte tutan sivilleşme, demokratikleşmeye karşı baskıcı rejim ile rant sistemi ayakta tutulmak istenmektedir. Türkiye'de yaşanan gerici
FETO darbesi bahane edilerek, jurnalcilik, yalakalık sistemi ile demokrasinin tüm kırpıntıları da kazanılmış yasal haklar da ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kıbrıs sorunu
bahane üretilerek rafa kaldırılmak istenmektedir. Sn. Akıncı'nın Kıbrıs Sorununun mutlaka çözülmesi gerektiği ve çözümle birlikte demokratikleşme, hukuk, barış şartlarının
oluşacağını varsayan karanlık güçler bundan korkmaktadır. Rant sisteminden nemalanan bir avuç kesim Kıbrıs sorununun çözüm momentinden çıkması çalışmalarına hız
vermiş görünmektedir.
TC ve İşbirlikçi Hükümetler Kıbrıs Türk Toplumunu yok saymaktan, baskılardan, dayatmalardan vazgeçmelidir. Kıbrıs Türk Toplumunun yaşayışına, kültürüne, inancına,
diline, kimliğine dayatmalardan vazgeçmelidir. Kıbrıs Türk Toplumu 80 binlerle ortaya
koyduğu Kendi Kendini yönetme isteğine, NE Yama ne Rehin olmama iradesine saygı
duymalıdır. Vakit kaybedilmeden Kıbrıs'ta Çözüm için çaba harcanmalı, Sn. Akıncı'ya
bu konuda yardım edilmeli, destek olunmalıdır. Omurgasız siyaset dönemi bitmeli, Kıbrıs
Türk Toplumunun iradesi geri teslim edilmelidir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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31.08.2016
Konu: Kıbrıs'ta Çözüm ve Barış karşıtlığı hakkında.
Umudun ve Barışın Önünden Çekilin
Son günlerde Kıbrıs Sorununda olumlu gelişmelerin yaşanacağı belirtilerine karşı bilindik ret çevresinin sesini yükseltmesi ve tutumunu değiştirmesi bizleri şaşırtmamıştır.
Ayrıcalıklı hayatlarının devamını statükoda gören, Kıbrıs Sorununun sorunsuz devam
etmesini ve iş ola bitmez tükenmez görüşmelerle toplumu oyalamayı arzulayan, Çözüm
ve Barış karşıtı bilindik çevreler, olası gelişmelerin önünü bir kez daha takozlatmaya çalıştıkları açığa kavuşmuştur.
Annan Planı sürecinde Lahey ve Kopenhag'ı kaçırarak Kıbrıs Türk Toplumuna en
büyük kötülüğü yapan, toplumların referandum hakkını gasp eden; referandumda
“Hayır”ı örgütleyen, güneydeki ve kuzeydeki barış düşmanları konjektürün Kıbrıs Sorununu çözmeye doğru gittiğini görerek sözde masumane taleplerle, uydurma gerekçe ve
gündemlerle görüşme masasını bertaraf etme girişimlerinin yabancısı değiliz.
Aynı sözde milliyetçi, ırkçıların barış karşıtlığında belirli Türk-Rum çevreleriyle işbirliğini ve karşıtların birliğini nasıl sağladıklarının yabancısı değiliz.
Her iki taraftaki barış düşmanlarının söylemleri de, eylemleri de, her barış şansı yükseldiğinde birebir benzeşmekte ve farklı ırkçı, şöven davranışlar ile Barış Karşıtlığında
sıkı bir işbirliği yapmaktadırlar.
Sn. Akıncı meydana toplanan ve “Kıbrıs'ta Barış Engellenemez”, “Kendi Yurdumuzun
Efendisi Olalım”, “Ne Yama, Ne Rehin Olmak İstemiyoruz” diyen vizyonun ve iradenin
temsilcisi olarak aday olmuş, onay almış ve görüşme heyetini oluşturarak enerjisini Kıbrıs Sorununa yoğunlaştırmıştır. Bugüne kadar birçok çabası ve sürece katkısı olan; bir
bir tuğlaları dizerek sonuca ulaşmak isteyen anlayışla hareket etmiştir.
Bu tuğlaları devirmek ve süreci bertaraf etmek kimsenin harcı olmamalıdır.
Özelde Kıbrıs Türk Toplumunu cami avlusuna terk edilmiş noktasına getiren, kültürünü, kimlini, kişiliğini yok eden bu politikalara tahammülümüz kalmamıştır. Bugün
barış düşmanları ve yöntemleri deşifre olmuştur. Bir daha aynı oyunun oynanmamasına
Kıbrıs Türk Toplumu olarak nasıl izin vermeyeceksek, bizim gibi Kıbrıs Rum Toplumu
da müsaade etmeyecektir.
Sn. Akıncı'ya, Kıbrıs'ta Çözüm ve Barış uğruna atacağı her adımda katkı ve destek
vermeye devam edeceğiz.
Umudumuzun ve aydınlığımızın önüne geçirilerek gölge edilmesine asla müsaade
etmeyeceğimizi kamuoyuna deklare ederiz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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1 EYLÜL 2016
ORTAK AÇIKLAMA
Nazizm'in ve faşizmin katlettiği milyonlarca kurbanın anısına 1 Eylül, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından Sendikaların Küresel Barış İçin Eylem Günü olarak
ilan edilmiştir. Faşizme karşı kazanılan büyük zaferden 71 yıl sonra bile barış, hala talep
edilen bir değer olmaya devam ederken, dünya halkları ne yazık ki barışın hâkim olması
için mücadele etmeyi sürdürmektedirler.
Emperyalizmin bölgemizdeki çıkarlarını ileriye götürmek için radikal dinci kesimleri
kullanarak başlattığı kanlı kıyıma karşı Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Türkiye'de ve
dünyamızın diğer bölgelerinde direnen halklarla dayanışmamızı ifade eder, buna bağlı
savaşlardan dolayı yaşanan sivil göçler konusunda ortaya çıkan insani sorunların insanlığın dayanışması ile çözülebileceğine olan inancımızı ifade ediyoruz.
Emperyalist müdahalelerin ve savaşların acılarını yaşayan halklarla dayanışmamızı
ifade ediyoruz ve emperyalist Yeni Dünya Düzeni'ne karşı, uluslararası hukukun ilkelerine saygı temelinde dünya barışı için mücadele eden dünyanın her yerindeki barış yanlısı ilerici güçlerle sesimizi birleştiriyoruz.
15 Temmuz tarihi Kıbrıslılara 1974 faşist Cunta darbesini hatırlatmaktadır. Aradan
42 yıl geçtikten sonra aynı tarihte, Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini,
bu bildiriye imza koyan kuruluşlar olarak şiddetle kınamaktayız. Her türlü ve nereden
gelirse gelsin tüm darbelere, darbe girişimlerine ve anti-demokratik uygulamaların karşısındayız. Çözümün demokraside, hukukta, barışta, kardeşlikte, inanç ve düşünce özgürlüğünde olduğunu ısrarla savunmaktayız.
Bütün dünyada çalışanlar kapitalist sistemin derin krizinin ağır sonuçları ile karşı
karşıya bulunmaktadır.
Sermaye ve ona hizmet eden uluslararası kuruluşlar, emekçilerin yıllar boyu çetin
mücadelelerle elde ettikleri hakları ve kazanımları ortadan kaldırmayı hedefleyerek işçi
sınıfına karşı saldırılarını yoğunlaştırmaktadırlar.
Bu politikalar sonucunda, dünya nüfusunun büyük bir bölümü açısından ekonomik
eşitsizlik, sömürü ve yoksulluk daha önce görülmemiş bir biçimde artmaktadır. Avrupa'da halklara dayatılan ağır kemer sıkma politikaları ve memorandumlar çalışanları
başka devirlere götürmeyi hedefleyen reçetelerdir.
Dramatik bir biçimde işsizliğin ve insanların toplu göçünün artması, faşizmin, yabancı
düşmanlığının ve yeni ırkçılık dalgalarının yaygınlaşması, yaşanan iklimsel değişiklikler
ve çevredeki büyük yıkım ile ortaya çıkan büyük sorunlar dünyada dengeleri olumsuz
yönde etkilemekte ve dünya barışını tehlikeye sokmaktadır.
Ülkemizde de kaçınılmaz bir biçimde, hem Kıbrıslırum, hem de Kıbrıslıtürk çalışanlar
katı neoliberal politikaların sonuçlarını yaşamaktadırlar.
Küresel ekonomik kriz ve sonuçları, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum çalışanların sınıfsal
çıkarlarının ortak olduğunu ve aralarındaki dayanışmayla ortak mücadelelerini yoğunlaştırmaları gerektiğini daha da yoğun bir biçimde göstermektedir.

182

Kıbrıs sorununun çözümü, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesi Kıbrıs'ın sınıf
sendikaları ve genel olarak da ilerici insanları açısından doruktaki öncelik ve acil gereksinim olmaya devam etmektedir.
Barış ve yeniden birleşme için realist olarak uygulanabilecek tek yol BM'nin ilgili metinlerinde belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, iki bölgeli iki toplumlu federasyon
çözümüdür.
Bizi üzerinde anlaşmaya varılacak barışçıl çözüme götürebilecek tek yol görüşmeler
yoludur ve bunun için, müzakereler sürecini ilkesel olarak destekliyoruz. Bölgede çıkarları olan her hangi bir yabancının değil, bütün Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek,
ilkeli bir çözüm için mücadele ediyoruz. Kıbrıs'ı özgür, askersizleştirilmiş ve tüm bölgemiz için barış ve güvenlik köprüsü kılacak bir çözüm için mücadele ediyoruz. NATO'ya
girme ya da askeri ittifaklara dâhil olma yönündeki her fikri reddediyoruz.
Karşılıklı olarak kabul edilecek, halkımızı ve ülkemizi yeniden birleştirecek adil bir
çözüme olabildiğince kısa sürede ulaşmak için, iki lideri üzerinde anlaşmaya varılmış
olanlar temelinde daha büyük bağlılık ve kararlılıkla ve daha fazla iyi niyetle çalışmaya
çağırıyoruz.
İki toplumun ilerici güçlerinin ortak eylemi ve dayanışması kin ve düşmanlığa karşı
güçlü bir direniş yaratarak, şovenizmin, ırkçılığın, milliyetçiliğin ve neofaşizmin geliştirilmesinin önüne set çekmektedir.
İki toplum arasında yeniden yakınlaşma ve iletişim sürecinde engellere ya da güçlüklere yol açabilecek her tür önlemi veya hareketi kararlılıkla kınıyoruz. Ortak faaliyetlere
ve etkinliklere kuzeydeki rejimin sınırlamalar ya da yasaklamalar koyma çabasını özellikle kınıyoruz.
Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için çalışanların ortak mücadelesi dünya halklarının küresel barış, demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet için
verdikleri mücadelelerin bir parçasıdır.
Örgütlerimiz, Barış İçin Eylem ve Mücadele Günü onuruna 1 Eylül akşamı
saat:19.00'da ara bölgedeki Ledra Palas karşısında, Dayanışma Evi'nin önünde etkinlik
gerçekleştirmeyi kararlaştırdılar.
Bu metinle hemfikir olan tüm sendikal, siyasal ve sosyal örgütleri çözüm ve ülkemizin
yeniden birleşmesinin en önemli öncelik olduğu mesajını güçlü bir şekilde duyurabilmemiz için seslerini bizimle birleştirmeye çağırıyoruz.
Barış ve yeniden birleşme hedefiyle ortak mücadeleyi sürdürmek ve güçlendirmek için
tüm Kıbrıs halkını 1 Eylül'ün onuruna yapılacak etkinliklerde bizimle birleşmeye çağırıyoruz.
PΕΟ – DEV-İŞ – KTAMS – KTÖS – KTOEÖS – BES – KOOP-SEN – BKP
Kıbrıs Pir Sultan Abdal Derneği – Güç-Sen – KTTB – Çağ-Sen
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21.09.2016
Ortak Açıklama
Kıbrıs sorununun varlığı Kıbrıs'ta yaşayan toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve
siyasi gelişiminin önündeki en büyük engel olduğu gibi, 1974'ten bu yana devam eden
ateşkes koşullarının her an için bir sıcak çatışmaya dönüşmesine de zemin yaratmaktadır.
Örgütlerimiz geçmişteki çözüm süreçlerine verdikleri destek çerçevesinde iki toplumlu,
iki kesimli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek
uluslararası temsiliyeti olan federal Birleşik Kıbrıs çözümüne destek vermektedirler. Bizler çözümün Kıbrıs'ın birleşmesinde, iki toplumun ortak yaşamının yeniden kurulmasında ve barışa giden yolda önemli bir adım olduğuna, aynı zamanda bölgemizdeki
çatışmaların sona erdirilip, bölge ülkeleri arasında işbirliği ve istikrar yaratacağına inanmaktayız.
Çözümle birlikte silahlanmaya ve askeri birliklere yapılan harcamaların insanlarımızın
ve Kıbrıs'ın refahı için harcanacağını görmek istemekteyiz. Çözüm ve adamızın birleştirilmesi, Kıbrıs'ın ekonomik olarak da ilerlemesi, Kıbrıs Türk toplumunun dünya vatandaşı olması ve toplum olarak hak ettiğimiz siyasi irademizin geri alınması anlamı
taşımaktadır.
Çözümsüzlüğün yarattığı kin, nefret ve ayrılıkçı faaliyetlerin ortadan kalkması, adamızın tekrardan birleştirilmesi için iki toplum lideri arasında devam eden görüşme sürecinin öngördüğümüz ilkeler çerçevesinde bir sonuca ulaştırılması temel beklentimizdir.
Bu çerçevede New York'ta devam eden BM zirvesine katılan iki liderin 25 Eylül'de yapacakları görüşme sürecinden olumlu bir yol haritası çıkarmalarını destekliyoruz.
Bizler statükodan beslenen, çözümün önünü tıkamak için her türlü yalan propagandayı kullanan provakatörlerin karşısında, geçmişte olduğu gibi adamızın birleştirilmesi,
insanlarımızın kardeşliği, kin, nefret ve önyargının ortadan kalkması, ülkemizde ve bölgemizde barışın sağlanması için yoğun uğraş vermeye devam edeceğimizi vurgular, tüm
barışseverleri çözüm sürecine destek olmaya davet ederiz.
Saygılarımızla,

Sendikal Platform:
KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, Koop-Sen, Güç-Sen, Çağ-Sen, Tıp-İş, Dev-İş (Emek-İş,
Dev.Genel İş, Petrol-İş, Mağusa Türk Genel İş), Basın-Sen, Türk-Sen (El-Sen, TES, GıdaSen, Liman-Sen, Tel-Sen, Hava-Sen, Bank-Sen, As-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası), DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN
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28 Eylül 2016

Ortak Basın Açıklaması
New York'ta yapılan zirveyi değerlendiren Sendikal Platform, sürecin kararlılık ve yaratıcılıkla sürdürülerek sonuca ulaştırılması gerektiğini bir kez daha vurgulama kararı
aldı.
Sendikal Platform 1968 yılından beri devam eden görüşme süreçlerinde ortaya çıkan
uzlaşılarla üst düzey antlaşmaları temel alan BM belgelerine de giren iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Federal Birleşik Kıbrıs çözümünü desteklemeye kararlıdır. New
York'ta yapılan üçlü görüşmeden sonra yaratılan karamsar tabloların gerçekliği konusunda toplumların aydınlatılması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Görüşme sürecinde sorun varsa bu ancak tarafların karşılıklı yaratıcı önerileri ile aşılabilir. Görüşme
sürecinin karşılıklı bir suçlama sürecine dönüştürülmesinin, geçmiş görüşmelerde yapılan en önemli hatalardan biri olduğuna inanmaktayız. İki toplumda gerginlik yaratacak
açıklamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Sendikal Platform çözüm sürecinden en erken zamanda sonuç alınmasını beklerken,
bulunacak çözümün önceliğinin yabancı güçlerin çıkarlarına hizmet etmek olmadığını,
Kıbrıslılar'ın çıkarlarını öne çıkarması gerektiğini bir kez daha vurgular. Devam eden
görüşme sürecinin nereye gittiği ile ilgili taraflarla en erken zamanda resmi görüşme talebimizi de kamuoyu ile paylaşırken, adamızın kuzeyi ve güneyindeki çözüme destek
veren tüm örgütlerle en geniş birlikteliği de oluşturma kararlılığımızı vurgularız.
Saygılarımızla.

Sendikal Platform (a)
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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07.11.2016

İki Lidere Çağrımızdır: “Tarihsel Adımı Atınız”
İki liderin İsviçre'de 40 yılı aşkındır devam eden Kıbrıs Sorunun çözümü için buluşmasını ve sonuç alacak şekilde ortaya irade koymasını destekliyoruz.
Bölgemiz coğrafyasının hızla istikrarsızlaştırıldığı, kaosun, çatışmaların, savaşın derinleştiği gerçeğine karşın Kıbrıs'ta çözüm, normalleşme, istikrara çok daha ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçiyoruz.
Kıbrıs Cumhuriyet'nin siyasi, eşit, iki toplumlu yapısının işlerlik kazanacağı, işbirliğinin artması ile çevre, insan hakları, kriminal suçlar, mülteci sorunu, kaçakçılık, uyuşturucu gibi sorunlarla mücadelenin daha mümkün olacağı; çözümün, barışın tesis
edilmesine, eğitimde ve her alanda değişimin, gelişmenin mümkün kılınacağı gelecekte
çatışma değil demokrasi, empati adalet gibi kavramların yerleşeceği bir “Barış Adasına”
doğru atılan adıma fırsat kaçırılmamalıdır. Nesillerini kaybettiren bitmez, ırkçı, şövenist
mücadele yerine işbirliğin, kardeşliğin tesis edilmesine imkân verilmelidir.
Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades, tarihsel bir dönemde, tarihsel bir misyon üstlenmişlerdir. Konjektür, çözüme imkân verecek şekilde olgunlaşmıştır. Çözüm ve Barışa en
çok ihtiyaç duyulan dönemden geçilmektedir. Çözümün mimarları sadece kendi toplumlarına değil; bölge halklarına, dünya halklarına da “Umut” olabilecek adımı cesaretle atmalıdırlar.
İki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenlik, tek kimlik, tek vatandaşlığa bağlı BM Parametreleri ve iki toplum liderlerinin karşılıklı anlaşmalarıyla ulaşılan kriterlere bağlı bir
Federasyona ulaşmanın imkânı vardır. Çözüm şartlarının belirlendiği uzun bir görüşme
süreci tamamlanmış gözükmektedir. Çözüm için geriye kalan tek şart cesaretle ortaya
konacak siyasi iradedir. Bu iradeyi görüşme sürecinde liderler göstermiştir.

Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades'e Çağrımızdır:
“Tarih Size Bu Görevi Yüklemiştir, Desteğimiz Sizinledir.
Ayrıntılarda Boğulmadan, Cesaretle Hareket ederek, Tarihsel Adımı Atınız”

BUGÜN TÜM EMEKLERİ TAÇLANDIRMA GÜNÜDÜR
BUGÜN BARIŞ GÜNÜDÜR

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)

186

17.11.2016
İMZA SİZDEN İKİ EVET BİZDEN, HADEYİN!
Kıbrıs sorununda yeni ve belki de son dönemece gelinmiştir. Belli ki Kıbrıs sorunu,
çözüm ve barış momentumuna ulaşmıştır. Yaşanan acılar, gerginliklere geride kalmalıdır. Konjektürün estirdiği rüzgârla birlikte Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades olumlu ve bugüne kadar takdir toplayan yoğun çabalarını sonuçlandırmalıdır.
Bugüne Kadar Harcanan Emek Taçlandırılmalıdır.
Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün kırk yıldır devam etmesine neden olan politik
öngörüsüzlük yerine, bu konuda iki liderin ortaya koyduğu kararlı, olumlu perspektifin
yakın gelecekte Kıbrıs adasını ortak vatan yapması için sürdürülmeli ve imza ile taçlandırılmalıdır.
Kıbrıs sorunu henüz çözülmemiştir. Yeni belirsizlere değil, iki liderin siyasi iradesi ve
kararlılıkla atacakları adımlarla sonuca ulaşılmalıdır.
UMUDA, BARIŞA, NORMALLEŞMEYE ihtiyaç vardır.
İki lider tarihsel süreci, tarihsel kararla çözüme ulaştırarak Kıbrıs Halkının ve dünyanın BARIŞ tarihine adlarını unutulmayacak şekilde yazdırmalıdırlar.
KTOEÖS olarak iki lidere çağrımızdır:
“HADEYİN BE GUMBAROLAR, HADEYİN!!!
Korkularınızı esiri olmayın, gelecek nesilleri düşünün. Bu fırsatı kaçırmayın, golimbacıkları değil büyük okyanusları düşünün. Kan, barut kokan, acı ve gözyaşı dolu bu
topraklara BARIŞI getirecek imzayı atın.
KTOEÖS, dün olduğu gibi bugün de, Kıbrıs'ta çözüm ve barışa tam destek vermektedir. Bu konuda yapılacak her eylemin hazırlayıcısı ve aktif katılımcısı olmaya devam etmektedir. Öğretmenleri, toplumları ve herkesi süreci sonuna kadar desteklemeye
çağırmaktadır.
“İmza Sizden İKİ EVET Bizden”
KTOEÖS; 18 Kasım Cuma saat: 17.00'de Dereboyunda düzenlenecek Barışın Tam Zamanı Yürüyüşüne ve 21 Kasım Pazartesi saat: 19.30'da Ledra Palas ara bölgesindeki
Çetinkaya Sahasında düzenlenecek İki Toplumlu Barış Mitingine toplum liderlerimizi
desteklediğimizi, teşvik ettiğimizi, ülkemizin ve halkımızın barış ve yeniden birleşmesi
adına iyi haberlerle Kıbrıs'a dönmelerini beklediğimiz mesajını güçlü bir şekilde iletmek
için,
Barışın ve Umudun Sesini Duyurmak İçin Tüm Halkımızı Sokağa
Çıkmaya Çağırıyoruz.
BARIŞA ULAŞMAK EMEK İSTER
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 23/11/2016
Çözüm ve Barış Görüşmelerle Değil, İRADEYLE Kazanılacaktır.
Mont Pelerinde görüşmelerin sonuca ulaşılmamasından dersler alınarak; başlanan
ve liderlerin olumlu katkısıyla sonuca yaklaşılan Kıbrıs'ta çözüme ve barışa mutlaka
ulaşılmalıdır.
Kıbrıs'ta yitirilecek bir çözüm kimseye bir çıkar getirmeyeceği gibi kaderleri birbirine
bağlı olan toplumların uzun vadede ortak kayıbı olacaktır. Çözümle birlikte ilişkilerin,
temasların, geçişlerin normalleşeceği, sınırların kalkacağı ortak değerlerin gelişeceği, yaratılacak sinerci ile ekonomik çıkarların elde edilmesi yanında; uzun vadede birçok kazancın yanında adamızın barış, kardeşlik adasına dönüşmesinin önünün açılacağı
muhakkaktır.
Federasyon; farklı tezlerin yıllarca çatışılsa, kan gözyaşı dökülse de üstünlük sağlayamadığı süreçlere önerilen ulaşılabilir çözümdür. Yıllardır bu konuda epey tecrübe kazanılmış yol katledilmiştir. Federasyona ulaşabilmek için tüketilen tüm süreçler olumlu
katkılar yapmıştır. Annan Planı ile çözüme bir adım kalmış bugün ise çözüm mümkün
olacak noktaya gelmiştir. Eksik olan siyasi iradedir. Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades son
noktada popülizme, halk kuyrukçuluğuna ve farklı mazeretlere sığınarak çözüm momentini heba ederlerse tarihi hatayla gelecek nesilleri heba etmiş olacaklardır.
Çözüm momentinin kaçırılması yeni büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratacaktır.
Çözüm ve Barış karşıtlarını güçlendirecek, karşılıklı olarak şovenizm ve ırkçılığı besleyecektir. Yaşanan bunca acıya, huzursuzluğa, kan ve gözyaşına son verme fırsatının doruğuna gelmişken Sn. Anastasiades ve Sn. Akıncı korkak davranmamalı cesaretle, adalet
ve hakkaniyet ölçüleriyle çözüme imzalarını atmalıdırlar. Gelecek nesillerin dikenli tel
ve duvarlarla bölünmüş bir adada değil barış adasında yaşama hakkı vermelidirler.
KTOEÖS olarak, görüşmeler yoluyla Kıbrıs Sorununu çözecek yeterli birikimin oluşturulduğunun kanaatindeyiz. İki lider kalan çözümsüz konuları ortak çıkarlara bağlı
ortak balansla bitirmesini bekliyoruz. İyi, cesur, sorumluluk sahibi liderlerin isterlerse
sonuç alacakları düşüncesindeyiz. Realitelere bağlı ulaşılabilir çözümün mümkün olduğuna inanıyoruz. Federasyon dışında maceraperestlerin toplumları götürecekleri nokta
yeni gerginlikler, çatışmalar, kan ve gözyaşları olacaktır. Orta doğuda farklılıkların çatışmaya, ölümlere, göçe zorladığı bir coğrafyada aynı kaderi paylaşan değil çözüm ve barışla birlikte ortak vatanda kaderimizi değiştirmek, birlikte kazanan olmak istiyoruz.
İki lider birlikte kazanmak yerine birlikte kaybetmeyi tercih etmemeli, katkı yapılarak
getirilen sürecin çözümle taçlandırılması ve ortak vatan yaratılmasının her şeye, herkese
rağmen cesurca ortak imzayla taşlandırması çağrısını yineliyoruz.
Kaçırılan fırsat yoktur, kazanılan tecrübe vardır.
Çözüm her zamankinden daha çok ihtiyaçtır.
Barış Görüşmelerle değil, İradeyle Kazanılacaktır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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28.11.2016
KIBRISLILAR HEMEN ŞİMDİ ÇÖZÜM VE BİRLEŞME İSTİYOR!
Çözümün ve yeniden birleşmenin sağlanmasına destek vermek için 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen geniş katılımlı yürüyüş/destek mitingi ve şu anda
görüşme sürecinde yaşanan tıkanmanın ardından
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak:
1. Çağrımıza cevap veren ve ülkemizin bölünmüşlüğünün ortadan kalkmasını talep
etmek ve yoğun bir şekilde devam eden görüşmelerde ortak bir çözüme ulaşılmasını
desteklemek için Çetinkaya sahasında toplanan binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu büyük desteklerini selamlıyor, bir çözüme ulaşılması ve bu çözümün yaşatılması için çabalarımızı hep birlikte sürdürmeye devam
edeceğimizin sözünü veriyoruz.
2. Kıbrıslıların çözüm çağrısına ragmen, ne yazık ki, Mont Pelerin'de gerçekleştirilen toplantı umut edilen sonuçları getirmemiş ve bu durum hayalkırıklığı, umutsuzluk ve
belirsizlik atmosferi yaratmıştır. Bu talihsiz gelişmeyi kabul edilemez ve tehlikeli buluyor ve bu durumun bir an önce telafi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
3. Her iki lider de, kendilerini bir suçlama oyununa katmayacakları konusunda güven
vermektedir. Ayrıca liderlerin açıklamaları bir anlaşmaya ulaşmak için çaba harcayacakları konusunda da bizlere güven vermektedir. Bizler, liderleri herhangi bir taktiksel hesaplamayı bir kenara koymaya ve olumsuz dış etkileri gözardı etmeye teşvik
ediyoruz çünkü ortadadır ki; vatanımız bu bölünmeyle daha fazla ayakta kalamayacaktır.
4. Şimdi atılması gereken adım, iki liderin en kısa zamanda görüşme masasına geri dönerek, iki kesimli, iki toplumlu birleşik bir Kıbrıs'ın inşasına yönelik geniş kapsamlı
ve hızlı bir çözüme varmak için bir yol haritası üzerinde anlaşmalarıdır. Birleşmiş Milletler'e, diğer uluslararası kurumlara ve ana aktörlere, iki toplum liderlerini yeni bir
görüşme süreci için cesaretlendirmeleri ve desteklemeleri için çağrıda bulunuyoruz.
5. Tüm Kıbrıslıları, Yunanları, Türkleri, Maronitleri ve Latinleri barış, çözüm ve adamızın
yeniden birleşmesi için çaba harcamaya devam edeceğimiz konusunda temin eder,
kısa zamanda duyurusunu yapacağımız eylemlerimizle umut ateşini ve mücadelemizi
canlı tutacağımıza söz veririz. Ülkemizi yeniden birleştirmeye uzanan yol kolay olmayacak biliyoruz, fakat iki liderin de insanların çaresiz seslenişlerini dinleyeceklerine
olan inancımız tamdır.
6. Kıbrıs'ın çevresinde var olan, son derece çatışmalı siyasi bağlam, güvenlik riskleri,
ekonomik belirsizlikler ve toplumsal gerilimler göz önüne alındığında, tarihsel açıdan
olgun, vizyoner ve sonuç odaklı davranmanın tam sırası olduğunu düşünüyoruz. Demokratik dünyanın Kıbrıs'ta varılacak başarılı bir anlaşmanın pozitif etkisine ihtiyacı
olduğuna inanıyoruz.
7. Bugün liderlerimizden, geniş katılımlı iki toplumlu hareketimizi temsil edecek bir delegasyon ile görüşmeleri için resmi bir talepte bulunduk. Bu görüşme yoluyla, dileklerimizi, umutlarımızı iletmek ve Kıbrıs halklarını temsilen “Çözüm ve Birleşme hemen
şimdi!” demek istiyoruz.
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Üye Örgütleri
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14 Aralık 2016
Kıbrıs Halkı “Hemen şimdi” Çözüm ve Birleşme İstiyor!
Müzakere süreci en belirleyici aşamaya ulaşırken bu kritik dönemeçte, İki Toplumlu
Barış ve Birleşme İnisiyatifi olarak iki lidere, gelecek ay yapılacak olan Cenevre görüşmelerinde üzerinde uzlaşmaya varılan bir anlaşma ortaya koymak için gerekli olan tüm
gerekli adımları atmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.
Sayın Anastasiades'i ve Sayın Akıncı'yı ülkemizi yeniden birleştirmek için gösterdikleri
bağlılık, sorumluluk ve yoğun çabalar için kutlar, kendilerine tam destek verdiğimizi belirtiriz.
Kıbrıs halkı liderlerimizin, önceden belirlenmiş ve sağlam zemine dayanan yolda ve
halihazırda karşılaşılan zorluklara yönelik yaratıcı çözümler bularak, hızlı ve tereddütsüz
hareket etmesini beklemektedir.
Nasıl bir anlaşmaya varılırsa varılsın bunun kusursuz olamayacağının ve anlaşmadan
sonra da karşımıza zaman zaman sorunların çıkacağının bilincindeyiz. İki Toplumlu
Barış ve Birleşme İnisiyatifi, her iki kesimde yaşayan Kıbrıslıların büyük çoğunluğunun
desteği ile birlikte, ortaya çıkabilecek tüm sorunlara inat, birleşik devletin barış ve refahını korumak için çok çalışacaktır.

Kıbrıs'ta ve bölgede hakim olan koşullar, bir çözüm bulabilmek için olumlu bir konjonktür oluşturmaktadır. Böylesi bir gelişme Kıbrıs ekonomisini yeniden canlandıracak
ve Kıbrıs'ın bölgede istikrarın ve işbirliğinin temel direği olmasını sağlayacaktır.
Koşulların değişkenliği, fırsat penceresini bizim için her zaman açık tutmayacaktır.
Bu nedenle hemen harekete geçmemiz gerekmektedir!
Liderlerimize, Cenevre görüşmelerine kadar ve görüşme süresince, bir sonuca varabilmek için, çabalarını en üst seviyeye taşımaları için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca tüm
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlara Çözüm ve Yeniden Birleşmeyi sağlamak için biraraya
gelip harekete geçme çağrısı yapıyoruz.
2017'nin Yeniden Birleşmenin yılı olması için hep birlikte mücadele edelim!

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi
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14th December 2016
The people of Cyprus demand Solution and Reunification, Now!
The negotiation process is currently entering its most decisive stage and at this critical
juncture, the bi-communal peace and reunification movement calls upon the two leaders
to take all necessary steps so that the reach a negotiated settlement at the Geneva talks
next month.
We would like to congratulate Mr Anastasiades and Mr Akinci for their commitment,
dedication and hard work to reunite our homeland and we extend to them our full support.
The people of Cyprus expect our leaders to move swiftly and without hesitation along
the declared path, based on the solid ground already covered and seeking creative ways
out of the difficulties currently faced.
We recognise that whatever agreement is reached cannot be perfect and that there
will be problems on the way. The Bi-communal Peace and Reunification Movement, along
with the vast majority of Cypriots from both sides, will work hard to protect the reunified
state that will emerge and safeguard peace and prosperity, despite any problems that
might arise.
The prevailing conditions both within Cyprus and the area, create a positive conjuncture for achieving a solution. Such a development will revitalize the Cyprus economy
and will allow Cyprus to become a pillar of stability and cooperation in the area.
Conditions, however, change and the window of opportunity will not always be there.
We therefore need to act now!
We call upon our leaders to maximize their efforts to achieve results up to and in the
forthcoming Geneva talks. We call upon the broader masses of Greek and Turkish Cypriots to unite in action to push forward for Solution and Reunification.
Let us all work so that 2017 becomes the Year of Reunification!

The Organising committee of the
Bi-communal March for Reunification and Solution!
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14 Δεκεμβρίου 2016

Ο Λαός της Κύπρου Απαιτεί Λύση και Επανένωση Τώρα!
Οι διαδικασίες των συνομιλιών μπαίνουν στο πλέον αποφασιστικό τους στάδιο και σε αυτό
το κομβικό σημείο, το Δικοινοτικό Κίνημα για την Ειρήνη και την Επανένωση ζητά από
τους δύο ηγέτες να κάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα για να φτάσουν σε μια συμφωνία
στις συνομιλίες στη Γενεύη τον επόμενο μήνα.
Συγχαίρουμε τους κκ Αναστασιάδη και Ακιντζί για τη δέσμευση, την αφοσίωση και την
σκληρή τους δουλειά για να Επανενώσουν την Πατρίδα μας και για αυτό τους παρέχουμε
όλη μας την υποστήριξη.
Ο λαός της Κύπρου αναμένει από τους ηγέτες μας να κινηθούν γρήγορα και χωρίς δισταγμούς, μέσω της δεδηλωμένης οδού η οποία είναι βασισμένη στο στέρεο έδαφος που έχει
ήδη καλυφθεί και αναζητώντας δημιουργικές διεξόδους στις δυσκολίες που επί του παρόντος παρουσιάζονται.
Αναγνωρίζουμε ότι η οποιαδήποτε κατάληξη σε συμφωνία δεν μπορεί να είναι ιδεώδης και
πως θα υπάρξουν προβλήματα σε αυτή την πορεία. Το Δικοινοτικό Κίνημα για Ειρήνη και
Επανένωση, μαζί με την πλειοψηφία των Κυπρίων και στις δύο πλευρές θα εργαστούν
σκληρά για να προστατέψουν το Επανενωμένο Κράτος που θα προκύψει και θα διαφυλάξουν την ειρήνη και την ευημερία, παρά τα όποια προβλήματα προκύψουν.
Οι επικρατούσες συνθήκες τόσο εντός της Κύπρου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργούν μια θετική συγκυρία για την επίτευξη λύσης. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αναζωογονήσει την Κυπριακή Οικονομία και θα επιτρέψει να καταστεί η Κύπρος ένας πυλώνας
σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή.
Οι συνθήκες ωστόσο αλλάζουν και το παράθυρο ευκαιρίας δεν θα είναι πάντα ανοικτό. Για
αυτό τον λόγο, πρέπει να δράσουμε τώρα!
Καλούμε τους ηγέτες μας να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος τόσο πριν όσο και στις επικείμενες συνομιλίες στη Γενεύη. Καλούμε, επίσης,
τις ευρύτερες μάζες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων να ενωθούν σε κοινή δράση
για να ωθήσουν μπρος τα εμπρός τη Λύση και την Επανένωση.
Ας εργαστούμε όλοι, ούτως ώστε το 2017 να είναι ο Χρόνος της Επανένωσης!

Η Οργανωτική Επιτροπή
της Δικοινοτικής Πορείας για Επανένωση και Λύση!
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9 OCAK 2017 – LEFKOŞA

KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU'NUN ORTAK BİLDİRGESİ

Kıbrıs işçi sınıfının bütün yelpazesini temsil eden sendikal örgütler (SEK, PEO,
PASYDY, POED, OELMEK, OLTEK, ESK, POAS, DEOK, ETYK, TÜRK-SEN, DEV-İŞ,
KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN) bugün 9 Ocak 2017 tarihinde
gerçekleştirdikleri ve Kıbrıs sorununu ele aldıkları toplantının tamamlanmasıyla şunları
kaydetmektedirler:
Tüm Sendikalar Forumu müzakere süreci aracılığıyla adil bir çözümün başarılması
ve ortak vatanımızın yeniden birleştirilmesi mücadelesine yıllardır bağlı olmaya devam
etmektedir.
Tüm Sendikalar Forumu'nun üye örgütleri Cenevre'de yapılmakta olan müzakerelere
aktif desteklerini dile getirmekte ve olumlu ve başarılı sonuca ulaşılması için iki lidere
iyi niyetle ve dikkatle çalışmaları çağrısında bulunmaktadırlar.
Çözüm, Kıbrıslıların günlük yaşamında güvenlik, eşitlik koşullarını ve kalkınma ve
refah perspektiflerini güvence altına alacak gerekli hususları da içermelidir.
Kıbrıs sorununun çözümüyle, Kıbrıslıların tümünün refahının güçlendirilmesinin ve
üretilen zenginliğin adil sosyal dağılımının merkezinde olacağı birleşik bir ekonomi ve
çalışma pazarının var olması için gerekli bütün önkoşulların güvence altına alınması gerekir.
Tüm Sendikalar Forumu'nun üye örgütleri, çözümün, çalışma ilişkilerinin normal ve
düzenli işleyişini güvence altına alarak aşağıdaki ilkeleri ve önkoşulları içermesi ve çalışma pazarını kifayetle düzenlemesi gerektiğini bir kez daha vurgulanmaktadır:
l
l
l
l

Birleşik çalışma ilişkileri ve istihdam sisteminin uygulanması
Birleşik sosyal güvenlik planının uygulanması
Ücretlerin ve maaşların belirlenmesinde birleşik sistemin uygulanması
Serbest dolaşım hakkına, ortaklık kurma hakkına, Kıbrıs'ın her hangi bir yerinde istihdam tercihinde bulunma hakkına tamamen saygı gösterilmesi
l İstihdam ve/veya ücretlerle ilgili olarak etnik köken, din, renk, cinsiyet ya da cinsel
yönelim nedeniyle ayrımcılıkların tamamen yasaklanması
l Hoşgörü, barış içerisinde bir arada var olma ve karşılıklı saygı ortamının oluşturulmasında katalizör rolü oynayacak bir eğitim sisteminin uygulanması.
Tüm Sendikalar Forumu ve üye örgütleri Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü ortak hedefiyle ortaya koyulan çabanın başarıyla taçlanması için, mümkün olan bütün yollardan
yardımcı olmak ve katkıda bulunmak üzere iki liderin ve müzakere heyetlerinin yanında
olduğunu bildirir.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΚΥΠΡΟΥ

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,ΟΕΛΜΕΚ,
ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ,ΔΕΟΚ,ΕΤΥΚ, TURK-SEN, DEV-IS, KTAMS, ΚTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES, BASIN SEN που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα της εργατικής τάξης της Κύπρου, με την ολοκλήρωση της συνόδου του
Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, που
πραγματοποιήθηκε σήμερα 9 Ιανουαρίου 2017 και ασχολήθηκε με το Κυπριακό σημειώνουν:
Το ΠΦΚ είναι διαχρονικά δεσμευμένο στον αγώνα για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης και
την επανένωση της κοινής μας πατρίδας μέσα από την διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ εκφράζουν την ενεργητική στήριξη τους στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και καλούν τους δύο ηγέτες όπως εργαστούν με καλή θέληση
και προσήλωση για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και επιτυχής κατάληξη.
Η λύση θα πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε η καθημερινότητα των
Κυπρίων να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.
Με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να διασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα
έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την εγγύηση της
κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.
Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ τονίζουν πως η λύση θα πρέπει να εμπεριέχει τις πιο κάτω
αρχές και προϋποθέσεις, κατοχυρώνοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και να ρυθμίζει με επάρκεια την αγορά εργασίας:
l
l
l
l

Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης
Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης
Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών
Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου
l Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και τις απολαβές
λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού
l Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη
διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξής και αλληλοσεβασμού.
Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ και οι οργανώσεις μέλη του παραμένουν στη διάθεση των
δύο ηγετών και των διαπραγματευτικών τους ομάδων για να βοηθήσουν και να συμβάλουν
με όλους τους δυνατούς τρόπους ούτως ώστε να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια του κοινού στόχου για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος .
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5 Ocak 2017, Salı

İki Toplumlu Çözüm ve Birleşmeye Destek Etkinliği
10 Ocak 2017 Salı, 19:00pm (güney saati ile 18:00)
Cetinkaya Futbol Sahası, Ara Bölge
Ortak Bildiri
Müzakere sürecinin en kritik ve hassas aşamasında, liderlerin Cenevre'de görüşmeleri
devam ederken, politik, ideolojik ya da diğer tüm görüşlerden bağımsız olarak tüm Kıbrıslıları 10 Ocak 2017 Salı günü Ara Bölge'de bulunan Çetinkaya Futbol Sahası'nda bir
araya gelmeye çağırıyoruz.
Bu etkinlik aracılığıyla, görüşme sürecini desteklediğimizi ve liderlerden Kıbrıs'a,
barış ve adamızın yeniden birleşmesi adına olumlu haberlerle dönmelerini talep
ettiğimizi söyleyeceğiz.
Liderlerden, kararlılık ve yaratıcılıkla yürütülecek ve tüm Kıbrıslıların beklentilerini
karşılayacak bir anlaşma ile sonuçlanacak bir görüşme süreci gerçekleştirmelerini talep
ediyoruz. Ortak bir gelecek kuracağımız birleşik ve barışçıl bir ülke vizyonuna bağlı kalmaları konusunda çağrımızı yineliyoruz.
Geçmişimizde yaşanan şiddeti geride bırakmanın ve milliyetçi manifestoları nihai olarak rafa kaldırarak, ortak barışçıl geleceğimizi birlikte inşa etmemizin zamanının geldiğine inanmaktayız. Kıbrıs'ın bölünmek için çok küçük fakat hepimizin birarada
yaşayabileceği kadar büyük olduğunu yeniden vurgulamak istiyoruz.
Kıbrıs sorununa dahil olan tüm dış güçleri, Kıbrıs halkının yeniden birleşmiş bir ülkede barış içinde yaşama dileklerine saygı göstermeye ve Doğu Akdeniz bölgesinde barış
ve istikrarın yararına, Kıbrıslıların gerçek çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varılması için katkı koymaya davet ediyoruz.
Bu bildiriyi onaylayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler olarak bizler, bu kritik
dönemeçte, tüm Kıbrıslıları 10 Ocak 2017 Salı günü bir araya gelmeye ve sesimizi,
ülkemizin yeniden birleşmesi için sağduyu, barış ve umudun ortak sesi olarak duyurmaya çağırıyoruz.
Umudumuzu canlı tutarak, Kıbrıs'ta barışın engellenemeyeceğini
hep birlikte haykıralım!
Destekleyen örgütler:
AKEL, CTP, TDP, YKP, BKP, DISY Secretariat for Bicommunal Cooperation,United Democrats, Dayanışma, EDON, Maronites Initiative, Mağusa İnisiyatifi, PEO, Devrimci İşçi
Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),OELMEK,Union of Cyprus Journalists, Pancyprian Federation of student unions (POFEN), Pancyprian co-ordinating
student committee (PSEM), Cyprus Chamber of Commerce and Indusrty, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kooperatif Görevlileri
Sendikası (Koop-Sen), Daü Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk İşçi
Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Hava Trafik
Kontrolörleri Sendikası (HTKS), State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN, Mağusa Gençlik
Merkezi (MAGEM), Feminist Atölye (FEMA), Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler
Birliği, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Halk Sanatları Vakfı (HASDER),
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Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Student Movement (Universities), Proodeftiki Secondary School Teachers movement, Advisory Center for the Support of the Family, Bi-communal Group “Dance for Peace”, Environmental Movement of
Cyprus, United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, Bi-communal
Choir for Peace in Cyprus, PEOM Pancyprian United Students Organization (Schools),
Socialist İnitiative,Workers Democracy, Doctors for Cyprus, Culture Movement, Kıbrıs
Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES , EKA, POGO, Cyprus Peace Council,
Limassol Civil İnitiative 'Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification Movement,
German-Cypriot Forum,NGO Support Centre, IKME Sociopolitical Studies Institute,
Hands across the Divide, Association of Historical Dialogue and Research, United Cyprus
Platform of the Overseas Cypriot Organizations, Stop the War Coalition, Kontea Heritage
Foundation, Committee for a Radical Left Coalition ERAS, New Internationalist Left,
Drasy- Eylem, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue, Famagusta
Our Town, Cyprus Sustainability Institute, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, Bicommunal Kyrenia Initiative, Cyprus Writer's Union, Epilogi Limassol cultural
movement, INVEST IN EDUCATION, Enorasis sociocultural club, HAZINE-SEN, Cyprus
Song Association – KIBHAD, The Management Centre of the Mediterranean, Cyprus Turkish Building Contractors Association, KLIIR,Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği, Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, POST Araştırma Enstitüsü, Gençlik
Merkezi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA),
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Mülteci Hakları Derneği,
Akçay Kültür Sanat Derneği (Ak-Der), Management Centre, Lefkoşa Folklor Derneği
(Folk-Der), The Center for Migration Identity and Rights Studies, Kıbrıs Türk Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Yeşil Barış Hareketi, Mağusa Kadın Merkezi(MAKAMER),
United Cyprus Platform, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Movement for a Federal
Cyprus, United Democrats Youth organization, Bi-communal Initiative of Relatives of
Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can, Gümrük Çalışanları
Sendikası (Güç-Sen), 11 Meşale Derneği, Kuir Kıbrıs, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, Left Wing, Peace Association, New Cyprus Association, Left Movement We want
Federation, Federation of Cypriot Organizations in Greece – OKOE, Federation of Cypriot
Organizations in Greece - Youth OKOE, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), Denizli Gemikonağı Kalkındırma
Derneği, Cyprus Academic Dialogue, Kıbrıs Havaları Derneği, Kadından Yaşama Destek
Derneği (KAYAD), Ziya Rızkı Vakfı, Özgür Kadın Akademisi, Lefke Turizm Derneği, CAGSEN, Baris Dernegi.

196

09.02.2017
ORTAK AÇIKLAMA
Ülkemizin yakın tarihi şiddetle, kanla ve gözyaşıyla yazılmıştır. Yaşanılan acıların karşılıklı olduğunu vurgulayarak, barış ve birlikteliği kucaklayacak bir eğitim sistemi yaratarak, barışçı neslin yetişeceği yeni bir Kıbrıs için çaba harcamalıyız. Bu sebeple KTÖS,
KTOEÖS, İki toplumlu Öğretmen İnisiyatifi ve PROODEFTIKI'ye bağlı iki toplumun öğretmenleri olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ait ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı'nı
7 Şubat Salı saat 15.00'de ziyaret ettik. Bu ziyaretle de ülkemizin karanlık geçmişi ile
bir kez daha karşı karşıya geldik.
Laboratuvarda görmüş olduğumuz kayıp hayatlara ait kalıntılar, ülkemizde çözüme
ve barışa ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, bizlere tüm çıplaklığıyla yeniden ve daha
da güçlü bir şekilde göstermiştir.
Kayıp Şahıslar Komitesi'nin tüm üyelerinin ve çalışanlarının uyum içinde, tarihimizin
bir dönemine ışık tutmak ve kayıp yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltmak için
yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve sonuç aldıklarını görmek, iki toplumun birleşmesi ve barış içinde bir yol çizmesi için daha çok birlikte çalışmanın gerekliliğini hepimize fazlasıyla hissettirmiştir.
Geçmişimizin cinayetler, göçler, işgaller, tecavüzler ve çok büyük acılar içinden geçmiş
olduğunu görüyoruz. Kendini mağdur gösteren, çatışmacı ve karşılıklı suçlama kültürüne dayalı şövenist, ırkçı, cinsiyetçi, dindar eğitim sistemleri yerine barış kültürünü,
yakınlaşmayı, işbirliğini, dayanışmayı, karşılıklı hoşgörü ve empatiyi hedefleyen bir eğitim anlayışı geliştirmeli ve toplumsal dönüşümlerimizi bu anlayışla gerçekleştirmeliyiz.
Yaşananların bir daha yaşanmaması ve acılarımızın bir kez daha tekrar etmemesi, adamızın kalıcı federal bir çözüme ulaşabilmesi ile mümkün olacaktır. Verdiğimiz mücadeleyi, hem siyasal anlamda hem de karşılıklı bilimsel, demokratik, laik, barışçı eğitim
sistemlerini dönüştürerek barış ve federasyon yönünde güçlendireceğimizi vurgulamak
isteriz.
Geçmişle yüzleşerek ve tarihimizdeki hataları görerek yeni imkanlar yaratmak; temelleri sağlam bir gelecek için çok önemli bir süreç olacaktır. Yaşananların görmezden gelinmesinin ya da acıları malzeme ederek oluşturulacak politikaların bu ülkeye hiçbir
faydası olmayacak, aksine düşmanlıkları daha da pekiştirecektir. Oysa bizim ihtiyacımız
iki toplumun hatalarıyla yüzleşmesi, düşmanlık değil dostluk, ayrılık değil birleşme ve
barış yoludur.
1963-64 ve 1974 olaylarında hayatlarını kaybetmiş tüm Kıbrıslıları saygı ile anarken,
hala kayıp olan insanlarımızın kalıntılarına ulaşabilmek, ailelerin acılarını ve yaslarını
bir nebze olsun azaltabilmek ve kayıp yakınlarının yarım asırdır süren acılı bekleyişlerinin son bulmasını sağlamak bizler için oldukça önemlidir. Bu sebeple o döneme tanıklık etmiş herkese çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen kayıpların gömü yerleri ile ilgili
bilgilerinizi Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşın. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına katkı koymak ülkesini seven ve bu adada yaşayan herkesin görevi olmalıdır.
Saygılarımızla,
KTOEÖS, KTÖS, İki Toplumlu Öğretmen İnisiyatifi, PROODEFTIKI
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Tarih : 13.02.2017
PROPAGANDA
Rum Meclisinde alınan ENOSİS Plebisit'nin yıldönümlerinin okullarda kutlanması kararı ötekileştirici, ayrılıkçı, faşist zihniyetin bir kararıdır. Bu karara destek verenler de
çekimser kalarak kararı geçirenler de aynı oranda hatalıdır. Karar hem tarih bilgisinden,
perspektifinden, gerçeğinden hem de mantığından, olması gereken insanlık değerlerinden yoksundur.
ENOSİS ve TAKSİM Politikaları adamızı kan gölüne çevirmenin, kayıplar, toplu mezarlar ve bölünmüş bir Kıbrıs yaratmanın ötesinde Kıbrıs'ta yaşayanlara hiçbir fayda
sağlamamıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti çoğulculuk, insan hakları, insanlık değerlerinin
önemsendiği bir AB parçası olmasına rağmen kafatasçı zihniyetlere halen prim vermeye,
bölünmüşlüğe devam edilerek, büyük hata yapılmaktadır.
1960 Kıbrıs Cumhuriyetine imza atılmıştır. Bu gün temsil edilen, uluslar arası arenada faaliyet gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki kurucu ortağı vardır. Bu ortaklık çoğunluk olan topluma diğer toplumu görmezden gelme hakkı tanımamaktadır. AB
kurumları bu karar karşısında sessiz kalmamalıdır. Tarih tartışılmak isteniyorsa birçok
çatışmalı bölgede olduğu gibi 1940, 1950, 1955, 1963, 1967, 1974, 2002 … gibi tüm
konular için, objektif Hakikat Komisyonları kurulabilir. İyi niyetle ve eşit statüde farklı
toplumlardan oluşacak bu komisyonlar tarihe misyon yüklemek yerine hatalarıyla, sevaplarıyla tarihle toplumları yüzleştirebilir. Nerden bakılırsa bakılsın Kıbrıs'ta Çözümden
ve Barıştan korkan kardeşler hem güneyde hem kuzeyde aynı yöntemle çalışmaktadır.
Rum Meclisinde alınan karara benzer misillemelere başlamaya hazır çevrelerle işbirliği
yapılıyor görüntüsü vardır. Toplumların barışmasına fırsat vermek istenmemektedir.
Irkçı, şövenist ve kafatasçılar her çözüme yaklaşıldığında iki taraftan da işbirliği yaparak
provokatörlük yapmayı alışkanlık haline getirmiştir.
Kıbrıs Halkları canlarıyla, kanlarıyla diyet ödemişlerdir. Rum Meclisinde böyle bir karara, AKEL'in ret vermesi tebrik edilmeli ırkçı ELAM'ın peşine takılan diğer siyasi partiler
de yine tarihsel, ırkçı, şövenist bir hata yaptıklarını anlamalıdırlar.
Her ne amaçla yapılırsa yapılsın oynanan oyun uzun vadede Kıbrıs halklarına dün
olduğu gibi yarın da büyük zarar verecektir. Eğitim kafatasçıların, yobazların, insanlık
erdemi karşıtlarının eline bir silah olarak verilmeyecek kadar önemlidir. Eğitim bilimsel,
demokratik, laik olmalı, empati içermelidir. Her türlü ayrımcılıktan, cinsiyetçilikten, şiddetten arındırılmalıdır. Başta barış olmak üzere tüm insanlığın kazandığı değerleri geleceğin nesillerine aktarmalıdır. Eğitim birbirini hiç tanımamış nesilleri düşman yaptığı
gibi, dünyamıza barışı getirebilecek en önemli araçtır. Tarih eğitimi de öyle bir araç olmalıdır. Sn.Anastasiadis, Sn. Akıncı Kıbrıs sorununu çözmek için net siyasi irade ortaya
koymalıdır ve acele etmelidir. Ders alınarak geleceğin barış adası yaratılacağı unutulmamalıdır. Bir toplumu mutlak haklı göstermeye çalışan, ırkçı, çağdışı yaklaşımların
karşılığı aynı yaklaşımları beslediği unutulmamalıdır. Birlikte barış içerisinde yaşamak
varken bölünmüş adada Kemal Sunal'ın PROPAGANDA filmini oynamak Kıbrıs'ta yaşayanların kaderi olmamalıdır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Lefkoşa, 17 Şubat, 2017
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs olarak, adanın güneyindeki Parlamento'nun,
1950'de Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis plebisiti için devlet okullarında
anma töreni düzenlenmesi kararıyla ilgili gelişmelere ilişkin hayal kırıklığımızı ve derin kaygılarımızı dile getirmek istemekteyiz. İki toplumlu İnisiyatif olarak:
1. Aşırı sağcı "partinin", Kıbrıs sorununun çözümüne ve iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon
kurulmasına yönelik çabaları bozmak için 1950 Enosis plebisitinin anılması ile ilgili ortaya
attığı provakatif öneriyi kınıyoruz.
2. Halihazırda devam eden görüşme sürecinde gelişmekte olan Çözüme karşı durarak, bu provakatif hareketi çözüm sürecine darbe vurmak için kullanan ve de başkanlık seçimlerine
zemin hazırlayan bazı Kıbrıslı Rum siyasi partilerin tutumunu kınıyoruz.
3. Böylesi bir girişimin önünü kesmek ve parlamentoya gitmesini engellemek için yeterince
güçlü duruş sergilemeyen güçlerin bu tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradığımızı belirtiriz.
4. Bunun yanında, adanın kuzeyinde alınan, krizin derinleşmesine ve müzakere sürecini bozmaya yönelik tehditlerin oluşmasına neden olan kararlar karşısında da hayal kırıklığı duymaktayız.
5. Güneydeki Ulusal Konsey'in Enosis'in bir seçenek olarak gündeme gelmesinin söz konusu
olmadığını ifade etmesini bir kenara not ederken, resmi açıklamaların parlamento kararını
yeniden gözden geçirmeye dair bir istek içermemesini ve karşılığında müzakere sürecini tehdit eden çatışmacı geleneksel bir söylem ileri sürülmesini talihsiz bir durum olarak değerlendirdiğimizi belirtiriz.
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak, ayrıca, 1960'ta kurulan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Enosis veya Taksim'e dair herhangi bir girişimi yasadışı ilan ettiği tarihsel gerçeğin altını
çizmek istemekteyiz. Enosis ve Taksim adına Bağımsızlığa giden yolun önünü kesen hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türklere ait eylemlerin trajik olaylara neden olduğu hatırlanmalıdır.
Bu trajik olaylar bugün halen yaşantımızı olumsuz etkilemekte ve adada yaşayan toplumları
ayırmaktadır. Politik eşitlikle birlikte iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon oluşturmaya yönelik
mevcut müzakere süreci, adamızı yeniden birleştirmek ve bundan sonraki nesillere huzurlu
bir gelecek yaratmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Parlamentonun bu kararı ancak bu süreci bozmaya yönelik politik bir eylem olarak açıklanabilmektedir.
Bu nedenle, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak:
1. Kıbrıs'ın bağımsızlığının korunması ve adanın yeniden birleşmesi için çalışan doğru bir siyasi
platformun oluşturulması amacıyla, plebisit anma töreni için ortaya konan düzenlemenin
geriye çekilmesi için adımlar atılmasını;
2. Her iki taraftaki resmi çatışma açıklamalarının sona ermesini ve müzakerecilerin ilişkileri
geliştirmek ve yeniden güven oluşturmak için tek yol olan müzakereleri sürdürmek üzere
ivedilikle toplantılarına devam etmelerini talep etmekteyiz.
Toplum liderlerini, çatışma ortamını sürdürecek başka açıklamalar yapmaktan kaçınmaya
ve ortak olarak dile getirdikleri yeniden birleşmiş ve barışçıl bir adaya ilişkin vizyonlarına bağlılıklarını doğrulayacak adımlar atmaya çağırıyoruz. Liderlere, müzakere masasında bekleyen
tüm meseleleri yapıcı ve yaratıcı bir bakış açısıyla tekrar gözden geçirmek için kararlı bir şekilde
ilerlemeleri ve Mart ayında düzenlenecek olan Kıbrıs Konferansı'ndan önce bir anlaşmaya varmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz.
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs
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Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος Δελτίο Τύπου
Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης - Ενωμένη Κύπρος, εκφράζει την απογοήτευση και την έντονη ανησυχία της σχετικά με τις εξελίξεις γύρω την απόφαση της Βουλής για τον εορτασμό
στα δημόσια σχολεία του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950. Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία επιθυμεί συγκεκριμένα να σημειώσει τα πιο κάτω:
1. Καταδικάζει την προκλητική πρόταση του ακροδεξιού «κόμματος» να γιορτάζεται το ενωτικό
δημοψήφισμα του 1950 , θεωρώντας την ως πράξη υπόσκαψης των διαπραγματεύσεων για
την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση μιας Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας.
2. Εκφράζει την έντονη της δυσαρέσκεια γιατί τα Ε/Κ κόμματα που αντιτίθενται σε Λύση στη
βάση της υπό εξέλιξη διαδικασίας, εκμεταλλεύτηκαν την πρόκληση αυτή με στόχο να υποσκάψουν τη διαδικασία και να προετοιμάσουν το έδαφος για τις προεδρικές εκλογές του
2018.
3. Εκφράζει την απογοήτευση της για τις δυνάμεις εκείνες που με την στάση τους επέτρεψαν
να υιοθετηθεί από τη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο.
4. Εκφράζει την απογοήτευση της για κάποιες αποφάσεις και δηλώσεις στην ΤΚ Κοινότητα που
επιτείνουν την κρίση που έχει προκληθεί και απειλούν την ίδια την διαδικασία των συνομιλιών.
5. Ενώ σημειώνει ως θετική την επιβεβαίωση του Εθνικού Συμβουλίου ότι η Ε/Κ πλευρά δεν
θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να επανέλθει ως επιλογή, κρίνει ως ατυχή την επίσημη άρνηση
για αναθεώρηση της απόφασης της Βουλής και ως εξίσου ατυχές το γεγονός ότι η επίσημη
Ε/Κ πλευρά επιδίδεται σε ρητορική αντιπαράθεσης που και αυτή απειλεί την ίδια την διαδικασία των συνομιλιών.
Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία επιθυμεί περαιτέρω να υπογραμμίσει το σημαντικό ιστορικό γεγονός
ότι το 1960 εγκαθιδρύθηκε η ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κύπρου με την οποία διακηρυσσόταν
ότι είναι παράνομη οποιαδήποτε απόπειρα για Ένωση ή Ταξιμ. Οι πράξεις δυνάμεων στην Ε/Κ
και στην Τ/Κ Κοινότητα να ανατρέψουν το δρόμο προς την Ανεξαρτησία στο όνομα της Ένωσης
και του Ταξιμ, οδήγησαν στα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν και τα οποία συνεχίζουν
ακόμα να αναστατώνουν τις ζωές των ανθρώπων και να κρατούν μοιρασμένο το νησί μας και
το λαό του.
Η παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα οδηγήσει σε μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για επανένωση του νησιού μας
και τη δημιουργία προοπτικών για ένα ειρηνικό μέλλον για τις αυριανές γενιές. Η απόφαση της
Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα δεν μπορεί να ερμηνευτεί με άλλο τρόπο παρά ως μια πολιτική πράξη η οποία υπονομεύει και θέτει εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία.
Ως εκ τούτου η Δικοινοτική Πρωτοβουλία απαιτεί:
1. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για ακύρωση του κανονισμού για γιορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος, θεωρώντας πως μια τέτοια απόφαση θα συμβάλει εποικοδομητικά στη δημιουργία της ορθής πολιτικής βάσης για διαφύλαξη της Ανεξαρτησίας της Κύπρου και στις
προσπάθειες για την επανένωση του νησιού.
2. Να τερματιστούν όλες οι επίσημες αντιπαραθέσεις και από τις δύο πλευρές και άμεσα να
προγραμματιστεί συνάντηση των διαπραγματευτών για συνέχιση των συνομιλιών ως τη μόνη
οδό για τη βελτίωση των σχέσεων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
Καλούμε τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να απέχουν από οποιεσδήποτε δηλώσεις οι οποίες διατηρούν την ατμόσφαιρα αντιπαράθεσης και να πάρουν μέτρα που θα επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση τους στο διακηρυγμένο κοινό τους όραμα για ένα επανενωμένο και ειρηνικό νησί. Τους
προτρέπουμε να προχωρήσουν αποφασιστικά στην επανεξέταση όλων των σημαντικών ζητημάτων
που έχουν απομείνει στο τραπέζι των συνομιλιών με πνεύμα εποικοδομητικό και δημιουργικό,
με τρόπο που να διασφαλίζει την επίτευξη συμφωνίας, πριν τη Διάσκεψη για την Κύπρο, τον
ερχόμενο Μάρτιο.
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Sendikal ve Toplumsal
Ortak Mücadelelerimiz
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Tarih: 19.06.2014

AKP Üzerinden Soma'ya Yardım Kampanyasını Reddediyoruz

21 Mayıs 2014 tarihinde yaptığımız basın bildirisi ile Dünya Sendikalar Federasyonuna üye Kıbrıs Sendikaları olarak (KTOEÖS,KTÖS, KTAMS, DEV-İŞ, BES ve PEO) Soma'ya yardım kampanyası başlattığımızı kamuoyuna deklare etmiştik. Üyelerimize ÖYAK
bankasında açık hesap açarak yardım kampanyasını ivedilikle başlatmıştık.
CTP-DP Hükümeti sendikalarla uzlaşarak kamuda çalışanların maaşlarından %1 keserek AKP üzerinden Soma'ya yardım yapma kararı almasını basından öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir kararın alınmasına katkımız olmadığı gibi, karşı olduğumuzu
defalarca hükümet yetkililerine ilettik. Soma'da yaşanan katliamın sebebi AKP'nin Neo
Liberal özelleştirme politikalarıdır. AKP'nin hala daha timsah gözyaşı dökerek ölen işçilerin sırtından politika yapmakta olması, bu olay sonrasında bile hiçbir önleme başvurmaması, bizleri derinden yaralarken ortak kampanyada yer almamız söz konusu değildir.
Hükümetin almış olduğu bu kararı kabul etmeyeceğimizi ve üyelerimizden, öğretmenlerimizden kesinti yapılmasına izin vermeyeceğimizi, kesinti yapılması takdirinde yargı
yoluna başvuracağımızı şimdiden kamuoyuna bildiririz.
Hükümetlerin krizin faturasını çalışanlara çıkarması ve yine çalışanların sırtından
politika yapmasını kabul etmek mümkün değildir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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08-01-2015
Adamızda Üretimi Tamamen Tüketmek İstiyorlar
Yıllardan beri Kıbrıs Türk toplumuna biçilen rol gereği Türkiye tarafından dayatılan
ekonomik paketler, kukla yöneticilerimiz ve yerli işbirlikçiler ile başarılı bir biçimde uygulanarak yıkım yaratmıştır.
Alınan siyasi kararlarla üretimden koparılan Kıbrıs Türk toplumu tam bir tüketici
toplum haline getirilmiştir. Yılda 60 milyon dolarlık ihracat yapılırken, sadece Türkiye'den 1,4 milyar dolarlık mal ithal edilmesi bunu açıkça ortaya koymaktadır. Rum ambargosu yalanı ile ürettiğimiz ürünlerin Türkiye'ye bile ihracı engellenmekte, narenciye,
patates, süt ürünleri ve küçük ölçekli işletmelerde üretilen mallarımız elimizde kalmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi bizden mal almamak için mazeret üreten Türkiye hükümetleri Türkiye'de üretilen her türlü mal ve ürünün adanın kuzeyine sonsuz girişini de
dayatmışlardır. Bu adaletsiz ticaret adamızda üretimi tamamen tüketmeye yönelik hazırlanan ekonomik paketlerin sonucudur.
Üretmek için mücadele eden hayvancı, çiftçi, narenciyeci, patatesçileri sokağa döken
eylem haklı bir eylemdir ve son kalan üretim alanlarının feryadıdır. Maalesef bizi idare
ettiğini iddia eden kukla hükümet ve işbirlikçi yerli sermayenin Türkiye'ye yağ çekme
uğruna yarattıkları bu sömürü düzeni tüm üretim sektörlerini yok olma noktasına getirirken, TC'nin emirlerini yerine getiren popülist politikacı ve ganimetçi sermaye çevrelerini de toplumun sırtına asalak yapmıştır. Açıktır ki, bu yıkımın sorumlulukları TC
hükümetleri, onların Kıbrıs'ın kuzeyindeki kukla politikacıları ve ganimetçi yerli sermayedir.
Hayvan Üreticileri Birliği'nin organize ettiği eylemin haklılığını bir kez daha vurgular
dayanışmamızı ifade ederken, ülkemizi bu duruma getiren yıkım paketlerini dayatan TC
hükümetlerini onların Kıbrıs'taki kuklalarını ve kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen yerli işbirlikçi sermaye çevrelerini şiddetle protesto ederiz.
Saygılarımızla,

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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02/03/2015
8 MART ORGANİZASYON KOMİTESİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Biz kadınlar, emeği ve bedeni sömürülenler, küçük zümreleri zenginleştiren savaşlardan kaçan mülteciler, savaş taktiği olarak tecavüze uğramışlar olarak haklı mücadelemizde inatçıyız. Biz kadınların mücadelesinin başlangıç veya bitiş tarihi yok;
hayatlarımızın her anında özgürlüklerimizin kısıtlanmasına, haklarımınız gasp edilmesine, şiddetin her biçimine, emek sömürüsüne, adaletsizliklerin normalleştirilmesine
karşı direnmek zorunda bırakılıyoruz.
Resmi tarihin susturduğu tarihimizi de iyi biliyoruz; Avrupa'da doğanın dilinden anlayıp şifa dağıtabildiği için öldürülen "cadılarız", New York'ta daha iyi çalışma koşulları
talep ederken yanarak öldürülen işçileriz, meydanları dolduran "Cumartesi Anneleri"yiz.
Egemen olmayan bir türkü tuttura görelim tehdit olarak algılanan ve susturulmaya çalışılanlarız. Kadın özgürleşmesinin kendinden öte sonuçları olacağının bilincindeyiz. Her
sıktığından kar çıkarmaya çalışan patriarkal kapitalizm karşısında, ekolojik yıkıma,
emek sömürüsüne, ayrımcılığın her çeşidine ve neoliberal dönüşüme karşı taleplerimizi
daha adil, özgür ve eşitlikçi bir toplum ve dünya için bu 8 Mart'ta da yineliyoruz:
TALEPLERİMİZ:
8 Mart Organizasyon Komitesi olarak,
Uzun yıllardır sürdürülen toplumlararası görüşmelerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini
gözeten bir şekilde barış ile nihayete erdirilmesini;
İki toplumun siyasi eşitliğine dayalı bir şekilde tesis edilecek federal çözüm sonucunda
adanın şiddeti sistematik olarak besleyen militarist kurumlardan arınmasını ve askersiz
bir adanın var olmasını;
Irk, dil, din, etnik köken, doğum yeri, fiziksel durum, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel
yönelimi ve sınıfı dolayısıyla ülkemizde yaşayan bireylerin maruz kaldığı şiddetin, nefret
söylemi ve/veya nefret suçlarının ortadan kaldırılması için gerekli yasal ve kurumsal
düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesini;
Kadınların karar verme mekanizmalarında erkeklerle eşit şekilde temsil edilmeleri için
özel önlemlerin geliştirilmesi ve tüm çalışma organ, kurul ve komisyonlarda yüzde 50
cinsiyet kotasının esas alınmasını;
Her türlü engele rağmen örgütlü olmayı seçen kadınların erkek egemen sistemin baskısı, ayırımcılık ve şiddetle karşılaşmasını önlemek amacıyla örgütlerin tüzüklerinde kadınların şiddete ve ayrımcılığa uğramalarını engelleyecek mekanizmaların yer almasını,
şiddetle ilgili kadının beyanının esas kabul edilmesi mantığının yerleştirilmesini;
İş yerlerinde artan mobbing için derhal önlem alınmasını;
Basın kuruluşlarının cinsiyetçi yayınlar yerine barış gazeteciliği çerçevesinde yayın
yapmalarını;
Cinsiyetçi ve heteroseksist eğitim yerine, insan haklarını temel alan, eşitlikçi eğitim
müfredatlarının oluşturulmasını;
Tüm dünyayı egemenliği altına alan neo-liberal politikalarla mücadele edebilecek al204

ternatif ekonomik önerilerin oluşturulmasını;
Ekolojik dengeyi bozan her türlü faaliyetin engellenmesi için gerekli adımların atılmasını;
Gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların insanca yaşayıp çalışabilmelerine imkân tanıyacak sosyal güvenlik haklarının tesis edilmesini;
Ev işleri, çocuk bakımı ve hasta bakımı gibi sorumlulukların kadınlık görevi olarak
algılanmasının yarattığı emek sömürüsünün ortadan kaldırılmasını, ilgili kurumların
ivedilikle bu konularla ilgili sorumluluk almasını;
Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili uygulamalarda ve yargıda BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan hak ve
özgürlüklerini içeren uluslararası sözleşmelerin esas alınmasını;
Devletin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde atacağı adımlarda ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmasını talep ediyoruz.

Adalı Gençlik, Arin Mirxan Genç Kadın İnisiyatifi, Baraka Kültür Merkezi, BKP Kadın
Meclisi, CTP-BG Kadın Örgütü, DAÜ BİR-SEN, DAÜ-SEN, Feminist Atölye (FEMA), Feminist Öğretmen İnisiyatifi, KAYAD, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KUİR KIBRIS, Liseliler 8
Mart Platforumu, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Mağusa Kadın Araştırmaları Merkezi (MAKAMER), Mesarya Kadın İnisiyatifi, MKM Özgür Kadın İnisiyatifi, Pir Sultan
Abdal Derneği, POST Araştırma Enstitüsü, TDP, YKP-FEM
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Tarih : 11/06/2015
Cinayetlerin Katili Bellidir
Kıbrıs'ın Kuzeyinde çalışanların köle pazarından alınmış esirlerden farkı kalmamıştır.
Yabancı ve yandaş sermayeyi her türlü kirliliğiyle Kıbrıs'ın Kuzeyine taşıyan anlayış
düşük ücretli, güvencesiz çalışan köleler yaratmak için elinden geleni yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.
Hemen hemen her gün yaşanmaya devam eden iş cinayetleri rastlantı değildir. Taşeron sistemi ile kaçak güvencesiz, sendikasız hiçbir önlem alınmadan ve sadece bir somun
ekmek parasına çalıştırılan insanlar katledilmektedir. Çalışma bakanlığı ve hükümet
hiçbir önlem almadığı gibi yaşananlardan kimse sorumlu tutulmamaktadır. Bir cinayeti
bir başka cinayet izlerken AKP taşeronluğunu yapan hükümetler sadece çalışanların
boğazını sıkmak için dayatma paketleri harfiyen uygulamaya devam etmektedir. Sosyal
Güvensizlik, Göç Yasası gibi yasalarla, hayat pahalılığını dondurarak çalışanlarını daha
da fakirleştiren anlayış tam bir KÖLE PAZARI yaratmak üzeredir. Alım gücünün yerlerde
süründüğünü döviz karşısında perişan edilen kamu çalışanlarının dahi sendikasızlaştırılması iş, maaş, gelecek garantisinin ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcanmaktadır.
Bir avuç zenginin temsilcisi durumuna gelen işbirlikçi hükümetlerden sendikaların
talebi olan çalışanların insanca yaşayacağı bir ücret, iş güvencesi için toplu sözleşme ve
sendika hakkı, iş uyuşmazlıklarının hızlı çözümü için iş mahkemeleri gibi düzenlemeler
beklemek ölü gözünden yaş beklemekten farksız duruma gelmiştir. Bu gün ekmek parasını kazanmak için yaşanan ölümleri önlemek daha iyi bir maaş, iş, gelecek garantisi
sağlamak çabası gösterilmesi gerekirken özel sektör çalışanlarına Göç Yasasına mahkûm
edilen kamu çalışanları hedef gösterilmektedir. Dövizin artışı karşısında kuru yaprak
gibi savrulan, alım gücü sıfırlanan tüm çalışanlar sefalette birleştirilmek için elden gelen
her çaba harcanmaktadır. Her GÖÇ YASASI ve benzeri yasaların kaldırılması gündeme
geldiğinde KTTO, KTSO ve TC Elçiliği işbirlikçi hükümetlerle ortaklaşarak seslerini yükseltmektedirler. Soruyoruz, Katili belli olan iş cinayetleri karşısında hükümet, elçilik,
KTTO, KTSO ne gibi bir önlem önermektedir? Köle pazarındaki kölelerin hiç mi hakkı
yoktur?

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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24.11.2015

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin
Ortadan Kaldırılması İçin Mücadele Günü
25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele
Günü" olarak, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla
BM genel kurulu kararıyla ilan edilen gündür.
Bugünün 25 Kasım olarak belirlenmesi, 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde gerçekleşen bir olaydan dolayıdır. 25 Kasım 1960 tarihinde 3 kız kardeş, Patria, Minerva
ve Maria Terasa Mirabel, Trujillo diktatörlüğü tarafından tecavüz edilerek katledildiler.
Diktatörlük karşıtı Clandestina Hareketi'nin kurucuları ve aktivistleri olan ve amaçları
ülkelerinde siyasal özgürlüğü sağlamak olan bu üç kız kardeşin cesetleri Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesinde bir uçurumun dibinde bulundu. Diktatörlük önce bu
ölümlerin nedenini trafik kazası olarak göstermişti. Ancak asıl gerçek, bu kadınların
tehlike olarak görülmesi ve tecavüz edilip katledilmeleriydi. Sembol haline geldikleri diktatörlük karşıtı mücadelelerinde, çeşitli zamanlarında ağır baskılara maruz kalan, hapis
cezalarına çarptırılan Mirabel kardeşlerin öldürülmeleri Dominik Cumhuriyeti'nde
büyük bir tepki uyandırdı. Direniş hareketi güçlendi ve bir yılın sonunda diktatörlük,
anti-Trujilo hareketi tarafından düşürüldü.
1981 yılında Kolombiya'nın Bogoto şehrinde bir araya gelen Latin Amerikalı ve Karayipli Kadınlar Kongresinde, Mirabel Kardeşlerin anısına 25 Kasım tarihi "Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir. 18 yıl sonra, 1999'da
Birleşmiş Milletler'in kararına dönüştü ve 25 Kasım uluslararası düzeyde "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul
edildi.
1981 yılından bugüne, tüm dünyada efsaneleşmiş bu üç kız kardeş anılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa,
ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı farkındalık yaratıp dayanışma sağlamak amacıyla çeşitli
etkinlikler düzenleniyor.
Sendikamız, KTOEÖS da bu amaçla 25 Kasım'da Mirabel kardeşlerin hayatının anlatıldığı aynı adlı kitaptan uyarlanan 'Kelebekler Zamanı' isimli filmin gösterimini Lefkoşa
Merkez binasında, 3 Aralık'ta ise Mağusa Lokali'nde gerçekleştirecektir. Sendikamız,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu'nun düzenlediği yürüyüş ve etkinliğe de destek
vermektedir.
Saygılarımla,

Selma EYLEM
Mali Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih : 28/12/2015
AKP Politikaları İflas Etmiştir.
Emperyalist sömürgecilik Ortadoğuyu yeniden paylaşılırken, yeni sınırlar çizilirken
bölge de kan gölüne döndürülmüştür. Orta doğunun yeniden paylaşılması sürecinde
başat rol kapmaya çalışan AKP politikaları Türkiye’yi de oluk oluk kana bulamıştır. Sıfır
sorun, ileri demokrasi, kürt sorununu, Kıbrıs sorunu çözümü gibi kulağa hoş gelen hedeflerden bahseden, ekonomiyi uçuracağını sanan, orta doğunun liderliğine soyunan
AKP bütünüyle Türkiye’yi çıkmaza sürüklemiş Kıbrıs'ta da dibe vurmaya doğru gitmektedir. Sözde arap baharı, demokrasi vadedenler yeni sömürge politikalarını kan dökerek
uygularken, acımasızca dizayınlar yaparken AKP bu krizin içine çekilmiştir.
Küresel sermaye kaynak, enerji, hammadde sağlamak için ülkeler parçalanırken, kaynaklarına el konulurken, emek dönüştürülerek, mal ve hizmetler, para da da serbestçe
ve sermayenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde ayarlanarak küresel ekonomiye eklemlenlemektedir. AKP ve Erdoğana BOP projesinde verilen göstermelik rol bitmek bir yana,
Türkiyeyi bitirme noktasına getirmiştir.
Bu gün orta doğudaki savaş Türkiye’nin içine sıçramıştır. Çocuklar, kadınlar, siviller
ölmekte, Türkiye kardeş kavgasına çekilmekte, kaos ve savaş her geçen gün büyümektedir. Türkiye küresel sermayeye eklenirken gerici, baskıcı bir iktidara dönüşen AKP
sorun çözemez duruma gelmiştir. Başrol kapmaya çalışan figüran rolÜndeki AKP bölgedeki istikrarsızlık, kaos ve savaş ortamına ülkesini sürüklemiştir. Bu arada eğitim muhafakazarlaştırılmış, sendikalar, demokrasi zayıflatılmış, yargı, polis partileştirilmiştir.
Özelleştirme ile kamusal kurumlar AKP’li ortaklıklarla uluslararası şirketlere peşkeş çekilmiş, taşeronlaşma yöntemleriyle emekçiler güvencesiz, sigortasız, geçici ve köleleştirilmiştir. Küresel sermayeye kaynak, hammadde ve enerji veremeyen Türkiye emeği
dönüştürerek, örgütsüz, güvencesiz, ucuz ve elastik hale getirerek uluslararası sermayeye hazırlamıştır.
En kötü barış, savaştan iyidir.
AKP nin Kıbrısın Kuzeyinin de okul, hotel, gazino, kumar, limanlar, enerji, su kontrolünü eğitimi ele geçirmek, emeği köleleştirmek, dönüştürmek için yaptıkları Türkiye’de
yaptıkları ile aynıdır.
Uluslararası sermaye ile ortak, uyumlu politikalar Türkiye’yi iç savaşa sürüklemiştir.
Aynı politikalar Kıbrısta da uygulanmaya çalışılmaktadır. Su yönetimi de iflas etmiş bu
politikaların bir parçasıdır.
Çağrımız Emperyalist çıkarcı küresel sermaye sarmalına dolanmış AKP'nin sığ politikalarına karşın gerek bölge halkları, gerek Türkiye halklarının, yurttaşlarının veya Kıbrıs’taki halkların sağduyu ve aklı selimle bu sarmaldan, kaostan, savaştan çıkamaya
yardımcı olacak politikaları geliştirmeye çalışmalarıdır. İyi niyetli ve gerçekçi, barışçı
davranmaları, AKP yi de buna zorlamalarıdır. AKP kurmayları da önce ülke içünde sonra
bölgedeki savaşı bitirecek, normalleşmeyi sağlamak için adım atmalarıdır. Kürt ve kıbrıs
sorunun çözümüne herkes yardımcı olmalı. Çocukların, masum insanların kan ve göz
yaşı durmalıdır. Kardeşler birbirini öldürmemeli, kucaklaşmalıdır. En kötü çözüm ve
barış en kazançlı savaştan daha karlıdır. Bir an önce kürt sorunu da kıbrıs sorunu da
diyalogla, barışçı yaklaşımlarla çözüme kavuşturulmalıdır. Geç olmadan başarılmalı,
kan akıtılması bir an önce durdurulmalıdır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 08/01/2016
Yaratılan Rant Rejimi Sorumluları Hesap Vermelidir.
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sn. Emine Dizdarlı'nın son usulsüzlük, yolsuzlık raporu Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan soygun rejiminin durumunu gözler önüne
bir kez daha sermiştir. Dayatma paketlerin ve uygulanan politikaların Kıbrıs'ın kuzeyinin
refahına yönelik değil de aslında bu rant rejiminin devamına katkı yaptığının bir kez
daha ortaya koymuştur. Sn. Ombudsmanın yetki alanı içerisinde kendi görevini yapması
hem CTP-UBP hükümetini, hem de AKP ve TC Elçiliğini rahatsız etmesinin nedeni yaratılan rant rejiminin, uygulanan sözde ekonomik, refah politikalarının!!! Bir kez daha su
yüzüne çıkmasındandır. Sn. Ombudsmana toplumumuza bazı değerlerin bitmediğini
hatırlatması açısından, umut açısından teşekkür ederiz ve bundan rahatsız olanların
konuşmak yerine görevlerini yapması gerektiğini hatırlatırız. Sn. Başbakan'ın, savcılığın
derhal harekete geçerek bu yolsuzluğun da diğerleri gibi sonuçsuz kalmaması için gerekeni yapması konusunda uyarıyoruz. Bakanlar kurulunun bu konudaki varsa kararı
iptal edilerek hesap sorulmalıdır.
Sn. AKP Elçisinin su sorununda, paketlerde istediğimiz beğendiğimiz kararı alana
kadar baskıya devam edeceğiz yaklaşımının haddini aşan bir yaklaşım olduğunu ve yaratılan rant rejiminin, yolsuzlukların bu politikalara bağlı olduğunu ve sonuçlarınında
Kıbrıs Türk Halkına yüklendiğin bir başka ispatıdır.
Uzun süredir AKP politikaları ile uyumlu çalışan hükümetlerin ekonomik sonuçları
ortadadır ve halkımıza diyet ödetilmektedir. CTP-UBP hükümeti de diğer hükümetler
gibi davranmakta ve sus-pus olmuş durumdadır veya ne söylediği anlaşılmamaktadır.
AKP'nin Kuzey Kıbrıs'a yönelik paketlerle ekonomik ve kültürel dayatmaları karşısında
Kıbrıslı Türk toplumu adına hükümette olan CTP-UBP hükümetini iki yüzlü politikalardan vazgeçmeli ve cevap vermelidir.
l Nüfus politikalarını yaratan kimlerdir?
l Gazinolar, gece külüpleri, betting ofisler, off-shore bankalar kimindir?
l Merkez bankası müdürü, GKK komutanı, sivil savunma teşkilat başkanı v.s neden
TC vatandaşı olmak zorundadır?
l TC yardım heyeti, koordinasyon kurulu, elçiliğin bakanlık müşavirleri, yasadışı ideolojik misyoner faaliyeti gösteren vakıf, dernek, bu kadar cami, din görevlisi ve masrafın
amacı nedir?
l Peşkeş çekilen havaalanı, DAÜ okulu, üniversitelerin ve tüm araziler, Turkcell, Telsim
anlaşmaları ve sıradakiler kime rant sağlamaktadır?
l Başarısız TC eğitim sistemi neden takip edilmekte? Laik, bilimsel, demokratik, parasız, nitelikli kamusal bir eğitim niçin yapılmak istenmemektedir? TED, doğa, ilahiyat
gibi okullar kimindir?
l Dinselleştiren misyoner müfredatlar , TC'den görevli öğretmenler bakanlık müşavirleri, memurlar amacı nedir?
l Üretimi koruma için TC'den gelen mallar neden gümrük, KDV, vergi uygulanmamaktadır?
l % 65 kayıt dışı olan, vergi borcu silinen, her yıl zarar gösteren şirketler kimindir?
l Müşavirlik sistemi, ötürü ödenekler, gizli bütçeler, avantajlı bakanlar kurulu kararları, her şehire bir ateşe alınması, vergi adaletsizliği neden bitirilmemektedir?
l TC'den gelen ve yerli sermayeye sağlanan bunca avantaja rağmen neden işçilere,
emekçilere de toplu sözleşme ve sendika hakkı verilmemektedir?
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Su sorunu, dayatılan paketler bu rant rejiminin devamının sağlanması içindir.
Sn. Ombudsmanın ortaya çıkardığı yolsuzluk bugüne kadar oluşturulan ice-berg'in
çok küçük yönüdür.
Kıbrıs Türk Toplumunun kendi kendini yönetme talebini algılamayanlar su sorunu,
13. maaş sorununu, paketleri bahane ederek, tartışıyor görüntüsü çizerek RANT REJİMİNE devam etmektedir.
AKP dayatmaları, CTP-UBP hükümetlerinin siyasi, ekonomik, kültürel politikaları
ölümü gösterip sıtmaya razı olmaya halkı ikna etmeye çalışmaktadırlar. Kıbrıs Türk Toplumunun gerçek talebini ortaya koyamayan anlayış vesayetten bahsetmektedir.
AKP ve Elçisi ile UBP-CTP iki yüzlü politikadan vazgeçmelidir. Doğru politikalarla
ancak doğru yere varılır. Çaresizce kabulleniş, hükümetçilik oynayarak yaratılan rejimi
saklamak, diyetini halka ödeterek koltuklarda oturmaya devam etmek KAVANOZ DEMOKRASİSİNİ devam ettirmek demektir. AKP, CTP-UBP ve sırada hükümet olmayı bekleyenler, iki yüzlü politikalarla halkımızla dalga geçmemelidirler. Tek dertleri yaratılan
rant rejimini yaşatmak olan bu iki yüzlü politikalar, dayatmalar halka yarar getirmeyecektir. Kıbrıs'ın kuzeyini yağmalayan TC hükümetleri ve işbirlikçi hükümetler bunun
diyetini ödemelidir. Kıbrıs'ın kuzeyi yağmalanırken, burada yaşayan halkı da daha fazla
aşağılamaya, rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur.
Sn. Ombudsmanın hükümete sorduğu soruların tümünün net şekilde cevaplanmasının takipçisi olacağız.

Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı
Sendikal Platform a.
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15/01/2016
Soygun düzenine CTP-UBP hükümeti de katkı yapmaktadır.
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan soygun düzeninin nasıl çalıştığı her gün yeni örneklerle
deşifre edilmektedir. AKP yandaşı uluslararası şirketlerin halkın zenginliklerini ele geçirerek tek amacı olan kar için de her türü yola başvurabileceğini bir kez daha göstermiştir.
Yüksek Yönetim Denetçisi Sn. Emine Dizdarlı'nın Ercan Havaalanı'nda ortaya koyduğu usulsüzlük yolsuzlukla ilgili şirket parayı ödemeyeceğini açıklamıştır. Konu kapanmadan kirli yakıt kullanılmaması ile ilgili hükümetin sabah aldığı karar; AKSA
şirketinin şantajına boyun eğilerek çaresizce öğleden sonra kaldırılmış, vatandaşın zehirlenmesine devam edilmesine karar verilmiştir. Aynı şirketin filtre takmamakla ilgili
ise iradesi sürmekte hükümet ise seyretmektedir.
Her gün ortaya çıkan yolsuzluklar Kıbrıs Türk Toplumunun kaynaklarının nasıl ele
geçirildiğini deşifre etmektedir. CTP-UBP hükümeti de koltuk uğruna diğer kukla hükümetler gibi seyretmektedir. Elektrikte bir günlük şantaja boyun eğen koltuk sevdalısı
CTP-UBP hükümetinin su v.b konularda Kıbrıs Türk Toplumu iradesine sahip çıkamayacağı da kesindir. Diğer yandan AKP hükümetinin Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan soygun
düzeninin devam etmesi için suyun, limanların, enerjinin kontrolü isteği paketlerle yandaş şirketler, gazinolar, bet ofisler, kumarhaneler, üniversiteler, hoteller, yardım heyeti,
ilahiyat, sivil savunma, GKK, polis, itfaiye, merkez bankası gibi kurumların yönetimini
bırakmamasının bir istila hareketi ve tamamen DUYGUSAL olduğu da su götürmez bir
gerçeklik olarak durmaktadır. AKP'nin dayatma ekonomik, siyasi, eğitim, nüfus politikalarına CTP-UBP hükümetinin de kuklalık yapacağı netleşmiştir. Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine konulan bu politikalar kabul edilemezdir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu
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03 Şubat 2016
Ercan Havaalanını Peşkeş Çekenler Hesap Vermelidir
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu aracılığı ile Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği Ercan Havaalanı'nda faaliyet gösteren şirketin, 11 milyon 250 bin
Dolar karşılığı Türkiyeli bir şirket tarafından denetlenmesi skandalı, halkın malı olan
kuruluşların nasıl peşkeş çekildiği konusunu tekrardan gündemimize taşımıştır.
Milyon dolarların konuşulduğu bu skandalda olayın üstüne giden Ombudsman Sn.
Emine Dizdarlı'nın girişimlerini desteklerken, bu skandalla birlikte Ercan Havaalanı'nı
peşkeş çekenlerin de üzerine gidilmesi gerektiğini vurgularız. Özellikle 11 milyon 250
bin dolarlık denetleme ihtiyacı olan bir işletmenin yıllık gelirinin ne olduğu ve özelleştirme yalanı ile toplumun gündeminden kaçırılarak apar topar birilerine peşkeş çekilmesinin araştırılması şarttır. Siyasi makamlarda olanlar her seçim döneminde
yolsuzlukların üzerinde gidecekleri sözü vermelerine rağmen, yasadışılıkların, yolsuzlukların, rüşvet olaylarının ve mafya ilişkilerinin üzeri siyasetle örtülmektedir. Adamızın
kuzeyinde yasaların üzerinde yaşayan, devletin kurumlarının giremediği yerler yaratılmıştır.
İrsen Küçük hükümeti zamanında Ercan Havaalanı AKP hükümetine yakın çevrelere
peşkeş çekilip özelleştirme adı altında elde edilen 100 milyon Euro'luk gelir ise maaşlara
harcanmıştır. Toplumun gözünde kamu kuruluşlarını zararda gösterip, peşkeş çeken
anlayışın, ortaya koyduğu icraatlara bakmakta yarar görüyoruz. Ercan Havaalanı özelinde bu kuruluşun işlem hacmi ile ilgili bazı verileri toplumla paylaşmayı bir görev biliyoruz:
1-YOLCU BAŞINA ALINAN ÇIKIŞ HARCI 15 Euro
2013 yılında Ercan'dan çıkış yapan sayısı
2014 yılında Ercan'dan çıkış yapan yolcu sayısı
2015 yılında Ercan'dan çıkış yapan yolcu sayısı

1,350.000x15€ = 20,250.000 Euro
1,650.000x15€ = 24,750.0200 Euro
1,750.000x15€ = 26,250.000 Euro
Toplam

71,250.000 Euro

2-ERCAN HAVAALANI'NA GÜNDE ORTALAMA İNİŞ-KALKIŞ YAPAN UÇAK SAYISI 80.
Uçakların havaalanına ödediği harçlar;
Her uçak için konaklama parası ton başına 4 Dolar (Bir uçak ortalama 80 ton)
80x4= 320 Dolar x 40 uçak sayısı: 12,800 Dolar günde; 4,248.000 € yılda (ortalama)
3- Uçakların aldığı yakıt (ortalama 12 ton) ton başına 4 Euro toplamda 48 €
48€x40 uçak = 1,920 € günde 700,800 € yılda
4- Uçakları yaklaştırma ücreti, uçak başına 25 €
25 € x 40 uçak = 1000 € günde. 365,000 € yılda.
5- Pist aydınlatma ücreti, uçak başına 35 €
35€x 40 uçak = 1400 € günde. 511,000 € yılda (ortalama)
6- Oto park yeri ücreti?
7-Tabela reklam gelirleri?
8- Duty free giriş ücreti?
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9- Dükkân işletme kiraları?
10- Kafeterya gelirleri?
11- Film çekme gelirleri?
12- Emanet odaları gelirleri?
13- Uçuş bilgi, telefon, teleks, anons, diofon v… gelirleri?
14- CIP gelirleri?
15- Kontuar gelirleri?
16- Kiralanan yerlerden alınan ısıtma, havalandırma, elektrik ve su gelirleri?
17- Follow me gelirleri?
18- Muayene, tedavi gelirleri?
19- PAT saha gelirler?
Yanıtlanması gereken bu gelirlere de bakıldığında Ercan Havaalanı dahilindeki tüm
tesislerin neden apar topar peşkeş çekildiğinin sorgulanması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgili mecliste oluşturulan araştırma komisyonunun, sessiz
sedasız açıklama bile yapmadan olayı kapatması ise daha da önemli şu soruları akla getirmektedir:
- Bu kadar karlı bir işletme neden bu kadar ucuza kiralanmıştır?
- Bu işletmenin gelir beyanlarını kimler incelemekte ve devlet kiralama işlemi sonrası
ne kadar gelir elde etmiştir?
- İşletmenin ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile ortaya çıkan ve havaalanı geri
alacağını söyleyen siyasetçiler neden bundan vazgeçmişlerdir?
- Konu ile ilgili oluşturulan meclis komisyonu neden hala daha bir açıklama yapmadan
dağılmıştır?
- Ercan Havaalanı'nı alan ilgili şirket üç yıl içinde bitirmesi gereken inşaat işlerimi
neden hala daha oyalamaktadır?
İlgili şirket sözleşme gereği neden 100 güvenlikçi istidam etmeyip havaalanında hala
daha 160 polise güvenlik işleri yaptırılıp, devletin sırtından kar elde etmektedir?
Tüm bu sorunların cevabı toplumsal varlıkları peşkeş çekenlerin gerçek yüzlerini, halkın nasıl çalındığını yozlaşmanın, rüşvetin, usulsüzlüğün boyutlarını ortaya koyacağından, Ercan dosyasının tekrardan açılması kaçınılmazdır. Bu konuda Sayıştaylığı,
Ombudsmanı, Savcılığı göreve davet ederken, “halka kaynak yok” diyerek aldatanların
aslında hırsızlıkları gizlediklerini de vurgulamakta yarar görüyoruz.
Sendikal Platform olarak Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını, yasadışılıkların
üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğimizi vurgularız.
Saygılarımızla,

Sendikal Platform
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03.02.2016
Konu: Sn. Şener Levent'e yapılan saldırı hk.
ÖZGÜRLÜĞÜ YOK EDEMEZSİNİZ
Kıbrıs'ta yıllardır terör örgütleri ile toplum mühendisliği yapan odaklar, aynı yöntemlerle 21. yy'da insanları sindirmek için çaba harcamaktadır.
Sn. Şener Levent'e verilmek istenen korku, yapılan tehdit bilindik, tanıdıktır. Bu olayın mümessilleri bilakis korunmakta, kollanmakta olup halkı sindirmek için görev yapmaktadır.
Kıbrıs'ta canice yapılanlar, birçok gazeteci, aydın insan katliamının sorumlusu aynı
şebekedir. Yaratılan korku imparatorluğu ile kurulan baskıcı, soygun rejiminin devamı
arzulanmaktadır. Terörize edilmiş, demokrasisi yok edilmiş, puslu havaların odakları
bilmelidir ki düşündüğünü söyleyen, söylediğini savunan, satın alamayacakları kalemler, insanlar vardır. Bu insanlar susturulamaz, esir edilemezler. Yalakalığa, dalkavukluğa alıştıramazlar. Köhneleşmiş düşüncelerini yenilgiye uğratacak olan bu dik
duruştur. Rejim bekçilerinin korkusu ve saldırısı bu dik duruşadır.
Dünyayı ancak ve ancak çıkarcı olmayan, onurlu, düşünce ve dik duruşlar kurtaracaktır. Bu ve benzeri tüm saldırıları şiddetle kınarken, sayısız olaylara imza atanların
faili meçhul olmadığı bilindiği halde sessiz kalan polis, yargı, meclis ve askerin bu ülkedeki sorumluluğunu hatırlatırız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 09.02.2016
HALKIN OLMASI GEREKEN TÜM SULARA EL KONULACAKTIR
Hükümette kalma uğruna suyu bile satmaktan tereddüt etmeyen CTP-UBP Hükümetinden Sosyal Devleti korumasını, Yeni Paketler imzalamamasını, GÖÇ YASASINI kaldırmasını, nitelikli kamusal eğitim ve sağlık beklemek ölümsüzlüğü beklemek kadar
ulaşılmazdır.
Suyun nasıl işletileceği tartışılırken ve çözüme bağlanacağı belirtilirken asıl mesele
gözden kaçırılmaktadır. Yıllar önce çeşmelerden su içilirken bugün su poşete, şişeye girmiş, şirketlerin önemli bir kazancı olmuştur. Yani içme suyu tamamen metalaşmış, petrolden daha hacimli, daha kazançlı hale gelmiştir. Bugün yüzlerce şirket suyu halka
şişe şişe satmaktadır.
UBP-CTP Hükümeti su yönetimi konusundaki önerilerle belki AKP ile antlaşma imzalayacak ancak kaybeden halk olacaktır, çünkü ne bu hükümetin ne de hükümete talip
olanların “Su temel tüketim maddesidir. Parasız olmalı, kamusal olmalıdır” talebi yoktur.
CTP-UBP Hükümetinin Ankara'ya götürdüğü su yönetimi önerisinde içme, atık ve
yağmur suyu dahi ihale edileceği, yani kazanç getiren bir mal yapılacağı yazmaktadır.
Aynı öneri metninde belediyelere ait var olan şebekelerin de işletmeciye devredileceğini
yazmaktadır. İhaleyi kazanan şirketlere belediyelerin su konusunda istihdam ettiği personel de devredilecektir. Önerilerin içerisinde suyun diğer ülkelere satışı onaylanmakta
aslında bu, Türkiye dışında yeni bağımlılıklar da yaratacaktır.
Suyun etkin ve verimli kullanımı denilerek tüm suların (atık, yağmur, kuyu, içme v.s)
her türlü yönetimi, iş ve işleminin vatandaşın elinden alınacağı antlaşma içerisine yerleştirilmiştir. Tüm suların işletmecilere devredileceği belirtilmektedir. El konulacak ve
kar amaçlı satılacak tüm sular “kullanan öder” prensibiyle tarifelendirileceği belirtilmektedir.
Su işlerinde çalışacak yabancı uyruklulara oturma ve çalışma izninin verileceği de taahhüt edilmektedir. Kamulaştırılan malların ve sağlanacak elektriğin bile KKTC devleti
tarafından ödeneceği yazılmaktadır. Özel şirkete ek mali yük ve vergi de getirilmeyeceği
belirtilmektedir. Yine aynı mantıkla ek sözleşme ve antlaşmalar imzalanacağı deklere
edilmektedir. KKTC ile işletmeci arasında problem çıkarsa bu problem için bile İstanbul
Tahkim Merkezi tarafından seçilecek hakemler tarafından çözüleceği yazılmaktır. Görüşmelerin devam ettiği bir dönemde Kıbrıs Rum Toplumuna eşitiz/egemeniz diyenlere
kargaları güldürtecek cinstendir.
Bu öneri KKTC tarafı önerisi ise, AKP önerisiyle nasıl şekilleneceğini, hangi şirkete
şimdiden devrin yapıldığını kamuoyu takdirine bırakıyoruz. AKP-CTP-UBP tam bir anonim şirket gibi ülkemizi yönetmektedir. Sosyal devletten, hukuktan, adaletten, nitelikli
kamusal hizmetlerden vazgeçilmiştir. Ülke toptan insanlarıyla birlikte satılığa çıkarılmıştır. Sadece hükümet edenlere değil, Hükümetçilik sırasını bekleyenlere de duyurulur.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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12.02.2016
SENDİKAL PLATFORM BASIN BİLDİRİSİ
UMUT AĞACI
Ülkemizde yasa tanımazlık, torpil, partizanlık, ayrıcalık, yolsuzluk, ayrımcılık, kayırmacılık gibi usulsüzlükler kader yapılmıştır. Eğitim, sağlık gibi temel hizmetler metalaştırılmış, niteliksizleştirilmiştir.
Çevre katliamları, adaletsizlikler, hukuksuzluklar bizzat hükümetler, yetkililer tarafından yapılmakta, ya da ses çıkarılmamaktadır.
Asgari ücret, HP, Eşel Mobil gibi önemli olgular anlamsızlaştırılmış, buna karşılık alım
gücü her geçen gün yok edilerek orta sınıf ortadan kaldırılmıştır.
Özelleştirme, sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla kazanılmış tüm haklara saldırılmış, saldırılmaya devam edilmektedir.
Bir yandan borcunu ödeyemeyenlerin içeri tıkıldığı, diğer yandan vergi afları, peşkeş
çekilen, batırılan halkın kurumları ile milyarlarca lira devlet eliyle şirketlere, sermayeye
aktarılmıştır ve aktarılmaya devam edilmektedir.
Ülkenin kuzeyi kumarhaneler, gazinolar, gece kulüpleri, mafya, uyuşturucu cehennemine çevrilmiştir. Yabancı sermayeye peşkeş çekilen araziler (otel, üniversite vs.), kurumlar (Havalimanı, DAÜ-DAK, KTHY vs.) ve sıradakiler (su, elektrik, kooperatifler vs.)
ülkemize gelir getiren değil, yağmalanma anlayışını sergilemektedir.
Çözüm ve barış, nüfus, eğitim, sağlık gibi temel politikalarda bile hükümetlerin ne
dediği anlaşılmamaktadır. Uygulamada sermaye desteklenirken kamusal olması gereken
hizmetlerin de değersizleştirildiği, niteliksizleştirildiği aşikârdır.
Kıbrıs Türk Toplumu kendi ülkesinde insanca bir yaşam; çözüm ve barış talep etmektedir. “Ne Yama, Ne Rehin” politikaları ile de 80 binlerle birlikte meydanlarda iradesini
net olarak ortaya koymuştur.
Bugün çalışanlar, esnaf, çiftçi, hayvancı, üretici, işsizler, öğrenciler kısacası halk ülkemizin gidişatından ve yaratılan sistem(sizlik)ten memnun değildir. Sadece küçük bir
azınlık olan sermaye sahipleri, yaratılan soygun düzenindeki ayrıcalıklardan tatmin ve
memnun görünmektedir.
Ülkemizde umutsuzluk hakim kılınmıştır. Siyasete olan güven yitirilmiştir. AKP-CTPUBP hala suyun özelleştirmesini, paketin dayatılmasını tartışmaktadır.
Bu umutsuzluğu / kara tabloyu; umuda / beyaz tabloya boyamak için “UMUT
AĞACI”nı dikeceğiz. Umut Ağacımızın Adalet, Hak, Hukuk, Yasa, Sosyal Devleti, Eşitliği,
Nitelikli Kamusal, Bilimsel Eğitimi, Sağlığı, Sendikalaşmayı, İnsanca Yaşama Hakkını,
Barışı, Demokrasiyi Yeşertmek / Umudu / Beyazı ülkemize hakim kılmak için yeniden
ve yeniden mücadele etmeye kararlıyız.
Kıbrıs Türk Toplumu çaresiz, umutsuz değildir.
Yine meydanlarda ülkesine, onuruna sahip çıkacaktır.
Sendikal Platform
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20/04/2016
Nükleerin tehlikesini dün Çernobil'de, bugün Fukushima'da yaşadık, Girne'nin kıyısından 90 km uzakta olan Akkuyu'da böyle bir senaryonun tekrarlanmaması için
hiç bir gerekçe yok!
Nükleere karşı iki toplumlu eylem
26 Nisan 2016, Salı, saat 19:30, Ledra (Lokmacı)
İnsanlık, çokça reklamı yapılan nükleer santrallerin güvenli olduğu olgusunun şüpheye ne kadar açık olduğu konusunda dramatik bir şekilde bilinçleniyor. Bu bağlamda,
Avrupa ve dünya kamuoyunun seferberlik içinde nükleer silahlara ve santrallere hayır
demesinin önemi ve zorunluluğu gitgide artıyor.
Japonya'daki nükleer kaza, birçok ülkenin nükleer projelerine karşı küresel bir protestoya neden olmaktadır. Bu ülkelerden biri de, Kıbrıs'ın karşı sahillinde ve deprem kuşağı üzerinde olan Akkuyu'da bir nükleer santral inşa etmeyi planlayan Türkiye'dir.
Buraya inşa edilecek bir santralin hem normal faaliyeti sırasında hem de ciddi bir
kaza sonucunda yayılacak olan radyasyon, yakında yaşayan insanlar dâhil tüm canlıların yaşamını tahrip edecektir. Doğu Akdeniz havzası çok geniş ve iç içe geçmiş bir ekosistemdir. Bir radyasyon sızıntısı olması durumunda santralin çevresindeki onlarca
kilometrelik bir alan zarara uğrayacaktır.
Otuz sene önce bugün meydana gelen Çernobil kazası hâlâ Karadeniz havzası çapında
insanlara ve çevreye sorunlar yaratmaktadır. Atmosfere radyasyon sızıntısı nedeniyle
yaşanan binlerce ölüm, ölü doğumlar ve hastalıklar, aynı hatanın tekrarlanmasına izin
vermemektedir. Japonya'nın bugün karşı karşıya kaldığı nükleer tehlike, dünyanın birçok bölgesi ve özellikle de Ecemiş fay hattı yakınında olduğu bilinen Akkuyu için önemli
bir örnektir.
Nükleer atıklar kendi başlarına etkileri yüzyıllar sürecek büyük bir ekolojik faciadır,
ve sızıntı tehlikesinin her zaman var olması nedeniyle kimse güvenli bir şekilde ortadan
kaldırılabileceklerini iddia edemez. Nükleer atıkların ortadan kaldırılmasının maliyetinin
çok yüksek olması, nükleer enerjinin ucuz bir kaynak olduğu yönündeki iddialara bir
yanıt oluşturmaktadır. Ne bu maliyet ne de çevreye verdikleri zararın maliyeti hesaplanmaktadır. Gerçekten merak etmekteyiz: Kim nükleer attıkları on binlerce yıl topraklarında muhafaza etmek isteyebilir?
Bütün Kıbrıslıları, Çernobil faciasının 30. yıldönümü olan 26 Nisan akşamı akşamüzeri 19:30-20:30 saatleri arasında Ledra Sokağının her iki tarafında Çernobil mağdurlarını anmak için mumlarıyla toplanıp insan zincir oluşturmaya davet ediyoruz.
Unutma, nükleer güç tehlikelidir. Nükleerin tehlikesini dün Çernobil'de, bugün
Fukushima'da yaşadık, Girne'nin kıyısından 90 km uzakta olan Akkuyu'da böyle
bir senaryonun tekrarlanmaması için hiç bir gerekçe yok!
Gelin, sesimizi çocuklarımızın geleceği için yükseltelim!
Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi
(BKP), Kıbrıs Yeşiller – Yurttaşlar İşbirliği, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), EDON,
Kıbrıs Genç Yeşiller (NE.OI), PEO, Dev-iş, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, ÇAĞ-SEN, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Yeşil
Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Ekoloji Hareketi (Oikologiki Kinisi), Akama'nın
Dostları, Bağımsızlık Yolu, Sanatçı ve Yazarlar Birliği, HASDER, Baraka, FEMA, Kuir
Kıbrıs Derneği
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1 MAYIS ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Bizler işçiler, emekçiler ezilen ve dışlanan tüm kesimler, bu dünyanın öfkesini başka
bir dünyayı yaratma arzusuna dönüştüren direnişçiler…
1 Mayıs 2016'ıyı organize etme, mücadele bayrağını yükseltmek için yeniden bir aradayız…
1940'lı yıllarda verdikleri ortak çetin sınıfsal mücadelelerle sosyal güvenlik, sekiz saatlik çalışma günü, örgütlenme hakkı gibi Kıbrıs işçi sınıfı açısından temel kazanımların
elde edebilmesini başaran Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü işçileri saygıyla anarak, Kızıl
1 Mayıs'ını kutluyoruz.
1 Mayıs 2016'ya girerken, dünyamız ve bölgemizde yaşanan kaos gittikçe derinleşirken, bölgemizdeki sürdürülemez yapı da biz Kıbrıs'ta yaşayan toplumlar üzerinde baskısını gün geçtikçe daha da arttırıyor.
İçinde bulunduğumuz coğrafyada, emperyalist kapitalist düzen, halklara ve emekcilere sadece savaş, ölüm, gözyaşı, göç, işsizlik, yoksulluk, ırkcılık ve ayırımcılık yaşatmaktadır. Dünyadaki ve bölgemizdeki tüm kirli savaşları bir kez daha lanetlerken, 1
Mayıs emeğin dayanışma gününde, ezilen dünya halklarına dayanışmamızı iletiyoruz.
Neoliberal politikaları hem Kıbrıs'ın kuzeyinde hem de Kıbrıs'ın güneyinde emekçi kesimleri yoksulluğa ve modern kölelik koşullarına sürüklerken; ekolojik talan, toplumsal
cinsiyet eşitsizlikleri giderek artarken, en temel demokratik hakların kapsamı da daraltılmak istenmektedir.
Kıbrıs'ın kuzeyinde Ankara'nın dayattığı politikalar gittikçe şiddetlenmektedir. Suyun
özelleştirilerek su hakkının gasp edilmesi, yeni ekonomik protokolle neoliberal saldırıların acımasızca devam ettirilmesi, elektik, telefon ve limanların özelleştirilmesinin gündemde olması, hukuk sisteminin Türkiye hukuk sistemi ile aynılaştırılması çabası, yeni
yasalarla birlikte en temel demokratik hakların daraltılmasının gündemde olduğu bir
dönemde 1 Mayıs 2016, topluca bir direnişi örmenin çıkış noktası olabilir.
Güneyde emekçiler ve toplum Anastasiadis hükümetinin Troyka ile üzerinde anlaştığı
ve ekonomik durgunluğa, işsizliğin ve yoksulluğun dramatik bir biçimde artmasına, eğitim-sağlık ve sosyal devlette kesintilere götüren memorandumun uygulanmasının sonuçlarını yaşamaktadırlar. Memorandumun bitmesine rağmen neoliberal yıkımın etkileri
ve kendisi hala devam etmektedir. Resmi olarak krizden çıkmış gibi gösterilse de, yaşamsal anlamda kriz emekçilerin hayatları üzerindeki etkisini hala göstermektedir.
Küresel ekonomik kriz, dünyanın gittikçe bir kaos girdabına sürüklenmesi ve yol açtığı
sonuçlar Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin ortak sınıfsal çıkarlarını daha net göstermektedir.
Neoliberal kemer sıkma politikaları ve emekçilerin kazanımlarının yok edilmesi işçilerin, yoksulların, göçmenlerin, ekolojistlerin, kadınların, cinsel yönelimi farklı bireylerin
mücadelelerini yoğunlaştırmaları gerektiğini açıkça göstermektedir.
Bu politik ve ekonomik koşullarda, Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesinin en acil gereksinim olmaya devam ettiği görüşündeyiz. Çözümsüzlük artık bizler için geleceksizlik anlamı taşımaktadır.
Kıbrıs sınıf sendikacılığı, bölgede yabancıların değil, Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet
edecek ve ilkeler temelinde varılacak varılacak bir çözümü hedeflemesi gereken müzakereler sürecini desteklemektedir.
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Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin yanında adadaki emekçilerin ortak eylem
ve mücadelelerinin yoğunlaştırılması ve güçlendirilmesi aynı zamanda milliyetçiliğe, şovenizme ve bölünmeye karşı mücadele görevini yerine getirmektedir. Bu anlamda gerek
kuzeyde gerekse de güneyde ırkçı, milliyetçi ve faşist odakların hareketlenmesine sol ve
demokrasi güçlerinin taviz vermemesi gerekmektedir.
Çözümsüzlük durumu, her iki bölgedeki statüko ve ayrılıkçı kesimlerin çıkarına gelirken, toplumlarımızın en genel çıkarları çözümden ve barış zemininin inşasından geçmektedir.
Ülkemizi ve Kıbrıs üzerinde yaşayanları yeniden birleştirecek, karşılıklı olarak kabul
edilebilecek siyasal eşitliğe dayalı adil bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmemiz için iki lideri bugüne kadar üzerinde anlaşmaya varılmış olanlar temelinde iyi
niyetle çalışmaya çağırıyoruz.
Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasal eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı, iki bölgeli iki
toplumlu bir federasyon çözümüne ulaşma çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya
devam ediyoruz. Kıbrıs'ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız ve askersizleştirilmiş, Kıbrıslıların tümünün ortak vatanı olacak, üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözüme ulaşma
çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam ediyoruz.
Kıbrıslıtürk-Kıbrıslırum, Kıbrıs'ın tüm emekçilerini ülkemizin sınıf sendikacılığı hareketinin etrafında bir araya gelmeye çağırıyoruz.
Türkiye'nin Kıbrıslı Türkleri kolonileştirmesine hayır…
Troyka'nın dayatmalarına hayır…
Çalışma koşullarının düzensizleştirilmesini, özelleştirmeleri, sosyal devletin ortadan kaldırılmasını dayatan kemer sıkma politikalarına hayır…
Kapitalist tahakküme, ekolojik talana, ırkçı, cinsiyetçi, etnik her türlü ayrımcılığına hayır…
Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına
ilişkin kazanımları ve sosyal kazanımları korumak için,
Kıbrıs sorununun çözümü, yurdumuzun ve toplumlarımızın yeniden birleşmesi
için birlik içinde mücadele edelim.
Emeğin Kıbrısı'nı hep birlikte kuralım!
Yaşasın 1 Mayıs
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Tarih: 24/05/2016

Can Çekişen Üretim de Bitirilecek

Son günlerde UBP-DP hükümeti tarafından suyun fiyatının belirlenmesi ve seyrüsefer
harçlarının akaryakıta yansıtılması ile ilgili çalışmalar yapıldığı yönünde açıklamalar
gündemi meşgul etmektedir. Su ve akaryakıt ürünleri hem tüketim malı olarak direkt
tüketiciler tarafından tüketilmekte, hem de ülkemizde üretim için önemli birer girdi olarak kullanılmaktadır. Bu durumda suyun on katı artırılarak benzin fiyatına denk getirilmesi üretimi olumsuz yönde etkileyeceği gibi, mal ve hizmetlerin pahalılaşmasını da
getirecektir.
Diğer yandan seyrüsefer ruhsatları harçlarının akaryakıt ürünlerine yansıtılması,
akaryakıt fiyatlarında artışlara neden olacağı gibi enflasyon oranının da yükselmesine
neden olacaktır. Bunun neticesinde iğneden-ipliğe tüm tüketim mallarına zam yapılması
kaçınılmaz olacaktır.
Genel olarak emekçilerin tümünün satın alma gücünün düştüğü, zenginin daha da
zenginleştiği, orta sınıfın ortadan kaldırıldığı bu ortamda çalışanlara ek yükler getirecek
ve alım gücünü daha da geriletecek bu politikaları kabul etmemiz mümkün değildir.
KTOEÖS, üretimi yok edecek, vergisini devlete ödemeyenleri ödüllendirecek, hayat
pahalılığını artıracak, çalışanları ve dar gelirlileri daha da fakirleştirecek, özelleştirmeyi
hızlandıracak politikalara karşı mücadelesini sürdürecektir.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.
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01.06.2016
NİYETİNİZİ BİLİYORUZ
Kıbrıs'ın kuzeyinde Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki gibi hukuk dışı bir devleti, idare, soygun düzeni kurulmuştur. Dünya'dan tecrit ettirilen buna karşın, küçük
bir azınlığa sağlanan muazzam ayrıcalıkların olduğu bir düzen yaratılmıştır. Siyaset
sorun çözen, halka hizmet eden değil, şirketlere avantajlar sağlayan, kar kapısına dönüşmüştür. Kıbrıs'ın kuzeyinde siyasiler, sağlanan ayrıcalıklar yüzünden kendilerini Demokrasinin sahibi olarak görmeye başlamışlardır.
Hükümetlerin sürekli kurulması ve bozulması, aynı siyasetçilerin dönme dolap gibi
sürekli Bakanlık yapma konumuna getirmiştir. Ülkeyi sistemsizliğe, plansızlığa programsızlığa iten, sadece rejim yandaşlarına hizmet eden bir devlet anlayışı kurulmuştur.
Ülkemizde siyaseten fosilleşmiş, yasakçı zihniyetlerin, ırkçılıkla, faşizmle 21. Yüzyılda
da demokrasi katledilmeye devam etmektedir. Siyaset kirlenmiştir, artık çirkef kokuları
etrafı sarmıştır. Halkımızın siyasete ve siyasetçilere güveni kalmamıştır.
Yasaları, Anayasayı en çok koruması gerekenler halka zulüm yaparak yasaların, Anayasanın sahibiymiş gibi hareket etmektedir. UBP-DP hükümeti, Anayasanın 32. Maddesinde yurttaşların önceden izin almaksızın barışçı gösteri ve yürüyüş yapma hakkına
sahip olduğu belirtilmesine rağmen GENELGE ile gösteri ve yürüyüş hakkının izin almaya bağlanması siyasetin kirliliğini, siyasetçinin ise ulaştığı yüzsüzlüğün, şımarıklığın,
iktidar sarhoşluğunun dışında izahı yapılamaz.
BEY Yönetimi döneminde bu ülkeye dayatılan politikalar, yerli işbirlikçi yönetimlerle
uygulamaya sokulmuştur. Gerektiğinde çatıştırılan halk, ayrılmaya, bölünmeye zorlanmıştır. Bugün adamızın bölünmesi, küçük, ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarları doğrultusunda kalıcılaştırılmak istenmektedir. Yıllardır yapılan iki toplumlu eylemlere, gösterilere
aynı Yasa, Anayasa ile müdahale etme gereği duymayan Polisin “Fazıl Önder'i” anma töreninde Kıbrıslı Rumları tutuklamaya çalışması, arkasından da Genelgelerle bütün demokrasiyi, Anayasayı ortadan kaldırmak istemesi, ülkemizde yaratılmaya çalışılan
ayrılıkçı, çıkarcı rejimin devam ettirilmek istenmesinin göstergesidir.
AKP'nin Bey Dönemini aratmayacak şekilde Kıbrıs Türk Toplumunu dönüştürme baskıları devam etmektedir. Sözde ekonomik olan Dayatma Siyasi ve İdeolojik Paketlerle
Kıbrıs'ın kuzeyinde yeni bir Statüko yaratılma hevesi oluşmuştur. Kıbrıs Türk Toplumunun yarattığı tüm zenginliklerine, kurumlarına bir yandan el konulurken, bir yandan
da halka rağmen polis, sermaye yasaları geçirilmekte, var olan Yasa ve Anayasadaki demokratik unsurlar hiçleştirilmektedir.

Bugün Kıbrıs Türk Toplumuna sadece Paketler değil, Siyaset de, Siyasiler de, Hükümetler de dayatılmaktadır. Halkın ne düşündüğü sorulmadan UBP-DP Hükümeti tepeden kurdurulmuştur. Kurulan Hükümetin ilk söylemi, Efendisine hizmet eden Köle
söylemi gibi, ideolojik ve siyasi olan Dayatma Paketin İMZALANACAĞI olmuştur.
Bugüne kadar uygulamaya sokulan onlarca Paketin Kıbrıs'ı getirdiği nokta ortada
iken, demokrasi söylemi ile halkı kandırmanın mümkün olmayacağını anlayanlar, POLİS
DEVLETİ yaratarak koltuklarında daha rahat, korkusuz oturmaya devam edeceklerini
sanmaktadırlar.
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Sn. İçişleri Bakanının yayınladığı Genelge, siyasal körlüğün, Yasalara, Anayasaya,
demokrasiye uymayan, ama Efendiye hizmet eden, koltuklarında oturabilme, soygun
düzenine, ayrıcalıklara devam talebinin siyasi zihniyetini taşımaktadır. Bu ikiyüzlü, çıkarcı siyasetin Kıbrıs Türk Toplumunu getirdiği nokta, bugün deşifre olmuştur.
Sn. Bakan ve Hükümeti bilmelidir ki, uygulamak istedikleri baskıcı, yasakçı anlayışın
arkasındaki aile, zümre ve şirket menfaatleri açık ve net olarak su yüzüne çıkmıştır.
Halkımız 40 – 50 senede neler olduğunu, neler yapılmak istendiğini iyice kavramıştır.
Bir kez daha aynı hatalara, aynı işbirlikçilere geçit vermeyecektir.
Anayasaya rağmen ferman yayınlayanların FERMANI tanınmayacaktır!
Halkımız;
Ülkemizde Barış,
Hak ve Adalet,
İnsanca Yaşam,
Kendi ülkesinde Halkın İradesine sahip bir idare oluşturulana kadar,
Siyaset kirliliğinden arındırılana,
İnsan Hayatına ve Özgürlüğüne değer verilene kadar
MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEKTİR.
UBP-DP Hükümeti ve Bakanlarının, Sendikal Platformun bugünkü barışçı protestosunu ve eylemini algılamış olduklarını umarız.
At Gözlüğü ile hareket ederek, Saltanatlığa soyunarak, hadlerini aşmamalarını, halkımızın sabrını ve iyi niyetini zorlamamaları çağrısını yapar ve GENELGENİZİ sizlere
iade ederiz.
Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı
Sendikal Platform (a.)

222

06.06.2016
Kıbrıs Türk Toplumuna İHANET ETMEKTEN Vazgeçin
Koordinasyon ofisinin kurulması ile ilgili antlaşmasının içeriği yıllardır gençlik, kültür
ve spor alanında yapılan çalışmaları görmezlikten gelen, sıfırlayan bir güvensizliğin, öngörüsüzlüğün izlerini taşımaktadır. Türkiye'den atanacak memurlarla alternatif gençlik
merkezleri, idareleri oluşturulmasının maksadı nedir?
Yıllardır Kıbrıs'ın kuzeyine bilinçli olarak uygulanan politikaların ulaştığı nokta Kıbrıs'ın kuzeyini kara para aklama merkezi, bet ofisleri, gazinolar, kumarhaneler, kerhaneler, mafya, uyuşturucu cenneti yapmıştır. Bugün üniversiteler, oteller, şirketler bu
ülkeye kalkınma değil, suç ithal etmeye başlamıştır. Eğitimde, kültürde, sporda dahi
dayatma devam etmektedir. Bu politikaların Kıbrıs Türk Toplumunun varlığına yönelik
bir saldırı olduğu artık iyice anlaşılmıştır. Bu politikalara destek vermek ise ihanetle eş
anlamlıdır.
UBP-DP Hükümetini Uyarıyoruz!
Tuttuğunuz Yol, Yol Değildir!
UBP-DP Hükümeti göreve gelir gelmez, Dayatma Pakete imza koyacağını açıklaması,
arkasından daha önceden gündeme gelen ve büyük tepki alan “Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yurtdışı Koordinasyon Ofisine” onay vermesi Kıbrıs Türk Toplumuna karşı bir ihanettir.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin siyasi eşit ortağı olan bir toplumun sürekli aşağılanması, hiç
kimseye bir fayda sağlamayacağı açıkken, bunda ısrar edilmesi başta siyasi körlüğün
boyutunu ortaya koymaktadır.
Kıbrıs Türk Toplumunun bütün kurumlarını tehdit eden bu anlayış kabul edilemezdir. İnönü Meydanında kendi ülkemizin efendisi olmaya ant içen “Ne Yama, Ne Rehin
Olmak İstemiyoruz” diyen bir toplumun siyasileri / seçilmişleri, o toplumun varlığına
karşı bu kadar aleni saldırabiliyorsa, bunun adı İHANETTİR.
Koordinasyon ofisi ile ülkemizde oluşturulan paralel yapılara bir yenisinin eklendiğini
herkes bilmektedir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Merkez Bankası, Yardım Heyeti,
Sivil Savunma, İlahiyat Okulu ve bunun gibi kurumların oluşturulmasının amacı nedir?
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu halinden rahatsız olmayan, AKP Hükümetinin bunda ısrar
etmesi, ikiyüzlü bir siyasetin ideolojik amacına yönelik değil midir? Kıbrıs Türk Toplumunun temsilcilerinin eyyamcılığı ve şakşaklığı ihanet etmek değil midir?
AKP'nin Kıbrıs'ta çözüm isterim görüntüsü, Su, Paket, Koordinasyon ofisi ile atılan
adımlarla sahte olduğu daha net ortaya çıkmıştır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)

223

11/06/2016
Sendikal Platform: “Reddediyoruz!”
Sendikal Platform olarak, Koordinasyon Ofisi'ne karşı Reddediyoruz Platformunun, gençliğin dinamik katılımı ve desteği ile başlatmış olduğu eylem ve mücadele sürecini selamlıyor, tüm halkımızı bu mücadeleye omuz vererek sokağa çıkmaya çağırıyoruz.
Türkiye hükümetlerinin yıllardır gerek ekonomik ve siyasal alanda uyguladığı politikalar
Kıbrıslı Türkleri hem kendi öz varlıklarından yoksun bıraktı hem de kendi geleceğimizin
kendimiz tarafından belirlenmesine engel olundu. Gündemde olan Koordinasyon Ofisi ise
yıllardır uygulanan ekonomik, siyasal ve manevi alanlarda Kıbrıslı Türkleri geleceksizleştirme siyasetinin kültürel ve sosyal alandaki en vahim yansımasıdır.
Ekonomik üretim alanında Kıbrıslı Türklere ait olan kurumlar teker teker batırılıp özelleştirilerek, elimizden alınırken; açılması planlanan Koordinasyon Ofisi ile Spor ve Gençlik
dairesi, gençlik kampları, spor tesislerimiz, yurtlarımız toptan Türkiye tarafından ülkemize
atanacak olanların işletmesine verilecek. Bununla da sınırlı kalınmayacak, söz konusu ofis
ülkemiz kültürü ve gençliği ile ilgili projeler üreterek, etkinlikler ve aktiviteler organize edecek.
AKP'nin Türkiye'de iktidarını kültürel ve sosyal alanlarda kurduğu iktidar ilişkileriyle
perçinlediğini hatırlarsak, “Türkiye'de ne varsa Kıbrıs'ta da olacak” cümlelerinin altında,
Kıbrıslı Türk kültürünü, gençliğini ve geleceğini kurumlarıyla birlikte dönüştürme ve bu
alanlar üzerinde de Türkiye'nin kontrolünün sağlanması yatmaktadır. Koordinasyon Ofisi
anlaşması ile neler olacağını kısaca hatırlamakta fayda var:
a) KKTC'deki Spor ve Gençlik daireleri işlevsiz bırakılacak.
b) Tüm proje ve uygulamalar bu ofis tarafından belirlenecek.
c) Ofisin başına Türkiye Cumhuriyeti'nden bir başkan atanacak.
d) Ofis içerisinde çalışacak olan bütün personellerin istihdamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti
tarafından belirlenecek.
e) Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek yetkililere diplomatik dokunulmazlık verilecek.
f) Tüm gençlik kampları ve yeni yapılacak kamplar ayrıca bu kampların işletmesi ofise devredilecek.
g) Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin işletmesi bu ofise devredilecek.
h) Projeler KKTC tarafında sunulsa da, ofis uygun bulduklarını uygulayacak.
i) KKTC'de var olan yurtların ve ileride yapılacak olan yurtların irade ve izinleri bu ofise
devredilecektir. j) Ofisin istediği tüm bilgileri KKTC devleti olarak vermekle yükümlü olunacak.
k) Projelere veya ofisin çalışmalarına KKTC olarak hiçbir engelleyici şart konulamayacak.
l) Bu anlaşma bir taraf tarafından iptal edilmediği her beş yılsonunda beş yıl daha uzayacak. Sendikal Platform olarak, Koordinasyon Ofisini reddediyoruz. Çünkü bu ofis bizleri
sosyal, kültürel ve spor hayatında nefessiz bırakacak. Koordinasyon Ofisi gün geçtikçe
daralan yaşam ve özgürce hareket etme alanlarımızın biraz daha daralması anlamına
gelecektir. Bundan dolayı reddediyoruz! Çünkü bizler bu ülkede yaşayan insanlar olarak, kendi kültürümüz ve geleceğimiz üzerindeki söz hakkımızı ve irademizi hiçbir sömürgeci anlayışa devretmeyeceğiz.
Reddediyoruz çünkü bu topraklarda yetişen gençliğin geleceği, dışardan dayatma kurumların değil, gençlerin kendi özgür iradeleri tarafından şekillenecektir.
Reddediyoruz çünkü gençlik bizim, Kıbrıs bizim!
Sendikal Platform(a)
Basın-Sen
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Koordinasyon Ofisini Reddediyoruz
17 Haziran akşamı Reddediyoruz Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe
binlerce kişi katıldı, Lefkoşa sokakları 'koordinasyon ofisini reddediyoruz' sloganı ile inledi. Dereboyu Citroen Işıklarından Cumhurbaşkanlığı sarayına, ardından Meclis önüne
yüründü.
Reddediyoruz Platformu adına Zeki Çeler'in Cumhurbaşkanlığı önünde okuduğu açıklamada, Akıncı'nın toplumun endişelerine kulak tıkamayarak, Koordinasyon Ofisi Anlaşmasını Anayasa Mahkemesi'ne göndermesinin toplumsal barış ve huzura önemli bir
katkı yaptığı belirtilerek, zeytin dallarından yapılmış çelenk sarayın kapısına bırakıldı.
Sloganların şarkılara karıştığı eylemde, Meclis'te anlaşmaya onay veren 27 Milletvekilinin isimleri tek tek okundu, milletvekilleri için "reddediyoruz" diye bağırıldı.
Reddediyoruz Platformu'nun Cumhurbaşkanlığı önünde okunan basın açıklaması ise
şöyle:
13 Haziran Pazartesi akşamı, günlerdir süren eylemlerimizin ardından hükümet kanadında yer alan milletvekillerinin gençliğin sesine kulak vererek anlaşmayı onaylamayacağını umut ediyorduk. Gün boyunca kendilerine “bir damla onur” diye seslenerek,
kendi kendimizi yönetme hakkımız doğrultusunda, biraz irade sahibi olmalarını umut
ettik. Fakat Genel Kurul sırasında, anlaşmadaki sıkıntıların farkında olduklarını belirttikleri halde, hükümet yetkilileri, o akşam halkın sesine kulaklarını tıkadı ve alelacele
meclise getirdikleri yasayı, gece geç saatlerde onaylayarak, hayatları boyunca unutamayacakları, unutturmayacağımız bir yanlışa imza attılar.
Tam da bu noktada, Pazartesi akşamı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ülke gençliği ve halkın önemli kesiminin anlaşma ile ilgili hissettiği rahatsızlığa kayıtsız kalmayarak, Meclis Başkanı Sibel Siber'i araması ve süreci aceleye getirmeme çağrısı yapması,
başta eylemlilik halinde bulunan gençler olmak üzere, toplumumuzun genelinde olumlu
bir adım olarak karşılanmıştır. Tamamen meşru ve haklı taleplerle, birçoğu hayatında
ilk kez meclis önünde protesto gerçekleştiren gençler, Hükümet tarafından görmemezlikten gelinmeye çalışılırken, Cumhurbaşkanı tarafından dikkate alınmış olmaları, toplumumuzun seçilmişlere güveninin daha fazla sarsılmaması anlamında önemli bir
adımdı.
Cumhurbaşkanı'nın kaygısı sonucu 14 Haziran Salı sabahı Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanlarına Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı davete Başbakan'ın icabet etmemesi, halka karşı yapılmış saygısızca bir harekettir. Hele de söz konusu toplantı, bu
ülkenin geleceğini yakından ilgilendirecek bir yasayken, Başbakanın buna kayıtsız kalabilmesi hem bugünümüz hem de geleceğimiz için ciddi şekilde kaygı vericidir.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığındaki toplantı sonrasında hükümet ortaklarından
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın yapmış olduğu açıklamalar, kendi kendini yönetmek ve geleceği hakkında söz sahibi olmak gibi
meşru taleplerle eylem yapan platformumuz ve platform üyesi gençler tarafından tepki
ile karşılanmıştır.
Bu sabah itibari ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kendisine onay için sunulan
ve onun bir parçası olan protokolü Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi ülke tarihimiz
ve geleceğimiz için tarihi bir adımdır.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anayasa'nın kendisine vermiş olduğu hakları kullanmış ve
protokolün tamamının ve özellikle 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 7'nci maddelerinin
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Anayasa'ya uygun olup olmadığı konusunda karar vermesini talep etmiştir. Reddediyoruz platform olarak, toplumsal ve geleceğimizi ilgilendiren bir konuda, Cumhurbaşkanı'nın sesimize kulak vermesi ve hukuk çerçevesinde haklarını kullanarak Anayasa'dan
görüş istemesinden ötürü duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor, toplumsal barışa
yaptığı bu katkıdan ötürü Cumhurbaşkanlığı makamına zeytin dallarından yapılan bu
çelengi bırakıyoruz.
Reddediyoruz Platformu:
Halk Sanatları Derneği (HASDER) , HASDER Gençlik Kulübü, Akçay Kültür Sanat
Derneği (AKDER), Gençlik Merkezi Birliği, Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER), Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Gençlik Kampları Gönüllü Liderleri, Kıbrıs Havaları Derneği, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), "Kalavac Yerel
Değerleri Yaşatma Derneği (KAYED), KAYDER, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi (AFSA), Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Toparlanıyoruz, BARAKA Kültür Merkezi, Dikmen Gençlik Merkezi
(DİGEM), Alayköy Folklor Derneği, Dördüncü Duvar Düşünce Derneği, Lefkoşa Folklor
ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD), Güzelyurt Atılımcı
Sanat Derneği (GASAD), Sevgi Çiçeği Derneği (SEÇDER), Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat
Merkezi, Özgür Adımlar Kültür Sanat Derneği, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Toplumcu Demokrasi Partisi, TDP Gençlik Örgütü, TDP-Tocek, Birleşik Kıbrıs
Partisi (BKP), BKP Gençlik Meclisi, BKP Kadın Meclisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik
Örgütü (CTP-G.Ö), Bağımsızlık Yolu, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), YKP-Fem, Tango Cyprus,
Devrimci Komunist Birlik, Boran Kültür Merkezi, Üretim Merkezi, Kuir Kıbrıs, Mağusa
İnisiyatifi, EMAA, MAGEM, Feminist Atölye (FEMA), Dayanışma, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Kıbrıs Pir Sultan, Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Lefkoşa Sanat Tiyatrosu (LST), Çağ - Sen, Türk-Sen, KTAMS, DAÜ-SEN, Kıbrıs
Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
(KTOEÖS), EL-SEN, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Sendikal Platform.
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13.07.2016

Ortak Basın Açıklaması
Eğitim alanında örgütlü dört sendika (KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN)
GAÜ özelinde adamızın kuzeyinde yaşanan çarpık ekonomi, eğitimin ticari bir meta olarak görülmesi, emek sömürüsü ve özel sektörde sendikalaşma konularını ele alarak değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Sendikal Platformun bu konudaki çalışmalarının önemi çerçevesinde, daha aktif ve
sonuç alıcı eylemlere gidilmesini kararlaştıran sendikalarımız, 14 Temmuz'da KTAMS'ta
Sendikal Platform'un konu ile ilgili düzenleyeceği toplantıda, özel sektörde sendikalaşma
konusunda aktif eylemlerin gündeme getirilmesi için öneriler üretti.
Bugün yaşanan sendikasızlaştırma ve emek sömürüsünün temel sorumlusunun bugüne kadar hükümetçilik oyunu oynayıp, sermayeden yana tavır koyanlar olduğu tespiti
yapıldı. Seçim dönemlerinde halka sözler veren siyasi partilerin, hükümet olduktan
sonra sendikalaşma ve insanca yaşayacak asgari ücret gibi sözlerini unutup, sermayeye
ayrıcalık yaratan vergi affı, stok affı ve ayrıcalıklı vergi muafiyetlerini yasal yapmaları
bunun en güzel örneğidir.
Bunun yanında hükümetlerin, çalışanların sosyal güvenlikleri ile ilgili yatırım yapmayan kuruluşlara karşı siyasi rüşvetler karşılığı herhangi bir yaptırıma gitmemeleri
bunun yerine sosyal sigorta, emeklilik yaşını ve primleri artırarak bu ganimetçi zihniyetli
sermaye çevrelerinin yanlışlarını emekçilerin sırtına yıkmaları sorunların temelini oluşturmaktadır.
Basına yansıyan GAÜ meselesi gibi diğer birçok özel eğitim kurumunda da emek sömürüsü had safhaya ulaşmıştır. Eğitim alanındaki emek sömürüsünün önüne geçmek
için hak mahrumiyetine uğrayanların sorunlarını çözmek ve psikolojik ve hukuksal destek olmak amacıyla Ledra Hukuk Bürosu (0392-2278751), özel sektörde çalışan eğitimcilere ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bununla birlikte Sendikal Platform ile
örgütlenme çalışmaları için somut öneriler geliştireceğiz.
TC hükümetlerinin dayattığı ekonomik ve siyasi yaptırım içeren paketlerin ve yerli işbirlikçi siyasilerle sermaye kişilerinin Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklenmesinde
önemli bir etken olduğu bir gerçekliktir. Siyasi ve şahsi çıkarların, toplumsal çıkarların
önüne geçtiği bu düzende, örgütlerimiz Sendikal Platform çatısı altında en geniş mücadele verme kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır.
Saygılarımızla,

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
Tarık Timur
KTÖS Genel Sekreteri DAÜ-SEN Başkanı
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Tuncay Mizan
DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı

22 Temmuz 2016
Ortak Basın Açıklaması
Adamızın kuzeyinde yaratılan ekonomik yapı sermayenin çıkarlarını en iyi şekilde korurken kaçak ucuz işgücü kullanma ve sosyal yatırım yapmadan çalıştırma şeklindeki
acımasız emek sömürüsü de sınırsız bir şekilde devam ettirilmektedir.
Kayıtsız iş gücünün sayısı bilinmemekle birlikte toplam kayıtlı sigortalı sayısı 81 bin
civarında olup bunun 47 bin kişisini KKTC vatandaşları, 34 binini de diğer ülke vatandaşları oluşturmaktadır.
Devleti yönetenler kayıtsız çalışanları kayıt altına almak için yeterince uğraş vermediği
gibi, kayıtlı olarak çalışanlar ise çeşitli sorunlarla boğuşmakta ve emeklerinin karşılığını
alamayıp, sosyal güvenceden de yararlanamamaktadırlar. İşverenlerin zamanında sosyal
sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapmamaları, yapılan yatırımların gerçek maaş
üzerinden gösterilmemesi, maaş ve ücretlerin zamanında ödenmemesi, ek mesai gerektiren çalışmaların ödenmemesi, düşük asgari ücret üzerinden yaratılan sömürü, tatil ve
dinlenme hakkı verilmemesi alışıla gelmiş köle çalıştırma mantığına göre uygulanan düzenlemelerdir. Bunun yanında iş güvencesi olmadan çalışanların geleceğinin patronların
iki dudağı arasındaki keyfi tutuma bağlı olması en önemli sorunlarımızdır.
Bu sorunların temelinde, emekçilerin örgütlenmelerinin ve sendikalara üye olmalarının gelmiş geçmiş hükümetlerin tutumları yüzünden engellenmesi yatmaktadır. Sendikalarımızın geçmişte bazı işyerlerinde örgütlenmeye yönelik yaptıkları girişimler,
hükümetlerin yasaları çalıştırmaması nedenleri ile örgütlenmeye çalışan emekçilerin işveren tarafından sokağa atılmaları ile sonuçlanmıştır.
Son dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesi'nde ortaya çıkan çalışanların maaşlarının ödenmemesi ve yatırımlarının yapılmaması ile ilgili durum aslında özel sektörün genelinde vardır. Acımasız bir şekilde devam eden bu emek sömürüsü ne yazık ki, devleti
yönetenler eli ile yürütülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasalar çerçevesinde müdahale etmesini gerektiren bu emek sömürüsüne göz yumulmaya devam
edilmektedir. Her seçim döneminde siyasi partilere patronların yaptığı katkıların bedelini
emekçi kesimler en ağır çalışma koşullarıyla öderken, seçimlerde oy satın alan siyasetçilerin de patronları kolladığı açıktır.
Kaçak işgücü, kaçak ekonomi ile sermayeye çalışan hükümetler vergi afları ile de sermayenin daha da semirmesine olanak yaratmaktadırlar. Sendikal Platform olarak çalışma yaşamını kölelik düzenine dönüştüren bu yapıyı yıkmak için uğraş vermede kararlı
olduğumuzu vurgularken, çalışma koşullarını hukuk içine alma, çalışma koşullarını insanca çalışıp yaşayabilecek düzeye getirme, çalışanlara sosyal güvenceye alma ve tüm
çalışanlara sendika üyesi olma hakları için mücadelemizi yükselteceğiz.
Saygılarımızla.

Sendikal Platform
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08.08.2016
BASIN AÇIKLAMASI
Dünya için bir trajedi olan, ilk olarak Hiroşima'ya, 2 gün sonra da Nagasaki'ye atom
bombasının atılmasının üzerinden 71 yıl geçti. Dünya toplumu bu trajedinin bedelini
atom bombalarının atıldığı anda ve bu bombaların etkilerinden dolayı daha sonra ölen
insanlarla ödedi. Birçok insanın üç nesil boyunca radyoaktif kirlilik yüzünden hayatları
mahvoldu.
Yıllar boyunca barışçıl nükleer kullanımı adı altında birçok nükleer kaza meydana
geldi. 1986 yılında meydana gelen Çernobil ve daha yakın zamanda yaşanan Fukuşima
kazaları kanıtlıyor ki, yapılan bir risk değerlendirmesi ve alınan herhangi bir önlem nükleer bir kaza olmayacağını garanti edemez. Bunun ötesinde, nükleer santralin günlük
kullanımında dahi doğaya ve bu doğada yaşan insanların yaşamları üzerinde olumsuz
etkileri vardır. Bunun yanında, nükleer enerji komşu bölge ve ülkeleri de geri dönüşü
olmayacak şekilde etkiler.
Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu, Girne'den çok da uzak olmayan, Türkiye'nin güney
sahilinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili gelişmeleri ve son durumu değerlendirdi. Aldığımız bilgiler gösteriyor ki, son aylarda yavaşlayan inşaat çalışmaları
yine hareketlendi. Platform olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Nükleer Santralin
inşa edildiği bölge de sadece siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlık değil, aynı zamanda
olağanüstü hal ilan edilmiştir ve çatışmalar olabilmektedir. Ayrıca bölgede terörist aktivitelerin olması ve santralin yapıldığı yerin yüksek deprem bölgesi olması da riskleri artıran diğer nedenlerdir.
Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu olarak, adamızın inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'ne Türkiye'deki birçok bölgeden daha yakın olduğunun altını çizmek isteriz. Ayrıca
bu konu bölgede mevcut olan diğer ülkeleri de ilgilendirmektedir. Bilinmesi gereken diğer
bir konu da, Sinop ve Edirne bölgelerinde inşa edilmesi planlanan iki nükleer santralin
de olduğu ve Mısır ve İsrail gibi ülkelerin de bölgede nükleer santral kurma girişimlerinin
olduğudur. Bunların yanında, Ermenistan'daki Metsamor ve Bulgaristan'daki Kozloduy
Nükleer Santralleri kullanılan eski teknoloji ve taşıdıkları yüksek riskten dolayı 10 yıl
önce kapatılmaları gerekmesine rağmen aktif bir şekilde çalışmaya devam etmektedirler.
Üyeleri Kıbrıs'ın tüm bölgelerinden gelen, çevre ve sosyal örgütlerden oluşan Kıbrıs
Nükleere Hayır Platformu, tüm Kıbrıslıların bu konuyla ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırmak için faaliyetlerine devam edecektir ve 9 Mayıs 2015 Nükleersiz Akdeniz Lefkoşa
Bildirgesi doğrultusunda çok taraflı işbirliğini geliştirecektir. Ayrıca platform olarak, bölgedeki ihtiyacın karşılanmasında çevre dostu olan yenilenebilir enerjinin kullanılmasını
da güçlü bir şekilde tanıtıp teşvik edecektir.
KIBRIS NÜKLEERE HAYIR PLATFORMU
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Tarih: 02/08/2016
NEDEN REDDEDİYORUZ?
Sendikal Platform olarak Kıbrısın Kuzeyinde oluşturulan ve küçük bir azınlığın ayrıcalıklı
rant rejimini ve bu rejimin Anti demokratik her türlü dayatmayla geliştirilmesini REDDEDİYORUZ.
Halkımızın, 80 binlerin meydanlara çıkarak tek yürek, tek ses haykırmış olduğu
taleplerini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Bu memleket bizim biz yöneteceğiz.
Her türlü dayatma ve müdahalelere hayır.
Suyu kurumlarımızı biz yöneteceğiz.
Ekonomik paket adı altındaki yıkım paketlerine hayır.
Anayasanın geçici 10. Maddesi kaldırılmalıdır.
Sivilleşmeye / demokratikleşmeye evet.
Biz planlamalı, biz yapılandırmalı, biz yönetmeliyiz.
Kıbrıs sorunu acil olarak çözülmeli, barışa ulaşmalıyız.
Koordinasyon ofisi, sivil savunma, GKK, Merkez bankası, İtfaiyeyi,
polisi biz yöneteceğiz.
Eğitimimizi gericilikten, tarikatlardan uzaklaşmalı bilimsel, demokratik laik temellere
oturtmalıyız. TC yardım heyeti kapatılmalı, TC Elçiliğinin müşavirlerinin seçilmişlere
rağmen ülkemizi yönetmesi sonlandırılmalıdır. Off-shoree bankacılık sistemi sonlandırılmalı,TC'den misyonerlik amacıyla din, öğretmen gibi görevlilendirmeler bitirilmelidir.
Toplumsal yapımıza uymayan özelleştirme, göç yasası gibi dayatma yasaları, paketleri
reddediyoruz. Yaşayışımıza, inancımıza, dinimize, dilimize, kültürümüze yapılan dayatmaları reddediyoruz. Özelleştirme adı altında kurumlarımıza çevremize, dağlarımıza el
konulmasını reddediyoruz.
Gazinoları, bet ofisleri, kumarhaneleri, ilahiyatları reddediyoruz. Hiçbir planlamanın
yapılmadığı ülkemizin oteller, üniversiteler çöplüğüne dönüşmesini reddediyoruz. TC'ye
olan uçuşların iç hatlara bağlanmasını reddediyoruz.
Son günlerde Türkiye'de yaşanan darbenin ülkemizde de bazı gerçeklerle hükümetlerin yüzleşmek zorunluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu darbe ve sonrasından dersler
alınması gerektiğine inanıyoruz. Ne askeri, ne sivil darbelerle demokrasinin gelmeyeceğini bilerek kendi kendimizi yönetme talebimizi yineliyoruz. Ülkemizde daha çok özgürlük, daha çok demokrasi; hukukun, adaletin kurumsallaşması talebimizi yineliyoruz.
Bu ilke ve prensiplerle yıllardır Demokrasi Mücadelesi veren Sendikal Platformun 3
Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 19:00'da Dereboyu Citroen önünde başlayacak olan
gençlerimizin REDDEDİYORUZ yürüyüşüne destek veriyor. Tüm sendikaları, sivil toplum örgütlerini, dernekleri, kurum/kuruluşları ve halkımızı destek vermeye çağırıyoruz.

Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı
Sendikal Platform a.
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28/09/2016
KTOEÖS'ten DEV-İŞ'e Destek

HER YERDE DEMOKRASİ VE İŞÇİ HAKLARI

Özel sektörde sendikalaşmanın kavgası devam ediyor. Yıllardır özel sektörde sendikalaşma mücadelesi devam ederken, az da olsa belli iş kollarında sendikalaşma gerçekleşmiş fakat yine de özel sektördeki işverenler sendikal örgütlenmeye karşı tavır
sergilemekte, adeta sendikalar düşman gibi görülmekte, işçiler ucuz iş gücü ve ağır şartlar altında köle gibi çalıştırılmaya devam edilmektedir.
Yabancı bir işverenin sahibi olduğu Haspolat Arıtma Tesisinde DEV-İŞ'e bağlı Emekİş yetkili olmuş ve işverenle toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. İşverenin tek taraflı olarak
toplu iş sözleşmesini feshetmesi ve işçileri açlığa mahkum etmesi kabul edilemezdir. Bu
uygulamayı protesto eder, DEV-İŞ'in bu haklı mücadelesine desteğimizi belirtiriz.
Özel sektörde örgütlenme, örgütsel mücadele ve hak arayışının daha da yükseltilmesi
için mücadelemizi sürdüreceğimizi, çalışanların hak ve özgürlüklerinin arkasında yer
almaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Hükümetlerin burada hakların kullanımından yana, sendikal örgütlenmeden yana
irade koyması gerekmektedir.
Özel Sektörde Sendikalaşmanın Kavgasını Selamlıyoruz

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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05.10.2016
Sendikal Platform Ortak Bildiri
Sendikal Platform olarak 4 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğumuz toplantıda almış
olduğumuz kararlarımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz:
1-) Kıbrıs Sorununun Çözülmesi: Kıbrıs Sorununun çözülmesi için iki toplum liderinin
başlangıçtan itibaren göstermiş olduğu çalışmaların devam ettirilerek sonuçlandırılması
gerekmektedir. Görüşmelerde ulaşılan nokta Kıbrıs Sorununun çözülmesinin ancak iyi
niyetli siyasi iradeye bağlı, son noktaya geldiği aşikârdır. Barış düşmanı, şoven, her barış
sürecini baltalamak uğruna çözümsüz bırakmaya çalıştığı konular (garantiler, toprak,
mülkiyet, yönetim) dahil bu güne kadar BM kararları ve iki toplumlun liderleri tarafından
ortaya konulan antlaşmalar, parametreler doğrultusunda karşılıklı anlaşarak halledilecek meseleler olduğu aşikardır. Kıbrıslıların çıkarına en kötü senaryo çözümsüzlüğün
kalıcılaştırılarak, barışa giden yoldan uzaklaştırılmasıdır. İki liderin iyi niyetli katkılarına
devam ederek federasyona ulaşmasının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz.
2-) BES, Hak Mücadelesi: BES'in yapmış olduğu hak mücadelesinde, Lefkoşa Belediyesini hortumlayanlar dahil, onlarca suçlu ortalıkta dolaşırken BES Yöneticilerine, üyelerine açılan davaların haksız olduğuna ve Mahkemenin bu davalara esas suçluları
kamufle edecek şekilde alet olmayacağına olan inancımızı belirtir, BES'e desteğimizi vurgularız.
3-) KTÖS Genel Sekreteri Avrupa Vatandaşlık Ödülü: KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil'e Avrupa Vatandaşlık Ödülünün verilmesini selamlıyoruz. İki toplumu birleştirici,
barış, dostluk, kardeşlik çabalarına atıfta bulunarak verilen bu ödülü hazmedemeyen
ırkçı, şoven, kafatasçı anlayışların yapmış olduğu her türlü saldırıyı kınıyor ve Sn. Şener
Elcil'e desteğimizi belirtiriz.
4-) DEV-İŞ'in ve Çalışanların Mücadelesi: Dev-İş'in ve arıtma tesisindeki çalışanların
zor şartlarda göstermiş olduğu mücadelenin en başından beri arkasında olduğumuzu,
yapılan hak, ekmek kavgasının başarılı olarak sonuçlanmasını selamlarız. Gerçekte özel
sektörde veya kamuda tüm çalışanların hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi belirtiriz. Özellikle özel sektörde sendikalaşmanın ve Toplu Sözleşme Hakkının
bir an önce yasal çerçevede hayata geçirilmesinin tekrar çağrısını yaparız.
Saygılarımızla,

Sendikal Platform adına
Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı
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“25 Kasıma Kadar 25 Bin İmza İle 5 Sığınma Evi Kampanyası”na sendikamız da katılarak okullarda destek için imza toplanıldı.
29 Eylül Perşembe günü, KTOEÖS Yürütme Kurulu üyeleri ile kampanya aktivistlerinin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da kampanyaya dahil olarak okullarda imza toplandı.
Görüşmede Kampanya adına söz alan SORÖV Başkanı Hatice Düzgün, uzun yıllar
sığınma evi çalıştırdıklarını, yüzlerce kadını misafir ettiklerini, önemli bir deneyim biriktirdiklerini ve son dönemde devletin destek olmaması sebebiyle ülkedeki tek sığınma
evini kapatmak zorunda kaldıklarını anlattı. Baraka aktivisti Nazen Şansal ise sosyal
devlet olmanın gereği olarak devletin sığınma evleri açma görevi olduğunu ve kadına yöneliki şiddeti önleme politikaları geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu kampanya ile
devlete bu ödevininin halk tarafından kamu oyu baskısıyla hatırlatıldığını belirtti. KTOEÖS Yürütme Kurulu Başkanı ve toplantıda hazır bulunan üyeleri de, kampanyayı takip
ettiklerini, imza toplayarak destek vermeye başladıklarını ve bu tarz toplumsal konulara
Sendika olarak her zaman duyarlı olduklarını belirttiler.

Kampanya 25 Kasım Cuma günü
imzaların Başbakana teslim edilmesi
ve aynı gün yapılan eylemle sona erdi.
Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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26.10.2016
RANT DÜZENİNE SON VERİLMELİDİR
Ülkemizde ne yazık ki yaratılan ve yaratılmakta olan rant düzenine tanık olmaktayız.
Birilerine çıkar sağlamak için yasalar çıkarılıyor, emirnameler iptal ediliyor, yasa hükmünde kararnameler çıkarılıyor. Rant sağlamak amacıyla ayrıcalıklı sermaye gruplarına
sit alanları peşkeş çekiliyor. Çevre, insan sağlığı hiçe sayılıyor. Yasalar hiçe sayılıyor.
Demokratik, Hukuk devleti olmaktan her geçen gün biraz daha uzaklaşılıyor. Beşparmak
dağları, Karpaz, Girne, yurdumuzun dört bir tarafı Hükümetlerin desteği ile talan ediliyor!!!!
Girne 2. Emirnamesi mahkeme kararıyla iptal edildi, ancak mahkeme kararı uygulanmıyor. Üstüne üstlük otel inşaatı sahibi zat buna karşı eylem yapanlara hakaret etmeyi kendinde hak olarak görüyor buna cüret ediyor. Bu kabul edilemez durumu
halkımıza defalarca yaşatanlar ise çözüm yerine ukala tavırlarla halkla dalga geçmektedir.
Hükümete çağrı yapıyoruz, bir an önce bu yağma düzene son verilmelidir. Bu oluşturulan kokuşmuş rant düzeni bitirilmelidir. Çevre talanına, peşkeşine son verilmelidir.
İmar yasası gibi gerekli yasal düzenlemeler yapılıp çevre koruma altına alınmalıdır.
Hukuk dışı uygulamalara son verilmeli, kararnameyle ilgili mahkemenin aldığı karar uygulanmalı yıkım işlemleri hemen başlatılmalıdır. Ülkenin fiziki planı yapılmalıdır. Çevrenin yok edilmesinin diyetinin gelecek nesillere fatura edileceği unutulmamalıdır.
UBP-DP Hükümetine Çağrımız ve Uyarımızdır:
“Gittikçe yaşanılacak yer olmaktan çıkardığınız ülkemizi gözlerinizi açıp görmeli ve
çok geç olmadan gerekli tedbirler almalısınız!!!”
“Sorun çözmek yerine çıkarlar uğruna sorun olmaktan vazgeçin!!”

Selma EYLEM
Mali Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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29.11.2016
KTOEÖS – KTÖS – DAÜSEN
ORTAK BİLDİRİ
CİĞERİMİZ SÖKÜLMÜŞTÜR
1974'ten sonra oluşturulan rejimin insan odaklı olmadığı her yönüyle ortaya çıkmaktadır.
Bu rejim ve onun omurgasız siyaseti, kuklalık, yalakalık dışında hiçbir sorunu çözmediği gibi, yeni kararlarla yeni sorunlar üretmeye, halkımızı tüketmeye devam etmektedir.
Yolların tuzak gibi yapıldığı, hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı, alt yapıya, sağlığa
ve insana hizmete yatırım yapılmadığı ülkemizde öbür dünya için bolca yatırım yapılmaktadır.
Ülkesinin insanını yaşamaktan aciz kılan, trafiği kadere dönüştüren bu rejim insanımıza “her şey kaderdir” dedirterek bilimsel aklını yitirmiştir.
Trafiği hiçbir şekilde düzenlemeyen, önlem almayan, denetlemeyen, çocuklarımızı her
gün taşıyan toplu taşıma araçlarını hiçbir şekilde kontrolden geçirmeyen, yol güzergâhları ile ilgili tedbir almayan bir sistemde rastgele yaşıyoruz.
Işıksız, yol güvenliği olmayan, trafik işaretleri olmayan, taşeron çalışanların kamyonlarla cirit attığı yollara sahip bir ülkede bir de saatleri değiştirmeyerek, karanlıkta öğrencileri yollara döken omurgasız, kukla UBP-DP Hükümeti, dağ yolunda yaşanan
KATLİAMIN SORUMLUSUDUR.

SORUMLULAR DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.
Yazıklar olsun ki, omurgasız siyasetin kurbanları
pırıl pırıl gençlerimiz olmuştur.
Yazıklar olsun ki, yine popülizm ve yine yalakalık yapılacak ama önlem olarak
yine bir şey ortaya konulmayacaktır.

YÜREĞİMİZ KAN AĞLAMAKTADIR.
Ne yazık ki, ölümün karşısında çaresiziz. Diğer yandan da
insana değer vermeyen bu düzensizliğin ve sistemsizliğin karşısındayız!
Tüm toplumumuzun, velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin,
okullarımızın başı sağ olsun.
Yaslı ailelerimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
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21.12.2016
İŞÇİLERİ SOKAĞA ATAMAZSINIZ

Sendikalaştı diye işten atılan CAS çalışanlarının mücadelesini selamlıyoruz. Bu konuda DEV-İŞ sendikasının haklı olarak başlattığı kavganın sesine kulak verilmelidir.
Yıllardır ülkede çalışma hayatını belirleyen yasaları tek taraflı delen, hiçbir yaptırımı
kabul etmeyen sermaye, kendisine köle düzeni yaratmıştır. Gelmiş geçmiş hükümetler
bir insanın kaderinin iki dudak arasında kalmasına göz yumanlar, sermayeye kulluk
yapmıştır. Toplu sözleşmeli sendikalaşma düzenini kurmak, özelde günde 16 saatten
fazla çalışanları baskı ve zulümden, güvencesizce kaderlerine terk etmemek için gerekli
yasal düzenlemelere gitmek elzem olmasına rağmen hep ötelenmiştir.
Devlet Kurumu sayılan CAS çalışanları bile soğuklarda sokağa atılmış, aç ve sefil bırakılmıştır. Çalışanlara yapılanları seyredenler de en az onları işten çıkaranlar kadar
suçludur.
Her vesile ile var olan sendikalara, örgütlülüğe saldıranların istediği düzen tamamen
köle düzenidir.
KTOEÖS olarak bu işçilerimizle her türlü dayanışmaya hazır olduğumuzu, her insanın
hakça, insanca bir yaşama, çalışma koşullarına, kazanca hakkı olduğunu belirtiriz.
Meclisi ve Hükümeti görevlerini yapmaya çağırıyoruz.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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05.01.2017
UBP-DP DEMOKRASİSİ !!!
Yaptığı kötü icraatlarla ülkemizde demokrasiyi, refahı ve mutluluğu ortadan kaldıran
UBP-DP azınlık hükümeti kendilerine karşı duran ve direnen örgütleri susturmak, baskı
altına almak için yeni adımlar atmaya hazırlanmaktadır. Profesyonel sendikacılığı
ortadan kaldırmak için yasa tasarısı hazırlanması, sendikalara her platformda saldırması hükümetin demokratik kitle örgütlerine karşı saldırıya geçtiğinin göstergesidir.
Örgütlerimiz, demokrasi düşmanı UBP-DP hükümetine şu sözü hatırlatır "Efendiler
Katlettiğiniz Demokrasi Bir Gün Size De Lazım Olur". Bir taraftan işyerlerinde örgütlü
bulunanları örgütlerinden istifa ettirme çabası içinde olurken bir başka taraftan toplu
sözleşme talep ettikleri için işlerinden atılan çalışanların ortaya koyduğu direniş görmezden gelinmektedir.
Direnen, eylem yapan, eleştiren sendikaları profesyonellikleri ortadan kaldırarak susturma çabaları faşist bir anlayışın ürünüdür. Geçmişte de aynı yöntemlerle saldırılar
yapılmıştır. Sayın Bakanı 70 kişiyi nereden bulduğunu açıklamaya davet ederiz. Defalarca uyararak yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Partililerinize hizmet için işe gitmeden
maaş alanlara hesap sormak, kamuda çalışmalarını sağlamak sizlerin görevidir. Örgütlülüğe, örgütlenmeye saldırmak için yaptıklarınızı halkımız yutmayacaktır.
Demokrasi farklı düşünenlere tahammül etmektir, yok etmeye çalışmak değildir.
Temiz, dürüst toplumu yaratmak erdemli bir duruş gerektirir. Aba altında sopaya karnımız toktur.
DEV-İŞ

KTAMS

KTOEÖS

KOOP-SEN

Örgütler Adına
Ahmet Kaptan
KTAMS Başkanı
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GÜÇ-SEN

09.01.2017

238

18.01.2017
KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Açıklaması
Sendikalara UBP-DP hükümetinin başlattığı saldırıların gerçek nedeni bellidir. Bu
dönemde faşizan bir yaklaşımla yapılan bu saldırının arkasındaki niyet çok net anlaşılmalıdır.
- Yaklaşan çözüm perspektifinin ortadan kaldırılarak çözüm karşıtlarını birleştirmek ve
örgütlemek,
- Mal ve hizmetlerin pahalılaşması ve zamlar karşısında köleleştirmek istenen halkın
sesi durumunda olan sendikaları susturmak ve etkisizleştirmek,
- Kamusal sağlık ve eğitim temel hizmetlerini ortadan kaldıran, ulaşılmaz hale getiren
niteliksizleştiren hükümet anlayışına karşı halkın menfaatleri için mücadele eden
sendikaları anti-demokratik ve faşizan yasalarla yok etmek,
- Bütün yolsuzluk ve yasadışılıklar karşısında etkili muhalefet ortaya koyan sendikaları
devre dışı bırakarak rejimin, statükonun devamını sağlamak,
- Halka dayatılan acı reçeteleri, paketleri deşifre ederek örgütlü mücadeleyi ortaya koyan
ve halkın kurum ve varlıklarına sahip çıkan en örgütlü hareket olan öğretmen hareketini yok etmektir.
Mecliste sendikalarımıza karşı gerçekleştirilen bu girişime ivedilik almak için yapılan
oturumda Başbakan Sn. Hüseyin Özgürgün'ün söyledikleri ise tarihe geçecek kadar
önemli olduğu gibi “intikamcı” yaklaşımını da itiraf ettiğini göstermektedir. Sn. Özgürgün
“bazı sendikalar haddini aştı” diyerek bu itirafı kendisi açık açık ortaya koymuştur.
Yine Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş, “Ülkede 70 kişi sendikal profesyonellik
kullanmaktadır” diye açıklama yapmakta ve bu 70 kişinin profesyonellik haklarının tasarruf amaçlı olarak iptal edileceğini duyurmaktadır. Oysa kamuda yetkili dört sendikanın yasa gereği kullanabileceği profesyonel sayısı 12'yi geçmemektedir. Burada
kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yalan, devleti yönettiğini iddia eden Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş tarafından rahatça söylenebilmektedir.
Özel sektörde sendikal örgütlenmeye zemin yaratmak için talepleri yükselten sendikalara bu hakkın verilmesi bir yana, son başlayan girişimle öğretmen sendikaları başta
olmak üzere gerçek anlamda sendikacılık yapan örgütlerimizin kapatılması hedeflenmektedir. Sn. Özgürgün ise söyledikleri ile aslında hükümetin emrinde olan sarı sendikaları arzuladığını ifade etmektedir. Özellikle CAS çalışanlarının eyleminde de ortaya
çıktığı gibi çalışanların gerçek sendikalara değil, hükümetin emrindeki sarı sendikalara
üye olması istenmektedir.
Bu yapılan girişimle “KKTC sendikalar cumhuriyeti oldu” diyen TC yetkilileri de memnun edilmek istendiği gibi, hükümetin yağcılık ve yalakalığı kendine meşgale edindiğini
de göstermektedir.
Bu yapılan girişimin anayasaya aykırı olduğu açıktır. Kıbrıs'ta bugüne kadar halkın
kanından, gözyaşından ve ganimetten beslenen UBP ve DP, Kıbrıs sorununun çözümü
ile ilgili sürekli sorun yaratmaya devam etmektedir. Çözümsüzlükten beslenen UBP ve
DP'nin sendikaların faaliyet alanlarını kısıtlamaya yönelik saldırıyı artırma nedeni aslında çözüm konusunda yoğun uğraş veren Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı'yı ve halkı da
kamplaştırarak hedefe koymak istemelerindendir. Meclisten onay aldıktan sonra, Cumhurbaşkanlığının onayı aşamasında anayasaya aykırı bu girişimleri nedeni ile Sn. Akın239

cı'ya saldırmak ve çözüm konusunda planlı bir şekilde sorun yaratmak hedeflenmektedir.
Değerli basın mensupları,
Bizler UBP-DP hükümetinin öğretmen sendikalarına saldırı girişimini demokrasiye,
insan haklarına, örgütlenme hakkına yapılan faşizan bir girişim olarak değerlendiriyoruz. “Tasarruf” kelimesinin arkasına saklanılarak yapılmaya çalışılan aslında intikam
almak ve dikensiz gül bahçesi yaratmaktır. Tasarruf kelimesini en son ağzına alması gereken UBP-DP hükümetidir. Eğer tasarruf yapılmak istenseydi:
1. 17 adet son model Mercedes marka makam aracı alınmazdı.
2. Kişilere makam ve mevki vermek ve partizanlığı geçim yolu yapmak için 143 müşavir
yaratılmaz, müşavirlere görev yaptırılması için meclise getirilen yasa tasarısı hükümetçe reddedilmezdi.
3. Partilileri memnun etmek için Türkiye'nin değişik şehirlerinde dış temsilcilik, spor
ataşeliği, kültür ataşeliği, eğitim ataşeliği adı altında görevlendirmeler yapılmazdı.
4. Siyasi partilere devlet yardımı adı altında milyonlarca liralık kaynak aktarılmazdı.
5. Hepsinden önemlisi Sn. Hüseyin Özgürgün ve Sn. Serdar Denktaş'ın bacanak oldukları dönemde hortumlanan, kayınpederine ait Kıbrıs Kredi Bankası'nın 54 milyon
Sterlinlik mevduatının akıbeti sorulurdu.
6. 2013 yılında çek yasağında olan Sn. Serdar Denktaş başta olmak üzere tüm hükümet
milletvekilleri ve destek verilen bağımsızlar servet beyanında bulunur, kimin ne kadar
vergi verdiği toplumla paylaşılırdı.
7. Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun torunu, Sayıştay Başkanı ve Gençlik Dairesi
Müdürü'nün kızı Karpaz'da görevli olduğu okuldan alınıp, yasadışı bir şekilde Eğitim
Bakanlığı'nda görevlendirilmez yerine de istihdam yapılmazdı.
8. Usûlsüz, ihalesiz işler yapılmaz, trafik kazalarına neden olan yollar ile ilgili önlemler
alınırdı.
Biz hesap sormaya devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldıramaz.
Saygılarımızla,

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Ekmek Ölüm Yapılmıştır
Çalışanların hiçbir hakkının olmadığı bir düzende yaşanan ölümlerden yönetici olduğunu zanneden bekçileri sorumludur.
Asgari ücreti sefalet ücretine döndürmek için sermayeyle kol kola giren hükümet yetkilileri, iş çalışma güvencesine, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına gelince maalesef
her türlü sorumsuzluğu göstermektedirler. Çocuklarına, ailesine bir somon ekmek götürmek için sabah 6.00'dan gece 18.00'e kadar 12 saat, hatta daha da fazla çalıştırılan
işçilerin her gün ölüyor olması rastlantı değildir.
Sermayeye vergi affı, arazi kirletme affı, güvencesiz kaçak çalıştırma gibi imtiyazlar
tanıyan hükümetler, çalışanlar için kıllarını kıpırdatmıyorlar. Hiçbir hükümet samimiyetle Toplu Sözleşme ve Sendika Hakkının zorunlu yasallaşmasını, güvence altına alınmasını ve tüm çalışanlara güvence sağlanmasını samimiyetle sermayenin önüne
koyamıyor. Kıbrıs'ın kuzeyinde oluşturulan rejim, maalesef zavallıların ölmesi, sürünmesi için dizayn edilmiştir.
Her gün bir emekçi güvencesiz, denetimsiz, köle gibi çalıştırılırken hayatını kaybediyor. Şov dışında bir şey yapmadığı, sorumluluk yüklenmediği gibi siyaseti geçim kapısına
dönüştüren ve güçlü sermaye ile aşk yaşayan siyasetörler maalesef var olan sendikalara
da saldırmayı görevleri gereği yapıyor, çözüm istemeyerek düzenin aynen devam etmesini
sağlamaya çalışıyor.
Asgari ücretliyi, çalışanları köleleştirme karşılığı sermayeye sağladıkları avantajlarla,
cenaze, düğün, dernek ziyaretleri, vaatler, peşkeşlerle he dönem milletvekili olanların
bir somon ekmek için skaloşadan düşen, beton mikserinde parçalanan işçiler için bugüne kadar ne yaptıklarını bilen var mı?
Hiçbir sorunu çözme becerisi göstermeyenler insanlarımıza ölüm, açlık, kölelik, örgütsüzlük dayatırken ahreti önermesi manidardır. Varsa bunun suçu, günahı Ahrette
mi olacaktır?

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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8. BÖLÜM
Demokratik Katılım
ve
Hukuk Çalışmaları
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Birlik, Bütünlüğümüzü pekiştirmek amacıyla,
Öğretmenin GÜVENOYUNA başvurduk

02.04.2015
Değerli Öğretmenler;
Genel Sekreterimiz Mehmet Taşker tüzüğümüzün 14. Maddesinin C bendi uyarınca
yönetim kurulu üyeleri tarafından görevden alınmıştır. Bu öneri 5 kişilik yürütme kurulunda çalışan 4 arkadaşımızın ortak isteği üzerine görüşülüp karara bağlanmıştır.
Bu öneriden önce de zaman zaman Mehmet Taşker arkadaşımızın sıkıntı yaratacak
bireysel davranışlarını gördük. Bazen sohbetlerde, bazen toplantı sırasında kendisini
dostça uyardık. Oysa son gündeme gelen Yürütme Kurulu'nun önerisinden de anlaşılacağı gibi, Mehmet Taşker arkadaşımızın örgüt kararları dışında tavırlarının sürdüğünü
tespit ettik. Bunları aramızda tartışıp oyladık. İlkelerimizin ve kararlarımızın hayata geçmesinde sorun yaşanmaması için Mehmet Taşker arkadaşımızı oy çokluğu ile Genel Sekreterlik görevinden alınmasına karar verdik.
Bu karar, en yetkili kurul olan siz öğretmenlerin oyu ile seçilen Yönetim Kurulumuz
tarafından, Yürütme Kurulumuzun daha uyumlu çalışması için alınmıştır.
Bizler, yönetim kurulunda farklı görüş ve düşüncelerin karar alınana kadar konuşulup tartışılmasının en demokratik hak olduğunu savunuyoruz. Ancak tüzüğümüze göre
yürütme kurulunun görevi yönetim kurulunda alınan kararları birlik ve uyum içinde
uygulamaktır.
Mehmet Taşker'in görevden alınma kararına etken olan bazı somut gerekçeler:
l Tam profesyonel olarak tüm mesaisini sendikanın işlerine ayırması gerekirken, Yürütme ve Yönetim kurullarından habersiz kendi gündemi ile çalışması, sendika binasında bazı örgütler ve siyasi parti temsilcileri ile toplantılar yapması.
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l Yönetim Kurulumuzda konuşulup tartışılmadan “Süresiz Genel Grev” söyleminde bulunması..
l Yönetim Kurulumuzun eğitim ve kültür amaçlı faaliyetlerde bulunan derneklere verilmesini uygun gördüğü maddi katkının üzerinde sözler verip Yönetim Kurulumuzu
zorda bırakması.
l Üç yıllık çalışma sonucunda Ek Bütünleme sınavlarını kaldırtmamıza rağmen bakanlıkla yaptığı kişisel görüşmelerde dıştan bitirme sınavlarını gündem yaparak Yönetim
Kurulumuzu zorda bırakması.
l MTÖ yetkilileri ile Yönetim Kurulumuzdan habersiz yaptığı görüşmelerle İşletmelerde
Beceri Eğitimi konusunda yeni bir genelge yayınlanmasına neden olmuştur. Bu genelge var olan sorunları da çözmek yerine öğretmenlere ek yük getirmiştir.
02.04 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımı
şöyle olmuştur:
Genel Başkan: Tahir Gökçebel
Genel Sekreter: Vedat Tek
Mali Sekreter: Selma Eylem
Örgütlenme Sekreteri: Aziz Selengin
Eğitim Sekreteri: Zühre Özkaraman
Değerli Öğretmenler;
Yönetim ve Yürütmedeki isimler değişse dahi farklılıklarımıza rağmen hedeflerimiz
ve ilkelerimiz değişmemiştir. Biz ilkelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda dün olduğu
gibi bugün de yolumuza devam edeceğiz.
KTOEÖS BAĞIMSIZ BİR SENDİKADIR !!!
KTOEÖS kişi, dernek, örgüt ve partilerin Yönetim Kurulu kararlarına müdahalesini ve örgüt içinde örgüt çalışmaları yapılmasını asla kabul etmeyecektir.

YÖNETİM KURULU
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08.04.2015
Değerli Öğretmenler ve Halkımız,
Sendikalar Yasasının bir sendika tüzüğünde bulunması gereken hususlara bağlı birinci cetvelinin 4. Maddesi “Sendikanın idare heyetleri, sekreterleri, veznedarları ve diğer
memurlarının, sendika üyeleri arasında tayini veya seçimi veya onların işten çektirilmesi” olmalıdır.
Sendikalar Yasasına bağlı olarak oluşturulan tüzüğümüzün 14. Maddesinin (e) fıkrası
“Görevden Alma: Yürütme Kurulunun herhangi bir üyesinin görevine Yönetim Kurulu
Son Verebilir.” Yürütme Kurulunun herhangi bir veya birden fazla üyesinin görevden
alma istemi, Yürütme Kurulu Kararı ile gerçekleşmişse, Yönetim Kurulunun çoğunluğu
ile gerçekleşebilir.
Değerli Öğretmenler ve Halkımız,
Sendikalar Yasasına bağlı olarak KTOEÖS'ün Anayasası anlamına gelen Sendika Tüzüğümüze göre 5 kişilik Yürütme Kurulun 4 kişisi tarafından Yürütme, Genel Sekreterinin görevden alınmasının gerektiği istemi Yönetim Kuruluna talep edilmiş, Genel
Sekreter bu istem üzerine istifa etmiş, sonra da istifasından gizli çalışmalar yapmak için
vazgeçmiş ve tekrar yapılan toplantıda Yönetim Kurulu oy çokluğu ile Genel Sekreterin
görevi değiştirilerek, Yönetim Kurulu üyeliği ise devam etmiştir.
Yönetim Kurulu Tüzüğün de verdiği yasal hakkını kullanarak aldığı bu karardan
sonra Yönetim Kurulu üyesi olan ve onunla birlikte seçilmiş kurullar içinde ayrı ideolojide olduklarını, birlikte hareket ettiklerini iddia ederek 29 seçilmiş kişiden 8 kişi istifa
etmiştir. Demokrasiye, demokratik çoğulculuğa tahammülü ve saygısı olmayacak bu
davranış, koltuk varken sorun yok diyen anlayış kabul edilemez. Bu karardan sonra istifa eden ve kendi arkadaşlarını suçlayan bu arkadaşlarımız, bizlere, öğretmene, üyeye,
genel kurula, yol arkadaşlarına karşı çok büyük ayıp etmişlerdir.
Suçlarının ne olduğunu bildiği ve bu konuda 2-3 kez özel gündemle toplantı tartışmaları yapıldığı halde görevden yasal şekilde alınan Genel Sekreter ve beraberinde arkadaşları medyada, sosyal medyada çamur atmaya, sendikamızı itibarsızlaştırmaya ve
mağduru oynayarak gizlice imza toplamaya başlamıştır.
07/04/2015 tarihinde toplanan ve görevi başında olan seçilmiş kurullarımız var olan
sendikal faaliyetleri durdurmamak, işleyişi engellememek, hedeften uzaklaşmamak, sendikamızı maddi külfete sokmamak (Geçen Genel Kurul maliyeti 230.000TL idi), bencilce
ve koltuk uğruna yaratılmak istenen kaosun önüne geçmek için 13 Nisan Pazartesi,
09:00 – 12:00 arasında tüm okullara sandık konulmak üzere, birlik, bütünlüğümüzü
pekiştirmek amacıyla, güven oyuna (Referandum) gitme kararı almıştır.
Hiç Kimsenin Koltuğu ve Kişisel Menfaatleri KTOEÖS'ten Önemli Değildir.
KTOEÖS demokratik bir kitle örgütüdür. En yetkili organlarından Yönetim Kurulu
kararsız, çaresiz bırakılamaz. KTOEÖS yönetim kurulu kararları başka bir örgüt, dernek
tarafından empoze edilemez.
ÖRGÜT içinde ÖRGÜT Yaratma Çalışmalarına Seyirci Kalınamaz
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Demokratik örgütlerde farklı görüşlerin zenginliği olmalıdır, ancak farklı görüş ve ideolojide olanlar demokrasiyi kullanarak örgüt içinde örgüt yaratma çalışmaları yaparak,
Yönetim Kuruluna dayatma yapamaz, karar almasının önünü tıkayamaz. Alınan kararlar öncesi sonsuz demokratik tartışma yapılabilir ancak KTOEÖS Yönetim Kurulu kararlarının beğenmediğimize uymama özgürlüğü olamaz. Şu anda seçilmiş
organlarımızda, komitelerde, temsilci kurullarımızda farklı görüşlerde üyelerimiz yer almaktadır.

KTOEÖS “ARA KONAKÇI” olarak Kullanılamaz
Hiçbir siyasal oluşum, dernek, siyasal ideoloji, parti KTOEÖS'ü “ARA KONAKÇI” olarak kullanamaz.
Karar alınma tartışmalarını, süreçlerini tıkayacak noktada jurnalcilik, teşhircilik yaparak, yetkililerini itibarsızlaştırarak kimse KTOEÖS üzerinden prim yapamaz.
KTOEÖS “AT GÖZLÜĞÜ” ile Yönetilemez
Demokrasiyi, “Benim dediğim olmazsa, Yönetim Kurulu kararı olsa da tanımam. Çoğulculuğu görev verilmezse başka bir derneğin gömleğini giyer, onun adına görev yaparım” diye tanımlayan anlayışlarla sendika yönetilemez.
Kadın politikasını, şu anda 21 kişilik göreve devam eden kadın üyelerimize hakarete
varacak şekilde, farklılıkları hiçe sayarak tanımlayan, sendikayı dernek sanan; Örgütlenmeyi, adam kayırmacılık, feodal ilişkiye çeviren, ideolojik tekleşmeyi savunan, ama
çoğulculuktan dem vuran; Haklar konusunda yapılan mücadeleyi hiçleştirerek ve yalan
söyleyerek ülkenin şu anki seçim sürecine malzeme yapan, sendikacılıkta hiç bir öngörü
ve stratejisi olmayan anlayışlarla sendika yönetilemez.
Hedef ve İlkelerimizle Tüm Öğretmeni Temsil Ediyoruz, Çünkü Biz Dernek Değil,
Bağımsız ve Kitlesel bir SENDİKAYIZ
Tüm öğretmenin tek yasa içerisinde toplanması, göç yasasının kaldırılması, kamusal
eğitim için mücadele edilmesi, öğretmene sosyal tesis yapılması, kurumsallaşma için
başkanlığın 2 dönemle sınırlanması vs. Hedeflerimize dört elle sarıldık. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız.
Bir Grubun Adamı Değil, Tüm Öğretmenin Temsilcisiyiz.
Yetki ve Sorumluluk Birlikte Götürülmelidir
Yetki sorumlulukla birlikte yürütülür. Hiç kimse (ister Başkan, ister Genel Sekreter
olsun) aldığı yetkiyi sorumsuzca kullanamaz, yetkinin gereklerini yapmayan, yetki gaspına devam edemez.
Farklı Görüşler Zenginliğimizdir, Kamburumuz Olmamalıdır.
KTOEÖS çok renklerin, farklı seslerin ortaklaştırıldığı, farklılıkların ortak aidiyet duygusu ile bir birine bağlı olduğu, demokratiklik, çoğulculuk örgütlenme prensipleri ile çalışır. Bir görüşün, bir ideolojinin mutlaklaştırılarak, Yönetim Kuruluna ve tüm üyenin
ortak görüşüymüş gibi dayatılması kabul edilemez. Demokratik çoğulculukla yönetilen
sendikamızda istifa eden arkadaşların çoğunluğa saygısı ve tahammülsüzlüğü ortaya
çıkmıştır.
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KTOEÖS'ün aidiyet duygusunu, “BİZ” olgusunu yaratan en önemli organı,
Anayasası, Tüzüğüdür.
Tüzüğe uymamak, “BİZ” bütünlüğünü bozmak suç teşkil etmektedir. Tüzüğe bağlı
karar aldı diye, tüzükten gelen yetkiyi kullandı diye KTOEÖS'ün şu anki en yetkili organı
Yönetim Kurulu suçlu olamaz.
Biz bu yola Birlikte İlkeler ve Verdiğimiz Sözlerle Çıktık.
Genel Kuruldan yetki aldık, bu ilkeleri ve sözlerimizi 2017'ye kadar yerine getirmek
için canla-başla çalışmaya devam edeceğiz.
Yola çıktığımız bazı arkadaşlarımız kendilerinin farklı olduğunu yeni fark ederek ve
türlü gerekçeler sıralayarak konuyu koltuğa ve mevkiye indirgeyerek, yol arkadaşlığından vazgeçmeleri üzücüdür. Ancak kimse KTOEÖS'ten yüce değildir. Belirlenen hedef
ve ilkelere ancak yolda çıkan engellere, zorluklara rağmen yoluna devam edenlerle ulaşılabilir. Bizler bu yola siz üyelerimizin desteğiyle, verdiğiniz sözlerle siz öğretmenlerimizden güvenoyu istiyoruz. Güvenoyu alırsak Tüzüğümüzün 13. Maddesinin 12. Bendi
ve diğer yetkilerine bağlı olarak takviye yaparak görevimize devam edeceğiz.

Esas hedeflerimizden sapmamalı, yaratılan sanal gündemlerin oyununa gelmemeliyiz.
Çağrımız saldırıların bu kadar yoğun olduğu bu dönemde gizlice sadece yandaşlardan
oy toplayarak, KTOEÖS içerisinde çatlak yaratmak ve bulduğu çatlağı derinleştirerek
ayrılık yaratmak peşinde koşturmak yerine, elbirliği ile BİZ olgusuyla, farklılıklarımızın
zenginliğiyle esas hedeflerimiz olan öğretmenlerimizin, üyelerimizin hak ve menfaatlerini
korumak, geliştirmek için birlikte mücadele ederek bu hedeflerimize ulaşmaktır. Vereceğiniz her karara saygılı olacağız ve gereğini yapacağız.

Biz size Güveniyoruz, sizin de Bize Verdiğiniz Güveni Asla Sarsmayacağız.
SON SÖZ TÜM ÖĞRETMENİNDİR.

KTOEÖS YÖNETİM KURULU
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13/04/2015
Değerli Öğretmenler
Yönetim kurulumuz sendika tüzüğümüzün 13. maddesinde sayılan “Yönetim Kurulunun Görevleri”nin 6. Maddesinde yer alan işbu tüzüğün hükümlerine riayet edilmesine dikkat edecek ve tüzükte olmayan meseleler hakkında karar verecektir. Fakat hiçbir
zaman, Sendika'nın kayıtlı tüzüğünü değiştirmeyecektir. Bu gibi bir karar sendika lokalinin ilan tahtalarına asılarak üyelere bildirilecektir. Sonraki bir Genel Kurul toplantısında tasvip, iptal veya tadil edilinceye kadar bütün üyeler bu karara bağlı olacaktır.
Maddesine bağlı olarak 13 Nisan 2015 Pazartesi saat 09:00 – 12:00 saatleri arasında
örgütlü olduğu okullarda, sendika merkezinde ve eğitim bakanlığında bir güven oylaması
düzenlemeye karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.
Yönetim Kurulu
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14.04.2015
YÖNETIM KURULUMUZ ÖĞRETMENLERİNDEN GÜVENOYU ALDI

Sevgili Öğretmenlerimiz,

Referandum toplumsal tercihlerin belirlenmesinde en ileri yöntemdir. Halkın araçlar,
aracılar veya temsilciler olmadan iradesini kullanılabilmesi yöntemine doğrudan demokrasi denir. Referandum doğrudan demokrasinin bir yoludur. Anayasal bir hak olan referandum hakkı tüzüğümüzün 13.maddesinin D bendinin 6. Fıkrasında Yönetim
Kurulumuza Güvenoyuna başvurma hakkını vermiştir.
13 NISAN 2015 TARIHINDE TÜM ÖĞETMENLERIMIZE DOĞRUDAN DEMOKRASI
ADINA SANDIĞI OKULLARA GÖTÜREREK; KAPALI OY, AÇIK SAYIM USULÜ ILE REFERANDUM HAKKI VERDIK.
Sendikamızla gurur duymaya devam edelim. Yurdumuz demokrasisinde önemli bir
ilke daha imza attınız. Çok önemli bir örnek oluşturdunuz. Gizli oy, açık sayımla şeffaf
bir şekilde yapılan referandumda yönetim kurulumuza, disiplin ve denetleme kurullarımıza güvenoyu verdiniz.
SENDIKAMIZI KARIŞIKLIKTAN, KARGAŞADAN UZAK TUTMAYA, ÇIKILAN YOLU
TAMAMLAMAK ADINA, FIRSATÇILIĞA PRIM VERMEMEK IÇIN ORTAYA KONULAN
IRADE IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ.
Yönetim Kurulu
Ek: 13.04.2015 Referandum Sonuçları (Güven Oylaması)
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Hukuksal Çalışmalarımız
Raporu Sunan Sendikamızın Avukatı Öncel Polili
2014 -2017 yılları arasında yapılan eylemler nedeniyle ücret kesintileri, görevlendirme
ve nakiller, eylemlerde ortaya çıkan olaylar, hakaret ve sövme nedeniyle ortaya çıkan
davalar gündemde oldu. Ayrıca, sendikamız ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtı.
1. 2011 yılında Haspolat Meslek Lisesinde grev yapıldığı esnasında Haspolat Meslek Lisesi’ne öğretmen görevlendirilmesinin grev kırıcılığı olması sebebiyle Lefkoşa Kaza
Mahkemesi’nde ve Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Yüksek İdare Mahkemesi’nin yetkili mahkeme olma-sı sebebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde yapılan duruşma neticesinde, görevlendirilen öğret-menin Haspolat Meslek Lisesi’nde görev
yapmaması sebebiyle sendikanın davayı ilerletmekte melsu menfaatı kalmadığı gerekçesiyle dava ret edilmiştir. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
sendikamızın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile düzenlenen Adil
Yargılama Hakkı, sözleşmenin 11. maddesi ile düzenlenen sendikalaşma Hakkı ve
söz-leşmenin 13. maddesi ile düzenlenen etkin iç hukuk yolu haklarının ihlal edildiği
gerekçesiyle 63471/2014 sayılı başvuru dosyalanmıştır.
2. Bilindiği üzere 2012 yılı Ocak ayında yapılan karne eylemi sonrasında Milli Eğitim
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı hukuk dışı bir şekilde ceza mahiyetli olarak eyleme katılan öğretmenlerin ma-aşlarından kesinti yapmıştır. Öğretmenlerin maaşlarından yapılan kesintinin toplamı yaklaşık 600.000 - TL civarındadır. Örnek olarak Lefkoşa
Kaza Mahkemesi’nde açılan ve duruşması yapılan 3 davayıda davayı açan öğretmenler
kazanmış olmasına rağmen Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığını temsil eden savcılık davayı istinafa götürmüştür. Bu süre zarfında zaman aşımı süresi 3 yıl olan söz
konusu alacaklar için Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’na istinaf-taki davalarda
da davacı öğretmenlerin başarılı olması halinde bakanlıkların ödeme yapacağına dair
protokol yapmayı teklif etmemize rağmen söz konusu teklif kabul edilmemiştir. Bu
gelişme üzerine maaşı kesilen tüm öğretmenler için dava açılmıştır. Örnek dava olarak
Yüksek Mahkeme’de istinafı dinlenen Fikret Civisilli’nin davasında da
(Yargıtay/hukuk Numara:146/2014 D. No:39/2016) Fikret Civisilli’nin başarılı olması
neticesinde eyleme katılıp bir fiil okulda olan öğretmenlerin de davalarının da olumlu
sonuçlanması için ortada engel kalmamıştır
3. Daha önce polis olan ve daha sonra öğretmen olan bir üyemizin özlük hakları ile ilgili
olarak Yüksek İdare Mahkemesi’ne açtığı dava geri çekilmiştir.
4. Daha önce Türkiye’de üniversitede eğitim görevlisi olan bir üyemizin açtığı özlük hakları ile ilgili dava geri çekilmiştir.
5. Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin kararı ile Haspolat’da açılıp eğitime başlayan İlahiyat Kole-ji’nin açılma kararına karşı KTÖS ile birlikte yürüttüğümüz hukuk mücadelesi Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin böyle bir okul açmaya yetkisi olmaması
sebebiyle başarılı olduk. Davanın kazanılmasının ardından Genel Orta Eğitim Dairesi
ve Bakanlar Kurulu kararıyla İlahiyat Koleji yeniden açılmış ve yine İlahiyat Koleji’nin
açılma kararına karşı KTÖS’le birlikte dava açılmıştır. Dava halen daha devam etmektedir.
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6. Sendika Başkanımız Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Civisilli 2011
yılında Do-ğu Akdeniz Üniversitesi’nde Doğu Akdeniz Koleji ve Doğu Akdeniz İlkokulu’nun Doğa Kolejine devredilmesi sürecinde gerçekleştirilen eylemlerde ortaya
çıkan olaylar ile ilgili olarak haklarında ceza davası açılmıştır. Fikret Civisilli 25 defa
mahkemeye gittikten sonra teminata bağlanmış ve Tahir Gökçebel ise 23 defa mahkemeye gittikten sonra dava geri çekilmiştir.
7. 2011 yılında Türkçe Öğretmenliği sınavında başarılı olan öğretmenlerimizin ilgili taraf
olarak davayı dahil edildikleri ve Türkçe Öğretmenliği’ne giriş sınavında davaya dahil
edilen üyelerimi-zin değil davacının başarılı olduğu iddia edilen dava geri çekildi.
8. Sendika üyemiz Mehmet Taşker’in 19/07/2011 tarihinde gerçekleştirilen eylemde bir
polis me-muru tarafından darp edilmesi üzerine açılan davada ilgili polis memuru ve
Polis Genel Müdür-lüğü’nün 3000 TL tazminat ödemesine emir verildi. Savcılık davayı
istinaf etti ve dava halen gö-rüşülüyor.
9. 2012 yılında Felsefe Öğretmenliği sınavında başarılı olan öğretmenizimizi ilgili taraf
olarak davayı dahil edildiği ve Felsefe Öğretmenliği’ne giriş sınavında davaya dahil
edilen üyemizin değil davacının başarılı olduğu iddia edilen davada üyemizin sınavda
başarılı olduğu kararı verildi ve üyemiz davada başarılı oldu.
10.
Bir üyemizin öğrenciyi darp ettiği iddia edilerek üyemiz aleyhine açılan ceza davası geri çekildi.
11.
Ata Atun’un sendikamıza, KTÖS’e ve Hava Kontrolörleri Sendikası’na hakaret etmesi sebebiyle açılan hakaret ve sövme davası devam etmektedir.
12.
Tüm sendika üyelerimizi ve öğrencileri etkileyen bir örnek durum olduğundan,
sendika üyemizin oğlunun bursunun kesilmesi sebebiyle açılan dava neticesinde
bursu tekrardan bağlanmış ve dava geri çekilmiştir.
13.
Sendika üyemiz Damla Aligüllü’nün Lefkoşa ve Girne Yer Değiştirme Listesi’nin
iptal kararının iptali için açtığı davada diğer bir üyemiz ilgili taraf olarak davaya dahil
edildi ve dava halen de-vam etmektedir.
14.
Girne Anafartalar Lisesi’ne nakli yapılmayan üyemizin mahkemeye başvurması
üzerine kararı için mahkemeye başvurdu. Konu ile ilgili diğer üyelerimiz ilgili taraf
olarak mahkemeye davet edildi.
15.
Müdür olan bir üyemizin Eğitim Bakanlığına görevlendirilmesi ile ilgili dava açılarak ara emri alındı ve görevlendirilme durduruldu. Eğitim Bakanlığı’nın kararı geri
alması üzerine dava geri çekildi.
16.
Eğitim Bakanlığı müdür olan bir üyemize karşı yaptığı disiplin soruşturmasının
ardından Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yapılan duruşma neticesinde üyemiz 24
suçun 5 tanesinden beraat etti 19 tanesinden mahkum oldu. Üyemiz kademe ilerlemesinin 6 aya kadar durması ve kınama cezaları verildi.
17.
İlahiyat Koleji’nde basın toplantısı yapmamızın Kıbrıs İlim, Ahlak ve Sosyal yardımlaşma Vakfı tarafından engellenmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde
eylem yapıp kara çelenk koymamıza izin verilmediği için Polis Genel Müdürlüğüne
açılan dava devam etmektedir.
18.
Bir ortaokul öğretmenin ailevi bağlantılarını kullanarak bakanlığına nakil edilmesi
kararı ara emri alınarak durduruldu. Daha sonra Kamu Hizmeti Komisyonu kararını
iptal ettiği için dava geri çekildi.
19.
Sendikamız Başkanı Tahir Gökçebel’e, İlahiyat Koleji ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan dolayı Kıbrıs İlim, Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Başkanı Hikmet Kaynarca hakaret ve sövme davası açıp tazminat talep ettiği dava devam etmektedir.
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9. BÖLÜM
Dış Üyelik ve Uluslararası
Temaslarımız
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KTOEÖS'ün Uluslararası Üyelikleri
Eğitim Enternasyonali (EI)
Uluslararası öğretmen sendikaları federasyonu olan ve 170’ten fazla ülkede 32 milyon
üyeyi temsil eden Eğitim Enternasyonali (EI) Dünyanın her yerinde eğitim çalışanlarını
temsil eden dünyanın en büyük ve tek evrensel sendikal federasyonudur. Eğitim Enternasyonali tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının, ayrıca eğitim verdikleri her öğrencinin
hakkını korumaktadır. Eğitim Enternasyonali, Eğitim çalışanlarının ve öğretmenlerin
demokratik örgütlerinin gelişmesinde yardım sağlamakta, işbirliği ve dayanışmayı yapılandırmaktadır. Eğitimde ve toplumda ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmekte ve tüm
ülkelerdeki eğitim çalışanları arasında iyi ilişkilerin gelişmesini teşvik etmektedir. Eğitim
Enternasyonali dünya çapında eğitim sektörünün sesi olmuştur.
EI herhangi bir devlete veya siyasi bir partiye bağlı olmayan bir kurumdur. Uluslararası Bağımsız İşçi Sendikası Konfederasyonu (ICFTU) ile yardımlaşma içerisindedir. Öğretmenlerden ve eğitim alanında hizmet veren kişilerden oluşan herhangi bir ulusal
organizasyon belli kriterlere uyduğu takdirde EI organizasyonuna üye olma hakkına sahiptir.
EI, bağımsız üye sendikacılığını prensip edinen; demokrasi, insan hakları, toplumsal
adaleti sendikalarında güçlendirmek için çaba gösteren, üyeleri için hayat ve çalışma
şartlarını geliştirmeye çalışan ve sendika hareketleri vasıtasıyla eğitimi güçlendiren üyelerden oluşmaktadır.
Eğitim Enternasyonaline Kıbrıs'tan üye olan örgütler:
Kıbrıslı Rum Öğretmen Sendikaları: OELMEK, OLTEK, POED
Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları: KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN
EI, beş yörede kurulmuştur:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Afrika
Kuzey Amerika ve Karayip Denizi
Asya ve Büyük Okyanus
Avrupa –ETUCE
Latin Amerika

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE)
Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), Eğitim sendikalarının küresel çatı örgütü olan Eğitim Enternasyonali’nin Avrupa Bölge Örgütlenmesidir.
ETUCE, Avrupa’da 45 ülkedeki 132 eğitim sendikasından eğitimin her seviyesindeki
11 milyon eğitim emekçisini temsil etmektedir.
ETUCE aynı zamanda Avrupa Birliği düzeyinde eğitimin ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)’nun önemli bir sosyal ortağıdır.
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Brüksel'de, Avrupa Konseyinde ve diğer Avrupa organizasyonlarında AB politika belirleme kurumlarıyla da işbirliği ve diyalog
içerisindedir.
ETUCE'nin temel çalışma alanları Avrupa'da eğitim, araştırma ve işgücü piyasası politikalarıdır. Buna ek olarak, AB /
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerindeki üye kuruluşlar ve Avrupa'daki diğer üye kuruluşlar arasındaki uluslararası
işbirliğinin desteklenmesi ve koordinasyonunda önemli bir rol oynamaktadır.

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu (WFTU)

Dünyada 120 ülkede örgütlü 86 milyon işçiyi temsil
eden Dünya Sendikalar Federasyonu
(World Federation of Trade Unions - WFTU),
1945'te Dünya Sendika Kongresi'nce kurulan uluslararası işçi örgütüdür.
Başlıca kurucuları İngiliz İşçi Sendikaları Kongresi
(TUC), ABD Sanayi Örgütleri Kongresi (CIO), Tüm-Birlik
Merkezi İşçi Sendikaları Kongresi'dir.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ TÜM DÜNYAYLA
5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE KUTLAMAYA VE AYNI MESAJI VERMEYi SÜRDÜRDÜK
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Tarih: 05.10.2015
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günümüz KUTLU OLSUN
ÖĞRETMENLER DEĞERLİDİR
Eğitim üzerinde en çok konuşulan, en çok tartışılan, toplumları bulundukları düzeyden daha ileriye götüren bir süreçtir. Her ülkede eğitim gündemin birinci maddesini
oluşturmakla beraber, siyasetçilerin en çok istismar ettiği konudur.
Eğitimin ruhu öğretmendir. Öğretmensiz eğitimin olamayacağı gerçeğinin yanında, öğretmen tüm meslekleri yetiştirendir. Öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran en önemli
unsur evrenselliğidir.
Dünyamızda yaklaşık 80 milyon eğitimci ve öğretmen vardır. 36 milyon öğretmen, kurucu üyesi olduğumuz, Eğitim Enternasyoneli adı altında örgütlenmiş durumdadır. Birleşmiş Milletler ve UNESCO 5 Ekim 1966 yılında öğretmenliğin statüsü belgesini kabul
ettiğinden dolayı 1992 yılından beri tüm dünyada 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak eğitimin ve öğretmenlerin önemini vurgulamak için etkinlikler düzenlemektedir, mücadeleler öne çıkarılmaktadır.
“ Dünya Öğretmenler Gününde bu yıl, Eğitim Enternasyonali üyeleri dünya çapında
herkese nitelikli eğitim ve sürdürülebilir toplumların yaratılmasında öğretmenlerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapmak için harekete geçmiştirr.
Eylül 2015'te, BM üye Devletleri 2015 sonrası için yeni sürdürülebilir gelişim ajandasını
kabul edecektir. Eğitim Enternasyonali ve üye örgütler 2 buçuk yıldan fazladır mücadeleleri neticesinde kapsamlı ve eşitlikçi nitelikli eğitim ve hayat boyu öğrenmenin sağlanması koşulu, önümüzdeki 15 yıl için küresel gelişmeyi zorlayacak, 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle dünya çapında öğretmenleri kutlamak
ve kaliteli eğitim sağlamalarını mümkün kılmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda
bulunmaları için öğretmenlerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamak isteriz.
Öğretmenlerin güçlendirilmesi için gerekli koşullar kaynakları iyi, güvenli ve sağlıklı
çalışma ortamları, iyi çalışma koşulları, güven, mesleki özerklik, akademik özgürlük,
kaliteli başlangıç eğitimi ve sürekli mesleki gelişimin sağlanmasıdır.
Eğitim çalışanlarının güvencesiz çalışma koşulları altında çalıştırılmaları, sıkı standardizasyon rejimler tarafından baskı altında olmaları, mesleklerini icra etmede özgürlüğe sahip olmamaları ve toplumda düşük bir statü ile karşı karşıya kaldıkları
durumlarda, yüksek kalitede eğitim ve sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı önemli
bir sorun olmaya devam edecektir.
Dünya çapında eğitimcilerin öğretmenlik mesleği için bir araya gelmeleri ve hükümetlere sürdürülebilir toplumların yapılandırılması için öğretmenleri güçlendirmede somut
önlemler almaları çağrısında bulunmaları zamanıdır. Yeni sürdürülebilir kalkınma çerçevesinin kabul edilmesinin ardından, bu yıl Dünya Öğretmenler Günü fırsat bilinerek,
hükümetlere öğretmenlere yatırım yapılarak yeni eğitim hedeflerine ulaşma çağrısında
bulunulmalıdır.”
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SADAKA İSTEMİYORUZ
Dünyadaki ekonomik kriz bahane gösterilerek toplumların geleceğini çok yakından ilgilendiren eğitim konusunda olumsuz bir çok adım atılmaktadır. Ekonomik tedbir
adı altında eğitime ayrılan bütcelerin azaltılması, öğretmen maaşlarının düşürülmesi,
okulların kapatılarak birleştirilmesi, çalışma saatlerinin ve mesailerin artırılması, esnek
ve güvencesiz çalıştırma, öğretmenlerin işten durdurulması son dönemde en çok görülen
uygulamalardır. Nitelikli kamusal eğitimin desteklenmesi gerekirken, devlet okulları yerine, özel okulların teşvik edilerek eğitimin paralı hale getirilmesi, Kamusal eğitim hizmetini veren Öğretmenlerin değersizleştirilmeye çalışılması, geleceğimizi etkileyecek en
büyük tehlikelerden bir tanesidir.
“Nitelikli ve parasız” eğitim temel bir insan hakkıdır. Eğitim toplumların geleceğini
şekillendiren olduğundan dolayı ülkemizdeki kukla yönetim anlayışı Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini tehlikeye atan arayışlar içine girmiştir. Eğitim bütcesinin %75'i özel
okullara ve özel üniversitelere gitmektedir. Sınırsız kaynaklar sermayeye peşkeş çekilmekte, zenginlerden vergi alınamamakta, şirketlere kaynak aktarılmaktadır. Öğretmen
ihtiyacı “para yok” gerekcesi ile karşılanmazken, okullarımız öğretmensiz açılmaktadır.
Öğretmenlerin güvencesiz geçici statüde çalıştırılması, yeni göreve başlayan öğretmenlerimizin maaaşlarının %40 oranında düşürülmesi, onların ödeneklerinin kısıtlanması,
yasal ödeneklerinin SADAKA gibi gösterilmesi, sürekli fakirleştirilmesi; okullara ve altyapıya önem verilememesi ortada dururken paralı,milliyetçi ve ırkçı eğitim sistemi desteklenmektedir. Gericiliğin ve yobazlığın eğitime girmesi için özel uğraş verilmektedir.
İlahiyat gibi ucubeler yaratılarak ideoljik, misyoner okulları oluşturulmak istenmektedir.
Öğretmenleri toplumda itibarsızlaştırmak aydın ilerici duruşunu bozmak için sermaye,
hükümet ve bazı yanlı medya ile üçgen oluşturulmuştur.
Öğretmenlerin değerlendirmelerini hiçe sayan, onlar kölelik şartlarına mahkum eden,
yaptıkları işi değersiz gösteren, aldıkları maaş ve hakları hak etmediklerini göstermeye
çalışan bir kampanya başlatılmıştır. Öğretmenlere SADAKA bekleyen dilenci muamelesi
yapılmak istenmektedir.
Öğretmenler toplumun aydınlık yüzüdür. Evrensel değerlerin, barışın, kardeşliğin, insan hakları, emeğin hakları ve demokrasiye saygının yerleşmesi için uğraşan, her
türlü gericilik ve yobazlığa karşı dik duran, eğitimin metalaşmaması için mücadele veren
ONURLU, ÖRGÜTLÜ, MÜCADELECİ, MUHALİF, Öğretmen profili yok edilmek istenmektedir. Kar amaçlı Yeni Liberal politikalar ve onların kuklaları işbaşındadır. Bu anlayışlara geçit verilmeyeceğinin bilinmesini hatırlatırken, tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim
Dünya Öğretmenler gününü kutlarız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 05/10/2016

Geleceğimize Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz.
Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü, Kıbrıs'ın en eski, güzide Mağusa okulundan
biri olan NKL'de yapmış olduğumuz basın toplantısı anlamlıdır. Başta NKL ve bölge okullarımızın ve Kuzey Kıbrıs'ın genelinde hükümetlerin ilgisizliğinden, anlayışından, iş bilmezliğinden, ihmalkârlığından kaynaklanan ve benzeşen sorunlarına dikkat çekmek için
buradayız. Uyarılarımız kulak ardı edilmesi durumda da eylemsel boyutta buralarda olacağımızı vurgularız.
Öğretmenlik mesleği en kutsal mesleklerin başında gelir çünkü malzemesi insandır,
gelecektir. Öğretmenlerin çalışma ortamları çalışma şartları, moral motivasyonu önemlidir, gelecek inşa edilirken her şeyi ile mesleğine odaklanmalıdır öğretmen. Kendini mesleğine adamış, yüreği insan sevgisiyle dolu öğretmendir bu günden geleceği kuran
çünkü. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltmek, çalışma ortamını düzeltmek geleceğimize yapılabilecek en önemli yatırım olacaktır. Ülke sorunlarından kurtulmanın
en basit yolu eğitimden geçmektedir.
Bugün Namık Kemal Lisesindeyiz;
1-

Mağusa'nın tek lisesi olduğu için yasa ve tüzüklere uymasa da kayıt yapmaya zorlanan ve sınıfları her yıl sağlıklı ders yapılamayacak şekilde tıka basa doldurulan
okulumuzdayız.

2-

Sınıfları yıl boyunca hangi tarihte, hangi ülkeden gelirse gelsin, hiç oryantasyon eğitimi yapılmayan, denkliğine bakılmayan ve kayıtı yapılan okulumuzdayız.

3-

Bakanlar kurulu kararı ile öğrencilerin her yıl geçirildiği ve amaçsız, hedefsiz birçok
öğrencinin zorla sınıflarda tutulduğu okuldayız.

4-

Kayıt kabul, taşımacılık gibi tüzüklere uyulmadan kırsal okulları kapatacak şekilde
bölgelerden (eğitim bakanlığının talimatı ile) yıl boyunca kalabalık olan sınıflara öğrencilerin istiflenircesine kayıtlarının yapıldığı okuldayız.

5-

Her yıl Öğretmen, hademe, bütçe eksiklikleri yıl boyunca devam etmesine rağmen
canla başla sportif, akademik ve her başarıya koşan Mağusa'nın Namık Kemalindeyiz.

6-

Öğretmenlerine verimli hizmet içi eğitim yapılmayan, bölüm şefi hiç atanmayan, destek görmeyen, sorunlar karşısında yalnızlaştırılan, eğitimin birçok sorunu omuzlarına yüklenmesine rağmen öğretmenlerin özveriyle çalıştığı devletin okulundayız.

7-

Birçok eksiğe, zorluğa rağmen mazaret üretmeden halkın çocuklarının, geleceği için
çabalayan okul idarecilerinin ve öğretmenlerin bulunduğu kamusal hizmet veren
okulumuzdayız.

8-

Ezberci, yarışçı, müfredat yoğunluklu programların uyguladığı öğrencilerin hazır
bulunuşluk seviyelerinin bakanlar kurulu tarafından hiçe sayıldığı, heterojen, seviyeleri çok farklı öğrencilerden oluşan yine verimli ders işlenmesi için öğretmenlerin
büyük çaba harcadığı okuldayız

9-

Özel yetenekli, zeki, farklı, özel eğitim isteyen ve her yetenekteki öğrencilerin aynileştirildiği, üniversitelere müşteri yapılsın diye her yıl sınıf geçirildiği, hazıra alıştırılan, bakanlık tarafından hiç bir destekleme programı uygulanmayan ve
bakıcılığının yapılmasına razı olunan bazı öğrencilerinde bulunduğu bir devlet oku261

lumuzdayız.
10- Öğretmenler arasında ayırım yapıldığı, GÖÇ YASASI gibi yasaların öğretmenlerin
emeğini, özlük haklarını gasp ettiği okuldayız.
11- Sınıf içerisindeki dersi dışında 200 üzerinde görevi, gizli emeği görülmeyen, sürekli
eleştirilen, takdir edilmeyen, ders dışında yaptığı gün boyu görevleri hiçe sayılan,
az çalıştığı iddia edilerek çok para kazandığı iler sürülen ve mesleğine yabancılaştırılmak için bizzat bakanlığın, velilerin sürekli eleştirilerine maruz kalan yıpratılmaya, değersizleştirilmeye çalışılan buna karşı yılmadan görev yapan okuluna,
öğrencilerine sahip çıkan öğretmenlerin okulundayız
12- Yüzlerce soruna rağmen kamusal, bilimsel, laik eğitim vermeye devam eden, iyi yurttaşlar yetiştiren, toplumuna sayısız değer veren en eski okulumuzdan birindeyiz..
Bugün size anlatılanlar Çanakkale Ortaokulunda, Canbulat Özgürlükte veya başka
bir okulda da aynı metin, hiç değiştirilmeden anlatılabilirdi.
Bugün Dünya öğretmenler günü. Mağusa okulumuzda olduk, bölgeye bir lise daha
ihtiyaç olduğunu, kalabalık sınıflarda ders yapılamaz durumda olduğunu size bir kez
daha göstermek istedik…
Bugün size anlattıklarımız, NKL okulumuz aslında her okulumuzda kangrenleşen öğretmen, öğrenci, eğitim sorunlarımızın bir kısmıdır. Bu durumu elbirliğiyle kader olmaktan çıkarmalıyız. Mercedes sürmesek de olur. Yeter ki geleceğimizi, çocuklarımızı,
değerlerimizi harcamayalım…
Tüm Öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.

262

ETUCE'nin Nitelikli Eğitim Yolunda 10 Ana Mesajı

1. Nitelikli Eğitim – Temel bir insan hakkı ve kamusal bir hak
Nitelikli eğitim temel bir insan hakkıdır ve kamusaldır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. Maddesi'ne göre “Herkes, eğitim hakkına sahiptir”. Bu hak eğitimin her seviyesini, yani okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim, özel eğitim, yüksek eğitim
ve yetişkin eğitimi de dahil olmak üzere tüm seviyeleri kapsar. ETUCE'nin vizyonuna
göre Avrupa'daki öğrenciler ve yetişkinler için nitelikli eğitim sadece öğrenim ile değil,
kişinin tam gelişimi ve demokratik topluma katkısı ile de tanımlanır.
2. Avrupalı Öğretmen Sendikaları'nın Nitelikli Eğitim Vizyonu
Avrupalı öğretmen sendikalarının nitelikli eğitim vizyonunu desteklemek amacıyla ve ayrıca herkes için yüksek nitelikli eğitimi adil ve demokratik bir toplum oluşumunda ana
unsurlarından biri olan kabul eden ve Avrupalı öğretmen sendikalarının nitelikli eğitim
vizyonunu destekleyen ETUCE üyesi örgütler nitelikli öğretmene, modern öğretim araçları ve kaynaklarına ve öğretim ve öğrenim için güvenli ortamlara parasız ve evrensel erişim için çağrıda bulunuyorlar.
3. Nitelikli Eğitime Evrensel Erişim
Nitelikli eğitime erişimin her vatandaş için esas olduğu konusunda kamusal bilinci artırmak amacıyla ETUCE üye örgütleri, nitelikli eğitim, nitelikli öğretmen eğitimi ve kesintisiz mesleki gelişim için ortak hareket edilmesini hedefleyen EI'nin insiyatifi olan
Nitelikli Eğitim için Birleşin (Unite for Quality Education) insiyatifine desteklerini bildirirler.
4. Kamusal Eğitim Finansmanı
Kısmen ekonomik kriz nedeniyle tetiklenen ve bazı hükümetlerce uygulanan güncel
kemer sıkma politikaları ışığında, ETUCE üye örgütleri ideolojik kaynaklı ve eğitimin kamusal yapısına zarar veren politikaların eğitimde yarattığı olumsuz etkileri kınıyor. Ayrıca ETUCE üye örgütleri eğitimin kamusal yapısını tehlikeye atan, kar yaratmaya
musait eğitim hizmetlerinin özel şirket çıkarları için giderek artan bir şekilde özelleştirilmelerini de kınıyor.
5. Fırsat Eşitliği ve Toplumsal Hareketlilik
Nitelikli eğitim eşitlikçi ve kar amacı gütmeyen bir şekilde temin edilmelidir. Eğitimin
evrensel olarak erişilebilir olması için yeterli kaynakları sağlamak hükümetlerin görevidir. Hükümetler bu yükümlülüklerini adil ve kademeli bir vergilendirme sistemi ile yerine getirebilir. Adil bir küresel vergilendirme sistemi sadece kamusal eğitim bütçelerini
güçlendirmek için değil ayrıca daha fazla fırsat eşitliği ve toplumsal hareketlilik yaratmak
için de gereklidir.
6. Nitelikli Öğretmen Eğitimi
ETUCE üye örgütleri, öğretmenlerin ve sendikaların eğitimdeki yaşamsal rollerinin bir
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kez daha altını çizer ve tüm öğrenciler için erişilebilir ve nitelikli bir eğitim ve eğitimin
kamusal yarar adına geri kazanılması kavgalarında başı çekenlerin de onların olması
gerektiği fikrini desteklediğini belirtir. Öğrenciler için, en önemli eğitim kaynağı ve eğitim
kalitesinin ana belirleyicisi öğretmenlerdir. Bu yüzden öğretmenlerin eğitimdeki katkıları
takdir edilmelidir. Öğretmenlik mesleğine saygı gösterilmeli ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim ve her türlü destek sağlanmalıdır.
7. Öğretmenlik Mesleğinin Cazibesi
Kalifiye ve motivasyonu yüksek öğretmen nitelikli eğitim için esastır. Bu yüzden ETUCE
ve üyeleri, hem kadın hem de erkek öğetmenlerin haklarının, eşit çalışma koşullarının,
yeterli maaş ve özlük haklarının ve adil emeklilik ikramiyelerinin tanınması ve korunmasını savunuyor. ETUCE ayrıca eğitime erişim, kesintisiz mesleki eğitim ve uygun öğretme ve öğrenme kaynakları ile sağlıklı ve güvenli iş ortamlarının sağlanması
konularında da destek belirtiyor. Tüm bunlar yapıldığında öğretmenlik mesleği daha
cazip kılınacak ve daha fazla insanın meslek olarak öğretmenliği tercih etmesi sağlanacaktır.
8. Öğretmen Sendikaları ve Sosyal Diyalog Araçları
Başarılı ekonomik ve sosyal reformlar için sosyal diyaloğu itici bir güç olarak kabul eden
ETUCE üye örgütleri, sendikaların sosyal sistem, eğitim ve işgücü piyasalarındaki ekonomik ve sosyal değişimlerin sonuçlarının farkedilmesindeki rollerine dikkat çekmektedirler. ETUCE, ekonomik düzelme, iş piyasası ve sosyal dahil etmeyi kolaylaştırarak iş
alanlarının açılması için gerekli koşulların yeniden oluşturulmasında öğretmen sendikalarının önemli bir rol oynadığının da altını çiziyor.
9. Öğretmen Sendikalarının Eğitim Sektörünü Doğrudan veya Dolaylı Yoldan Etkileyen Karalardaki Rolü
Öğretmenler sendikalarının, mevkileri de dikkate alındığında, eğitimi direk veya dolaylı
yoldan etkileyen politikaların detaylandırılması ve uygulanması süreçlerine dahil edilmeleri gerekmekte olduğu açıktır. Bu yüzden, ETUCE üye ülkeleri ulusal, bölgesel ve
eğitim kurumları seviyelerinde sosyal ortaklarla yapılan danışmaların, karar alma süreçlerine uyan, gerekli analiz ve önerilerin yapılmasına izin veren, zamanlaması iyi yapılmış ve anlamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini talep eder. Özellikle yerel seviyede hem
öğretmenlerin hem de okul yönetiminin dahil edildiği sosyal diyalogların teşvik edilmesi
azami önem taşımaktadır.
10. Ekonomik ve Sosyal Gelişimi Hedefleyen Bütünlüklü Sosyal Ortaklık Danışmaları
Ulusal ve/veya Avrupa içindeki sosyal ortakların ulusal seviyede hükümetlerle, Avrupa
seviyesinde ise Komisyon, Konsey ve Parlamento organlarıyla danışma süreçlerinin bütünlüklü ve saygı çerçevesinde olması için çağrı yapan ETUCE üye ülkeleri, Avrupa Parasal Birliği'nin sosyal boyutunun AB'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda
bulunmasını talep eder. Bu talep, ilgili politikaların ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyici şekilde tasarlanmasını gerektirmektedir.
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2014-2017 Döneminde Sendikamızın yapmış
olduğu Uluslararası Temaslar
Sendikamız gerek Avrupa Birliği Kıbrıs Temsilciliği eğitimleri, gerekse üyesi olduğumuz Eğitim Enternasyonali, ETUCE ve WFTU’nun genel konferansları ve belli konularda
sürdürdükleri projelerin seminerlerine davet almış ve katılmıştır. Bu konferanslara sendikamız genelde Avrupa Konseyi tarafından finansal destek alarak katılmıştır. Tüm konferans raporlarını sendikamız web sitemizde bulabilirsiniz. www.ktoeos.org

Katıldığımız Uluslararası Konferanslar
7-9 Nisan 2014
İrlanda - Dublin
Selma Eylem
Pelin Üretici
2. Eğitim Enternasyonali Dünya Kadın Konferansı “Sendikalarda ve Eğitimde Kadınlar:
Kelimelerden çıkarak harekete geçme zamanı”
7 Mayıs 2014
Hollanda – Utrecht
Selma Eylem
Ayşe Zehirok
ETUCE Kemer Sıkma Döneminde öğretmenlik mesleğinde ve öğretmen sendikaları içerisinde cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi konulu seminer
13-16 Mayıs 2014
Brittany – Bretagne /Fransa
Mehmet Taşker
Mehmet Şekerli
SNETTA Fransa MTÖ Öğretmenleri Sendikası
Kongre – 4 yılda bir toplanmaktadır. Fransa'nın genelinden ve Fransa'nın kolonisi ülkelerden 320 civarında delege bir hafta boyunca sendikanın dört yılda izleyeceği politikaları
belirlenmiştir. Sendikamızdan ülkemiz Mesleki Eğitimi hakkında 20 dakikalık sunum
yapıldı. SNETTA'nın 10 yıldır işbirliği içerisinde olduğu uluslar arası sendikalar bu
kongreye davet edilmiştir. Almanya – Slovenya – Belçika – Danimarka – İspanya – Kıbrıs
(KTOEÖS)
19-22 Mayıs 2014
Ankara – Türkiye
Vedat Tek
Kutay Bektaşoğlu
Cumali Avcı
Eğitim-Sen 9. Ulusal Kongre, Türkiye'nin Eğitim ve istihdam sistemi ve sendikanın izleyeceği politika
29- 30 Mayıs 2014
Malta
Tahir Gökçebel
Nazan Ökçün Bülbülcü
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Malta Öğretmen Sendikası MUT
95. Yıldönümü vesilesiyle Genel Konferans “Avrupa'da Öğretmen Sendikalarının Mücadeleleri” ve Olağan Genel Kurulu
18 Haziran 2014
İstanbul – Türkiye
Mehmet Taşker
Ahmet Billuroğlu
WFTU ve Nakliyat İş
SOMA'daki maden işçileri ile uluslararası dayanışma konferansı
3-5 Temmuz 2014
Ankara – Türkiye
Zühre Özkaraman,
Ozan Elmalı,
Fikret Deniz
KESK Olağan Genel Kurul
17-18 Eylül 2014
İngiltere – Londra
Vedat Tek
ETUCE – EFEE (Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu)
“Mesleki özerklik, sorumluluk ve etkili liderlik”
22 Eylül 2014
Belçika - Brüksel
Aziz Selengin
Nuray Özgeçen
ETUCE / EI
Nitelikli Eğitim Kampanyasının Avrupa Bölgesi Konferansı
Nitelikli Eğitim aracılığıyla krizden çıkış için Öğretmen sendikalarının gelişmesi ve uzmanlaşması
Avrupa'da Nitelikli Eğitimin Geleceği için Birleşelim
25-26 Eylül 2014
Sofia – Bulgaristan
Selma Eylem
Zühre Özkaraman
ETUCE
“Kemer Sıkma Döneminde öğretmenlik mesleğinde ve öğretmen sendikaları içerisinde
cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi” konulu projenin kapanış konferansı
26 – 27 Kasım 2014
Viyena – Avusturya
Mehmet Taşker
Nazan Ökçün
Organizatör: ETUCE
Konu: ETUCE Özel Konferansı
Her yıl ETUCE'nin gerçekleştirdiği genel Konferanstır. Yüksek düzey temsiliyet
26-28 Ocak 2015
Krakow-Auschwitz - Polonya
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Ahmet Billuroğlu
Mehmet Şekerli
EI, Soykırım Anma Etkinliği
6 Şubat 2015
Ankara – Türkiye
Mehmet Taşker
Tahir Gökçebel
KESK Başkanı, Sayın Lami Özgen'in duruşmasına gözlemci olarak katılım ve destek
Tarih: 3-4 Mart 2015
Yer: Amsterdam, Hollanda
Organizasyon: EI-ETUCE
Konu: Eğitimde Liderlik Konferansı
Katılım: Örgütlenme Sekreterimiz Aziz Selengin, Dış İlişkiler Uzmanınız Nazan Ökçün
Bülbülcü katılmıştır.
Tarih: 16 – 17 Mart 2015
Yer: Brüksel - Belçika
Organizasyon: EI
Konu: EI Eşitlik Daimi Komite toplantısı, Sosyal Diyalog ve Fırsat Eşitliği
Katılım: Mali Sekreterimiz ve EI Eşitlik Daimi Komitesi KTOEÖS Temsilcisi
Selma Eylem
Tarih: 15-17 Nisan 2015
Yer: Barselona-İspanya
Organizasyon: ETUCE
Konu: MTÖ Öğretmen ve Eğitimcilerin Kapasitelerini Geliştirme Eğitimi Semineri
Katılım: Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Civisilli katılmıştır.
Tarih: 16-17 Mayıs 2015
Yer: Ankara - Türkiye
Organizatör: Eğitim-Sen
Konu: Uluslararası Eğitimde Laiklik Sempozyumu
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Deniz katılmıştır.
Tarih:19 -21 Ekim 2015
Yer: Bükreş - Romanya
Organizatör: ETUCE
Konu: Orta ve Doğu Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısı
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün Bülbülcü
katılmıştır.

Tarih: 15-18 Şubat 2016
Yer: Ankara- Türkiye
Organizasyon: EI – ETUCE
Konu: EI ve ETUCE'den Eğitim-Sen ile toplantı ve Doğu Anadolu'da kötüleşen durumla
ilgili temaslarda bulunulması. ETUCE Başkanı Christine Blower başkanlığında yabancı
misyon ziyareti
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Deniz katılmıştır.
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Tarih: 3-4 Mart 2015
Yer: Amsterdam, Hollanda
Organizasyon: EI-ETUCE
Konu: Eğitimde Liderlik Konferansı
Katılım: Örgütlenme Sekreterimiz Aziz Selengin, Dış İlişkiler Uzmanınız Nazan Ökçün
Bülbülcü katılmıştır.
Tarih: 16 – 17 Mart 2015
Yer: Brüksel - Belçika
Organizasyon: EI
Konu: EI Eşitlik Daimi Komite toplantısı, Sosyal Diyalog ve Fırsat Eşitliği
Katılım: Mali Sekreterimiz ve EI Eşitlik Daimi Komitesi KTOEÖS Temsilcisi
Selma Eylem
Tarih: 15-17 Nisan 2015
Yer: Barselona-İspanya
Organizasyon: ETUCE
Konu: MTÖ Öğretmen ve Eğitimcilerin Kapasitelerini Geliştirme Eğitimi Semineri
Katılım: Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Civisilli katılmıştır.
Tarih: 16-17 Mayıs 2015
Yer: Ankara - Türkiye
Organizatör: Eğitim-Sen
Konu: Uluslararası Eğitimde Laiklik Sempozyumu
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Deniz katılmıştır.
Tarih:19 -21 Ekim 2015
Yer: Bükreş - Romanya
Organizatör: ETUCE
Konu: Orta ve Doğu Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısı
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün Bülbülcü
katılmıştır.
Tarih: 15-18 Şubat 2016
Yer: Ankara- Türkiye
Organizasyon: EI – ETUCE
Konu: EI ve ETUCE'den Eğitim-Sen ile toplantı ve Doğu Anadolu'da kötüleşen durumla
ilgili temaslarda bulunulması. ETUCE Başkanı Christine Blower başkanlığında yabancı
misyon ziyareti
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Deniz katılmıştır.
Tarih : 23 – 26 Şubat 2016
Yer : Brüksel - Belçika
Organizasyon : AKEL
Konu: Avrupa Parlamentosu ziyareti, Toplu Sözleşmelerle ilgili AKEL temasları
Katılım: Genel Sekreterimiz Vedat Tek katılmıştır.
Tarih : 29 Şubat – 1 Mart 2016
Yer : Malta
Organizasyon : ETUCE
Konu: Malta (MUT), Slovenya (ESTUS), İtalya (FLC-CGIL), Litvanya (FLESTU) ve Danimarka (DLF) sendikalarının ortaklığıyla yürütülen bir proje kapsamında bölgesel eğitim
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çalışması. “Eğitime yatırım –Avrupa ekonomik yönetim koordinasyonu içerisinde öğretmen sendikalarının eğitim ve öğretime katılımının güçlendirilmesi-.”
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel katılmıştır.
Tarih : 2-3 Mart 2016
Yer : Brüksel / Belçika
Organizasyon : ETUCE
Konu: ETUCE daimi eşitlik komitesi toplantısı “Hızlı değişen dünyada eğitim sektöründe
eşit fırsatları güçlendirme”
Katılım: Mali Sekreterimiz Selma Eylem katılmıştır.
Tarih: 09-11 Mart 2016
Yer: Slienna - Malta
Organizasyon: ETUI - Avrupa Sendikaları Enstitüsü
Konu: “Öğretmenlik mesleğinde sosyal diyalog aracılığıyla Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” Eğitim Programı
Katılım: Cinsiyet Eşitliği Komitemiz üyesi ve Denetleme Kurulu üyemiz Fatoş Özgürsel
katılmıştır.
Tarih : 24 – 26 Mart 2016
Yer: Sofya - Bulgaristan
Organizasyon: SEB – Bulgaristan Öğretmenler Sendikası
Konu: “Balkan Öğretmen Sendikaları Barış Konferansı”
Katılım: Yönetim Kurulu üyelerimiz Metin Türkmen ve Ahmet Billuroğlu katılmıştır.
Tarih : 08 – 09 Nisan 2016
Yer: Yunanistan - Thessaloniki
Organizasyon: WFTU üyesi İçeçek Şişelendirme Çalışanları Federasyonu – Yunanistan
Konu: Balkan Sendikaları Forumu - Çalışanların ekonomik durumunun kötüleşmesi ile
toplu sözleşme ve toplu anlaşma (maaşlar, çalışma saatleri, kayıt dışı işçilik, sosyal güvenlik), Sendikal Özgürlük ve Haklar konularının görüşüleceği Tartışma Toplantısı
Katılım: Genel Sekreterimiz Vedat Tek ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Soyer katılmıştır.
Tarih : 17 – 18 Mayıs 2016
Yer: Helsinki – Finlandiya
Organizasyon: ETUCE – ETUI
Konu: “Nitelikli MTÖ ve Çıraklık Eğitimi için MTÖ öğretmenlerinin Mesleki Eğitiminin
Geliştirilmesi”
Not: Mesleki Eğitimde Örgütlü olan ETUCE üyesi sendikalara davet yapılmıştır.
Katılım: Yönetim Kurulu Üyemiz Fikret Civisilli ve Dış İlişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün
Bülbülcü katılmıştır.
Tarih : 27 – 28 Mayıs 2016
Yer: İstanbul – Türkiye
Organizasyon: WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) + Nakliyat – İş
Konu: “Çalışanların, emperyalist saldırılara, emperyalistlerin stratejik planlarına, savaş
ve ablukalara karşı birleşip mücadele etmesi”
Katılım: Yönetim Kurulu üyelerimiz Cumali Avcı ve Fikret Deniz katılmıştır.
Tarih: 9 – 10 Haziran 2016
Yer: Bükreş - Romanya
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Organizasyon: ETUCE – EFEE (Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu)
Konu: “Eğitim Sektöründe Daha Sağlıklı Çalışma Yaşamı için Sosyal Ortaklarla Verimli
Çalışma Ortamlarının sağlanması” ETUCE – EFEE Projesinin final konferansı
Katılım: Örgütlenme Sekreterimiz Aziz Selengin ve Yönetim Kurulu üyemiz Ozan Elmalı
katılmıştır.
Tarih: 9 – 12 Ekim 2016
Yer: Brüksel
Organizasyon: Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Konu: Avrupa Birliği kurumları (Komisyon, Konsey, Parlamento, Avrupa Sosyal ve Ekonomi Komitesi, Bölgesel Komiteler) ve de Avrupa Birliği Politikaları hakkında bilgilendirme ziyareti
Katılım: Denetleme Kurulu üyemiz Fatoş Özgürsel katılmıştır.
Tarih: 19-20 Kasım 2016
Yer: Atina – Yunanistan
Organizasyon: WFTU üyesi Yunanistan Genel İşçi Sendikası PAME
Konu: PAME 4. Ulusal Konferansı “Örgütlenme-Mücadele: Biz veya Tekelleşme
Katılım: Genel Sekreterimiz Vedat Tek katılmıştır.
Tarih: 21-22 Kasım 2016
Yer: Selanik – Yunanistan
Organizasyon: CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training
– Mesleki Eğitimin Gelişimi için Avrupa Merkezi
Konu: Mesleki Eğitimde Örgütlü ETUCE üye örgütlerine yönelik “Öğretmenlerin ve Öğretmen Eğitmenlerinin mesleki Gelişimi – Nitelikli MTÖ'nün garantisi” Politika Öğrenme
Forumu
Katılım: Genel Sekreterimiz Vedat Tek ve Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Civisilli katılmıştır.

Tarih: 5 -8 Aralık 2016
Yer: Belgrat – Sırbistan
Organizasyon: ETUCE – EI
Konu: ETUCE Bölge Konferansı, Ülke Temsilcileri, Başkan Yardımcıları ve Başkanın seçileceği seçimli konferans.
Katılım: Başkanımız Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün Bülbülcü
katılmıştır.
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ETUCE Yönetim Komitesinde Ülke Temsilciliği görevine tüm Kıbrıs adına, 6 Kıbrıslı
Eğitim Sendikasını temsilen Sendika Başkanımız Tahir Gökçebel atandı. 2016-2018 dönemi boyunca ETUCE Yönetim Komitesi Kıbrıs temsiliyeti ve ETUCE üyesi 6 Öğretmen
Sendikası olan KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, OELMEK, POED, OLTEK tarafından işbirliği
ve diyalogların devamı için ortak aday olarak Başkanımız Tahir Gökçebel önerilmiş ve
seçilmiştir.
Sendikamız “Eğitimin Özelleştirilmesi ve Ticarileştirilmesine Karşı Önerge”yi desteklediğini belirterek bu konuda ülkemizdeki kamusal eğitime yapılan saldırılar ve eğitimin
ticarileştirilmesine karşı verilen mücadele hakkında konferansta konuşma gerçekleştirdi.
Diğer yandan Eğitim-Sen Başkanı Kamuran Karaca Konferansa canlı bağlanarak Türkiye’de akademisyenlere ve sendika üyelerine yönelik yapılan tutuklanma ve görevden
uzaklaştırmalar hakkında bilgilendirme sağladı ve ETUCE’nin başlattığı yardım fonu ve
ülkelerin dayanışma ve desteği için teşekkür etti. Konuşmanın ardından konferansa katılan yaklaşık 320 delege Eğitim-Sen’in haklı mücadelesini ayakta alkışlayarak bir kez
daha uluslar arası alanda Eğitim-Sen’in yalnız olmadığı vurgulandı.
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ETUCE üyesi Kıbrıslı Rum Öğretmen
Sendikalarıyla Mutabakat

15.01.2015
1968 yılından beridir Kıbrıs sorununun çözümü için her iki toplumun liderlikleri görüşmeler yürütmektedir. Bu görüşmeler çeşitli ayak oyunlarıyla, bölgemizde çıkarı bulunan güçlerin planları ve yönlendirmeleri ile çözüm ve barış noktasına ulaşamamıştır.
1974 sonrası adamızda oluşan sistem ise Kıbrıs sorununu daha da içinden çıkılmaz bir
duruma getirmiş, ayrıca son yıllardaki kapitalizmin yarattığı ekonomik krizler ise toplumlarımızı hem kuzeyde hem de güneyde yoksullaştırmış ve perişan etmiştir.
Ülkemizde barışın yeniden kurulması, refahın yeniden sağlanması ve toplumlarımızın
yeniden kardeşçe yaşaması için yıllardır mücadele veren sendikalarımız ise her türlü zemini ve platformu kullanarak hem Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruma ve ileriye götürme hem de adamızın birleşmesini yaratacak ortamı oluşturma gayreti içerisinde
olmuşlardır.
Sendikalarımız; Kıbrıs'ta yaşayan her iki toplumun birlik içinde olması ile hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda büyük bir güç ortaya çıkacağının ve şu anda yaşadığımız sorunların birçoğunun çözüleceğinin farkındadırlar. Bu anlamda yıllardır
Eğitim Enternasyonali'nin (EI) Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi'nde
(ETUCE) mücadelesini verdiğimiz temsiliyet sorununun da nitelikli bir çözümü için uğraş
verilmekteydi.
2001 yılından beri önerdiğimiz eşit temsiliyet ve rotasyon sistemi o yıldan beri tartışılmakta, ancak bir sonuç alınamamaktaydı. Bu sebeple ETUCE Yürütme Kurulu için
her ülkeden bir temsilci bulunurken Kıbrıs adına Kıbrıslı Türk üye gözlemci statüsünde
bulunuyordu. Daha sonra 2008 yılında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil (Shener Hasan)
ETUCE Genel Kurulu'nda aday olarak katıldığı seçimleri Kıbrıslı Rum üye karşısında
2800'e karşı 810 oyla kazanınca Kıbrıslı Rum üye gözlemci statüsünde toplantılara katılmaya başladı. 2012'ye kadar rotasyon konusu bir karara bağlanamadığından, Şener
Elcil tüm Kıbrıs'ı temsilen yürütme kurulundaki görevine devam etti. 2012'de Budapeşte'de gerçekleşen Genel Kurul'da Kıbrıs için yapılan seçimleri yine Şener Elcil bu kez
420 oya karşı 3450 oyla kazandı. ETUCE bürosu yaşanan gelişmeler sonrası Kıbrıslı
Rum öğretmen sendikalarını işbirliğine ikna etmek için gözlemci statüsünü kaldırarak
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görüşmeleri destekleyeceğini açıkladı.
Bu anlamda görüşmelerin sonuncusu 10 Ocak 2015, Cumartesi günü Kıbrıslı Türk
ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikalarının yanı sıra ETUCE Başkanı Christine Blower'in
ve ETUCE Direktörü Martin Romer'in de katılımıyla Dayanışma Evi'nde (Home for Cooperation) gerçekleşti. Bu ortak toplantı sonrasında Kıbrıs'taki öğretmen sendikaları;
üyesi bulundukları ETUCE'un ülke temsilciliği ile ilgili ortak yeni bir karara imza koymuşlardır. Bu karara göre, Mart 2015'ten itibaren Kıbrıs ETUCE'de rotasyon sistemi ile
temsil edilecek ve bu dönüşümlü temsilcilik her dönem için en fazla iki yıl süre ile uygulanacak.
Böylece sendikalarımızın uzun yıllardır savunduğu ve defalarca öneri olarak gündeme getirdiği ETUCE'de rotasyon ile temsiliyet, iki toplumun eşit olarak temsiliyetine
dayalı bir uygulama olarak hayata geçiriliyor. Varılan uzlaşma 1960 Kıbrıs Anayasası'nda tanımlanan Kıbrıslı Türk toplumu ile Kıbrıslı Rum toplumunu temel alarak imzalanmıştır. Temsiliyet için rotasyon uygulaması da bu iki toplumun öğretmen sendikaları
arasında gerçekleştirilecektir. Uzlaşma metnine göre:
Ortak Deklarasyon
1. Kıbrıs'taki öğretmen sendikalarının tamamı, karşılıklı anlayış ve işbirliği çerçevesinde
ETUCE Komitesi'nde rotasyona bağlı bir temsilcilik sistemi uygulamaya karar vermiştir.
Buna göre:
• Ülke temsilciliğinin rotasyonu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda tanımlandığı
şekliyle Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlar arasında uygulanacaktır.
• Temsilcilik her dönem için en fazla iki yıl süre ile uygulanacaktır.
2. Bu anlaşma ETUCE Komitesi'nin 18-19 Mart 2015 tarihinde gerçekleşecek toplantısından itibaren ve onu da içerecek şekilde yürürlüğe konulacaktır ve rotasyonun ilk
dönemi ETUCE 2016 Konferansı'nda sona erecektir.
3. Bu anlaşma yukarıda bahsi geçen Komite toplantıları için hazırlıkları, ön toplantıları,
takip toplantılarını ve ilgili tüm doküman ve sonuçların tüm sendikalarla paylaşılmasını ve bunlar için tüm sendikaların etkin bir şekilde katkı koymalarını öngörür.
4. Ayrıca, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 ayı geçmeyecek bir süre zarfı
içerisinde tüm sendikaların anlaşmanın uygulanması ile ilgili ETUCE'a rapor göndermeleri gerekmektedir.
Lefkoşa, 10 Ocak 2015
Toplantıda ayrıca iki toplumu yakınlaştırmaya yönelik sendikalarımızın ne gibi adımlar atabilecekleri de konuşuldu.
Bu anlaşma samimiyetle ve herhangi bir dış etkiye bağlı kalmadan yapılan görüşmelerde sonuç alınabileceğinin göstergesidir. ETUCE'daki temsiliyet sorunu örgütsel ve siyasi eşitlik bazında çözümlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu imza hepimize, Kıbrıslı
Türklerin hukuksal ve siyasi mücadelesinin 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti
Anayasası'ndaki haklarında yattığını da kanıtlamıştır. Kıbrıs'ın tüm politik partilerine
ve görüşmeleri yürütme iddiasındaki siyasilerine örnek olması temennisi ile öğretmenlerimize ve halkımıza hayırlısı olmasını dileriz.
KTOEÖS - DAÜ-SEN - KTÖS
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ULUSLARARASI ALANDA ve GÜNLERDE
DAYANIŞMA YAZIŞMALARIMIZ
Tarih: 09.01.2015

İnsan Canını Kendi Çıkarları için Kıyanları Kınıyoruz

Terörist saldırılarla düşünceyi, özgürlüğü susturmak isteyen anlayışları şiddetle
protesto ediyoruz.
Emperyalist kar hırsı ve sadece kendi çıkarlarını düşünen anlayışlar, her zaman
kendilerine bahaneler üreterek dünyadan uzlayışı, sevgiyi, özgürlüğü yok edeceğini sanarak insanın en temel hakkı olan yaşama hakkına tecavüz etmeyi bile bir yol, bir yöntem olarak kullanmaktadırlar.
Ne yazık ki gizli ve şeytani planlarla işlenen cinayetleri ister devletler, ister tarikatlar, isterse bireyler olsun, hep bir takım gerekçeler öne sürerek yapmaktadırlar. Kendilerini haklı göstermeye çalışarak öne sürdükleri gerekçeler her zaman amaçlarına
ulaşacakları iğrenç yalanlardan öteye gitmemekle birlikte, onlarca- binlerce masum insanın canice katledilmesinin gerekçesi yapılamaktadır.
İnsan onuru, vicdanı bu caniliğe dur demelidir. Din uğruna insan canına kıyanların diğer canilerden farkı yoktur. Bir insanı öldürmekle özgürlük öldürülemeyecektir.
Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine yapılan
kanlı saldırı ve katliam, insanlık onuruna, vicdanına, özgürlüğüne yapılmıştır. Dünyanın
neresinde yapılırsa yapılsın, aptalca olan bu caniliğin anlamı aynıdır. Bu ve benzer saldırıları yapanları şiddetle kınıyoruz. Fransız halkına sabır, sağduyu, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileriz.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 14.01.2015

Emekçiler Köle Yapılmak İstenmektedir
İMF ve Dünya Bankasının liderliğinde uygulanmaya başlayan Neo Liberal politikaların en önemli göstergesi özelleştirme ve ensek çalışma şartlarının dayatılmasıdır.
Devlet gücü güya ekonomiden elini ayağını çekecek yalanları ile beraber, devlet büyük
şirketlerin önünü açan, onlara kaynak yaratan; sendikalaşmayı, güvenceli çalışmayı, sigortalanmayı, maaş garantisini ortadan kaldıran polis devletine dönüşmüştür.
Bugün sosyal devlet tasfiye edilmiştir. Kamu verimsizdir denilerek ve kamusal
tüm hizmetler ya niteliksizleştirilerek, ya da tamamen şirketlere kaynak yaratacak şekilde taşeronlaştırılarak buralarda da güvencesiz köleler çalıştırılarak Kar maksimasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışanları özelde, kamuda, şu tarihte, şu yasada girdi
diye bölüp parçalayarak köle gibi ezmeye devam etmek istemektedirler. Kıbrıs'ta çalışanları etnik temelde ayrıştıran, bölen, parçalayan ve yıllarca sömüren kapitalist düzenin
yaratıcıları bugün de farklı yöntemlerle sömürü düzenini devam ettirmektedirler
Bölünen adamızda tüm emekçiler farklı zamanlarda aynı yöntemlerle köleleştirilmek isteniyor. Dün KTHY batırılarak sermayedar şirketlere peşkeş çekilmesi gibi, bugün
Cyprus Airways batırılarak çalışanlar sokağa atılarak DeJa Vu yaşatılmaktadır. Diyet
ödeyen sadece emekçilerdir. Sermaye kar hırsıyla ve tüm acımasızlığıyla hareket etmektedir. Dün KTHY çalışanlarının yanında olduğumuz gibi, bugün Cyprus Airways çalışanlarının yanındayız.
Bölünmüş adamızın bir an önce birleştirilerek tüm emekçilerin bu acımasız politikalara “Dur” diyeceği dayanışmayı yaratma amacıyla da mücadelemize devam edeceğiz.
Tüm Cyprus Airways çalışanlarının bir kez daha yanında olduğumuzu belirtir, mücadelelerini selamlarız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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03.09.2015
SAVAŞLAR BİTSİN, ÇOCUKLAR ÖLMESİN
Emperyalist güçlerin desteklediği Suriye'deki savaş milyonlarca insanın göç etmesine,
binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Tüm dünya son 25 yılın en büyük
mülteci krizini yaşıyor. Yalnızca son iki yıldır Suriye'deki çatışmalardan kaçan mülteci
sayısı 3 milyonu bulmuş durumda.
Akdeniz'de ve Avrupa'da birtakım ülkeler bu mültecileri kabul etmiş durumda ancak
her geçen gün artan sayı nedeniyle birçok ülke sınır dışı etmektedir. Kabul edilen mülteci
nüfusun dünyanın desteğine ihtiyacı vardır.
Çünkü mülteciler göç ettikleri ülkelerde (başarabilmişlerse eğer) genellikle çok zor koşullarda, yoksulluk çizgisinin altında yaşıyor, yiyecek sağlama ve çocuklarını okula gönderme mücadelesi veriyor. İnsanın doğuştan sahip olduğu, insanın insanca
yaşayabilmesi için gerekli olan temel hak ve özgürlüklere ne yazık ki sahip olamıyor.
Kısacası Suriyeli mülteciler ölüm kalım savaşı veriyor. Göç yolunda insanlar, çocuklar
ölüyor. Medyaya yansıyan karaya vurmuş çocuk cesetleri insanın kanını donduruyor..
Artık zamanı gelmiş ve hatta çoktan geçmiştir. Suriye'de savaşın bitmesi, barışla beraber göçün durmasının sağlanması için harekete geçelim. Masum insanların daha fazla
ölmemesi için, eğitim, sağlık, yaşama ve barınma gibi temel insan haklarına sahip olabilmeleri için yaşananlara seyirci kalmayalım.
Hayata tutunma mücadelelerine destek verelim. O kıyılara vuran minicik çocuk cesetleri insanlığa yakışmıyor! Artık buna dur denmesi için insanlığa gelin hep beraber
çağrı yapalım.
Hükümetlere acilen kriz masası oluşturmaları, gelen mültecileri sınır dışı etmeyerek
temel insani ihtiyaçlarını karşılamaları çağrısında bulunuyoruz.
Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliği'nin derhal bu insanlık ayıbı savaşın durdurulması için harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz. Suriye'de artık yaşananlara göz
yummak cinayete ortaklıktır.
Üyesi olduğumuz Eğitim Enternasyonali'ne acil hareket çağrısında bulunmasını talep
ediyoruz. Mülteci kamplarında kalan çocuklara temel eğitim ve ailelerine gerekli erzakın
temini için maddi ve manevi destek verilmesi için üye örgütleri arasında uluslar arası
kampanya başlatılması çağrısında bulunuyoruz.
Bu insanlık ayıbına seyirci kalmayalım, korku içinde çocukların çığlıklarına kulaklarımızı artık tıkamayalım.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
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03.09.2015
END THE WARS, STOP CHILDREN FROM DYING
The war in Syria supported by the imperialist powers is causing millions of people to
migrate and thousands of people to lose their lives. The whole world is experiencing the
largest refugee crisis in the last 25 years. Only since the last two years, the number of
refugees trying to run away from the conflict in Syria reached up to 3 million people.
A number of European and Mediterranean countries accepted these refugees however
due to the increasing number each passing day, many of these countries are deporting
these people. The refugee population needs the support from the world.
Refugees who migrated to other countries (if they were ever able to) often suffer from
very difficult conditions, live below the poverty line and struggle to provide food and send
their children to school. Unfortunately they are not required the basic human rights to
live in dignity and freedom.
In short, the Syrian refugees struggle for life or death. People and children are dying
in the transition of migration. The reflections in the media of Children's corpses washed
up on the shores of the Mediterranean, is shocking and bloodcurdling.
The time has come and passed. We must act together to ensure the cessation of migration by ending the war and reaching peace in Syria. Let's not stay as an audience to
the tragedy which is lived today, let's act to prevent more innocent people from dying
and provide basic human rights such as education, health, living and housing. Lets support their struggle to hold on to life.
The tiny body of children washed up on the shores of the Mediterranean is inhumane!
Now is the time to make a call to all the humanity to react and end to this tragedy.
We urge governments to form a crisis desk, to stop deporting these people and provide
their basic human needs.
We call the United Nations and European Union to immediately act towards stopping
the crime against humanity, which is a human shame. Overlooking to what is lived in
Syria is complicity in murder.
We request Education International to start an urgent action appeal in order to start
an international campaign with its member organizations, to ensure basic education in
the refugee camps for children and give financial and moral support to families by providing required provisions.
Let's not look on to this human shame, let's no longer ignore the tears of the frightened
children.

Tahir GÖKÇEBEL
President of KTOEÖS
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17.11.2015
FAŞİSTLER HESAP VERMELİDİR
Farklı milletten, ırktan, dinden, mezhepten, aşirettendir vs. diye insanların insanlar tarafından boğazlanmadığı, şiddete maruz kalmadığı, hoşgörülü bir dünyaya ihtiyacımız vardır. Çıkarın kutsallaştırıldığı Neo liberal dünyada, insanın insana yaptığı
zulümler ve kumpaslar insan ırkını tehdit etmektedir.
Yakın geçmişimizde adamızda farklı millettendir, ırktandır diye birbirimizi boğazladık. Milliyetçilik, ırkçılık hastalığına tutulmuş olarak değil, bir daha aynı acıları yaşamamak için Kin ve Nefreti yenmeliyiz. Farklılıkların insanlığın zenginliği olduğunun artık
bilincine varmalıyız. Varmayanların ise oyununa ve kışkırtmasına gelmemeliyiz. Tarihten
ders alarak, şiddetten ve savaştan bir kazanımın asla olmayacağı bilinciyle, faşist saldırıların oyununa gelinmemelidir.
Faşist Elam Örgütü, Terör Örgütünden farksızlaşmıştır. Her fırsatta büyük bir
kinle Kıbrıs Türk toplumuna saldırmaktadır. Fakat bu saldırılar aksine barışın, dostluğun, kardeşliğin en önemli erdem yapılmasının elzem olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Güneydeki ve kuzeydeki kafatasçı, faşist, ırkçı saldırıları kınar, yetkililerin bu
konuda sorumlulara göz yummaması, toplumların huzurunu bozacak eylem ve şiddeti
uygulayanların derhal en ağır şekilde cezalandırılmasıyla, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için caydırı cezalar verilmesi için gereğini yapmaları çağrısında bulunuyoruz.
Bu ülkeyi savaştıran kayıpları, çukurlarda ölüleri yaratan, bölen suçlular dün olduğu gibi bu gün de hareket etmek istiyor, durdurun diyoruz.
Diğer yandan yine kin ve nefretin ürünü olan Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan
kanlı saldırılar ve katliamlar, insanlık onuruna, vicdanına, özgürlüğüne yapılmıştır.
Dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, aptalca olan bu caniliğin anlamı aynıdır. Bu ve
benzer saldırıları yapanları şiddetle kınıyoruz. Fransız halkına sabır, sağduyu, ölenlerin
yakınlarına başsağlığı dileriz. Gerek Kıbrıs'ta, gerekse dünyanın her yerinde her türlü
milliyetçi, ırkçı saldırıları kınıyoruz.

Aziz SELENGİN
Örgütlenme Sekreteri
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01.06.2015
1 Haziran Dünya Çocuk Günü:
Çocuklarımız için Başka bir Dünya Mümkündür
1925 yılında Cenevre'de 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra Çocukların Korunmasına dair Cenevre Bildirgesi
kabul edilmiştir.
Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını
ilgilendiren konulara odaklanmakta ve 1 Haziran, çocukların sorunlarına ilişkin olarak
kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere Dünya Çocuk günü olarak belirlenmiştir. Çocuk istismarı, kaçakçılığı,
işçiliği, ihmalkârlığı ve her türlü acımasızlığı yaşadığımız dünyamızı başka bir dünyaya
dönüştürmek mümkündür!
Çocuklarımıza en temel hak olan nitelikli kamusal eğitimin sağlanmasının bir devletin
esas görevlerinden biri olduğunu, siyasetçilere ve yetkililere 1 Haziran Dünya Çocuk
günü vesilesiyle hatırlatmak isteriz. Çocuklarımıza sağlıklı, güvenli ve bilimsel eğitimi
sağlayarak gelecekte mutlu, paylaşımcı, sorumluluk alabilen, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek hepimizin görevidir. Eğitime, öğretmene ve çocuklarımıza gerekli ilgi
ve önemin verilmesi ile çocuklarımıza eşit olanaklar sağlanmalıdır. Kamusal hizmet olan
eğitimin özelleştirilmesi ve bu hizmetin kamusallıktan çıkarılarak lüks bir hizmet halinde
metalaştırılması çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük kötülüktür.
Her çocuğumuza, bireysel gelişimini de göz ardı etmeden, bilimsel, demokratik, laik,
eşit fırsatların tanındığı, parasız ve kamusal bir eğitim sağlayarak, geleceğin dünyasını
şimdiden kurmuş oluruz. En değerli varlıklarımız kapitalist kar hırsı ile harcanmamalıdır.
Çocuklarımıza oyun oynayarak öğrenebilecekleri bir eğitim sisteminin oluşturulması,
ezberci ve yarışmacı eğitim ile çocuklarımıza çocukluklarını unutturduğumuz, yarış atı
gibi yarıştırdığımız bu sistemden artık kurtulmanın zamanının geldiğinin belirtir, eğitim
bakanlığını bu konuda görevini yapmaya davet ederiz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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13.10.2015
YÜREĞİMİZE KAN DAMLIYOR
Ankara'da düzenlenen “Barış Mitingi”ni kan gölüne döndüren hain saldırıyı şiddetle
kınıyoruz.
Barışı ifade eden ve eylem hakkını kullanan insanlarımızın üzerine hunharca atılan bombalar, insanlığı katletmiştir. Yüzün üzerinde barış ve demokrasi şehidi, yüzlerce yaralı
verdiğimiz, bu son korkunç ve kahpe saldırıyı lanetliyoruz.
Bu saldırının failleri bellidir. Barışı, demokrasiyi, onuru, umudu ve direnci ortadan kaldırmak isteyenler, onların işbirlikçileridir. Gözleri iktidar hırsı ile kör olmuştur. Kimler
olduğu belli olan saldırganların, organizatörlerin hesap vermesini büyük bir özlemle bekleyeceğiz. Barış, demokrasi karşıtı, iktidar hırsının emelleri kurbanı olan, yüreği barış,
dostluk, sevgi dolu kardeşlerimize rahmet, yoldaş sendikalarımız DİSK, KESK, EĞİTİMSEN ve üyelerine, Türkiye halklarına baş sağlığı diler, acılarını paylaşırız.
Her saldırıda ölen bizleriz. Barışı, demokrasiyi, insan haklarını, insani tüm değerleri yok
etmek isteyen bu alçakça, kafatasçı saldırılar, umudumuzu, cesaretimizi kıramayacak
bizi bu yoldan döndüremeyecektir.
Biliyoruz ki karabulutların üzerinde parlayan güneş, bulutların dağılmasıyla dünyamızı
aydınlatmaya devam edecektir.
Acımız ve isyanımız büyüktür. Tüm insanlığa ve Türkiye halklarına bir kez daha geçmiş
olsun dileklerimizi yineleriz.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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19.01.2016
Türkiye'deki Akademisyen Avı Kabul Edilemezdir
Şu anda III. Dünya savaşı yaşanmaktadır. Küreselleşmeyi sermayenin istilasına çeviren emperyalist, yayılmacı anlayış sömürü düzeninin devam ettirilmesi için her gün
dünyada oluk oluk kan akıtmaktadır. Orta doğu Arap Baharı söylemiyle yeniden sömürgeleştirilmiştir.
BOP Projesi ile Orta doğuda devletler, halklar perişan edilmiştir. Milyonlarca insan
katledilmiş, mülteci yapılmış, açlık, susuzluğa mahkûm edilmiş, ölüme yolculuklara sürülmüştür.
Sınırlar, kimlikler, demokrasiler yeni politikalarla altüst edilmiştir. Yeni düzenin yeni
İŞİD gibi yapıları, sömürü düzeni için tasarlanmıştır.
AKP, Türkiye'de bu dönemde yeni bir parti, yükselen bir değer olarak yeni bir söylem,
yeni bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. İktidar olmuş fakat rejime muhalif görünerek BOP
projesinde, ileri demokraside, sıfır sorunda, Kürt – Kıbrıs sorununun çözümünde, askeri
baskının azaltılmasında yeni şeyler söylemiş ve iktidar kalmaya devam etmiştir.
Yıllar içerisinde Türkiye demokrasiden, insan haklarından uzaklaşarak; baskıcı, otoriter bir yönetime dönüşmüştür. Sermayeye ülke kaynakları peşkeş çekilerek özelleştirme, taşeronlaşma, güvencesiz çalıştırma yaygınlaştırıldı, eğitim muhafazakârlaştırıldı,
dinselleştirildi, yandaş sendikalar, medya, hukuk, polis sistemi yaratıldı.
Küreselleşmeye Türkiye de eklendi, ancak neticesinde kazanan uluslar arası ortaklığı
olan büyük şirketler oldu, önleri açıldı, ancak emekçiler, demokrasi ve halk kaybetti.
Adalet, insan hakları, sosyal devlet kaldırıldı, yerine polis devleti güçlendirildi. İtiraz
eden, demokrasi talep edenler susturuldu. Anti demokratik uygulamalar yaygınlaştırıldı,
eleştiren kim varsa suçlandı, sorgulandı, hapse atıldı.
Kısacası Türkiye ateşe atıldı, demokrasiden uzaklaştı, iç savaşa sürüklendi. Yanlış
politikalarla barış ortamı yok edildi. Her gün şehitler, ölümler kader yapıldı. Bölgesel
güç olma iddiasındaki Türkiye, AKP'nin politikaları ile istikrarsızlığa, anti demokratik
bir ülkeye, yobazlığa, totaliter bir yapıya itilmiştir. Yaratılan despot rejimi fırsat bilen,
silaha sarılan, terörizmi besleyen, emperyalist taşeronluk yapan güçler bu sayede Türkiye'yi hızla uçuruma sürükledi.
Türk, Süryani, Arap, Kürt, Azeri, Ermeni, Sünni, Alevi gibi yıllarca kardeşçe yaşayan
farklı kimlikler birbirini boğazlamaya başladı. Barış, kardeşlik, demokrasi gibi kavramların yerini kan, intikam, savaş aldı. Küresel sermayeden etkilenerek uygulamaya sokulan AKP politikaları iflas etmiştir, ancak Türkiye hızla içinden çıkılmaz duruma
sokulmuştur.
Türkiye'nin akli selime, sağduyuya ihtiyacı vardır. Bu konuda Akademisyenlerin ortaya koyduğu “Aydınlar Bildirisi” AKP'ye politikalarını gözden geçirme fırsatı vermesi gerekirken, devletin baskısının aydınlara çevrilmiş olması, sağduyudan ve akıldan
yoksundur. Düşüncelerini söylemekten men edilmesi istenen ve imza koyan her akademisyenin susturulmak istenmesi, suç çetesinin, devlet baskısının aydınlar üzerine yönelmesi, akademisyen avcılığı yapılması kabul edilemezdir. Akademisyenlere
dayanışmamızı belirtiriz.
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Türkiye'de AKP hükümetinin uyguladığı politikalar, terörizm bahanesi ile de olsa
kabul edilemezdir ve niyet amacın önüne geçmiştir. Orta doğuda, Türkiye'de, Kıbrıs'ta,
Dünya'da savaşlar, sömürü düzeni bitmelidir. Silahlar susmalı, halklar kardeşliğe, barışa, dayanışma ve ortak mücadele ile ulaşmalıdır.
Düşmanlığın, terörün, baskının, zulmün olmadığı, adaletin, insan haklarının, insanca
yaşamın dünyası yaratılmalıdır. Faşizme, köleleşmeye birlikte karşı çıkılmalıdır. Din,
dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin birlikte, adil, eşitlikçi, özgürlükçü bir hayat için,
barış için mücadele etmeliyiz, bu insanlığın tek kurtuluş yoludur.
AKP – CTP - UBP dayatmaları, paketleri, ekonomik, siyasi, nüfus gibi köleleştirme politikalarına karşı Kıbrıs'ta ve Türkiye'deki halklarımız DUR diyecektir, demelidir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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22 Ocak 2016

Kıbrıslı Akademisyenler ve Eğitim Sendikaları Savaş Karşısında Barış İsteyen
Türkiyeli Akademisyenlerin Yanındadır!

Savaşa son verilmesi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve barış çağrısında bulunan Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'ne karşı tehditler, soruşturmalar ve tutuklamalar başlatılmıştır. Böylesine zorlu bir dönemde sağduyunun, vicdanın sesi olarak
hareket etmeye çalışan meslektaşlarımızın itibarsızlaştırılması, teröre destek verdikleri
iddiasıyla hedef gösterilmesi bizleri derinden üzmüştür.
Unutulmamalıdır ki ifade özgürlüğü demokratik toplumların olmazsa olmazlarındandır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesine göre; “Herkesin düşünce ve
anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek,
ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde
etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar”. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, T.C. Anayasası'nda da düzenlenmiştir. Anayasanın “düşünce ve kanaat hürriyeti” başlıklı 25. maddesine göre; “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne amaçla olursa
olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri
sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz”hükmü yer almıştır.
Kürt sorunundaki son otuz yıllık süreç bizlere şiddetin sadece daha fazla şiddet
doğurduğunu göstermiştir. Her geçen gün artan sivil ve asker, polis kayıplarının önüne
geçebilmenin tek yolu devrilen müzakere masasının yeniden kurulması, çatışma değil
diyalog yöntemiyle ilerlenmesinden geçer. Bir yangın yerine dönen bölgemizde önemli
bir aktör olan Türkiye'nin istikrarsızlığı sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgeyi etkileme potansiyeline sahiptir. O yüzden Türkiye'deki şiddet sarmalının sona ermesi, sadece Türkiye'nin değil tüm bölgenin istikrar ve güvenliği için tüm taraflara ve özellikle hükümete
sağduyuyla hareket etme çağrısında bulunuyoruz.
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08.03.2016
EŞİT VE ÖZGÜR BİR TOPLUM VE DÜNYA MÜMKÜNDÜR
26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale
bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal
Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin'in, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası
yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International
Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi onaylanmış ve 16 Aralık
1977 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü"
olarak anılması kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar
Mücadele Günü olarak anılmaktadır.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta eylem günü olarak ülkemizde de anılmakta ve kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde farkındalığın artırılması için birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ve dünyada her ne kadar
da çağdaşlaşma yoluna gidildiği söylense de cinsiyete bağlı olarak kadınlar iş yaşamında
ve hemen hemen her alanda ayrımcılık veya dolaylı ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde halen kadınlar aynı mesleklerde görev alsalar da erkek
meslektaşlarından daha az maaş almakta veya tam zamanlı işlere istihdam edilememektedirler. Ülkemizde ise sosyal güvenlik yasasıyla kadınların yıpranma payı hakkı ellerinden alınmaktadır.
Kadınların karşılaştığı bu ayrımcılıkla mücadelede uluslararası bir mekanizma olan
ve 'Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi' olarak tanımlanan CEDAW (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi" işte bu noktada büyük önem taşımaktadır.
Bu sözleşme, 187 devletin taraf olduğu temel bir insan hakları belgesi olup Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu'nca kabul edildiği, 1979 yılından bu yana bütün dünyada kadınlar için bir “haklar bildirgesi”, devletler için ise bir “yükümlülükler manzumesi” olarak
algılanmaktadır.
Sendikaların kadın haklarına dair güçlü bir perspektifi olması, toplumsal cinsiyet
eşitliğini sağlama açısından önemlidir. Sendikamız, gerek fırsat eşitliği, gerekse insan
haklarında sürdürmekte olduğu mücadele ışığında bu gibi önemli uluslararası belgelerin
sendikalar ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla yaygınlaştırılması ve de toplumlar, yetkililer tarafından benimsenmesini teşvik etmek için etkin bir rol üstlenmenin yanında,
tüm üyelerini bilinçlendirmeyi amaçlamış, gerektiğinde kılavuz olarak kullanılabilmesi
ve böylelikle toplumumuza ışık tutması hedefiyle bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü'nde bu kitapçığı hazırlamıştır.
Bu sözleşme, kadınlara karşı her türlü ayrımın, tüm uygun yollardan yararlanarak
ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi amaçlar.
Bu amacın yerine getirilmesi için Kadınlara Karşı Tüm Ayrımcılıkların Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki önlemlerin alınmasını öngörmektedir:
Kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi anayasalarına ve diğer ilgili yasalara henüz girmemişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun yollarla bu ilkenin uygulanmasını
sağlamayı; Kadınlara karşı her türlü ayrımı yasaklayan ve gerekli yerlerde yaptırımları
da içeren yasal ve diğer uygun önlemleri kabul etmeyi;
Kadın haklarının erkeklerle eşit temelde himayesini, yetkili ulusal mahkemeler ve
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diğer kuruluşlarla kadının her tür ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmasını sağlamayı;
Kadınlara karşı herhangi bir ayrımcı hareket yapılmasından veya uygulanmasından
kaçınmayı ve kamu yetkilileri ile kuruluşlarının bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket
etmelerini sağlamayı;
Herhangi bir kişi veya kuruluşun kadınlara karşı ayrım yapma girişimini önlemek
için bütün uygun önlemleri almayı;
Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları
değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı;
Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal cezai hükümleri yürürlükten
kaldırmayı öngörür.
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'nde yer
alan ilkeleri uygulamaya ve bu amaçla bu tür ayırımcılığın her şekli ve oluşumunun ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik ve de yetkililere gerekli
baskı unsuru ve teşvikinin yapılması için tüm sivil toplum örgütlerini ve siyasal partileri
bölünmeye değil, dayanışmaya davet ederiz. Ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında güçlü ve başarıya ulaşacak bir mücadele bölünerek değil, tüm örgütlerin ortak noktalarda buluşarak hep beraber mücadele
etmesiyle başarılı olabilir. Unutulmamalıdır ki bölünmeyle hak mücadelesi zayıflamaktadır.
Temennimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün bölünme değil, ortak mücadele
ve birleşme aracı olması ve bundan sonraki 8 Mart'ların bölünerek değil, hep beraber
birleşerek dayanışma içinde mücadele günü olarak anılmasıdır.
Eşit ve Özgür Bir Toplum ve Dünya Dileklerimizle,
Selma EYLEM
Mali Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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14.03.2016

Terörle İnsanlığı Kana Bulayanlar Affedilemez
Terör; masum, suçsuz insanları öldürerek haklı kavga yaptığını zanneden hastalıklı
bir düşünce biçimidir. İster devlet, ister örgüt, ister birey olsun insanın doğuştan gelen
en temel hakkı olan yaşama hakkına saldırarak, suçsuz insanları bu haktan kahpece
mahrum bırakarak siyasi sonuca ulaşma hakkına sahip olamaz. Bu kirli siyaset, ideolojik körlük, yaratılan kan göllerinde boğulacaktır.
İster Ortadoğu'da, ister Güneydoğu'da, ister Ankara'da öldürülen insanların üzerinden politik, siyasi sonuç bekleyenler insan olamaz. Bir tek canlının hayatına son vermek
bile affedilemezken, yüzlerce insanın ölmesine neden olan hasta politikalar insanlığın
kanseridir ve tedavi edilmelidir.
Aynı coğrafyada yıllardır birlikte yaşayan halkların farklılıklarını ölüme dönüştüren
bu hastalık bitirilmelidir. Barış ve huzur, Türkiye halklarının da, Ortadoğu ve diğer halkların da en önemli hakkıdır.
Terör saldırılarının artık son bulması çağrısını tekrarlarken, başta AKP ve her kesimi
barışla birlikte kazanmaya çağırıyoruz. Savaşı, terörü tercih eden anlayışları yüzlerce
kez lanetliyor, kınıyoruz.
TÜRKİYE HALKLARININ BAŞI SAĞ OLSUN…

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)

286

31.05.2016
Çocuklarımızın Siyasi- İdeolojik Hedefler Doğrultusunda Kullanılmasına
Asla Sessiz Kalmayacağız
1 Haziran Dünya Çocuk Günü tarihçesine bakıldığı zaman bu fikrin 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra ortaya çıktığı görülür. 54 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bu konferansın sonunda kabul edilen
Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesiyle, yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi
konulara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, çocuklar arasında ortak duygular oluşmasının sağlanması, onların mutlu olmasını ve ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin
pekiştirilmesi amaçlanmıştır.
Ne yazık ki, 1 Haziran tarihinin 21 ülkede olmak üzere dünyada en yaygın Çocuk
Günü olmasına rağmen ve bu günün kabul edilmesinin üzerinden neredeyse bir asır
geçmesine rağmen günümüzde bu bildirgeyle amaçlananlar gerçekleşmemiştir. Ortadoğu'da yaşanan savaşlar sonucunda Avrupa ve Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan aileler
ve binlerce çocuk, mülteci kamplarında yaşam mücadelesi vermektedir. Temel ihtiyaçlardan beslenme, hastalık gibi önlenebilir durumlardan binlerce çocuk ölümü yaşanmaktadır. Eğitim, sağlıklı yaşam gibi temel insani haklardan yoksun olarak yaşamlarını
sürdürmeye çalışan çocuklar - yaşanan travmalardan ömür boyu olumsuz yönde etkilenmektedirler.
II. Dünya Savaşı sonrasında hızla gelişen ve küreselleşen Kapitalist ekonomi, rekabet
ortamı yaratmış az gelişmiş ve yeni gelişen ülkelerin bu ortama katılabilme, rekabet edebilme çabası ucuz işgücü alternatifini ortaya çıkarmıştır. Sosyal hakları tam oluşmamış,
eğitim düzeyi düşük, yaşam standartları dünya standartlarının altında olan bu insanların oluşturduğu hane halkları, yaşamlarını sürdürebilmek için tüm bireylerini ekonomiye dahil etmek durumunda kalmıştır. Hukuki düzendeki bozukluklar buna engel
olamamıştır. Birçok araştırmaya göre bugün dünyada 300 milyon civarında çocuk işçi
bulunduğu ve bunların daha çok gelişmekte olan ülkelerde çalıştırıldığı tespit edilmiştir.
Türkiye'de, kapitalizmin büyük sömürüsü altında, kayıt dışı ve düşük ücretle ve kötü
koşullar altında çalıştırılan 1 milyon civarında çocuk işçi olduğu yine çeşitli araştırmalar
sonucu belirlenmiştir.
Gelir dağılımındaki adaletsizliğin doğurduğu çocuk işçiliği ülkemizde de çocuk hakları
ihlallerinin başında gelen sorunlardan biridir. Çocuk işçiliğinin yanında, çocuk suçluluğu, çocuk istismarı da ülkemizde çocuklarla ilgili ön planda olan konular arasındadır.
Göçmen çocuklar, engelli çocuklar, kimsesiz, korunmasız çocuklar ve mülteci çocuklar
çeşitli ihlallere maruz kalmaktadırlar. 1996 yılında uluslararası çocuk hakları sözleşmesi meclisimizde onaylanarak iç hukukun parçası haline getirildiği halde sözleşme gerekleri etkin bir biçimde hayata geçirilmemektedir.
Son yıllarda Türkiye'de siyasi iktidar eliyle eğitimin laik- bilimsel bir temelde örgütlenmesi yerine dini kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik uygulamalara ve düzenlemelere tanık olmaktayız. Bunlar eğitimin tüm kademelerinde ve günlük yaşamın her
alanında etkisini artırarak sürdürmektedir. Henüz oyun çağında olan, soyut ve somut
yetileri gelişmemiş çocuklara din ve inanç alanıyla ilgili son derece hassas olan konularda zorunlu eğitim verilmesi çocukların kişisel gelişimi açısından sakıncalı olmasının
yanında net bir şekilde inanç istismarı ve çocuk hakkı ihlalidir.
Ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde AKP iktidarının 'dindar ve itaatkâr nesil yetiş287

tirme' politikalarıyla ilgili uygulamalarına, konuyla ilgili kurumlarda başta Ensar Vakfı
olmak üzere ülkede yaşanan cinsel istismarların üzerini örtmeye yönelik açıklamalarının
cinsel saldırı ve istismarların artmasına yol açtığına tanık olmaktayız. AKP iktidarının
bizlere, Kıbrıs'ın kuzeyine de dayatmaya çalıştığı bu politikalarla talep var gerekçesiyle
geleceğin itaatkar, dindar, kindar nesillerini sermaye için köleleştirenı ve gelecekte öngördüğü toplum modelini kabul etmiyoruz.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatırız ki eğitimin tüm kademelerinde niteliğinin yükseltilmesi, çocukların özgüvenli, özgür, eşit ve sağlıklı bireyler
olarak yetiştirilmesi için herkese eşit, parasız, bilimsel, laik ve kamusal eğitimin sağlanması mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızın siyasi- ideolojik hedefler
doğrultusunda istismar edilmesine Eğitim Sendikası olarak asla sessiz kalmayacağız.
Bu mücadelemizin bir parçası olarak Mülteci Hakları Derneğiyle işbirliği içerisinde
gönüllü öğretmenlerimizle iki aydır sürdürmekte olduğumuz adamızın kuzeyindeki mülteci çocuklarımızla resim ve müzik çalışma atölyeleri gerçekleştirdik. 1 Haziran Dünya
Çocuk Hakları Günü, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü ve 20
Haziran Dünya Mülteci Hakları Günlerine farkındalık yaratmak amacıyla yapılacak olan
sokak sergimizin çağrısı ilerleyen tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Mali Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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14.06.2016
Fransa işçi sınıfıyla ve 14 Haziran eylemiyle dayanışma mesajı
Fransız hükümetinin çalışma ilişkilerini düzensizleştiren bir yasayı yürürlüğe koyma politikasına karşı Fransa işçi sınıfı bu günlerde önemli bir mücadele veriyor.
Kombri yasasının uygulanması sermayenin çıkarları lehine toplu sözleşmelerin ihlali,
emekçilerin uzun yıllar boyunca verdikleri çetin mücadelelerle elde ettikleri kazanımların,
ücretlerin, çalışma saatlerinin ihlal edilmesi anlamına gelecektir.
Avrupa'da dayatılan ve halkları yoksulluğa ve sefalete götüren neoliberal politikalara karşı
Fransa emekçileri kitlesel eylemlerle, çetin mücadeleler vererek direniyorlar.
Fransa hükümetinin işçi düşmanı yasa tasarısına karşı işçi sınıfının haklarına yapılan
saldırının sadece Fransa'yı değil, Avrupa'nın tümünü ilgilendiren bir mesele olduğunu işçi
sınıfının, gençliğin, öğrencilerin ve Fransız toplumunun eylemleri en karakteristik biçimde
gözler önüne sermektedir.
Kıbrıs'ta da katı neoliberal politikaların sonuçlarını hem Kıbrıslı Türk, hem Kıbrıslı Rum
emekçiler yaşamaktadırlar. Güneyde emekçiler Anastasiadis hükümetinin Troyka ile üzerinde anlaştığı ve ekonomiyi durgunluğa iten, işsizliği ve yoksulluğu dramatik bir biçimde
arttıran, sağlık-eğitim ve sosyal devlet hizmetlerinde kesintilere yol açan memorandumun
uygulanmasının sonuçlarını yaşıyorlar. Kuzeyde emekçiler Türkiye tarafından dayatılan neoliberal kemer sıkma politikalarının sonucunda benzer bir durumu yaşıyorlar.
Bu politikaların değişmesi ve kapitalizmin stratejisine ve saldırılarına karşı koyabilmek
için emekçilerin mücadeleleri ve eylemlerinin koordinasyonu şarttır.
Sendikal hareketin ve daha geniş olarak toplumun görevi emekçilerin çıkarlarının savunulması için mücadele etmektir.
Kıbrıslı Türk – Kıbrıslı Rum çalışanlar, Kıbrıs'ın emekçileri adına bu mesajı imzalayan örgütler 14 Haziran'da Fransa'da tüm ülke çapında gerçekleştirilen protesto eylemini de dikkate alarak, Fransa işçi sınıfının mücadeleleriyle ve eylemleriyle dayanışma içerisinde
olduklarını dile getirmektedirler.
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20.06.2016
Mülteci Olmak Kader Değildir
Bugün 20 Haziran Dünya Mülteci Hakları Günü. BM tarafından 2001 yılında ilk kez 20 Haziran'da mültecilerin sorunlarına dikkat çekilmeye başlanmıştır.Mültecinin tanımı 1951 yılında
imzalanan mültecilerin statüsünü düzenleyen sözleşmede açıkça ifade edilmiştir ki, bir kişi eğer
kendi ülkesinde dini inancı, siyasi düşüncesi, etnik kökeninden veya bulunduğu sosyal gruptan
dolayı korku ve sıkıntı yaşıyorsa, o kişinin mülteci statüsüne kavuşması söz konusu olmaktadır.
Dünyada her yıl daha çok insan, yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Göç eden insanların bir kısmı, ülke içinde bir yerlere göç ederken, geri kalanı da dış göç olarak sınırlar dışına
gitmektedir. İnsanların göç etmelerinin en büyük iki nedeni arasında “Savaşlar ve uygulanan
zulüm” bulunuyor.
Son yıllarda mülteci konumuna düşenlerin yarısından fazlasını (% 55) Afganistan, Somali, Suriye, Irak, Sudan gibi emperyalist paylaşımın en fazla hissedildiği ülkeler izliyor. Bu ülkelerin tamamının yoksul Müslüman ülkeler olması dikkat çekicidir. Dünyada mülteciliği yaratan en
önemli unsur paylaşım kavgası, emperyalist çıkarlardır.
Sürgün durumuna düşen bu insanlar için asıl sorun da bundan sonra başlamaktadır. Parçalanmış yaşamlar, aileler, sağlıksız, kötü yaşam koşulları, umutlar vs… Belirsizlik ve on yılları
bulan dönüş özlemi dayanılmaz ağır bir yük oluşturur. Binlerce insanımız ise yollarda yaşamını
yitirir.
Mülteci yaşamda kadın ve çocuklar daha büyük zorluklar yaşıyor. BM Dünya raporu verilerine
göre, mültecilerin neredeyse yarısını çocuklar oluşturuyor. 18 yaşının altındaki çocuk mülteciler,
toplam mültecilerin yüzde 42'sini oluşturuyor. Ailenin izni olmadan kaçarak mülteci durumuna
düşen çocukların sayısı ise 2012 yılında 21 bin 300 olarak tespit edilmiştir. Rapor, bu sayının
bugüne kadar hazırlanan yıllık raporlar içinde ulaşılmış en yüksek rakam olduğuna dikkat çekiyor.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, sığınma hakkını şöyle tanımlar: "Herkesin zulüm karşısında
başka ülkelere sığınmacı ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi görme hakkı vardır" (madde 14/1) Mülteci Hakları Sözleşmesine imza koyan devletler, mülteci konumuna düşen insanlara, insanca yaşama olanağını oluşturmada samimiyetten uzaktırlar. Özellikle TC hükümeti, barındırdığı
mülteciler üzerinden siyasi emeller ve rant sağlama peşindedir. Mülteci konumundaki bu insanların umutları üzerinden bir çıkar elde etmeye çalışmak insanca bir yaklaşım değildir. Kıbrıs konusundaki çözümsüzlük mülteciler konusunda da insani anlamda sorunlarla yüz yüze gelmemize
neden olmaktadır. KKTC'nin uluslararası hukuk sistemine dahil olmaması sorunun temel kaynağı olmakla birlikte, ilgili konuda KKTC devletinin herhangi bir mevzuatının bulunmaması da
mülteci konularının siyasi erkin perspektifine-keyfine bağlı olarak ele alınmasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz süreçte sahillerimize vuran sesiz çığlıklar bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıbın karşısında şu an ülkemizde bulunan mültecilere insanca yaşama hakkı sağlamak zorunluluğunu
yüreğimizde hissediyoruz.
KTOEÖS ailesinin gönüllü öğretmenleri ve Mülteci Hakları Derneği ile birlikte mülteci çocuklara yönelik iki aylık bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Amacımız ülkesinden koparılan bu çocuklara, yaşadıkları dramları bir nebze de olsa unutturmak, onlara çocuk olduklarını ve değerli
olduklarını hatırlatmaktı.
Ülkemizde biran önce “sığınmacılar” ve “mültecilerle” ilgili bir politikamızın ve uluslararası hukuka uygun yasal düzenlemelerimizin olması gerektiğini vurgulamak ister; kendi ülkemizde biran
önce çözümün olması ve tüm dünyada barışın sağlanması için gerekli katkıyı koymaya devam
edeceğiz.
Zühre ÖZKARAMAN
KTOEÖS Eğitim Sekreteri
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17.07.2016
GEÇMİŞ OLSUN

Türkiye'de yaşanan (adına ne denirse densin) insan haklarını ve demokrasiyi hedef
alarak bu uğurda kin ve nefretle kardeş kanı dökmekten geri durmayan darbeyi de, darbeyi fırsat bilerek kendi demokrasisini dayatmaya çalışan anlayışı da KINIYORUZ. Ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Ülkemizdeki gelişmeleri de işin içine katarak altını çizmek isteriz ki; ne postallarla ne
tarikatlar, ne de anti demokratik yaklaşımlarla bir ülkeye demokrasi gelmez, yaşatılamaz. Gerçek demokrasinin demokrat beyinlerde olduğu; demokrasinin yerleşmesinin de
yegane yolunun ötekileştirmeyen, bilimsel, demokrat, laik, nitelikli; empoze edici, dogma,
ırkçı, cinsiyetçi olmayan bir eğitimden; düşünebilen, kavrayabilen, tüm insanlık değerlerini özümsemiş, empatisi olan nesillerin, yurttaşların yetiştirilmesinden geçtiğini bir
kez daha hatırlatırız..
Kendi doğrularını, demokrasisini ötekilere empoze etmeye çalışan çağdışı anlayışlar
var olduğu sürece DARBELERİN her türlüsüne açık bir ORTA DOĞU gerçeğinden, insan
haklarının, hukukun, insani değerlerin yeşerdiği gerçek demokratik yapıya geçmekle
herkesin birlik içerisinde dilini, dinini, inançlarının, kültürünün yaşayabileceği; şiddetin,
kavganın yok olacağı unutulmamalıdır.
Tekrardan geçmiş olsun diyoruz...

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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19 Ekim 2016

MSC Medlog Lojistik İşçilerinin Mücadelesini Selamlıyoruz
Türkiye'de DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikasının, MSC Medlog Lojistik işyerinde örgütlenmesine karşı, hukuksuz, Anayasaya aykırı bir şekilde 130 sendikalı işçinin işten
atılmasını şiddetle kınıyoruz.
Kıbrıs'ta sınıf temelli sendikal mücadele yürüten DSF üyesi sendikalar DEV-İŞ,
KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve PEO sendikası olarak, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikasının yürüttüğü onurlu mücadeleyi selamlıyoruz.
Türkiyedeki OHAL koşulları gerekce gösterilerek, işçilerin ve sendikaların en temel
haklarını kısıtlama ve yasaklama yaklaşımlarını “Olağanüstü Sömürü” ve “Olağanüstü
Hukuksuzluk” olarak değerlendiriyoruz.
Koyteynr taşımacılığı alanında dünyanın ikinci büyük koyteynr operatörü olan (Medirenaan Shipping Company) MSC isimli şirketi Türkiyedeki işçilerin sendikalaşma ve
örgütlenme hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz.
Bizler, MSC Medloğ işçilerinin ve kardeş sendika Nakliyat-İş'in, örgütlenmesinin
önündeki engellerin kaldırılmasını, işten durdurulan işçilerin yeniden işbaşı yaptırılmasını acilen talep ediyoruz.
Maddi ve manevi tüm gücümüzle sınıf dayanışması temelinde DİSK Nakliyat-İş'in yanında olacağımızı bir kez daha vurgularız.

Atılan İşçiler Geri Alınsın
Yaşasın Uluslararası Sınıf Dayanışması

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN
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08.11.2016
Faşizmle Değil, Demokrasi ile Kurtulmak Mümkündür
Baskı ve dayatmalarını çok yakından tanıdığımız AKP Hükümetinin bugün Türkiye
Halklarına, demokratlara, gazetecilere, öğretim görevlilerine ve kendisinden olmayan
herkese yönelik faşizan saldırılarını üzülerek görüyor ve şiddetle kınıyoruz.
Demokrasi ve seçim yoluyla gelen bir iktidarın demokrasiyi, hukuku, adaleti hiçe sayarak suçlayan, ceza kesen, hapse atan anti demokratik, baskıcı, sindirmeye yönelik,
şiddete dayalı zulmü karşısında direnmeye çalışan, saldırıya uğrayan, hapse atılan tüm
Türkiye yurttaşlarına dayanışmamızı belirtiyor, bir an önce bu faşizan baskıların sonlanması için AKP yönetimini Aklı-Selime çağırıyoruz.
Ortadoğu'da yaşatılan acılara karşı siyasi körlükle hareket eden AKP yönetimi, Türkiye'yi din, etnik, kimlik temelinde bölmekte, bitmez çatışma ve iç savaşa sürüklemektedir. Bir an önce tüm kesimler kafa kafaya vererek demokrasi, hukuk, adalet
çerçevesinde barışı tesis edecek sorululukları üstlenmelidir. Özellikle AKP Yönetiminin,
milletvekillerinin Sn. Erdoğan'ın ülkeyi hızla uçuruma sürüklemesinde üstlenilen rolü
ters yüz edecek, herkesi kucaklayan üslup, tavır, demokratik tutum ve anlayışa dönerek,
Ortadoğu'da emperyalizmin sahneye koyduğu oyunun figüranı olmaktan çıkmalıdır.
Diğer kesimlerin sağduyuyla bu süreçten çıkılmasına ve bununla birlikte Anadolu'da
yaşanan şiddete, acıya, ölümlere son verilmesi için mücadele etmelidir. Bölge haklarının
kazanamayacağı, emperyalizme hizmet edecek olan her türlü şiddet ve savaşa hayır denmelidir.
Libya'da, Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de kazananın kim olduğuna bakarak herkes ders
almalıdır. AKP faşizminin ve şiddetinin sonunda Anadolu'ya çözüm ve barış getirmeyeceği kavranmalıdır. Yıllardır ülkeyi yöneten, hatalarla birlikte uçurumun kenarına getiren tekçi, anti demokratik, baskıcı anlayışları idrak etmeli, son hamleyi Faşizm'e
sarılarak yüzyıllardır ezilen, fakirlik, eziyet, çile çeken, kanı durmayan Anadolu'ya ve
Halklarına bölgeye son darbeyi indirmeyi reddetmelidir.
Unutulmamalıdır ki, En Karlı Savaştan Daha Karlı Olacaktır Barış.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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12.12.2016

BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Terör; masum, suçsuz insanları öldürerek haklı kavga yaptığını zanneden hastalıklı
bir düşünce biçimidir. İster devlet, ister PKK, ister İŞİD, ister örgüt, ister birey olsun insanın doğuştan gelen en temel hakkı olan yaşama hakkına saldırarak, suçsuz insanları
bu haktan kahpece mahrum bırakarak siyasi sonuca ulaşma hakkına sahip olamaz. Bu
kirli siyaset, ideolojik körlük, yaratılan kan göllerinde boğulacaktır.
İster Ortadoğu'da, ister Güneydoğu'da, ister Ankara'da, İstanbul'da öldürülen insanların üzerinden politik, siyasi sonuç bekleyenler insan olamaz. Bir tek canlının hayatına
son vermek bile affedilemezken, yüzlerce insanın ölmesine neden olan hasta politikalar
insanlığın kanseridir ve tedavi edilmelidir.
Aynı coğrafyada yıllardır birlikte yaşayan halkların farklılıklarını ölüme dönüştüren
bu hastalık bitirilmelidir. Barış ve huzur, Türkiye halklarının da, Ortadoğu ve diğer halkların da en önemli hakkıdır. Terör üzerinden, kardeş kanı üzerinden kimse politika yapmamalıdır. Genç insanların (hangi meslekten olursa olsun), çocukların, yaşlıların katli
üzerinden amaç ve hedef belirlememelidir.
Terör saldırılarının artık son bulması çağrısını tekrarlarken, AKP Hükümeti ve her
kesimi barışla birlikte kazanmaya çağırıyoruz. Savaşı, terörü tercih eden anlayışları
yüzlerce kez lanetliyor, kınıyoruz. İstanbul'da kaybedilen canlar için hepimizin başı sağ
olsun.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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13.12.2016
Sendikal Platform Basın Açıklaması
Masum, suçsuz insanları öldürerek haklı kavga yaptığını zanneden, ister devlet, ister
PKK, ister İŞİD, ister örgüt, ister birey olsun, insanın doğuştan gelen en temel hakkı
olan yaşama hakkına saldırarak, suçsuz insanları bu haktan kahpece mahrum bırakan
hastalıklı bir düşünce taşımaktadır. Son olarak İstanbul'da yapılan Terörist saldırı ve
bunları yapanları şiddetle kınıyoruz. Orada ölen onlarca masum insanımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı, geride kalanlara acil şifalar diliyoruz.
13.12.2016 tarihinde toplanan platform Türkiye'de yaşanan terör olayının yaşattığı
acı ve toplumumuzdaki hassasiyete bağlı olarak 14.12.2016 tarihinde Sendikal platform
olarak yapılacak grev ve eylemi yapmayacaktır.
Aynı zamanda Sendikal Platform olarak 16 Aralık 2016 Cuma günü Sendikal Platform
içindeki sendikalar Lefkoşa bölgesinde örgütlü bulunduğu işyerlerinde grev açıklayacak
saat 10:00 da kaybettiğimiz canlarımızın bulunduğu yere topluca gidilerek kırmızı karanfil bırakılacak, anma yapılacak ve yol bir saatliğine kapatılacaktır. Aynı zamanda
sendikal platforma bağlı sendika yöneticileri saat 12:00 de toplumun çığlığını duymayan
halka, sırtını dönen yaşananların sorumluluğunu üstlenmeyen hükümete güvensizlik
önergesi verilmesi istenecektir.
Sendikal platform dünya saatini ortadan kaldırarak ülkenin tümünü kaosa sokan
anlayışa karşı mücadele etmeye devam edecek, çalışma izinsiz işçi çalıştırılmasına göz
yuman çalışma bakanına, sözleşmesiz, güvencesiz otobüslerle öğrenci taşınmasına göz
yuman eğitim bakanına ve alt yapısı yetersiz olan yollarda hiçbir önlem alınmadan yolun
kullanılmasına izin veren ulaştırma bakanına meclis soruşturması açılmasına yönelik
hazırladığı metni KKTC Meclisindeki muhalif partilerin imzasına sunulacaktır.
Ayrıca Sendikal Platform içerisindeki Sendikalar kendi işyerlerinde hükümetin yarattığı sorunlar ve kaosa bağlı olarak kendine özgü eylemlerine devam edecektir.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Sendikal Platform (a.)
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02.01.2017
Terör; Demokratik, Laik, Çoğulcu Eğitimle Bitirilebilir
Türkiye'de yaşanan ve onlarca mahsum insanı katleden alçakça yapılan terör saldırısını ve azmeddiricilerini şiddetle kınıyoruz.
Farklı olan hiçbir şeye tahammülü olmayan, topluma kendi değerleri ile bakan, herkesi kendisine benzetmeye uğraşan, insanların yaşayışlarına, davranışlarına müdahale
etmeyi görev bilen, kültürüne, diline, dinine karışmayı hak gören ötekileştirici yaklaşımlarla tetiği çekenlerin arasında hiçbir fark kalmamıştır. Siyasal İslamın, ırkçılığın, şovenizmin, tekleştirici faşizan dayatmalar, kendi evlatlarına kıymaya başlamıştır.
Kendisinden olmayanın acılarını, hissettiklerini paylaşmayan, algılamayan, tanımadığı
“ötekine” kin duymayı öğrenen cahil coğrafyamızda yaşananlar kader olmaktan çıkmıştır.
Terörü, provokasyonu önleyecek, tekleştirmeyi,
bölücü dili ortadan kaldıracak olan Eğitimdir.
Birbirini anlayabilecek, farklılıkları, yaşam şekillerini, kültürleri birlikte yaşayabilecek, sürekli empati yapacak nesillerin bilimsel, demokratik, çoğulcu, laik eğitim ile insanlığın tüm erdemlerine, değerlerine ulaşması mümkündür. Bilgisi olmadan fikri olan,
kendi gibi olanların dışında herkesi düşman gören insana, değerlerine saygısı olmayan
ve her şeyi Terörize edebilecek kafa yapısına ulaşan “Yok Ediciler” bugün dünyayı kana
bulayacak birer Maşa Terörist olarak kullanılmaktadır.
Gencecik canlara kıyan bu kan emicileri azmeddirenler de, yetiştirenler de, kullananlar da, en az tetiği çekenler kadar suçludur. Sevgiden yoksun, kapkara düşüncelerin insanlığa sürekli saldırmasının altında yatan en önemli etken Eğitimsizlik veya kapkara
ideolojik eğitimdir.
Nasıl bir yurttaş yetiştirilmeli sorusu artık cevap bulmalıdır.
Ortaçağdan kalma karanlık bir zihniyetle din, mezhep, kültür, dil, ırk ayırımı ile yetiştirilen; siyasal iktidarın gücünü arkasına alarak hareket eden antidemokratik davranma hakkında sahip, sürekli ötekileştirici demeçlerle katliama davetiye çıkaranlar da
bu suçun ortağı ve azmeddiricileridir.
Noel'e, yeni yıl kutlamalarına siyasal iktidarın ötekileştirici mezhep, din ayrılığını teşvik edici tutumu, söylemleri de bulaşmıştır.
Terör bir insanlık suçudur.
Kendi siyasal, politika düşüncelerini yaymak için insanları katleden düşünce hastalıktır. Bunun ortadan kalkması için bilimsel, laik, çoğulcu, demokratik eğitimle yetiştirilen yurttaşlara ihtiyaç vardır.
Başın sağ olsun Türkiye.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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10. BÖLÜM
Eğitim Bakanlığı,
Teknik Kurul ve Yüksek Danışma
Kurul Çalışmalarımız
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09.06.2014 tarihinde Başbakana verilen
TEKNİK KURUL TALEPLERİMİZ
II. YASA DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE YENİDEN YASAL
DÜZENLEME GEREKTİREN KONULAR
A. SAĞLIK
1. Kadın öğretmenlerin doğum izinleri (hamilelik ve doğum) süresinin ödenekli toplamı
6 aya çıkarılmalıdır.
2. Sosyal devlet anlayışına göre sağlık sistemi yeniden düzenlenmeli ve sağlık hizmetlerinden para alma uygulamasından vazgeçilmelidir.
3. Öğretmenlerin meslek hastalıklarının tanımlanması yapılmalıdır.
B. EMEKLİLİK, SOSYAL GÜVENLİK VE YENİ ÇALIŞANLAR
1. 1 Ocak 2008'de uygulamaya giren sözde Sosyal Güvenlik Yasası geri çekilmelidir.
2008 girişli ve sonrası tüm öğretmenler “26/77 sayılı emeklilik yasasına” dahil edilmelidir.
2. 1 Ocak 2011'de uygulanmaya giren 47/2010 sayılı Maaş-Barem sistemleri (Göç Yasası) derhal yürürlükten kaldırılmalı ve bu öğretmenler tekrar “öğretmenler yasasına”
dahil olmalıdır. (Tüm öğretmenleri kapsayacak maaş tablosu ekte sunulmuştur)
Ek-1
3. Şubat 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren İhtiyat Sandığı değişiklik yasasında ilgili madde kaldırılarak eski uygulamaya geri dönülmelidir. (4+4 yerine 5+5)
4. Hizmetlerin birleştirilmesi yasasında değişikliğe gidilerek yeni doğan anomalilerin giderilmesi (sosyal sigorta yatırımları olanlar, TC'de çalışanlar, DAÜ'de çalışanlar v.s)
sağlanmalıdır.
5. Öğretmenler yasasının 65. maddesi uyarınca tehlike, iş güçlüğü ve görev riski ödeneği
tüm öğretmenlere ödenmelidir.
C. ÇALIŞMA YAŞAMI
1. Yeni göreve başlayan öğretmenlerin düşük maaş, nakil zorlukları, lojman olmaması,
yol masrafı ve riski dikkate alınarak her öğretmene kira ödeneği hakkı uygulaması
yapılmalıdır. (polisteki gibi)
2. Siyasi kamu görevlisi olmayan 17 B sınıflarında bulunan yöneticilere de diğer hizmet
sınıflarında olduğu gibi B ve A kademeleri yasal olarak düzenlenmelidir. (Okul müdürleri ve müdür muavinleri)
3. Köy kadın kursu ve teknik öğretim görevlisi öğretmenlerinin diğer hizmet sınıflarında
olduğu gibi B ve A kademelerinin 20. yılda yasal olarak düzenlenmesi yapılmalı ve
statüleri netleştirilmelidir.
4. Tüm Bakanlık çalışanlarının, öğretmenlerin terfi yeri olan mevkilere atanması münasebetiyle öğretmenler yasasına dahil edilmelidir.
5. Yüksek öğrenimde çocuk okutan öğretmenlerin yol, hazırlık v.s masrafları da dikkate
alınarak burs değerlendirme kriterleri değiştirilmelidir. (Yeni burs tüzüğü toptaki öğretmenlerin tümüne burs verilmeyi durdurmuştur)
6. Ortaöğretimde çift kadro ataması uygulaması ortadan kaldırılmalıdır.
7. Öğretmen ve tüm çalışanlara toplu sözleşme hakkı verilmesi yasal hale getirilmeli,
kimsenin sendikasız çalıştırılmayacağı yasalarca güvence altına alınmalıdır.
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D. EĞİTİM
1. Devlet okullarına her eğitim yılı için belirlenen kıstaslara göre öğrenci başına eşit
oranda okul bütçeleri tahsis edilmelidir.
2. Devlet okullarının alt yapısı sosyal devlet anlayışına göre ve dünyadaki standartlar
dikkate alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.
3. Bütçeden eğitime ayrılan pay devlet okullarına gitmeli, özel okulların teşvik edilmesinden vazgeçilmelidir.
4. Eğitimde tasarruf yapılamayacağı gerçeği ile okullardaki müdür, müdür muavini,
atelye şefi, bölüm şefi, öğretmen hademe, sekreter kadroları doldurulmalıdır. (İhtiyaçlarla ilgili tablo ekte sunulmuştur.) Ek-2
E. EMEKLİLİK
1. Emeklilik hakkı öğretmenlik mesleğinin yıpratıcı yapısı dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Özellikle 2008 sonrası mesleğe giren öğretmenlerin daha erken emekliliği formüle edilmelidir.
2. İhtiyat sandığı yönetim kuruluna öğretmen ve kamu sendikaları dahil edilmelidir.
3. Özel yasası olan meslek gruplarında olduğu gibi tüm tahsisatlar emeklilikten sayılmalıdır.
4. Tüm öğretmenlere beş yıla bir (1/5) yıpranma hakkı verilmelidir.
Tüm öğretmenleri 24/24 baremine ulaşmalı ve buna karşılık okul yönetim anlayışı değişmelidir. Belirli bir süre için demokratik şekilde seçilen “Okul Yönetim Kurulları” (2
yıl) yöneticilik yapıldığı süre için emeklilik hakkı da kazandıracak makam tahsisatı
almalıdır
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Tarih : 17/02/2014

Milli Eğitim Bakanlığı
Lefkoşa
1 Ocak 2008'de yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Yasası” ile 1 Ocak 2011'den itibaren
yürürlüğe giren “Kamu Görevlilerinin Maaş-Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi
Yasası” (Göç yasası) ortadan kaldırılarak tüm eğitim çalışanları ve öğretmenler mevcut
“öğretmenler yasası” ve “emeklilik yasasına” dahil edilmelidir. Öğretmenler arası farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır. Tüm öğretmenleri kapsayacak yasal değişikliklerle ilgili
ekte sunduğumuz taleplerimizi ivedi olarak Teknik Kurul'da görüşülmesi için gereğinin
yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a).

Ek:
1- Eğitimle ilgili tüm kademelerde oluşturulması öngörülen sistem ve yapılması öngörülen yasal değişiklikler
2- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta ve mesleki teknik öğretim kurumlarındaki öğretmen, atölye şefi, müdür muavini ve müdür maaş tablosu (tek maaş tablosu)
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Tarih : 24/12/2014
Sn. Özdemir Berova
Milli Eğitim Bakanı
Sn. Bakanım, eğitim bir ülkenin geleceğini ileriye taşıyacak en önemli araçtır. Bize göre
eğitim demokratik, bilimsel, laik herkese fırsat eşitliği tanıyan, parasız, kamusal ve nitelikli olmalıdır. Böyle bir eğitim sistemi siyasiler ve siyasetler üzeri bir devlet politikasına
dönüştürülmeli, üzerinde yaz boz tahtası gibi oynanmamalıdır. Bu gün eğitim sistemimizin yapısal sorunlarını çözmek yerine var olan küçük sorunlarını çözemeyecek bir
noktaya gelinmiştir. Devlet okulları gözden çıkarılmış gençlerimizin, geleceğin heba edilecek bir durum yaratılmıştır. Kaynak yoktur yalanından vazgeçilerek, ÖĞRETMEN,
MUAVİN, MÜDÜR ve tüm eksiklikler derhal tamamlanmalıdır. Öğretmenlerin statüsü
düşürülmüş öğretmenler arasında ciddi bir ayrımcılık oluşturulmuştur. Özellikle 2008
sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz çok ciddi travmaya sokulacak şekilde adaletsizliğe uğratılmıştır. Şu anda öğretmenlerimize mesleğe giriş tarihlerine göre 5 – 6 farklı
yasada, farklı haklarla karşı karşıyadır. Bu durum için hiçbir şey yapılmamakta, siyaset
başını kuma gömmektedir. Biran önce öğretmen, muavin, müdür eksiklikleri giderilmeli
öğretmenlik mesleğinin ve moral motivasyonu yok eden bu durum ortadan kaldırılarak
TÜM ÖĞRETMENLER “ÖĞRETMENLER YASASINA” dahil edilerek çözüm yönünde adım
atılmalıdır.
İvedi ele alınması gereken bazı sorunlar:
1) Şura kararlarına bağlı olarak Neden? Niçin? Nasıl? Sorunlarına cevap arayan bize
özgü yeni bir eğitim sistemi hayata geçirilmelidir. Türkiye sisteminden bire-bir kopya
çekmekten vazgeçilmelidir. (Milli Eğitim Yasamızın 22. Maddesi iptal edilmelidir.)
2) Eğitimin yönetimini üstlenen Eğitim Bakanlığı yeniden yapılandırılmalı (Ör: İstatistik
birimi, Ar-Ge v.s gibi bölümler açılmalı, eksik kadrolar acilen tamamlanmalıdır.)
3) Tüm öğretmenler tek yasada, öğretmen statüsüne gereken değeri verecek şekilde
aynı haklarda eşitlenmelidir.
4) Birçok yasa ve tüzük güncellenmeli, aralarındaki çelişkiler ortadan kaldırılmalı ve
ihtiyaç olan yasalar çıkarılmalıdır. (Örnek: Psikoloji Danışmanlık Yasası, Özel Eğitim
Yasası, Çıraklık Eğitim Yasası v.s yapılmalıdır.)
5) Yeni sisteme göre ülke ihtiyaçlarına öncelik veren yerelliği de içeren hayatın gerçeğine
dayalı, bilimsel yeni müfredatlar yazılmalıdır.
6) Bakanlık daireleri arası yetki ve görev alanları ve koordinasyonu, işbirliği sağlanmalıdır.
7) Reel olarak öğrenci, okul başına (ihtiyaçlara göre) “Okul Bütçeleri” derhal oluşturulmalıdır.
8) Eğitim sisteminin değişmesi ile kamusal olması gereken eğitim para ile satın alınan
metaya dönüşmüştür. Yüksek öğrenimin yeniden yapılanması ile birlikte Seçmeci –
Elemeci sınav modellerinde kurtulmalı, özel okullaşma oranı sınırlandırılmalıdır. Eğitim bir insan hakkı olarak her çocuğa kamusal ve nitelikli olarak sunulmalıdır.
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9) Okulların yeniden yapılanması (amaçsal, yönetsel v.s) çağdaş, demokratik, toplumsal
okulların oluşturulması hayata geçirilmelidir.
10) Bilimsel, demokratik, parasız ve herkese fırsat eşitliği tanıyan okullar külliye, ilahiyat, tarikat baskısından, dogmatik, dinselleştirilmiş, dönüştürmeci, asimilasyoncu,
muhafazakâr anlayıştan kurtarılmalıdır. Çağdaş eğitim yuvaları aklı özgürleştiren
bilim yuvalarına dönüştürülmeleri sağlanmalıdır.
11) Ülke ihtiyaçlarına ve gerçeklerine bağlı yeni bir MTÖ Politikası geliştirmelidir. Amacını kaybetmiş, meslek öğretmekten uzaklaşmış meslek okulları ülke ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde yeniden organize edilmelidir.
12) Öğretmen statüsü, özlük hakları, yetiştirilmesi, istihdamı, hizmet içi eğitimi yeni bir
bakış açısına, organizasyonuna, politikaya ve yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır.
13) Her çocuğun istenilen ülkede eğitim yapabilme (yüksek öğretim) şansının verilmesi
için burs, kredi, kurs anlayışı yasaları yeniden yapılandırılmalıdır. Bununla birlikte
eğitimin her kademesinde öğrenci – öğretmen değişim programları, ücretsiz kurslar
devlet politikasına dönüştürülmelidir.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih:5 Haziran 2014
KONU:9. Sınıflara Psikoloji dersi konması
Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü
Eğitim en net şekliyle "insan davranışlarına kalıcı istendik yaratma işi olarak tanımlanır. Bunun gerekliliği düşünüldüğünde öğrencilerinin kendi davranışlarını tanımaları
ve anlamlandırmaları son derece önemlidir. Kendi davranışlarına anlam veremeyen ve
tanımlayamayan bir öğrenciye, yapılacak olan eğitim öğretim faaliyetleri temelsiz kalır.
Günümüzde öncelikle toplumsal ama özelde de eğitim kurumunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Gerek toplumda gerekse okullarda hedeflenmeyen ve istenmeyen sınıf içi ve
sınıf dışı şiddet yönelik davranışlar giderek artmaktadır. Birçok öğrenci kendini tanıyamamakta, analiz edememekte ve haliyle hedefini de belirleyememektedir. Okyanustaki
fındıkkabuğu misali dalgaların sürüklendiği tarafa göre olumlu ya da olumsuz ama kontrolsüz bir şekilde hareket etmektedir.
İşte bu bağlamda Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak okul müfredatlımızda ders olarak programlanan bir bilim dalıdır. Öğrencinin kendini davranışını
anlamlandırabilmesi, kendi davranışlarını tanıyabilmesi açısından son derece etkili bir
derstir. Yaptığı davranışları neden yaptığını, davranış sürecin nasıl oluştuğunun kavranabilmesi açısından oldukça önemlidir. Ancak Psikoloji dersi sadece 10. Sınıf sosyal bilgiler öğrencilerine verilmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bu
dersle tanışmamaktadır.
Sistemimizde seçmeli olarak görülse de bu konudaki uygulamalar okul müdürlerinin
düzenlemesine bırakılmış olup gerçekten seçmeye imkan tanınmamış olması başka bir
sıkıntılı konudur. Ayrıca bu dersin seçimlik olmaması önemi açısından daha uygun olur.
9. sınıf derslerinin tekrar düzenlendiği bu günlerde bu sınıfa en azından haftada 1
dersin zorunlu olarak eklenmesi öğrencilerimiz açısından hayati önem taşır. Haftada 1
dersle psikoloji konularının 2 ünitesi bitebilecektir. Bu ünitelerdeki konular aşağıdaki
gibi olacaktır:
1.

PSİKOLOJİ BİLMİNİN TANINMASI;

2.

PSİKOLOJİNİN İLGİ ALANLARI KONULARI,

3.

BİLİM OLMA SÜRECİ, AMAÇLARI,

4.

ALT DALLARI,

5.

İŞ ALANLARI VE DİĞER BİLİMLERLE OLAN İLİŞKİSİ

6.

PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ:

7.

DAVRANIŞIN OLUŞUMU,

8.

DAVRANIŞTA BİYOLOJİK YAPININ İLİŞKİSİ,

9.

KALITIM VE ÇEVRENİN DEVARANIŞLARA ETKİLERİ,

10. YAŞAM BOYU GELİŞİM,
11. GELİŞİM DÖNEMLERİ,
12. ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ HIZLI DEĞİŞİM,
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13. ERGENLİĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÖNEMİ ETKİLEYEN ETKENLER,
14. DUYUM VE DUYUMUN ÖZELLİKLERİ,
15. ALDI VE ALGININ ÖZELLİKLERİ,
16. ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER,
17. DUYUM VE ALGI ARASINDAKİ FARKLAR,
18. DUYGULAR. DUYGULARIN DAVRANIŞLARA ETKİSİ,
19. BİLİNÇ, BİLİNÇALTI, DİKKAT^ARKLI BİLİNÇ DURUMLARI,
20. DAVRANIŞLARA SOSYAL ETKİLER,
21. SOSYAL BİLİŞ VE ÖN YARGILAR,
22. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLER.
Konu başlıklarına da bakıldığı gibi yazının başındaki gerekliliği sağlayacak temel böylece atılmış olacaktır. Alanını belirleyen ya da Psikoloji dersine devam etmek isteyen öğrenciler de geriye kalan konuları 10. Sınıfta alabilecektir.
Bu son derece önemli değişikliği yaparken hayati bir diğer unsur da bunu yapmak
için öğretmen ihtiyacı olmamasıdır. Felsefe grubu derslerinin azalması ile tüm okullarda
öğretmenler minimum saate girmekte ya da okul idaresinin takdiri ile faklı uygulamalarla ders saatleri efektif olmayan, plansız, programsız ve okuldan okula çok farklı şekillerde doldurulmaktadır. Ancak böyle bir değişiklikle felsefe grubu öğretmenlerinin de
mesleki anlamda daha etkili ve verimli olması sağlanacaktır.
Tüm bunlar küçük gibi görünen ama oldukça etkili olabilecek bu değişikliğin yapılmasının son derece akılcı olduğunu göstermektedir. En ufak bir ek maliyet gerektirmeyen bu toplumsal ve eğitimsel müdahale toplumumuz oldukça önemli pozitif sonuçlar
doğuracaktır.

Mehmet TAŞKER
KTOEÖS Genel ekreteri
Dağıtım:
1- Talim Terbiye Dairesi
2- Genel Orta Öğretim Dairesi
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Tarih: 06/01/2015

Sayın Mustafa Borataş
Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü
Öğretmenler Yasası açık şekilde öğretmenleri ilgilendiren konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile istişareyi zorunlu kılmaktadır. Sendikamız istişare ile sorunların çözümünde,
yeni uygulamaların hayata geçirilmesinde katalizör rolü oynamaktadır. Kamusal bir hizmet olarak gördüğümüz eğitimin niteklikli olarak verilmesi için büyük çaba vermekteyiz.
Bu hizmeti veren öğretmenin statüsünün korunması, geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Yaptığımız istişarelerle bir takım sorunları çözmemize rağmen, özellikle yeni öğretmenlerin sorunlarına yönelik hiçbir adım atılmamıştır. Adalet ve yasalara uymayan bir
takım görevlendirmeler, nakil ve uygulamalar yapılarak oldu bittiye getirilmekte ısrar
edilmektedir.
Karşılıklı istişarelerde bu sorunların çözüm şekilleri ve erken çözüleceği konusunda
mutabık olmamıza rağmen adım atılmaması; bazı kişilerin korunuyor olması izlenimi
vermektedir.
Bu durumu kabul etmediğimizi ve 09/01/2015'e kadar çözüm üretilmemesi durumunda 12/01/2015 tarihinden itibaren eylemlere başlamak zorunda kalacağız.
İstişareye açık olduğumuzu ve karşılıklı anlaşılan konularda adım atmanızı beklediğimizi bildirir, saygılar sunarız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 06/01/2015

Sayın Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı
Yaptığımız istişarelerde bir takım sorunları çözmemize rağmen bazı uygulamalardaki
suskunluğumuzu kabul etmediğimizi sizlere iletmiştik. Bizlere hak vermenize rağmen
bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştır.
Prosedürü gerekçe yaparak adım atmamanız adalete ve yasalara uymamaktadır. Bu
durumu tekrar değerlendirmenizi ve 09/01/2015 tarihine kadar adım atmanızı beklediğimizi bildiririz.
Partizanlık kokan bazı vakalar karşısında susmaya devam etmeniz durumunda
12/01/2015 tarihinden itibaren eylem başlatacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 06/01/2015

Sayın Özdemir Berova
Milli Eğitim Bakanı
Öğretmenler Yasası açık şekilde öğretmenleri ilgilendiren konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile istişareyi zorunlu kılmaktadır. Sendikamız istişare ile sorunların çözümünde,
yeni uygulamaların hayata geçirilmesinde katalizör rolü oynamaktadır. Kamusal bir hizmet olarak gördüğümüz eğitimin niteklikli olarak verilmesi için büyük çaba vermekteyiz.
Bu hizmeti veren öğretmenin statüsünün korunması, geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Yaptığımız istişarelerle bir takım sorunları çözmemize rağmen, özellikle yeni öğretmenlerin sorunlarına yönelik hiçbir adım atılmamıştır. Adalet ve yasalara uymayan bir
takım görevlendirmeler, nakil ve uygulamalar yapılarak oldu bittiye getirilmekte ısrar
edilmektedir.
Karşılıklı istişarelerde bu sorunların çözüm şekilleri ve erken çözüleceği konusunda
mutabık olmamıza rağmen adım atılmaması; bazı kişilerin korunuyor olması izlenimi
vermektedir.
Bu durumu kabul etmediğimizi ve 09/01/2015'e kadar çözüm üretilmemesi durumunda 12/01/2015 tarihinden itibaren eylemlere başlamak zorunda kalacağız.
İstişareye açık olduğumuzu ve karşılıklı anlaşılan konularda adım atmanızı beklediğimizi bildirir, saygılar sunarız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 06/01/2015

Sayın Hüseyin Fırıncıoğulları
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü
Öğretmenler Yasası açık şekilde öğretmenleri ilgilendiren konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile istişareyi zorunlu kılmaktadır. Sendikamız istişare ile sorunların çözümünde,
yeni uygulamaların hayata geçirilmesinde katalizör rolü oynamaktadır. Kamusal bir hizmet olarak gördüğümüz eğitimin niteklikli olarak verilmesi için büyük çaba vermekteyiz.
Bu hizmeti veren öğretmenin statüsünün korunması, geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Yaptığımız istişarelerle bir takım sorunları çözmemize rağmen, özellikle yeni öğretmenlerin sorunlarına yönelik hiçbir adım atılmamıştır. Adalet ve yasalara uymayan bir
takım görevlendirmeler, nakil ve uygulamalar yapılarak oldu bittiye getirilmekte ısrar
edilmektedir.
Karşılıklı istişarelerde bu sorunların çözüm şekilleri ve erken çözüleceği konusunda
mutabık olmamıza rağmen adım atılmaması; bazı kişilerin korunuyor olması izlenimi
vermektedir.
Bu durumu kabul etmediğimizi ve 09/01/2015'e kadar çözüm üretilmemesi durumunda 12/01/2015 tarihinden itibaren eylemlere başlamak zorunda kalacağız.
İstişareye açık olduğumuzu ve karşılıklı anlaşılan konularda adım atmanızı beklediğimizi bildirir, saygılar sunarız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yöneim Kurulu (a.)
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Tarih: 06/01/2015

Sayın Rauf Ataöv
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
Öğretmenler Yasası açık şekilde öğretmenleri ilgilendiren konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile istişareyi zorunlu kılmaktadır. Sendikamız istişare ile sorunların çözümünde,
yeni uygulamaların hayata geçirilmesinde katalizör rolü oynamaktadır. Kamusal bir hizmet olarak gördüğümüz eğitimin niteklikli olarak verilmesi için büyük çaba vermekteyiz.
Bu hizmeti veren öğretmenin statüsünün korunması, geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Yaptığımız istişarelerle bir takım sorunları çözmemize rağmen, özellikle yeni öğretmenlerin sorunlarına yönelik hiçbir adım atılmamıştır. Adalet ve yasalara uymayan bir
takım görevlendirmeler, nakil ve uygulamalar yapılarak oldu bittiye getirilmekte ısrar
edilmektedir.
Karşılıklı istişarelerde bu sorunların çözüm şekilleri ve erken çözüleceği konusunda
mutabık olmamıza rağmen adım atılmaması; bazı kişilerin korunuyor olması izlenimi
vermektedir.
Bu durumu kabul etmediğimizi ve 09/01/2015'e kadar çözüm üretilmemesi durumunda 12/01/2015 tarihinden itibaren eylemlere başlamak zorunda kalacağız.
İstişareye açık olduğumuzu ve karşılıklı anlaşılan konularda adım atmanızı beklediğimizi bildirir, saygılar sunarız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih : 30/06/2015

Sn. Ziya Öztürkler
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü
Lefkoşa.
KKTC liselerinden mezun olacak gençlerimizi yönlendirebilmek ve üniversitelerimizin
belirli bölümlerde KKTC vatandaşlarının yoğunlaşmasını engellemek için okullarımızda
ve üniversitelerimizde alınacak tedbirlerle ilgili “Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesinde” kurulacak olan komisyonda sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Ahmet
Billuroğlu katılacaktır.
Saygılarımla.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.

311

25.05.2015
Milli Eğitim Bakanı, Eğitimin Paydaşı KTOEÖS'ü Unutmuş mu?
26-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Yüksek Öğrenim çalıştayına sendikamızın katkı koyucu olarak davet edilmemiş olması Kıbrıs Türk Eğitim tarihine yeni
ve yakışıksız bir durum olarak geçecektir.
Özellikle yüksek öğretime geçiş pozisyonunda, ortaöğretimde örgütlü eğitim sendikası
olan KTOEÖS'ün söyleyecek birçok sözü olacağından mı çekinildi? Ortaöğretim kurumları, yüksek öğretimin temeli olması ve ortaöğretimde genel, kolej ve mesleki kademelerinde bulunan uygulayıcı öğretmenlerimizin örgütlü yapısı KTOEÖS'ün bu çalıştayda
katılımcı ötesinde yer alması gerekmez miydi?
Eğitimi kamusal bir hizmet olarak gören, bilimsel, demokratik, laik olması gerektiğine
inanan ve bu hizmetin tüm çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratılacak şekilde ücretsiz, nitelikli olarak verilmesini talep eden sendikamız, umarız bilinçli olarak unutulmamıştır.
Umarız bu davranış sadece eğitimi kar amacı olanlara prim vermek anlayışı taşımamaktadır.

Çalıştay Organizatörlerine Soruyoruz:
l Eğitimin finansmanında devlet katkısı artırılırken, eğitimin hızla metalaşması, devlet
okullarının bütçesiz bırakılması mantığı nasıl izah edilebilir?
l Kamusal eğitimi yok eden, bu hizmeti veren öğretmenlerimizi köleleştiren, bu mesleği
ve mesleğe yönelimleri yok edecek şekilde statüsünü düşüren politikaların yanlışlığı
çalıştayda tartışılacak mı?
l Hedefsiz kalan devlet okullarımız ve öğrencileri müşteri olarak gören anlayış tartışılacak mı?
l Öğretmen yetiştiren tek kurum AÖA bile kapatılmak istenirken, öğretmen yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve istihdamı ele alınacak mı?
l Ana sınıftan yüksek öğrenim sonuna kadar bir bütün olarak planlanması gereken
eğitimde, özel üniversiteler dışında toplumsal bir katkı, konsensüs isteniyor mu?
l Birçok üniversitenin ortaöğretim okulu varken, öğretmen adayları pedagojik formasyon için yüzlerce euro ödeme yaparken, niye devlet okullarını staj yeri olarak kullandıkları tartışılacak mı?
Son olarak sormak istiyoruz:
l Eğitimin en temel paydaşı olan öğretmenlerin resmi sözcüsü ve temsilcisi olarak KTOEÖS'ün bu çalıştayda yer alması istendi mi, istenmedi mi?

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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05.11.2015
Ortak Basın Açıklaması

Partizanlık ve adam kayırmanın olağan hale geldiği, siyasi parti kurultaylarıyla sandalye kavgası ön plana çıktığı Türkiye'nin kurdurduğu bu siyasi rejimde; yasa, tüzük,
kurallarına saygı da tamamen ortadan kalkmıştır.
Her fırsatta “devlet” olduklarını iddia eden “Ankara kuklaları” yasa, tüzük tanımamakta da diretmektedirler. Özellikle kendi görevini unutup, devletin resmi araçları ile
UBP kurultayına seferber olan Eğitim Bakanı Kemal Dürüst bir aydır devam eden “denetmenlerin grevini önemsememeyi sürdürmektedir. Konuyu çözmek için yasa gereği
yapması gereken Teknik Kurulu bile toplamamaktadır. Yasa ve tüzüklerin açık bir ihlali
olmasına rağmen hükümetin diğer ortağı olan CTP de bu açık ihlale seyirci kalmaktadır.
Sorunları çözen değil, sorunları büyüten bir mantıkla hareket eden Sn. Kemal Dürüst'ün bu tutumunu yazdığımız resmi yazı ile Ombudsman'a (Yüksek Yargı Denetçisi)
şikayet ettik. Her fırsatta kamu yönetimi reformundan bahseden “reform hükümetinin”
Kemal Dürüst'ün yasa-hukuk tanımaz tavrıyla ilgili nasıl bir tutum takınacağını merakla
beklemekteyiz.
Saygılarımızla,

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Ekleri:
1- KTÖS tarafından Ombudsman'a yazılan şikayet mektubu.
2- KTOEÖS tarafından Ombudsman'a yazılan şikayet mektubu.
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05/11/2015

Sn. Emine Dizdarlı
Yüksek Yargı Denetçisi (Ombudsman)
Eğitimde devam eden sorunların çözümü konusunda Öğretmenler Yasası'nın 92. ve
102. maddeleri altında düzenlenmiş olan “Yüksek Danışma Kurulu ile Teknik Kurulun
Toplanma ve Çalışma Yöntemleri ile Yetkilileri Tüzüğü'ne” dayalı Teknik Kurul üyesi Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) olarak 8 Ekim tarihinde yazdığımız resmi bir mektupla Eğitim
Bakanlığı'ndan “Teknik Kurul” toplamasını talep ettik. Bakanlık yetkililerinin tüzüğün
5. maddesinin (2) fıkrası gereği Teknik Kurulu bir hafta içinde toplamaları gerekirken,
yasa-tüzük tanımayan bir anlayışla, toplantı yapmadıkları gibi, cevap dahi vermemişlerdir.
Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı'nın yasa-tüzük tanımayan bu tutumu konusunu bilgilerinize getirir, devletin organlarını yasa ve tüzüğe rağmen işletmeyen idarenin tutumu
ile ilgili şikayetimizi iletiriz.

Saygılarımızla,

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkan

Ekler;
1- KTÖS ve KTOEÖS'ün 8 Ekim tarihli Teknik Kurul toplanma talebi ile ilgili resmi yazısı.
2- Yüksek Danışma Kurulu ile Teknik Kurul'un Toplanma ve Çalışma yöntemleri ile ilgili
Tüzük.
3- Öğretmenler Yasası'nın 92. ve 102. maddeleri.

314

Tarih: 05/08/2016
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğüne,
Öğretmenlerin öncelikle iyi yetiştirilmesi ve yetiştirildikten sonra istihdam edilme kriterleri önem arz etmektedir. İyi yetişmiş ve alanında istihdam edilmiş bir öğretmenin
görev süresi boyunca her açıdan desteklenmesi önemlidir. Öğretmenlerin maksimum
verime ulaşması ciddi bir yapılanmaya ve desteğe bağlıdır. Öncelikle öğretmenlik mesleğinin statüsü hak ettiği değere kavuşturulmalı ve istihdamından itibaren çalışma koşulları, sorunları karşısında desteklenmelidir. En önemli destek okul içinden olacağı
gerçeği ile atölye şefi, bölüm şefi gibi destek üniteleri hayata geçirilmelidir. Bunun yanında bir öğretmenin ihtiyaç duyduğu en önemli hizmet içi alanları göstermelik ve puan
değeri olan kurslar yerine, ciddi tasarlanmış, takvimlenmiş hizmeti öğretmenin ayağına
götürülmüş, alanında otorite uzmanlarca verilecek gerçek hizmet içi eğitimlere ihtiyaç
vardır.
Öğretmenlerimizin;
1- Sınıf yönetimi / iletişim becerileri
2- Öğretim teknolojileri / metodları
3- Gelişen teknoloji materyallar ve kullanımı
4- Ölçme ve değerlendirme yöntemleri
5- Program geliştirme yöntemleri
6- Gelişim psikolojisi
7- Yeni öğretmene / öğretmen kuram ve yaklaşım çeşitleri
8- Rehberlik hizmetleri
9- Özel öğretim yöntemleri
10- Özel branşları alan bilgilendirme / yenileme / geliştirme kursları
11- A level derslerini verecek öğretmenlere bir standart çerçevesinde hizmet içi eğitim
12- Eğitim yönetimi (okul idarecilerine yönelik)
Genel olarak öğretmenlerin ihtiyaçları olarak görülür. Bu konuda teknik anketlerle
spesifik ihtiyaçlar belirlenebilir.
Saygılarımla…

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 24/08/2016

Sn. Havva Dağseven
Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü

Haftalık ders dağılım çizelgesi ve seçmeli derslerde müfredat programında yaşanan
sıkıntıları giderecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu anlamda Talim ve Terbiye Dairesi olarak yeni eğitim yılında yaptığınız çalışmayı görmek ve sıkıntılarla ilgili toplantı talebimiz
vardır. Konu hakkında ivedilikle ilgilenilmesini bekler saygılar sunarız.

Zühre ÖZKARAMAN
Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu a.
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Tarih: 31.08.2016

Değerli okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz
6 Eylül 2016 Salı saat 10:00'da KTOEÖS Lokalinde Meslek Liselerinin sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri üretmek için toplantı yapılacaktır. Her okuldan idareci ve
bölüm temsilcilerinin bu toplantıya katılması, sorunların tespiti ve çözümüne katkı koyacaktır.
Katılımınız önemlidir.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.

Gündem :
1İşletmelerde beceri eğitimi
2Meslek liselerinde ivediliği olan sorunlar

Ek: Bakanlığın İşletmelerde Beceri Eğitimi Önerileri
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Eğitim Bakanlığının İşletmelerde Beceri Eğitimi Önerisi
9. 10. ve 11. Sınıflarda 30 iş günü staj uygulaması yapılması zorunludur.
Öğrenci bu stajı yaparken şubat tatili ve yaz aylarında yapabilir.
Bu uygulamada;
Dairenin Sorumluluğu;
l Öğrenci sigortalarını sağlamak
l Öğrenci iş dosyasını okul idaresine teslim etmek
l Yaz aylarında yapılan staj uygulamalarında olağanüstü durumlarda çözüm önerisi
getirmek
l Değerlendirme çizelgelerini hazırlamak
Okul idaresinin sorumluluğu;
l İş yeri ve veli ile işletmelerde beceri eğitimi sözleşmesini imzalatmak
l Öğrencilere işletme bulmada yardımcı olmak
l Sigorta işlemleri için bakanlığa öğrenci isimlerini staj dönemi ve iş yeri ve iletişim
bilgileri ile iletmek
l Öğrenci iş dosyalarını hazırlayarak öğrenci ve iş yerlerine dağıtımı yapmak
l Değerlendirme çizelgelerini usulüne uygun olarak işlemek
Öğrenci Sorumluluğu;
l İş yeri bulma ve bunu okul idaresine bildirmek
l Gerekli izini veli ve iş yeri sahibinden almak
l Devamlılığa ve iş yeri kurallarına uymak
l İş dosyasını usulüne uygun tutmak ve staj sonunda okul idaresine teslim etmek
l Kapalı zarf ile verilen devam devamsızlık ve değerlendirme notunu okul idaresine
teslim etmek
Değerlendirme;
İş dosyası okul idaresine teslim edilir. Okul idaresi eylül ayı ile birlikte öğretmenlere
görev vererek işletmelerden kapalı zarf ile gönderilen notu aşağıdaki kıstaslara göre işler.
9. sınıf;
İşyeri sahibi notu % 60
Staj dosyası değerlendirme notu ( öğretmen tarafından verilecektir) %40
10. sınıf
İşyeri sahibi notu % 60
Staj dosyası değerlendirme notu ( öğretmen tarafından verilecektir) %40
11. sınıf
İşyeri sahibi notu % 60
Staj dosyası değerlendirme notu ( öğretmen tarafından verilecektir) %40
Notun işlenmesi:
Not bir bütün olarak 12. Sınıf İBE eklenir. Bu yapılırken;
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20 Eylül 2016
Ortak Basın Açıklaması
Eğitimin en önemli süreçlerinden bir tanesi de ölçme ve değerlendirmedir. Verilenlerin
bireylerde ne kadar ilerleme sağladığı istendik hedeflere ne kadar ulaşıldığı ancak yapılan
değerlendirmelerle mümkün olmaktadır.
Adamızın kuzeyinde eğitimdeki değerlendirmeler çağdışı “polis-hırsız” yaklaşımına
göre yapıldığından 2006 yılında sendikalarımızın yoğun uğraşları ile “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu” yasası yapılmış ve uygulamaya konmuştur. Yasa yapılırken alanında uzman İskoç Profesör John McBeth ve Türkiye'den de Gazi Eğitim
Fakültesi'nden uzmanlardan görüşler alınarak bu yasa Dünya'daki birçok ülkeye de
örnek olabilecek şekilde hazırlanmıştır. Ardından 32 denetmen istihdam edilmesine rağmen, 2009'da UBP hükümetinin gelişi ile yasayla birlikte hazırlanan tüzükler uygulamaya konmamıştır. 2009'dan sonraki süreçte ise sırf siyasi mevki vermek için kurul
başkanının yabancı dil bilme zorunluluğu hiç kimseye haber verilmeden yasadan çıkarılmıştır.
Eğitim Bakanlığı eğitimde denetleme yapamayacak duruma gelen ve denetmen kadrosu kalmayan bir kuruma çare bulacağına, öğretmen sendikalarından gizleyerek KamuSen ile Teknik Kurul yaparak gizli gizli yasayı değiştirmeye çalışmaktadır. Bu anlayış
eğitimi sabote etme anlayışıdır ve kabul edilemezdir.
Geçtiğimiz hafta Kamu-Sen üyesi sekreterlerle çalışanı ile gizli gizli Teknik Kurul
yapan Eğitim Bakanlığı, eğitimi ve öğretmenleri denetleyecek, değerlendirecek yasa çıkartma peşindedir.
Konuyla ilgili daha önce iletişim kurduğumuz Kamu-Sen başkanı Metin Altan ise sendikal dayanışmaya ihanet edercesine bizlere haber vermeden Eğitim Bakanlığı'nın oyununa alet olmuştur. Kamu-Sen yönetiminin öğretmen düşmanı tavrı asla
affedilemeyeceği gibi, sendikal harekete zarar veren tutumu karşılıksız kalmayacaktır.
Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova kendisine defalarca izah etmemize rağmen konuyu
anlamamakta ısrar ederek daire çalışanı sekreterlerle birlikte eğitimi ve öğretmenleri denetleyecek yasa yapma peşinde koşmaktadır. Öğretmenler Yasası'nın 92. maddesi eğitim
ve öğretimle ilgili konuların eğitimde yetkili KTÖS ve KTOEÖS ile görüşülmesini emreder.
Konu yasa ve tüzükler bu çerçevede 2006 yılında bizlerle çalışılarak hazırlanmış ve meclisten geçmiştir. Tüm bu gerçekler ortada iken, Kamu-Sen üyesi bakanlık çalışanı sekreterlerle eğitimi ve öğretmenleri denetleyecek yasa yapmak “ateşle oynamaktır.” Bu
çerçevede hükümeti uyarır, eğitimin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin işi olduğunu,
bilimsellikten uzak, doğrudan öğretmenleri ve eğitimi ilgilendiren konularda yetkili olan
sendikalarımızın dışlanmasının “grev” dahil her eyleme gidebilecek bir sürecin başlangıcı
olabileceğini vurgularız.
Saygılarımızla.
Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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11. BÖLÜM
Mali Protokol Çalışmalarımız ve
Mali Konularla ilgili Bildirilerimiz
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16.01.2015

CTP-BG / DP-UG Hükümeti Sahtekarlığa Devam Etmektedir
AKP ve sermayenin temsilcisi durumundaki CTP-BG / DP-UG hükümeti Türkiye'de en
düşük maaşların da altına düşürülen maaş – ücret politikasını uygulayarak Kıbrıs Türk Toplumunu yok olma noktasına getirmiştir. TL kullanımının yarattığı katmerli enflasyonu çağdışı
ve alicengiz oyunları ile Türkiye enflasyonu altında çıkarmayı başaran bu hükümet, alım gücünü de günden güne eriterek halkı fakirleştirmeye devam etmektedir.
Kıbrıs Türk Toplumuna ait zenginlikler peşkeş çekilmeye, vergi afları, KDV indirimleri, borç
silmeler, müşavirlik sistemi, örtülü ödenekler devam edilirken fakirlik sınırında yaşamaya
çalışan halkın cebindeki paraya da göz dikilmiştir.
“Göç Yasasını kaldıracağım” diyen ve seçilen CTP-BG / DP-UG hükümeti halkın tümünü
göç yasasında birleştirmek için düğmeye basmıştır. Sahtekârlığı marifet sayan bu hükümet
bir yıla yakındır yarı yarıya ucuzlayan akaryakıta rağmen elektrik, mazot, benzini ucuzlatmamış ve halkı soymaya devam etmiştir. Fiyatının düşme trendi sonuna gelen akaryakıt ve
elektrikte bugün yaptığı ucuzlama ise hem uzun sürmeyecek, hem realiteden uzaktır. Özellikle elektrikte 250 kilowatt altında geçim derdinde konutlarda ısınmaya çalışan halk kesimlerine yansımayacak şekildedir. % 36 ucuzladı denilen elektrik büyük sermayedarlar için
yapılmış bir indirimden ibarettir. Aynı şekilde mal ve hizmetlerin dövizin artışı ve hayat pahalılığı kaybı % 25'lerden fazla olan bir ülkede güya az maaş alana fazla artış yapacağım denilerek hayat pahalılığı da ortadan kaldırılarak sahtekârlık yapılmıştır.
Burada hayat pahalılığı uygulaması kaldırılırken “Az Alana Çok Vereceğim” diyen hükümet,
sahtekârlığı çok güzel kamufle ederek 2,000 TL alan 72,74 lira, 10,000 TL alan kamu görevlisine de 72,74 TL vermiştir. Aynı şekilde 2,000 TL alan 2011 sonrası kamu çalışanına da,
6,000 TL alana da 130 TL vermiştir. Az alana çok, çok alana az vereceğim diyerek hayat pahalılığını donduran bu hükümet sahtekârlığın daniskasını yapmıştır. Bununla da kalmayarak
asgari ücretin 1,560 TL'den 1,675 TL çıkması ile birlikte % 1'den fazla bir artış gizlenerek çalınmıştır. Hükümetin yaptığı hesaplarla bile sahtekârlık açıkça belirgindir. 1.60 hayat pahalılığı ve asgari ücretin yansıması ile yaklaşık 2,50 üzerinde reel artış yapılması gerekirken
0.80 civarında bir artışla yarı yarıya çalışanın cebindeki parayı çalan bu hükümet, yağ gibi
de üste çıkarak fazla artış yaptık propagandası yapmaktadır.
AKP'nin ve sermayenin temsilcisi olan bu hükümete güvenimiz kalmamıştır. Kaynak yok
diyerek şirketlere, sermayeye kaynak aktarmaya devam eden bu hükümetin devlet okullarında öğretmeni, müdür muavini, müdürü, atölye şefi, hademesi, sekreteri eksiktir. 2011'den
sonra mesleğe giren öğretmenin benzin parasını ödeyememektedir. Göç Yasasını kaldıracağım
diyen bu hükümetin yasanın içerisinde bile beğendiği kesimlere ayrıcalıklı uygulama yapmakta, istemediği kesimlere ise yasa delinemez demektedir.
Hükümet bu sahtekârlıkla ne asgari ücretliyi, ne özel sektör, ne de kamu emekçisini düşünmeyerek açlık ve köleliğe iterken büyük şirketlere, sermayeye, AKP temsilcilerine ve yandaş ayrıcalıklılara da kıyak geçmeye devam etmektedir.
Sahtekâr ve ikiyüzlülüğe öğretmenlerin de, halkımızın da tahammülü kalmamıştır.

Tahir Gökçebel
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 09/03/2015
Halkın Enflasyonu Yüzde Kaç?

Hükümet yasa gücünde kararname ile 2015 yılı hayat pahalılığını dondurmuştur. Kararnamenin ilanından sonra iki aylık dönemde hayat pahalılığı eksi (-) 2.14 olarak açıklanmıştır. Saptırılan DPÖ rakamları ile hükümet kamuoyu ile dalga geçmektedir.
“HP donduruldu, öyle olmasaydı zaten eksi çıkacaktı” denilmektedir. Halk mutfak
masraflarının her geçen gün artmaya devam ettiğini bilmektedir. DPÖ tarafından açıklanan hayat pahalılığı rakamlarına kimse itibar etmemektedir.
Maliye Bakanlığına atfen yapılan açıklamada ekonominin kayıt ve denetim altına alınarak “Yerel gelirlerin” artırıldığı ve cari açığın giderildiği değerlendirilmesinde bulunularak halkla dalga geçilmeye devam edilmektedir. Bu açıklama ile esas olarak gizlenen,
çalışandan çalınan hayat pahalılığıdır.
CTP-BG/DP-UG'ye soruyoruz?
l Dar gelirlinin, yoksulun yani halk kesimlerinin enflasyonu yükselirken kimin enflasyonu düşüyor?
l Üçlü kararnameler devam ederken, peşkeşler sürerken, büyük tüccara KDV, emlak
vergileri azaltılırken, harcamalar, örtülü ödenekler devam ederken, sadece çalışandan
yoksuldan kesintiyle mi cari bütçe denkleştirilecektir?
l Kayıt dışı ekonominin devam ettiği ülkemizde patronlara yapılan vergi afları, elektrik
indirimleri ile mi cari açık giderilmiştir?
l Niyet asgari ücretliye, özel sektörde çalışana, dar gelirliye katkı mı, yoksa herkesi göç
yasasına sokmak mıdır?

Vedat TEK
KTOEÖS Mali Sekreteri
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Tarih: 15.05.2015
HALKIN DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR.
Halkın temsilcileri olarak seçilenler sorun çözmek yerine kendi çıkarları doğrultusunda politika yapmaya devam etmektedir. Devlet işlerini yürütmek ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için seçilen ve erki eline alarak Hükümet olanların vatandaşın
sorunlarına karşı duyarsızlığı hat safhaya çıkmıştır.
Bazı kesimlerin sorunlarını çözmede yöntemleri ve kaynakları sınırsız olan anlayışla
hareket eden ve hükümetçilik oyunu oynayanlar vatandaşın dağ gibi biriken sorunlarını
görmezlikten gelmektedir. Aynı oyunun bir parçasına dönüşen ana muhalefet de hükümete girme sırasını beklemekten öte hiçbir çaba harcamamaktadır.
Son yapılan seçimlerde halkın verdiği mesajı algılamaktan uzak davranışları göstermeye devam eden hükümet ve sorumsuz muhalefet anlayışı pes dedirtecek duruma gelmiştir.
Döviz fırlamış, Türk lirası erimiş, hayat pahalılığı dondurulmuş geniş kesimler hızla
fakirleşerek açlık sınırına itilmiştir. Ülkenin kaynakları ayrıcalıklı bazı kesimler için
devam ederken reform söyleminden öte hiçbir adım atılmamaktadır. Bu güne kadar Sosyal Güvensizlik Yasası, Göç Yasası, Özelleştirme Yasası gibi yasaları reform diye sunanların reformdan anladıkları ortadadır. Muhaceret yasası ile kaçak işçi cennetine
dönüştürülen Kıbrıs'ın kuzeyi en çok iş katliamının yaşandığı bir ülke durumuna getirilmiştir. Kendi gençlerini işsizliğe mahkûm eden anlayış emek sömürüsünün devam ettirilmemesi için en gerekli olan her çalışana toplu sözleşme hakkı, sendika hakkı, iş,
gelecek güvencesi ve insanca yaşama ücretini gündeme dahi getirmemektedir. Göç Yasasına İktidar partileri de ana muhalefet partisi de karşıdır ancak kıvırmaktan öte somut
bir politika ortaya konulmamaktadır. Devlet okulları sahipsiz gibidir. Öğretmenlerin sorunları dağ gibi birikmiştir. Savcılık görüşü ile de yasallığı tespit edilen hazırlık ödeneği
hakkı iki yıldır gasp edilmektedir. Maliye bakanlığı sadece ayrıcalıklıların ve sermayenin
bakanlığı durumuna gelmiştir.
Hem iktidar partileri, hem ana muhalefet halkın sorunları yerine kendi koltuk kavgalarına tutuşmuş görünmektedir. Halka olan güvenlerini tamamen yitirme noktasına gelmişlerdir. Koltuk rüyası görenler ciğercinin kedisi misali davranmakta oysa ALIM GÜCÜ
biten halkımız sokak kedisi kadar çaresizce kıvranmaktadır.
Hükümet edenleri de, ana muhalefeti de tekrar uyarıyoruz sizin koltuk derdinizden
çok halkın sorunlarına odaklanmanız gerekmektedir. Politika geçim için değil hizmet
için yapılmalıdır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 23.06.2015
ESAS MESELE HALKA RAĞMEN SİYASET YAPILMASIDIR
Fiilen Hükümet bitmiştir. Yeni hükümet programları, arayışları sürdürülürken halkın temel gereksinimlerini yeniden hatırlatmak isteriz. Elbette siyasi partiler yasası, aile
yasası gibi yasaların tadil edilmesi olumluluk içermekte ve desteklenmektedir. Bu değişikliklerin yeterli olmadığı ve biriken sorunlara acilen çare üretilmemesi durumunda,
halkın dayanacak takatinin kalmadığı unutulmamalıdır. Siyaset itibar kazanmak istiyorsa, hükümete talip olanlar da, muhalefet edenler de, halka rağmen siyaset yapılmayacağın anlamalıdır. Örgütlenmenin çok zayıf ve sadece kamuda olduğu bir ülkede
sendikalar suçlu gibi gösterilme gayretlerinin işe yaramadığı ve hiçbir sorun çözme başarısı göstermeyeceği, siyasete güven getirmeyeceği artık anlaşılmalıdır.
Hükümet ve muhalefet koltuk derdinde didişerek, sendikaları bile dizayn etmeye çalışarak dikensiz gonnara bahçesi yaratmak yerine halkın gerçek sorunlarını çözmesi gerektiğini bilmelidir.
Döviz fırlamış, Türk lirası erimiş, hayat pahalılığı dondurulmuş, işsizlik, plansızlık
artmış, geniş kesimler hızla fakirleştirilerek açlık sınırına itilmiştir. Asgari ücret sefalet
ücretine dönüşmüştür. Ülkenin kaynakları ayrıcalıklı bazı kesimlere sınırsız sunulurken,
reform diye gösterilenler içerik ve etki bakımından komik olmaktan öteye geçmemiştir.
Bugüne kadar Sosyal Güvensizlik, Göç, Özelleştirme Yasaları gibi fakirleştirme, işsizleştirme, örgütsüzleştirme, güvencesizleştirme getiren yasalar bile reform diye sunulmuştur. Muhaceret yasası onlarca kez değişmiş olmasına rağmen hep realiteden uzak
olmuştur. Kaçak işçi cennetine dönüştürülen Kıbrıs'ın kuzeyi en çok sömürünün, iş katliamının yaşandığı bir ülke durumuna getirilmiştir. Taşeron şirketlerin güvencesiz istihdamları yaygınlaşmıştır. Kendi gençlerini işsizliğe mahkûm eden anlayış, emek
sömürüsünün devam ettirilmemesi için en gerekli olan her çalışana toplu sözleşme
hakkı, sendika hakkı, iş, gelecek güvencesi ve insanca yaşama ücretini gündeme dahi
getirmemektedir.
Sosyal Güven(siz)lik ve GÖÇ YASASINA iktidar partileri de, ana muhalefet partisi de karşıdır, ancak kıvırmaktan öte somut bir politika ortaya konulmamaktadır.
Devlet okulları sahipsiz ve hedefsiz hale getirilmiştir. Bilimsel, laik, parasız eğitim
yerine dinselleştirilmiş, gericileştirilmiş okullar ve eğitime yatırım yapılmaktadır. Eğitim
ve sağlık paralı hale getirilmiştir. Eğitim, sağlık, belediye, ulaşım, yol, konut gibi hizmetlerin sosyal devlet gereği, kamusal verilmesi gerekirken hem niteliksizleştirilmiş, hem
de harçları ödenemez duruma getirilmiştir.
Öğretmenlerin sorunları dağ gibi birikmiştir. Beş farklı yasa ile istihdam edilen öğretmenler yaratılmış, Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmış, sıradanlaştırılmıştır. Sosyal Güven(siz)lik ve Göç Yasasına mahkûm edilen öğretmenler köleleştirilmiştir. Savcılık
görüşü ile de yasallığı tespit edilen hazırlık ödeneğini hakkı iki yıldır gasp edilmektedir.
İşsiz binlerce öğretmen adayı varken Türkiye'den öğretmenler istihdam edilmekte veya
yılsonuna kadar öğrenciler Müdürsüz, muavinsiz, atölye şefsiz öğretmensiz bırakılmaktadır. Maliye bakanlığı sadece ayrıcalıklıların ve sermayenin bakanlığı durumuna getirilmiştir.
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Kıbrıs Türkleri uluslararası hukukun dışına bilinçli olarak itilmiş, iradeleri
gasp edilmiş, Kıbrıs sorunu halen çözülmemiştir.
Çevre yağmalanmaya devam edilmektedir. Taş ocakları dağları kemirmiş, halkın
olan denizlere girmek bile ücret karşılığına bağlanmıştır. Kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı
ve adaletsizliği, partizanlık devam etmektedir. İnsan kaçakçılığı, fuhuş, kara para aklama
kumar, uyuşturucu, hırsızlık, gasp, öldürme, tecavüz, kaçakçılık hayatın parçası olmuş,
polis teşkilatının itibarı ise yerlerde sürünmektedir. Birçok kurumun başına vatandaş
olmayanlar atanmıştır, yabancı bankalar, TC yardım heyeti ülkedeki parayı kontrol etmekte, sürekli müdahaleler yapmaktadır. Anayasa değiştirilmemiş, 10. Madde kaldırılmamış demokratikleşme kağıt üstünde vardır.
Kurulacak hükümete çağrımız halkının artık sesine kulak vererek,
halk için siyaset yapmasıdır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih: 20.08.2015
SERMAYE İLE KOL KOLA GİREN HÜKÜMETLER HALKA İHANET EDİYOR
TL'nin anavatanında çıkan enflasyon oranının burada yokmuş gibi gösterilmesi tam
bir sahtekârlık durumuna dönüşmüştür. Enflasyon kayıplarının %50'lere vardığı, dövizin
uçtuğu, alım gücünün son dört yılda % 50 kaybedildiği bir dönemde işveren ve hükümet
el ele vererek asgari ücreti 55 TL arttırması!!! tam bir İHANET örneğidir.
Önce yasal olan Mali Protokol görüşmeleri anlamsızlaştırıldı, sonra eşel-mobil kaldırıldı, Hayat Pahalılığı ödeneği donduruldu, DPÖ rakamları ile oynanmaya başlandı, yılda
iki kez artırılması gererken asgari ücret realiteden uzak SEFALET ÜCRETİNE dönüştürüldü. TC paketleri bahane gösterilerek GÖÇ YASASI geçirildi. Yeni istihdam edilen üniversite mezunları dahi sefalet ücretine mahkûm edildi.
Halkımızla dalga geçildiğinin ve SERMAYE hükümetçiliği yapıldığının somut göstergeleri, güven vermeyen DPÖ rakamlarında bile kendisini net olarak göstermektedir. Son
beş yılda GSYİH dolar bazında büyüme oranı 17.3 olarak hesaplanmakta, 2011'de 14.567
Dolar olan kişi başı gelir 2015'de 16.701 olarak verilmektedir. Yani son dört yılda kişi başı
gelirlerde dolar bazında yaklaşık 265 dolar artış görünmektedir. Bu gün realiteye baktığımızda ise döviz artışı ile dar gelirlerin (yani halk kesiminin %85'inin) cebindeki parayı yarı
yarıya azaltmıştır. Halkın büyük çoğunluğu feryat etmektedir. Dayanacak takati kalmamıştır.
Nasıl olur da ekonomik pasta büyürken halkın çoğunluğu yarı yarıya fakirleşmektedir.
Bunun adı SERMAYE-HÜKÜMETLER işbirliği ile halkın tertiplenmesidir. Bunun adı ikiyüzlülüktür. Paketleri dayatan TC hükümetlerinin, AB kapitalistlerinin de kendi emekçilerine dayatmış olduğu politikalar aynıdır diye bu kabul edilebilir mi? SERMAYEDARLARIN
gelirleri çoğalırken halk fakirleştirilerek, insanca yaşam koşullarının dışına itilebilir mi ?
Bunu yapan hükümetler halkın hükümeti olarak kalmaya devam edebilir mi?
Sadece bölüşüm dengesizliği giderilse kısmi adaletten bahsedilebilecekken, vergi adaletsizliği, kaynakların peşkeş çekilmesi, şirketlerin borçlarının silinmesi, siyasilere, siyasi
partilere avantajlar, özelleştirme, hizmet alımı ile devletin sermayedarlara kaynak akıtması
v.s ile bir yanda KÖLELER diğer yanda ASİLLER yaratılmıştır.
Gittikçe yoksullaşan asgari ücretlilere, dar gelirlilere, işsizlere ve maaşlılara hükümetler
eliyle dayatılan politikalar artık dayanılmazdır. En alttakilerin verecek bir canları kalmışken
Kriz bahaneleri ile asgari ücretten bile tasarruf yapmaya çalışılması bir nevi katliamdır.
Kabul edilemezdir. Mazeret kaldıramazdır. CTP-UBP Hükümeti hükümet program ile yapmaya başladığı ilk uygulamalarıyla camcı dükkânına girmiş fil gibi davranmıştır. Taşeron
istihdam modeli derhal bitirilmeli, GÖÇ Yasası kaldırılmalı, Asgari Ücret asgari yaşam ücretine dönüştürülmeli, Vergi adaleti sağlanmalı, işsizler, dar gelirlilerin lehine Sosyal Devletin gereği politikalara ağırlık verilmeli, sendikasız ve toplu sözleşmesiz çalıştırılma
yasaklanmalıdır. Hayat ucuzlatılamıyorsa dar gelirlilerin alım gücü yükseltilmelidir. Halkımızın ikiyüzlü politikalara, sadece vatandaşa yük getiren önlemlere, paketlere, Sermayehükümet ilişkilerine tahammülü kalmamıştır. Elbette toplumsal bir çıkmaza dönüşen bu
durum karşısında sendikalar da, halkımız da sesini yükseltecek, modern köleliği kabul etmeyecektir.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih:05/11/2015
Çalışanların Alım Gücü Bitirilmiştir.
Eylül ve Ekim 2015 ayları enflasyon değerleri, enflasyonun tırmanışa geçtiğinin göstergesidir. TL'nin değer kaybetmesi, süt ve süt ürünlerine zam yapılması yeni bir enflasyonist sürecin habercisi olmuştur. Hükümetin bu süreçte çalışanı koruma yönünde
hiçbir adım atmadığı gözlemlenmektedir. Dövizin yükselişi ile ilgili sadece işveren örgütleri ile toplantı yapılmış bir karar üretilmemiştir. Dövizin yükselişi karşısında çalışanın
alım gücünün korunmasının tek yolu eşel-mobil sistemine geçilmesidir. Unutulmamalıdır ki geçmiş yıllarda ödenmeyen hayat pahalılığından dolayı çalışanın alım gücü erimiştir.

Ocak ayı itibarı ile TL'nin yabancı paralar karşısında % 30 değer yitirmesi çalışan kesimlerin alım gücünü geriye götürmüştür. Alım gücünün geriye götürülmesi aynı zamanda ülkenin diğer sektörlerini - özellikle esnaf kesimini- olumsuz yöne etkilemekte
işsizliği artırmakta içinden çıkılmayacak sosyal sorunları tetiklemektedir.

2009 yılından beri düzenli ve doğru bir biçimde ödenmeyen hayat pahalılığı oranları
alım gücünde tahribatlar yaratmış ve vatandaşın iki yakasını bir araya getirememesini
doğurmuştur. Bu yıl yaşanan döviz kriziyle birlikte gelir dağılımı daha da bozulmuş,
gelir adaletsizliği daha da artmıştır.

2009 yılından sonra DPÖ verilerine göre yıllar itibarı ile oluşan hayat pahalılığı çeşitli
gerekçelerle çalışanlara ödenmemiştir. Eşel mobil sistemine son veren hükümetler yıllar
içinde oluşan % 33'lük hayat pahalılığını iç etmişler, şimdi ise TL'nin erimesi nedeniyle
ortaya çıkan tabloda ne napalım? demektedirler.

Ülke sorunlarına çare üretemeyen UBP ve CTP-BG hükümetleri kararnamelerle hakları budama yolunu seçmiştir. Hükümetler kararnamelerle ülkeyi yönetmekten, yasalarla oynamaktan, hak budamaktan vazgeçmelidir. CTP-BG / UBP hükümetinden
beklenen çalışanların alım gücünü koruyan Eşel-Mobil Sistemini derhal uygulamaya
koymasıdır.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.
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04/01/2016
Bu Oyuna Son Verilmelidir
AKP'nin anti demoktratik, baskıcı uslup ve dayatmalarına CTP-UBP hükümeti
sus-pus olmuştur. Kahraman sosyalist Maliye bakanı ise paketlerin imzalanmasını, diyetin halka ödetilmesini ve koltuklarda oturmaya devam edilmesini önermektedir. Hatta
daha da ileriye giderek akıllara durgunluk verecek şekilde İMF/İsrail karışımı AKP ablukasına 13. Maaş feda edilerek kurtuluş önermektedir. Bu ülkeye yıllardır dayatılan
paketleri, politikaları dayatanlar da, işbirlikçileri de iflas etmiştir. Bu ülkenin gelmiş olduğu noktanın müsebbihi olanlar, bugün akıl vermeye uğraşmaktadır.
KKTC olgusu siyasidir, Ekonomik tedbirle vesayet bitmez.
KKTC rejimini (halka rağmen) yaratanlar ekonomi battı söylemleri ile insanımızı
kandırmaktadır. TC ve işbirlikçi hükümetlerin eliyle üretim bitirilerek yaratılan rant düzeninden nemalananlara kaymak ve bal devam ettirilirken halkımıza daha da diyet ödetmeye çalışmak kabul edilemezdir.
SORUMLULARA Hatırlatmak Gerekir.
AKP yeni şantaj politikasına yeni paketlere ve ekonomik, kültürel istilasına Kıbrıs
Türk Toplumu adına hükümet olanlar cevap verebilirler:
l Nüfus politikaları yeniden gözden geçirilebilir.
l Gazinolar, gece külüpleri, betting ofisler, off-shore bankalar kapatılabilir.
· Merkez bankası müdürü, GKK komutanı, sivil savunma teşkilat başkanı v.s görevden
alınabilir.
l TC yardım heyeti, koordinasyon kurulu, elçiliğin bakanlık müşavirleri, yasadışı ideolojik misyoner faaliyeti gösteren vakıf, dernek v.s kapatılabilir.
l Peşkeş çekilen havaalanı, DAÜ okulu, üniversitelerin ve tüm araziler, Turkcell, Telsim
antlaşmaları iptal edilebilir.
l TC eğitim sistemi takip edilmekten vazgeçilerek ülke üretimine yönelik laik, bilimsel,
demokratik, kamusal bir eğitime geçilerek TED, doğa, ilahiyat gibi okullar kapatılabilir. Dinselleştiren misyoner müfredatlar kaldırılabilir, TC'den görevli öğretmenler
geri gönderilebilir.
l Üretimi koruma için TC'den gelen mallar gümrüklenebilir, KDV'leri sıfır olanlar yeniden vergilendirilebilir, verdi ödemeyen zarar gösterenlerin izinleri iptal edilerek kapatılabilir.
l Müşavirlik sistemi, ötürü ödenekler, gizli bütçeler, avantaj bakanlar kurulu kararları,
her şehire saçma ateşelikler, vergi adaletsizliği, kayıt dışı görünen (% 65) sahtekarlar
v.s düzeltilebilir.
Kıbrıs Türk Toplumunun kendi kendini yönetme talebini algılamayanlar su sorunu,
13. maaş sorununu, paketleri bahane ederek niyetleri gizlemektedir.
AKP ve CTP-UBP hükümetleri asimile edilmeye çalışılan, siyasi, ekonomik, kültürel
ablubakaya alınmış olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin siyasi ortağı olan bir toplumu bitirmek
için antlaşmış görünmektedir. Ölümü gösterip sıtmaya razı olmaya halkı ikna etmeye
çalışmaktadır. Kıbrıs Türk Toplumunun gerçek talebini ortaya koyamayan anlayış vesayetten bahsetmektedir. Doğru politikalarla ancak doğru yere varılır. Sine-i Millete dönmek de bir erdemdir. Çaresizce kabulleniş hükümetçilik oynayarak yaratılan rejimi
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saklamak, diyetini halka ödeterek koltuklarda oturmaya devam etmek KAVANOZ DEMOKRASİSİNİ devam ettirmek demektir. AKP, CTP-UBP ve sırada hükümet olmayı bekleyen yaratılan kavanoz demokrasisinde yaşatmak için binbir alicengiz oyununa
başvurmayan başlamıştır. Kıbrısın kuzeyini yağmalayan TC hükümetleri ve işbirlikçi
hükümetler bunun diyetini ödemelidir. Kıbrısın kuzeyi yağmalanırken, burada yaşayan
halkı da daha fazla aşağılamaya, rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur.
Kimse gerçeklerden uzak Kıbrıs Türk Toplumu üzerinden oyun oynamamalıdır.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu
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05/01/2016
KKTC Rejimini Yaratanlar, Halkla Dalga Geçemez
AKP'nin anti demokratik, baskıcı uslup ve dayatmalarına CTP-UBP hükümeti suspus olmuştur. CTP-UBP hükümeti ve sosyalist!!! Maliye bakanı ise paketlerin imzalanmasını, diyetin halka ödetilmesini ve koltuklarda oturmaya devam edilmesini hazırlamak
için uğraşmaktadır. İMF/İsrail karışımı AKP ablukasına 13. maaş feda edilerek kurtuluş
önermektedir. Bu ülkeye yıllardır dayatılan paketleri, politikaları dayatanlar da, işbirlikçileri de iflas etmiştir. Ülkenin gelmiş olduğu noktanın müsebbibi olanlar, bugün akıl
vermeye uğraşmaktadır.
KKTC rejimini (halka rağmen) yaratanlar ekonomi battı söylemleri ile insanımızı kandırmaktadır. TC ve işbirlikçi hükümetlerin eliyle üretim bitirilerek yaratılan rant düzeninden nemalananlara, yeşil sermayeye, kaymak ve bal devam ettirilirken halkımıza
daha da diyet ödetmeye çalışmak kabul edilemezdir.
KKTC var mı? Statüko, İşgal mi? Entegrasyon mu? Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit ortağı
mı?
AKP yeni şantaj politikasına, yeni paketlere ve ekonomik, kültürel istilasına Kıbrıs
Türk Toplumu adına hükümette olan CTP-UBP hükümeti iki yüzlü politikalardan vazgeçmeli ve cevap vermelidir.
l Nüfus politikalarını yaratan kimlerdir?
l Gazinolar, gece külüpleri, betting ofisler, off-shore bankalar kimindir?
l Merkez bankası müdürü, GKK komutanı, sivil savunma teşkilat başkanı v.s neden
TC vatandaşı olmak zorundadır?
l TC yardım heyeti, koordinasyon kurulu, elçiliğin bakanlık müşavirleri, yasadışı
ideolojik misyoner faaliyeti gösteren vakıf, dernek, bu kadar cami, din görevlisi ve
masrafın amacı nedir?
l Peşkeş çekilen havaalanı, DAÜ okulu, üniversitelerin ve tüm araziler, Turkcell, Telsim anlaşmaları ve sıradakiler kime rant sağlamaktadır?
l Başarısız TC eğitim sistemi neden takip edilmekte? Laik, bilimsel, demokratik, parasız, nitelikli kamusal bir eğitim niçin yapılmak istenmemektedir? TED, doğa, ilahiyat gibi okullar kimindir?
l Dinselleştiren misyoner müfredatlar , TC'den görevli öğretmenler amacı nedir?
l Üretimi koruma için TC'den gelen mallar neden gümrük, KDV, vergi uygulanmamaktadır?
l % 65 kayıt dışı olan, vergi borcu silinen, her yıl zarar gösteren şirketler kimindir?
l Müşavirlik sistemi, ötürü ödenekler, gizli bütçeler, avantajlı bakanlar kurulu kararları, her şehire bir ateşe alınması, vergi adaletsizliği neden bitirilmemektedir?
l TC'den gelen sermayeye sağlanan bunca avantaja rağmen neden işçilere, emekçilere de toplu sözleşme ve sendika hakkı verilmemektedir?

Kıbrıs Türk Toplumunun kendi kendini yönetme talebini algılamayanlar su sorunu,
13. maaş sorununu, paketleri bahane ederek, tartışıyor görüntüsü çizerek RANT REJİMİNE devam etmektedir.
AKP ve CTP-UBP hükümetleri asimile edilmeye çalışılan, siyasi, ekonomik, kültürel
ablubakaya alınmış olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin siyasi ortağı olan bir toplumu bitirmek
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için antlaşmış görünmektedir. Ölümü gösterip sıtmaya razı olmaya halkı ikna etmeye
çalışmaktadırlar. Kıbrıs Türk Toplumunun gerçek talebini ortaya koyamayan anlayış vesayetten bahsetmektedir.
AKP ve Elçisi ile UBP-CTP iki yüzlü politikadan vaz geçmelidir. Doğru politikalarla
ancak doğru yere varılır. Sine-i Millete dönmek de bir erdemdir. Çaresizce kabulleniş
hükümetçilik oynayarak yaratılan rejimi saklamak, diyetini halka ödeterek koltuklarda
oturmaya devam etmek KAVANOZ DEMOKRASİSİNİ devam ettirmek demektir. AKP,
CTP-UBP ve sırada hükümet olmayı bekleyenler, iki yüzlü politikalarla halkımızla dalga
geçmektedirler. Tek dertleri yaratılan rant rejimini yaşatmak olan bu iki yüzlü politikalar
halka yarar getirmeyecektir. Kıbrıs'ın kuzeyini yağmalayan TC hükümetleri ve işbirlikçi
hükümetler bunun diyetini ödemelidir. Kıbrıs'ın kuzeyi yağmalanırken, burada yaşayan
halkı da daha fazla aşağılamaya, rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur.
AKP, CTP-UBP rant rejimine, uygulanan iki yüzlü politikalara karşı KTOEÖS Yürütme
kurulu olarak 6.1.2016 tarihinde Çarşamba günü saat: 10:00 da TC Elçiliğine, 10:45 te
ise KKTC Başbakanlığı'na SİYAH ÇELENK konulacaktır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu
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Tarih: 25/01/2016
AKP-CTP-UBP AŞ: Soygun düzenine devam
AKP politikaları ile iç lastik dış lastik gibi uyumlu giden CTP-UBP hükümeti sahte
hükümet krizleri yaratarak sahte kahramanlık yaparak, koltuğa da sıkı sıkı sarılarak,
halkı GERÇEK KRİZE sokmuş durumdadır.
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan soygun düzeninin son on yıllardaki Türkiye temsilcisi
AKP'nin siyasi, ekonomik, nüfus, kültür, sosyal politikaları halkımızın insanca yaşama
hakkını elinden alır duruma gelmiştir. İşbirlikçi yerel hükümetler kendi koltukları ve
partisel, kişisel menfaatlerini koruma uğruna bu soygun düzenin ortağı hatta koruyucuları olmuşlardır.
Reform yapacam diye gelen CTP-UBP hükümetinin de kısa sürede foyası ortaya çıkmıştır. Sadece bir kesimin yüksek çıkar ve ayrıcalıklarını koruma güdüsüyle hareket
eder duruma gelen CTP-UBP hükümeti geçek anlamda ne reform yapabilir, ne de yapısal
herhangi bir sorun çözebilir.
CTP-UBP hükümeti icraatları ile halkın gözünde itibarını ve temsiliyetini kaybetmiştir.
Bu gün sahte kabadayılıklarla prestij kazanmaya çalışan bu hükümet halkı enayi yerine
koymaktadır. Hızla fakirleştirilen halkımıza dayatılan paketleri, gazinoları, kumarhaneleri, kerhaneleri, üniversiteleri, otelleri, limanları, kurumları, suyu, nüfusu, eğitimi, ilahiyatı, uyuşturucuyu, mafyayı, çeteleri, kayıt dışılığı, GÖÇ Yasasını v.s bu hükümetin
düzeltmesini beklemek ölü gözünden yaş beklemek anlamına gelmektedir. Oysa harçlara
yapılan zamda olduğu gibi her fırsatta halka yük bindirilirken şahinlik yapılmaktadır.
Sn. Ombudsmanın raporu, AKSA, Turizm Bakanlığı kokuşmuşluğun ve AKP şirketleri
ve CTP-UBP'nin pozisyonunun çok küçücük bir kesitidir sadece. Peki hükümet bu konularda birşey yapacak mı? Çok kazanana dokunacak mı? Tabi ki hayır. Haklar budanmaya devam edecek mi? Tabii ki evet.
Hükümet yeni paketi geçirecek, suyu, elektriği, telefonu, limanları devredecek, hakları
budaycak yasaları geçirecek, % 50 den fazla fakirleştirilen halkı kölelik koşullarına mahkum edecek ama REFORM yaptım diyerek iki yüzlülük yapmaya devam edecektir.
Bütçeden % 35 tahsisat alan bakanlar başkalarının tahsisatını kaldıracak, parti yardımı alacak, müşavir ordusu yaratacak, örtülü ödenek kullanacak, yandaşlarını işe alacak, ateşe atayacak, RHA kullanacak, zengin yandaşların vergisini bağışlayacak,
gezmelere gidecek, yüksek maaş alacak ama asgari ücretli, dar gelirli, düşük maaşlı,
muhtaç, nüfusunun % 90'ı fakir ve borç batağında, icrada olan halktan da tasarruf
beklenecek. Sürekli kaynak yoktur deyip eğitim ve sağlığı bile kamusal olmaktan çıkaracak, sosyal devletten, adaletten vazgeçecek ama zavalı halktan yüksek vergi almaya
devam edecek, zenginlere, şirketlere ise dokunamaycaktır. % 4.60 gibi sahte ENFLASYON çıkaran DPÖ verileri oranında artış yapacak ama bir gün sonra harçlara ve direk
halka yansıyan her şeye iki katı zam yaparak verdiğini geri alacaktır.
AKP-CTP-UBP doğru yoldan çıkmıştır. Ortaklar; cepçi, çıkarcı, koltukçu, mezhepçi,
şirketici, sermayeden, vurgundan, soygundan yana olduğunu HALKÇI OLMADIĞINI
ispat etmiştir. Nüfus, gazino, kumarhane, gece kulübü, banka, üniversite, otel, özelleştirme, taşeronlaşma, Göç Yasası, ilahiyat, SU, PAKET vs derken Kıbrıs'ın kuzeyi istila
ve talan edilmiştir. Kukla hükümetlerle birlikte Takiye yapılarak işin SUYU ÇIKARILMIŞTIR. Halka rağmen, halkçı olmayan politikalar bir bir yürürlüğe konulmuş, konulmaktadır. Halk soyulmaya, enayi yerine konulmaya devam edilmektedir. insanımızın
rızkına göz dikilmiştir.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu
333

25 Şubat 2016
KTOEÖS – KTÖS Ortak Basın Açıklaması
Türkiye'nin adamızın kuzeyine yönelik “sömürgeci” anlayışına dayalı siyaseti yüzünden “çalışanların maaşları” bile şantaj olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bir ülkenin dostluğu üzerinde yaşayan insanların dostluğu ile ölçülüdür. Türkiye hükümetleri Kıbrıs Türk toplumunun tarihi ve kültürel bağlarını, dostluğunu suistimal
ederek adamızın kuzeyinde stratejik ve ekonomik bir sömürü sistemi kurmuştur. Bu da
yetmezmiş gibi AKP hükümetlerinin Kıbrıslı Türkleri aşağılayan “besleme” söylemleri
Kıbrıslı Türklerin inançlarına, kültürüne saygı duyulmaması ve adamızın kuzeyinde kumara fuhuşa, kara para aklamaya dayalı faaliyetlerinin Kıbrıslı Türklere layık görülmesi
bu ilişkilerin sarsılmasının en önemli nedenleridir.
Özellikle AKP hükümetinin Kıbrıs'ın kuzeyini arka bahçe olarak görmesi ve kendine
yakın çevrelere Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlıklarını peşkeş çekmesi bardağı taşıran
son damlalardır. Adamızın kuzeyindeki siyasetçilerin bazılarının ise AKP'nin kuklası gibi
hareket ederek, dayatılan her şeye boyun eğen anlayışları yüzünden maaşların bile
AKP'nin dayatmalarında “şantaj” olarak kullanılması noktasına gelinmiştir. AKP'nin memuru gibi hareket eden Maliye Bakanı Birikim Özgür su sözleşmesi imzalanmazsa maaşları ödeyemeyeceğiz diye açıklama yaparak bu şantajı açık açık ifade etmektedir.
Adamızın kuzeyini sömürge gibi gören AKP Hükümeti'nin su konusunda izlediği siyaset ortadadır. AKP Hükümeti AB'nin Yalya köyünde inşa edeceği yıllık 24 milyon
m3'lük arıtma tesisinin inşasını engellemiştir. Bu anlamda suyun tarımda kullanılmasını
engelleyen AKP, bu gerçekleri gizleyerek Türkiye'den getirilen suyu kendine yakın bir
şirkete peşkeş çekerek halkın su hakkında tekel yaratmak istemektedir. Kıbrıslı Türklerin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına el koyacak, siyasi irademize tamamen ortadan
kaldıracak, bu AKP oyununa karşı çıkanlara “maaşlar” üzerinden tehdit ve şantaj yaparak bizi gerileteceğini sananlar çok yanılmaktadırlar. Para ile sevginin satın alınmayacağını bilmeyenler, ancak bu yöntemle Kıbrıslı Türkler ile Türkiye'nin arasını açma
başarısını elde edebilir.
Bilinmelidir ki, Türkiye KKTC bütçesine yılda 350 milyon Dolar vermektedir. Hibe,
yardım ve kredi başlığında verilen ve kaynaklar sermaye ile savunma arasında bölüştürülmekte ve bu para yalnız ve yalnız gayri safi milli hasılanın %2'sini oluşturmaktadır.
Bize para verdiğini söyleyenler bilmelidirler ki, bizim irademiz satılık değildir. Birikim
Özgür gibiler iradelerini bu miktarla satabilirler fakat bizim irademiz para ile ölçülemez.
Saygılarımızla,

KTOEÖS Başkanı
Tahir Gökçebel

KTÖS Genel Sekreteri
Şener Elcil
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17.03.2016
SOYGUN DÜZENİNE DEVAM PAKETİ
Çok küçük bir azınlık olan ayrıcalıklı kesimlerin, ayrıcalıklılarına hiç dokunmayarak
diğer kesimlerin haklarını sürekli budamaktadır. Kamusal hizmetler yok edilmekte, kurumları peşkeş çekilmekte, topluma “REFORM” adı altında ANKARA'DAN paket getirilerek Soygun Düzenine devam edilmektedir.
Bugüne kadar onlarca paket imzalanmıştır. Hiçbir paket ülkenin ekonomik yapısını
düzeltmemiş, Kıbrıs Türk Toplumuna adalet, eşitlik, hukuk devletini getirmemiş, aksine
eşitsizliği, vurgunu, soygunu, kayıt dışılığı, avantaları arttırarak Sosyal Devleti yok etmiştir.
Kukla hükümetlerce zorla uygulamaya sokulan paketler, toplumsal adaletsizlikleri
artırarak, orta sınıfı yok ederek, tüm halkın hızla köleleştirilmesini, bir kısım bürokrat,
siyasi ayrıcalıklı, soyguncu, mafya ve büyük sermayedarın ise korunmasını yaratmıştır.
CTP-UBP Hükümeti yine ülkesini, insanını kaosa, istikrasızlığa, yıkıma sürükleyen
AKP'den talimat almak için Ankara'ya paket imzalamaya gittiğini açıklamıştır.
Yandaşlar, şirketler, cemaat dışında herkesi düşmanlaştıran, kamusal hizmetleri metalaştırıp zenginlere devreden; doktor, öğretmen gibi kadroları yok ederek kurumları
özelleştiren, hastaneleri, okulları nitelikli hizmet veremeyecek hale sokan, içini boşaltan,
eğitimi yobazlaştıran, niteliksiz işlevsiz bırakan, sonra zenginlere devreden anlayış, AKP
Paketleri ile Kıbrıs'ın kuzeyinde ekonomik tedbir gibi sunulmaktadır.
Soruyoruz:
l Bugüne kadar imzalanan paketler gazinolara, kumarhanelere, gece kulüpleri sahipleri
dışında hangi kesimlere yaradı?
l Oteller, üniversiteler ve onlara bağlı medya patronları yaratılmadı mı?
l İmzalanacak pakette sosyal adalet, sendikalaşma, toplu sözleşme hakkı olacak mı?
l Adaletsiz göç yasası kaldırılacak mı?
l Gasp edilen haklar geri iade edilecek mi?
l GSMH' dan her geçen gün payını arttıran zenginlerden vergi alınacak mı?
l Geçinemeyen asgari ücretliye, sosyal yardım alana, çiftçiye, hayvancıya, çalışana yarayan bir şey bu pakette yer alacak mı?
l Toplumunun refahını sağlayacak herhangi bir icraatı kapsayacak mı?
l Paket içerisinde hakları budayan, var olan sendikalaşmayı da bitirmek isteyen, kamusal hizmetleri, kurumları tamamen niteliksizleştirip tüccara devreden zihniyetten
başka bir şey olacak mı?
l Ankara'dan gelecek yeni paketler, bomba niteliğinde yeni tahribatlar yaratacak mı?
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Bilinmelidir ki bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin insanına fazlasıyla yetmektedir. Ne
AKP, ne Taşeron hükümetlerin Paketleri, bu ülkeye Refah için gelmeyecektir. Bugüne
kadar hep böyle olmuştur.
Tamamen soygun düzenini bitirmek yerine Paketi çözüm olarak görenler, yollayanlar,
imzalayanlar ve uygulamaya sokacak olanlar Kıbrıs Türk Toplumuna ihanet etmeye,
soygun düzenini, sömürü düzenini devam ettirerek hukukun, adaletin, eşitliğin ve tüm
değerlerin yok edilmesine neden olacaklardır.
Anti demokratik, baskıcı anlayışlarla, yanlı medya ve türlü algı yaratmalarıyla toplumun büyük çoğunluğu karın tokluğuna bile ulaşamayan kölelere dönüşmüş ve çok az
sayıda zengin, mutlu asilzadeler cenneti yaratılmış bir soygun düzeni ile karşı karşıyayız.
Çantadan yine ne çıkarılacağı bellidir. Sömürüye devam edilecek, halktan, çalışandan,
emekçiden kemerleri sıkılması istenecek, haklar budanacaktır.
PAKETİNİZ SİZE KALSIN EFENDİLER!!!

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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HÜKÜMETE ÇAĞRIMIZDIR
DÜRÜST VE CESUR OLUN
CTP-UBP Hükümetinin Maaşları ödemeyeceğini açıklaması hükümetçilik oyununun
sona ermesi anlamı taşımaktadır.
Hükümet ortağı CTP ve UBP'nin kamuoyuna vermiş olduğu mesaj oldukça ilginçtir.
Maliye Bakanı yerel kaynaklarımızla askeri bile ödedik derken, doktoru, öğretmeni, memuru niye ödemediğini neden söylemiyor? Ortada bir şantaj mı, tehdit mi var? CTP
doğru dürüst kamuoyu ile neler olduğunu neden paylaşmıyor? UBP ise daha da ilginç
davranarak maaşların ödenememesi bardağı taşıran son damladır diyerek hükümet ortağı olduğunu unutup muhalefeti oynuyor. Hükümetten çekilerek hiçbir şeyden sorumluluğu olmadığını sanıyor.
Gerçek olan ise basiretsiz, zavallı, güvenilmez, çaresiz bir hükümetin ve ortaklarının
olduğudur. Bırakınız programları, maaşları ödeme sorumluluğu bile olmayan, ödediğinde ise ödendi diye müjde veren ve hükümetçilik oyununa devam eden bir hükümet
ile karşı karşıyayız.
Hiçbir açıklama yapmadan, “hükümetten vazgeçtim” demekle de, “ben bak askeri bile
ödedim, fazlasını da ödedim”, ve “özür dilerim” diyerek sorumluluktan kurtulduğunu
sananlar, yanılmaktadır.
Bu topluma hükümet olup nemalananlar ve hükümetçilik oynayanlar gerçekleri söylemek, gereğini yerine getirmek zorundadır. Alicengiz oyunu ile yeni hükümet kurarak,
yeni program sunarak kamuoyu ile dalga geçmeye kimsenin hakkı yoktur. Halkımızın
artık sabrı taşmıştır.
Görüntüde Hükümeti TC Elçiliği (AKP) ve Sermaye rehin almıştır. “Ya söylediğimizi
yapacaksınız, size uymasa da PAKETİ ve her dayatmayı kabul edeceksiniz, bizden vergi
almayacak, devlet kaynaklarını bize peşkeş çekeceksiniz, ya da para almayacaksınız!”
“Elçilik ve sermayenin söylediğini yaparsanız biz de sizin hükümetçilik oynamanıza müsaade edeceğiz” dayatması yapılmaktadır.
UBP “Ben Her şeye Hazırım” CTP ise nazlanırım demekle bu topluma ihanet etmektedirler. Hükümetçilik oynayarak bir yere varılamayacağı netleşmiştir.
Yapılan dayatma, istenen bedel varsa ortaya gerçek konularak kamuoyuna anlatılması çağrısını yapıyoruz. Eğer bedel ödenerek kendi kendimizi yöneteceksek buna hazır
olanlar bir adım öne çıkmalı, hükümetçilik rejiminden vazgeçilmelidir. Eğer ödeyememe
bir tercih, bir tasarruf ise bu da söylenmelidir. Aksi takdirde CTP direniyor görüntüsü,
UBP ise canı sıkılmış edalarıyla yeni hükümet oluşumu peşinde koşacaktır. Bu durum
iki partiyi, hükümeti kamuoyu önünde sıfırlamaktadır.
Hükümet edenler gereğini yapmamış, maaşlar ödenmemiştir. Gazinolar, bet ofisleri,
kumarhaneler, gece kulüpleri, uyuşturucu tacirlerinden vergi toplayamayan, halkın kaynaklarını peşkeş çeken, asgari ücreti artırmayan, kayıt dışılığı gidermeyen, buna karşın
vergi afları sağlayan, suyu, limanları ve diğer zenginliklerimizi karşılıksız devreden ve
hiçbir açıklama yapmayan, direnir gibi yaparak hiçbir sürecin nedenlerini, kimin için
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özveri yapılması gerektiğini açıklamayan, her iki parti de hükümette serüvenini kapatmış
bulunmaktadır.
Hükümete çağrımız (her iki partiye de) Ne Yama Ne Rehin olduğumuzu, kendi ayaklarımız üzerinde duracaksak, ne yapmamız gerektiğini ortaya cesurca koyun. Bu hükümetin TC Elçiliğinin, sermayenin eline geçtiğini açıklayın, iradeyi, kaynaklarını geri
isteyin ve halkın maaşlarını ödeyin, ya da böyle bir şey yoksa bunu açıkça anlatın.
Ne bunu yapmayacak, ne de maaşları ve temel hiçbir sorumluluğunuzu yerine getirmeyecekseniz, onurunuzla istifa edin ve bir daha HÜKÜMET olmayı, hatta Kıbrıs Türk
Toplumunda siyaset yapmayı talep etmeyin.
KIVIRTMADAN Sorumluluğunuzu HATIRLAYIN !
CTP – UBP ve Hükümetçilik Oyunu için sıra bekleyenlere duyurulur!

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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EKONOMİK PAKET DEĞİL SİYASİ ve İDEOLOJİK DAYATMADIR.

Ülkemize AKP eliyle dayatılan 2016-2018 paketi de ekonomik olmaktan öte SİYASİ ve amaçlıdır. Yeni bir dayatmayla karşı karşıyayız. Siyasi, kültürel, sosyal, enerji,
eğitim, yargı ve her alanda Kıbrıs Türk Toplumunu teslim alma politikalarının yazılı ve
baskıcı yeni bir modelidir. İMF'nin birçok ülkeye dayattıklarından farksız ve daha baskıcıdır. Yaratılan rejimin devamı istenmektedir.
Yıllardır onlarca paketi bu ülkeye dayatan ve teslimiyetçi politikalarla bu paketleri
uygulayanların niyeti 2016-2018 paketi ile daha da anlaşılır, görünür olmuştur. Sözde
ekonomik istikrar, verimlilik yapılandırma gibi süslü kelimelerin ardında siyasi, ideolojik,
rantçı bir yapının adımlarını tamamlama gayreti vardır.
Gazinolar, bet ofisler, kumarhaneler, gece kulüpleri, oteller, üniversiteler, limanlarla AKP şirketlerini Kıbrısın kuzeyine monte eden anlayış Kıbrıs Türk toplumuna yıllardır uyguladığı paketlerle önce üretimden koparmış sonra ise fakirleştirmiştir.
Sömürgeci bir anlayışla davranılmış GKK, Merkez Bankası, Polis, İtfayiye gibi kurumların
yönetimi tamamen ele geçirilmiştir. Kurdurulan vakıf, dernek ve tüm kurumlarla birlikte
baskıcı, kontrol edici, siyasete yön verici hale gelinmiştir. Bu gün halk iradesi dediğimiz
meclis bile bu politikanın esiri durumuna gelmiştir. Şu anda KKTC'nin olmayan demokrasisinin kırpıntıları bile kontrol edilir duruma gelmiştir. Yeni yasalarla açık hava hapishanesi yaratılmak istenmektedir. Kurulan her HÜKÜMET TC ELÇİLİĞİ ve BÜYÜK,
YANDAŞ SERMAYENİN REHİNESİ YAPILMIŞTIR.
Son pakette açıkça yargı, eğitim, kültür, sosyal hayata, ciddi müdahaleler yapılmaktadır. Halkın elinde kalmış son kurumların, mülklerin sorunsuz devrinin, SENDİKALARIN, kooperatiflerin bitirilmesinin, halkın daha da fakirleştirilmesinin, saygın hiçbir
mesleğin, çalışan hiçbir kurumun, kamusal yapının ayakta kalmasının mümkün olamayacağı açık dayatması yapılmıştır. Sadece NÜFUS dayatması kabul edilse bile barış
görüşmeleri de bitmiş olacaktır. Bu paket AKP ve onun işbirlikçilerinin ikiyüzlü, Takkiyeci anlayışlarının açık ifadesidir. Bu paket EKONOMİK değil tamamen ideolojik ve siyasidir.
Spesifik olarak eğitimdeki dayatmalar uygulanan siyasi, ideolojik politikaların kalıcı hale gelmesi için paralel uygulanan politikalardır. Fakirleştirilen, mülksüzleştirilen,
baskıcı, anti demokratik yapılarla sindirilmeye çalıan halka daha muhafazakar, bilim
dışı doğmatik bir eğitimin dayatılması, vakıflar, din işleri gibi yeni kurumlarla, muazzam
paralarla toplumun kontrol edilerek belli bir kültürlemeye sistematik bir şekilde tabii
tutulması bundandır. Ahireti hedefleyen, cemaatlaşan, edilgen , muhafazakar bir toplum
yapısı, belirli bir mezhebin ruhbanlaşmış, ayrıcalıklı her konuyu bilen din adamları, din
istismarlığı oluşturulmak istenen yeni yapının kalıcılaşması için adım adım ileri götürülmektedir.
Özellikle KTOEÖS'e yapılan linç girişimleri paketle daha iyi anlaşılmıştır. Toplumun aydın, mücadeleci kesimleri yok edilerek, siyasi yalakalarla bu proje hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.
Son pakette yalan rakamlar ortaya konularak öğretmen ihtiyaçlarını giderme yöntemi olarak öğretmenlerin tümünü GÖÇ yasasınında eşitlemek, yaşı 65'e çıkarmak, çalışma koşullarını ağırlaştırmak oluşturulacak NORM kadrolarla, siyasi kadrolaşmayı
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sağlamak, bu kadrolaşmaların yanında öğretmenlerin kaderini Siyasilerin eline vermek,
dolayısıyle örgütlü, onurlu duruş yerine öğretmeni YALAKALIĞA itmek, norm kadrolarla
her dersi veren öğretmenler yaratarak öğretmen açığı oluşmamasını sağlamak, meslek
liselerini sadece işverenlerin ucuz işgücü elde edeceği pratik sanaatlara dönüştürmek,
öğrenci burslarını kesmek, taşıma ve diğer giderleri yok etmek, atölyeleri kapatmak, seçmeci-elemeci sınav modelleri ve standartlaşmayı eğitim sisteminin her kademesine yaygınlaştırarak eğitimi tamamen METALAŞTIRMAK niyeti açıkça bellidir. OECD örnekleri
hem yanlış verilmekte hem de sadece istenilen alanlar seçilerek örtü oluşturulmak istenmektedir. Mesela OECD'ye göre öğretmen statüsü, maşları, öğrenci başına harcanması gereken miktar, okulların ergonomik, hijyenik, alanları v.s den hiç bahsedilmezken
yalan ve yanlış bir şekilde öğrenci başına düşen öğretmen miktarını veri olarak alıp bu
politikalarına kılıf uydurmaya çalışmaktadırlar.
BU PAKETİ DAYATAN AKP de uygulamaya sokacak olan işbirlikçi HÜKÜMET de
Kıbrıs Türk Toplumuna İhanet etmiş olacaktır. Yeter diyoruz, sesiz kalmayacağız.

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Tarih:22.04.2016
PAKET SİYASİ, İDEOLOJİK BİR DAYATMADIR.
21.4.2016 da KTOEÖS de toplanan Sendikal Platform 2016-18 Dayatma PAKETİ'ni ayrıntılı değerlendirmiştir. Yıllardır dayatılan paketlerde olduğu gibi, bu paketin de ekonomik
olmaktan öte SİYASİ olduğu, yapısal hiçbir soruna çözüm getirmediği gerçeği ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. Su ve maaş dayatmasının şantaja dönüştürülmesinin, paketin
imzalanması ile eşdeğer tutulmasının AKP tarafından dayatılan SİYASİ ve İDEOLOJİK paketin içeriği, amacı ile ilgili olmasından kaynaklandığı değerlendirmesi yapılmıştır.
Paket yabancı şirketlere mal devrinin kolaylaştırılması, zengin kesimlere vergi muafiyetleri sağlanması, bazı kurumların tasfiyesi, kamu-özel ortaklığı gibi uydurmalarla Kıbrıs
Türk Toplumuna ait 3-5 kurumun da peşkeşi (tüm limanlar, belediyeler, elektrik, telekomünikasyon, tük vs özelleştirilmesi) tüm fonların kaldırlması, kooperatiflerin kapatılması,
NORM kadro uygulamasına geçilerek tüm kamunun, dairelerin siyasallaştırılması, batırılan fonların yükünün yeniden çalışanlara yüklenmesi, prim kesintilerinin artırılması,
genel sağlık sigortası ile sağlık giderlerinin hizmeti alacaklar tarafından karşılanması,
ölüm yaşı 71 olan bir ülkede emeklilik yaşının 65'e çıkarılması, maaşların daha da azaltılması, öğrenci burslarının, taşımacılığının kaldırılması, başkanlık sistemine geçilmesi
ve TC de yetiştirilen memurlarla ülkenin yönetilmesi, sendikaların katılımının tüm yasalardan çıkarılması, osmanlı devletindeki kapitülasyonlar gibi, BORÇ YÖNETİM KOMİTESİNİN kurulması, yargının kontrol altına alınabileceği müdahalenin yapılması, geçirilecek
yasalarla polis devletine dönüştürülmenin gerçekleştirilmesi gibi siyasi talepleri olan ENTEGRASYONCU ve SOYGUN DÜZENİNİN tüm kapılarını açacak olan bir siyasi belge durumundadır.
Kamunun verimli hale getirilmesi, tarımda standartlaşma, verimlilik, toplu taşıma, a
devlete geçme, üniversitelerin iyileştirilmesi gibi süslü kelimelerle paket yutturulmaya çalışılmakta ancak iyi, topluma faydalı olacağı varsayılan hiçbir konunun nasıl yapılacağı,
takvimlemesi dayatılanlar gibi progranlanmamış olarak pakette iyi izlenimi vermek için
kullanılmaktadır.
Paketlerin tümüne karşı olan ve bu ülkenin paketlerle yönetilmesinin, sona ermesinin
elzem olduğunu bilen sendikal platform pakette geçirilen göç yasası, açılan ilahiyat, peşkeş
çekilen kurumlar, kaldırılacak fonlarla üretimin nasıl yapılacağı, rekabet yasaları, gümrük
korumaları, pazarlamanın nasıl yaratılacağı v.s hiçbir şeyden bahsedilmemektedir. Üçlü
kararnamelerin kaldırılması bile yoktur. Koperatifler kapatılırken off-shore bankalar, kumarhaneler, bet-ofisler, gece kulüpleri, gazinolar, otellerin durumu, yabancı üniversitelerin, şirketlerin, yerli istihdamı, ekonomiye kazandıracakları, bunlarla ilgili tek bir yasa
önerisi bile olmamasının paketi(leri) deşifre eden ayrıntılar olduğunun altını çizmektedir.
Ne yama ne rehin politikasındaki sendikal platform paketi ayrıntılı olarak değerlendirmeye ve karşı duruş devam edecektir. SÖMÜRGE YÖNETİMLERİNİN DAYATMASINDAN
FARKSIZ bir PAKETİN ekonomik sorunları çözeceği uydurması ile karşı karşıya olduğumuz gayet açıklıkla belli olmuştur. Paketlerle yönetilmek kabul edilemezdir. Dayatan AKP
de imzalayacak olan işbirlikçi hükümet de–gerekçe ne isterse olsun- Kıbrıs Türk Toplumuna İHANET edecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı
Sendikal Platform a.
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Tarih: 05.05.2016
KTOEÖS 2016-2018 DAYATMA PAKET ANALİZİ
EKONOMİK PAKET DEĞİL, SİYASİ ve İDEOLOJİK DAYATMADIR
Ülkemize AKP eliyle dayatılan 2016-18 Paketi de Ekonomik olmaktan öte SİYASİ ve
amaçlıdır. Yeni bir dayatmayla karşı karşıyayız. Siyasi, kültürel, sosyal, enerji, eğitim,
yargı ve her alanda Kıbrıs Türk Toplumunu teslim alma politikalarının yazılı ve baskıcı
yeni bir modelidir. İMF'nin birçok ülkeye dayattıklarından farksız ve daha baskıcı modelidir. KTOEÖS olarak Paketlerle yönetilmeye hayır diyoruz.
Siyasi olan DAYATMA PAKETTE neler var:
·
·
-

-

-

·

·

·

·

Pakette yer alan birçok özelleştirme, düzenleme, yasal değişiklik HAK gaspına yöneliktir. Halk yararına iyileştirme denilenlerin netliği de, tarihlemesi de yoktur.
Paket uygulanacaksa Totaliter Başkanlık sistemine geçilecektir. Birçok değişiklik Başbakanlık tarafından yapılacaktır.
Bakanlar Kurulu danışma kuruluna dönüşecektir.
Ülkeyi Müsteşarlar Kurulu ve her yıl TC'de yetiştirilerek(20 kişi) sözleşmeli olarak istihdam edilecek başbakanlığa bağlı sözde teknik ekipler tarafından yönetilecek. (parlamenter sistem filen bitmiştir)
DPÖ kapatılacak, başbakanlığa bağlı istatistik birimi, politika, planlama, strateji birimi gibi kurumlarla ülkedeki verileri hiçbir katılımcılık olmadan belirleyen de uygulamaya sokan da aynı ekip olacak. (Yasal Sendikalarla her yıl yapılması zorunlu mali
protokol görüşmeleri de fiilen bitmiş olacaktır.)
Kamu-Özel ortaklığı denilerek birçok kamu kurumu ve hizmeti ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR. Hastaneler, limanlar, Belediyeler v.s) Buralarda sendikalaşma ve istihdam biçimi
de değiştirilecektir.
Türkiye'de geçirilen 657 sayılı yasa, NORM KADRO gibi uygulamalarla sözleşmeli, işmaaş garantisi olmayan, aynı iş yerinde çok farklı biçimde istihdam edilen, hakları
olan, esnek çalışma koşullarının dayatıldığı bir biçim uygulamaya sokulacaktır. (belediyelerde, kamuda, eğitimde yeni bir istihdam ve çalışma yapısı getirilecektir)
Personelin ihtiyaç olan alanlara siyasi olarak kaydırılabilecektir. Kamu Personelinin
istihdamı ve terfilerinde Kurum Temsilcileri (müdürleri) söz sahibi olacaktır. Performans değerlendirme sistemi gelecektir. BU durum bütün kamu sisteminin SİYASİLEŞMESİNİ getirecek, yalaka, siyasi atanmış müdürlere bağlı, bürokratik bir sistemi
tamamen kuracaktır.
Öğretmenler, Kamu görevlileri ve birçok yasada cezalandırma, terfi vs gibi sistemlerde
sendikaların da yer aldığı TEKNİK KURULLAR, İSTİŞARE sistemi tamamen ortadan
kaldırılacaktır. (kamu tamamen siyasileşecektir.)
Kamuda Çalışma saatleri minimum haftalık 40 saate, yaş 65'e çıkarılacaktır. (Ölüm
yaşı 71-73 olan bir ülkede) OECD ülkelerinde emeklilik yaşı belirleme ölçütü ülkedeki
ölüm yaşının 12-16 yaş altıdır. OECD ülkelerinde uygulanan emeklilik yaşı ortalama
ülkedeki ölüm yaşının 15 yaş altıdır. Bu kurallar çerçevesinde ülkemizdeki ölüm yaşının ortalama 72 olduğunu dikkate alırsak, OECD ülke ortalamalarına göre ülkemizde emeklilik yaşının 57 olması gerekmektedir.)
·

Paket OECD, Türkiye, Dünyanın diğer ülkelerindeki verileri hak budamak için
istediği yönden kullanıyor.
- Örneğin öğrenci başına harcamanın TC de 3500-KKTC de 10000 TL olduğunu
söylerken, Ders saatleri OECD ye, Avrupa Hesapları Sistemine (ESA95), Küresel
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Tahmin Sistemine (GFS) atıfta bulunmakta ancak insan hakları, Avrupa sözleşmesi, OECD maaşları gibi işine gelmeyenler hiç karşılaştırmaya sokulmuyor.
(İSTEDİĞİ SONUCU ULAŞMAK İşine geleni alıyor ve veri olarak ortaya koyuyor.)
·

·
·
·

Paket öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamasının çok altında
olduğundan bahsedilmektedir. Ancak, öğrenci başına düşen öğrenci sayısı hesaplanırken çift kadro ve görevlendirmeler çift sayılarak görev yapamayacak öğretmenleri, yurt dışında, bakanlıkta veya görev başında olmayanları, müdür vs.
yüzlerce hayali öğretmen yaratılmış. Bu sayede öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı bilinçli olarak OECD ülkeleri ortalaması altına düşürülmüştür.
Tüm fonlar hiçbir gümrük, yerli üretimi koruma, tekelci rekabeti önleme, v.s yapılmadan kaldırılacaktır.
Yerel Bütçenin % 80 Maaş ve maaş benzeri ödemelere harcandığı söylenerek 3
yılda bu oranın %75'e düşürülmek istenmesi ancak maaş azaltma ile olabilir.
Sosyal Sigortaların 90 milyon açık, 229 milyon borcu var denilerek PRİM KESİNTİ oranlarının yükseltilerek çalışanlara ödetilmesi düşünülmektedir. (Tüm
çalışanlar göç yasasına sokulmak istenmektedir.)

Eğitim:
- Taşımacılık ödenmekten çıkarılacak.
- Burslar kesilecek.
- Öğretmen Maaşları kesilecek.
- Ders Saatleri OECD seviyesine çıkartılacak!!!!! (Paket içerisinde öğretmenlerin ders
saatlerinin OECD ülkelerinin çok altında olduğundan bahsedilmektedir. Ancak
OECD ülkelerinde haftalık ders saati ortalama 18 saat iken ülkemizde bu rakam
branş öğretmenlerinde haftalık 20 saat, sınıf öğretmenlerinde ise 25 saattir.)
- Performans uygulaması ile iş, maaş garantisi ve örgütlenme bitirilecek.
- MTÖ okullarının atölyelerinin güçlendirilmesi yerine hepsi pratik sanata dönüştürülecektir.
- NORUM kadro uygulamasına geçilecektir. (500 öğrenci 1 muavin, Okul birleştirmeleri, joker öğretmen uygulamaları, süper müdür gibi uygulamalar…) (Değişiklikler
Haziran-Eylül döneminde düşünülüyor)
·

·
·
·

Kooperatifler Kapatılıp, ticari banka sistemine döndürülecektir. (Büyük TC Bankaları, offshore bankaları korunacak finans çevrelerini uluslararası standartlara
ulaştırmak küçüklerin yok olması demektir.)
Kamu alacaklılarına faiz uygulanacağı belirtilmektedir. (Kamu borcuna / veya
ödenmeyen yasal haklara faiz uygulaması yok)
Pakette “Borç Yönetim Komitesi” kurulacaktır. (TC katkılarının dış borç olduğu ve
tahsili ortaya konuyor) (Borç ödeme planı oluşturulacaktır.)
Ekonomik olduğu iddia edilen pakette, yargı sistemine de tamamen değiştirilecek
şekilde müdahale edilecektir. (Geçirilecek Polis yasaları ile; Polis devletine dönüştürülecektir.) Anglo Saxon Hukuk sisteminde bir kişinin suçu ispat edilmeli; TC
Yargı sistemi adalet Bakanlığına bağlanmış, yargıçların bağımsızlığı kaldırılmış ve
bir kimse hapse atılırsa suçsuz olduğunu kendisi ispatlamak zorundadır.
·

·

Pakette yeni üniversitelerin açılacağından bahsedilmekte (Arazi devirleri
kolaylaştırılacak önlemler alınmakta) ama kalitenin artırılması belirtilmemekte, Yüksek Öğretim Strateji belgesinin tek taraflı (katılım olmadan) uygulamaya konulacağı belirtilmektedir.
Kalan Araziler de Dağıtılacak: Kamu arazilerinin ulusal ve uluslar arası yatırımcılara duyurulması, tahsisi için hukuki altyapının düzenleneceğini be343

lirtmektedir. (Yargıya müdahalenin gerekçesi daha da iyi anlaşılmıştır)
(Ayrıca EKO-Argo özel ilgi turizminin geliştirileceği söylenmekte ama büyük otellere
vurgu yapıldığı gibi buraların nasıl geliştirileceği belirtilmemektedir. Otel, gazino, kumarhane vs. yerli istihdamın ne olacağı, vergi düzenleme vs. hiç bir şey yoktur.)
· Limanların, TÜK'ün, telefonun, elektriğin Kamu-Özel ortaklığı denilerek
Özelleştirilecektir. Üretim, dağıtım, işletme haklarını devredecek olan kamu
kurumları özelleşecektir. Yeni telekomünükinasyon şirketi kurulacaktır.
· Toplu taşımaya geçilmesi öngörülmekte ancak bu bile Özel Şirketlerce yapılacağı belirtilmektedir. (Tekelleşmeyi getirecektir.)
· Tarım Master Planı çıkarılacağı söylenmekte, hayvan hastalıklarıyla mücadele edileceği belirtilmektedir, ancak:
a) Fonlar kalkacak (destek kalkacak)
b) TÜK vs. (Kamu Kurumları kapanacak)
c) Kooperatifler kapanacak
d) Yeni Pazarlama alternatifleri, gümrük koruma yasaları, rekabet yasaları, fiyat istikrar
fonları vs. hiçbir önlem yok.
e) Kamu kurumları, özel şirketlere komik fiyatlara büyük sermayeye devredilecektir.
(Hava alanı örneği gibi)
·

·

·

·
·

Elektrik özelleşecektir. TC ile enterkonnekte yapılacak, üretim, iletim ve
dağıtım fonksiyonları ayrıştırılacak, yani özelleştirilecektir. (Fiyat ne olacak, AB'deki gibi alternatif enerji vs. hiçbir şeyden bahsedilmemektedir)
Sanayinin GSYİH'daki payı (2014 – 8.8) arttırılacağından bahsediliyor,
ancak girdilerin nasıl ucuzlayacağı, Pazar vs. nasıl bulunacağı konusunda hiçbir şey yoktur)
Ticaretin önündeki engellerin kaldırılacağı, gümrük prosedürlerinin azaltılacağı, şirket kurmanın prosedürlerinin kolaylaştırılacağı, yabancı
ortaklıkların kurulması, mal almasının kolaylaştırılıp önünün açılacağı
belirtilmektedir. (46. Sayfa: PEŞKEŞ yasal değişiklikler birlikte tamamlanacaktır)
Üretimdeki fonlar kaldırılırken, şirketlere kaynak aktarmak için yatırım
teşvik yasasının çıkartılacağı belirtilmektedir.
Şirketlere eleman yetiştirmek için meslek eğitiminin kısa süreli meslek
edindirme programları / ulusal meslek standartları getirileceği belirtilmektedir. (Nüfus, istihdam yasaları, kaçak işgücü, ülke işgücü ihtiyaç
envanteri vs. hiçbir şekilde bahsedilmemekte ve niyet ortaya konmaktadır.)

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.
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Siyasi ve İdeolojik DAYATMA PAKETLER Kabul Edilemezdir
Yıllardır onlarca paketi bu ülkeye dayatan ve teslimiyetçi politikalarla bu paketleri uygulayanların niyeti 2016-2018 paketi ile daha da anlaşılır, görünür olmuştur. Sözde ekonomik istikrar, verimlilik yapılandırma gibi süslü kelimelerin ardında siyasi, ideolojik,
rantçı bir yapının adımlarını tamamlama gayreti vardır. Sermayenin, şirketlerin korunarak,
halkın köleleşmek, asiller ve köleler diye bölünmek çabası vardır.
Ülkemize AKP eliyle dayatılan 2016-2018 paketi de ekonomik olmaktan öte SİYASİ ve
amaçlıdır. Yeni bir dayatmayla karşı karşıyayız. Siyasi, kültürel, sosyal, enerji, eğitim, yargı
ve her alanda Kıbrıs Türk Toplumunu teslim alma politikalarının yazılı ve baskıcı yeni bir
modelidir. İMF'nin birçok ülkeye dayattıklarından farksız ve daha baskıcıdır. Yaratılan rejimin, soygunun devamı istenmektedir.
Son pakette açıkça sermaye lehine haklar budanarak geniş kesimler köleleştirilmek istenmektedir. Yargı, eğitim, kültür, sosyal hayata, ciddi müdahaleler yapılmaktadır. Halkın
elinde kalmış son kurumların, mülklerin sorunsuz devrinin, SENDİKALARIN, kooperatiflerin bitirilmesinin, halkın daha da fakirleştirilmesinin, saygın hiçbir mesleğin, çalışan hiçbir kurumun, kamusal yapının ayakta kalmasının mümkün olamayacağı açık dayatması
yapılmaktadır. Kamusal tüm hizmetler tamamen metalaştırılmak istenmektedir. Sadece
NÜFUS dayatması kabul edilse bile barış görüşmeleri de bitmiş olacaktır. Bu paket AKP
ve onun işbirlikçilerinin ikiyüzlü, Takkiyeci anlayışlarının açık ifadesidir. Bu paket EKONOMİK değil tamamen ideolojik ve siyasidir. ( EK 3)
Spesifik olarak eğitimdeki dayatmalar uygulanan siyasi, ideolojik politikaların kalıcı hale
gelmesi için paralel uygulanan politikalardır. Fakirleştirilen, mülksüzleştirilen, baskıcı,
anti demokratik yapılarla sindirilmeye çalışılan halka daha muhafazakâr, bilim dışı dogmatik bir eğitimin dayatılması, vakıflar, din işleri gibi yeni kurumlarla, muazzam paralarla
toplumun kontrol edilerek belli bir kültürleşmeye, sistematik bir şekilde tabii tutulması
bundandır. Aşireti hedefleyen, cemaatleşen, edilgen, muhafazakâr bir toplum yapısı, belirli
bir mezhebin ruhbanlaşmış, ayrıcalıklı her konuyu bilen din adamları, din istismarlığı oluşturulmak istenen yeni yapının kalıcılaşması için adım adım ileri götürülmektedir. Buralara
harcanan para, Nitelikli, Kamusal, Demokratik, Laik Eğitimden esirgenmektedir.
BU PAKETİ DAYATAN AKP de uygulamaya sokacak olan işbirlikçi HÜKÜMET de
Kıbrıs Türk Toplumuna İhanet etmiş olacaktır. Yeter diyoruz, sesiz kalmayacağız.
SABRIMIZ TÜKENMİŞTİR
Aylardır Hükümetlerle, Bakanlarla, Meclisle (Milletvekilleri ile) yapılan tüm temaslar ve de “YASA-TÜZÜK”lere rağmen yapılan uygulamalar neticesinde KTOEÖS
olarak sabrın sonuna gelmiş bulunmaktayız.
DAYATMA PAKETİ,
ÖĞRETMENLERİN YASAL HAKLARININ VE
İRADESİNİN GASP EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ
Hiçbir sonuç alınmaması, hükümet duyarsızlığının devam etmesi durumunda, sınavları
yapmama, karne, diploma vermeme dahil
her türlü eylem gündeme gelecektir.
Saygılarımızla,
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)

345

10.10.2016
UBP-DP Halkın Cebinden Çalmaya Devam Etmektedir
HP'nin DPÖ tarafından %0.6 (binde altı) olarak hesap edilmesi UBP-DP hükümetinin
Yolsuzlukta geldiği noktayı göstermektedir.
Temel tüketim maddelerinin son beş yılda %70'den fazla pahalılaştığı; alım gücünün
%50'den fazla azaldığı, kamusal hizmetlerin değersizleştirilerek, kalitesi düşürülerek
metalaştığı da göz önünde bulundurulursa, sabit geliri olan, asgari ücretle çalışan, işsizler için hayat çekilmez hale getirilmiştir.
Asgari ücretin arttırılmaması, çalışanların alım gücünün korunmaması neticesinde
toplumun %80'inin hayatı her geçen gün daha da zorlaşmakta, buna rağmen bu kesimlere yük yüklenmeye devam edilmektedir. Diğer yandan toplumun %10'unu geçmeyen
bir azınlığın lüküs içerisinde yaşadığı aşikârdır.
Devlet eliyle vergi muafiyetlerinden, avantalara ve peşkeşlere kadar harcanan milyonlarca liranın hesabı halkın sırtından çıkarılmaktadır. Bir yandan gittikçe zenginin daha
da zengin olduğu, fakirin ise nitelikli sağlık, eğitim, gıda gibi temel gereksinimlerini karşılayamayacak duruma getirildiği, diğer yandan ise UBP – DP yönetiminin aymazlıkla
makam araçlarını Mercedes olarak yenilemesi tam da trajikomik bir durum yaratmaktadır.
Türkiye'deki enflasyonun yarısını çıkartmayı başarabilen DPÖ, Hokkabazlık yaparak
2008'den beri artış almayan çalışanların HP'sini de sahteleyerek bitirmiştir.
Ülkenin sorma gir hanına dönüştürüldüğü, mafyanın, uyuşturucunun kol gezdiği,
yasa-dışılıklarla, vergi aflarıyla, yolsuzlukla, usulsüzlükle halkın zenginliklerinin 3-5 kişiye peşkeş çekildiği, Lale Devri görüntüsüne sokulan Kıbrıs'ın kuzeyinde aymazlıkla
Hükümetçilik yapmaya çalışan UBP-DP Hükümetinin HP üzerinde de oynayarak çalışanlardan çalmaktadır. Kitabına uydurarak yapılan Hırsızlık, doğruymuş, bilimselmiş
gibi de halka yutturulmaya çalışılmaktadır.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)

346

25.10.2016
Bütçe Görüşmeleri Başlamadan Protokol Görüşmeleri Sonuçlandırılmalıdır
2011 yılından beri maaşlara yansıtılmayan hayat pahalılığı (HP), çalışanların maaşlarında %30'lara varan kayıplar yaratmıştır. Sadece 2011 yılında hesaplanan ve ödenmeyen hayat pahalılığı %14.72'dir. Bu kayıpların nasıl karşılanacağı ile ilgili ne geçmiş
hükümetler, ne de şimdiki hükümetler hiçbir çalışma yapmamıştır.
Göç Yasasıyla işe giren öğretmenlerin yoksulluk sınırında yaşamaya mahkûm edildiği,
2008'den sonra işe giren öğretmenlerin ikramiyelerinin %20 düşürüldüğü, yıpranma
paylarının kaldırıldığı, emeklilik yaşının yükseltildiği ve yaşamın her alanının protokollerle dizayn edildiği bu durumdan nasıl çıkılacağı ile ilgili hükümetin nasıl bir anlayış
içinde olduğunu sormak istiyoruz. Öğretmenlerin çalışma koşulları ağırlaşmakta, çalışma azmi bozulmakta hükümet ise duyarsız kalarak sorunlara çözüm üretememektedir.
TC ile imzalanan protokoller neticesinde gelir dağılımında büyük eşitsizlikler yaratılmış, bunun sonucunda ekonomik ve sosyal adaletsizlikler günlük hayatımızda toplumsal
sorunları arttırmıştır.
Bugün gelinen aşamada UBP-DP hükümetinden beklentimiz bir an önce Göç Yasası
gibi adaletsiz yasaları ortadan kaldırması, büyümeyi arttırıcı ve eşitsizlikleri ortadan kaldırıcı politikaları hayata geçirmesidir. Bu ancak sosyal politikaların hayata geçirilmesi
ile mümkündür. Sosyal politikaların içinde en önemli alanlar kamusal, nitelikli ve ücretsiz eğitim ve sağlıktır.
Ülkemizin girdiği bu kaos ortamından çıkarılmasının tek yolu Kamusal Eğitim ve Sağlığa yapılacak yatırımlarla mümkün olacaktır. Hükümete bir an önce halkının refahına
yönelik politikaları hayata geçirmesi talebimizi vurgularız.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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26.12.2016

UBP – DP ZAM HÜKÜMETİ
2009 yılından başlayarak çalışanların maaşları sürekli geriletilmiştir. Bu gerileme
%30'lara kadar dayanmıştır. Bu yetmezmiş gibi dövizin yükselmesiyle özelde dar gelirlilerin, genelde ise tüm halkın alım gücünde büyük bir düşüş yaşanmıştır.
Sendikalarla hükümetin sürdürdüğü Protokol görüşmeleri sonuçlanmadan, kayıplarla ilgili hiçbir mutabakat sağlanmadan, hayat pahalılığını karşılayamayacak rakamların telaffuz edilmesinin ardından zamlara geçilmesi düşündürücüdür.
UBP-DP Hükümeti üretimde de kullanılan tüketim maddelerine sessiz sedasız zam
yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Akaryakıt fiyatlarına ve tüp gaza her ay zam yapılmakta, kışın iyice kendini gösterdiği Aralık ayında da elektriğe %23'lere varan zam
yapılması ile birlikte halka büyük bir maddi külfet yüklenmiştir. Akaryakıta, suya, tüp
gaza ve elektriğe yapılan zamlar aynı zamanda üretim girdisi olan bu malların diğer
ürünlerde domino etkisi yaratacağından 2017 yılı zincirleme zamların gündeme geleceği
bir yıl olacaktır.
Bu soğuk kış günlerinde elektriğe okkalı zam yapılması, çalışanın, emeklinin ve dar
gelirlinin alım gücünü bitirmiş, faturaları ödeyemeyecek duruma getirmiştir.
Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi, yeni bir enflasyon dalgasına girdiğimiz anlamına gelmektedir. Bu ekonomik gelişmeler ortadayken UBP-DP hükümetinin hiçbir
önlem almadığı bir yana, elektriğe yüklü bir zam yapması ülkemizi yaşanmaz hale getirmiştir.

Vedat TEK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)
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Tarih:19/01/2017
Zamtomlar Karşısında (UBP-DP Hükümeti) Sessiz Kalmayacağız.
Aylardır Türk lirasının döviz karşısında hızla değer kaybetmesine rağmen UBP-DP
hükümeti de aynı hızla zam üstüne zam yapmaktadır! Ayrıca, her fırsatta çözüm karşıtı
olduğunu ortaya koyan UBP-DP hükümeti çözümsüzlüğün faturasının ne olacağını da
ortaya koymaktan kaçınmaktadır.
Ülke yangın yerine dönmüştür. Resmi işsizlik verileri bile % 20'lere yükselmiş asgari
ücret yedi aydan beridir şiddetini artıran ekonomik sorunlar neticesinde 1834 TL karşılığı 632 dolar iken şuanda 483 dolara gerilemiştir. Yeni işe giren geçim derdi çeken ve
GÖÇ YASASINA bağlı bir öğretmenin dahi bu sürede maaşı 244 dolar azalmıştır. Dövize
bağlı olarak akaryakıt ürünleri, tüp gaz, elektrik, temel sağlık ve gıda ürünleri sürekli
zamlanırken DPÖ rakamları ile oynanarak HP rakamları çok düşük gösterilmektedir.
Alım gücünün bir yılda % 30'lara varan oranda gerilediği bir dönemden geçerken, hükümetin halkla dalga geçercesine zamlara devam etmesi ülkemizde infial yaratmaktadır.
Sendikalı olduğu için işten atılan çalışanları görmezlikten gelen, mali protokol görüşmelerini bütçe öncesi başlattım diye övünen ancak sonuçlandırmayan lakayıt bir anlayışla hükümetçilik oynanmaktadır. UBP-DP hükümeti bir yandan halkın büyük
çoğunluğunu kölelik şartlarına mahkûm ederken, bir yandan da yapay gündemlerle halkın nefes almakta zorlandığını gizlemek istemektedir. Halkın alım gücü birçok kritere
göre yarı yarıya düşmüştür. Sıkıntıda olmayan kesim yoktur. Muhalefet yapan sendikaların sesi kısılmak istenmektedir. Asgari ücretin sefalet ücretine dönüştürüldüğü, çalışanın alım gücünün % 30 azaldığı yoksulluğun kader haline getirildiği bu dönemde
UBP-DP hükümeti ne yapıyor? Harçlara, elektriğe, tüp gaza, akaryakıta zam üstüne zam
yapıyor.
1) Acilen döviz ve pahalılık karşısında önlem alınmalı, ya Euroya geçilmeli ya da döviz
karşısındaki borçlar / harçlar sabit kura endekslenmelidir. Alım gücü düştüğünden
mal ve hizmetler pahalılaşmamalı ucuzlamalıdır.
2) Vergi muafiyetleri yeniden düzenlenmelidir. Halkın % 15.4' nün yoksulluk sınırı altında olduğu ülkemizde 4500 – 5000 TL gelir aralığında olan mükelleflerin tamamen
vergi dışında tutulması; büyük kazançlar % 37 diliminin çok üzerine çıkarılması gerekmektedir.
3) İş, maaş garantisi için toplu sözleşmeli sendikacılık tüm iş yerlerinde yasal hale getirilmelidir.
4) Sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetlerin niteliği artırılmalı fakir ve yoksul kitlelerin kolayca ulaşımına sunulmalıdır.
5) Asgari ücret ve göç yasası kapsamındaki ücretler reel asgari yaşam şartlarına yükseltilmeli, tamamen vergiden muaf tutulmalıdır.
6) HP hesaplamaları sepeti yeniden düzenlenmeli döviz dalgalanmalarını harçların mal
ve hizmetlerin artışını yansıtacak şekilde katılımcılıkla yeniden gözden geçirilmelidir.
Biz yaratılan bu maskaralığın figüranı olmayacağız. Sessiz kalmayacağız. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz!
Saygılarımızla,
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurul a.
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31 Ocak 2017

Ortak Basın Açıklaması
Topluma yalan beyanda bulunmayı siyaset yapmak olarak değerlendiren UBP-DP hükümeti yetkilileri, sorumluluktan kaçarak zamları gizlemeye çalışmaktadırlar.
Akaryakıt, tüp gaz, elektrik, su, telefon, internet, dolaylı vergiler, pul, araç ruhsatları
ve tüm tüketim mallarına okkalı zamlar yapan UBP-DP hükümeti sorumluluk almaktan
kaçmaktadır. “Zamlar gözden geçirilecektir. Türk lirasına güvenin, dövizdeki dalgalanma
durmadan tedbir alamayız, telefona zam protokol gereğidir. Türk Lirası kullanıyoruz ne
yapalım? gibi sorumsuz açıklamalarla toplumla alay edilmektedir.
Ev kirasından, emlak değerlerine, beyaz eşyadan tüm tüketim mallarına kadar piyasadaki her şey döviz ile satılırken, maalesef maaş ve ücretler Türk Lirası olmaya ve TL'nin
enflasyonu nedeni ile erimeye devam etmektedir. UBP-DP Hükümeti ise mazeret üreterek
asgari ücreti bile belirlememek için yoğun uğraş vererek, çalışanların emeklerini çalmayı
sürdürmektedir. Emek hırsızı UBP-DP hükümeti çalışanlara ve halka hiçbir refah artırıcı
önlem getirmezken, saltanat uğruna 17 kara Mercedes almaya, 143 müşavire maaş yetiştirmeye, yandaşlarını usulsüzce gereksiz yerlere atamaya, çalışmayan partileri korumaya, siyasi partilere milyonlar aktarmaya, uyduruk dış temsilcilere yüksek maaşlı
atamalar yapmaya, sahilleri kıyıları peşkeş çekmeye, ihalesiz işlere, usulsüz ihalelere,
vergi ve elektrik borcu bağışlamaya, yandaş sermayeye devletin kaynaklarını aktarmaya,
dış gezilere aile bireylerini de götürerek devletin kaynaklarını bireysel menfaatlere harcamaya ve başta Kıbrıs Kredi Bankası'ndan hortumlanan 54 milyon Sterlin ile diğer hortumlanan bankalardaki mevduatların geriye tahsilini engellemeye devam etmektedir.
Vatandaş batarken onlar servetlerini bile açıklamaktan kaçmaktadırlar.
Halkı sefalete, işsizliğe, borç batağına sürükleyen emek hırsızı UBP-DP Hükümeti saltanatını tüm ihtişamı ile sürdürürken, bizi mazeretler ile oyalayan bu anlayışa karşı en
etkin direnişi göstermeye kararlıyız. Çözüm düşmanı, emek hırsızı UBP-DP hükümetine
karşı her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Halkımızı gerizekalı yerine koyduğunu çekinmeden söyleyen, bu demokrasiden, insan
haklarından nasibini almamış, emek hırsızlığını alışkanlık haline getirmiş, sermaye yandaşı, saltanat düşkünü, barış düşmanı kukla yöneticilere ihtiyacımız yoktur.

Saygılarımızla,

Ahmet Kaptan
KTAMS Başkan

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı
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Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

2017 Yılı Mali Protokol görüşmelerinde
KTOEÖS ve KTÖS
ortak görüş / öneri / taleplerimiz

2017 MALİ YIL TALEPLERİMİZ
18.10.2016
I. MAAŞ
1. DPÖ verilerine göre Ocak 2009 – Eylül 2016 toplam enflasyonu % 72.09 dur. Hayat
pahalılığı ödeneğinin 2011 yılında dondurulması ve maaşlara yansıtılmaması ile birlikte kamu çalışanlarının alım gücünde ciddi gerilemeler olmuştur. Bu çerçevede yukarıdaki durum tespiti tescil edilmelidir.
2. DPÖ verilerine göre 2009 Ocak ayından bugüne kadar gerçekleşen hayat pahalılığı
(HP), çalışanların maaşlarına yansıtılmamıştır. Ocak 2009 tarihinde 104.58 olan HP
endeks değeri Eylül 2016 tarihinde 176.67 değerine ulaşmıştır. Bu dönemde toplam
enflasyon % 72.09 dur. Yıllar itibarı ile çalışanlara ödenen HP tutarı ise % 37.61 dir.
Kalan HP % 34.48 dir. Bu farkın önemli bir kısmı 2011 yılından gelmektedir (% 14.72).
Sonuç olarak çalışanların yıllar boyunca oluşan kayıplarının 2017 yılında maaşlara
konsolide edilmesi gerekmektedir.
3. Çalışan tüm kesimlerin (özel, kamu) maşları stabl para birimi EURO'ya göre düzenlenmeli ve her iki ayda bir oluşacak hayat pahalılığı maaşlara konsolide edilmelidir.
(Kasım-Aralık ayları da dahil)
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II. VERGİ
1. Sosyal yaşamın temelini oluşturan aile kurumlarında gelir adaletinin sağlanması
amacı ile işsizlik artışı da dikkate alınarak, aile içerisinde çalışmayanların yükünün
azaltılmasına yardımcı olacak, gerçek anlamda genel muafiyet oranlarında düzenleme
yapılmalıdır.
2. Sosyal devlet anlayışına uygun gelir dağılımını tesis edecek vergi düzenlenmesi sağlanmalıdır. Yeni gelir vergisi dilimlerine en az bir alta bir üste gelecek yeni iki dilim
ilave edilmelidir.
3. Asgari ücretin % 85'ine düşen kişisel muafiyet, yeniden asgari ücretin %110'nu seviyesine yükseltilmelidir.
III. SAĞLIK
1. Doğum izinleri (hamilelik ve doğum) süresinin ödenekli toplamı 16 hafta olmalı (Anne
ve bebek sağlığı ile eğitimdeki kayıplar dikkate alınarak kadın öğretmenlerin doğum
öncesi 6 hafta ve doğum sonrası izin süreleri ise 10 haftaya çıkarılmalı) ve talep edilmesi halinde sağlık kurulunun onayı ile 6 ay ödenekli izin hakkı tanınmalıdır. Talep
edilmesi halinde eşlere de 15 güne kadar izin hakkı verilmelidir.
2. Sosyal devlet anlayışına göre sağlık sistemi yeniden düzenlenmeli ve sağlık hizmetlerinden para alma uygulamasından vazgeçilmelidir.
3. Toplum sağlığı ile ilgili bir devlet politikasının oluşturulması elzemdir. (koruyucu hekimlik, gıda, çevre güvenliği için yapılanma tamamlanmalı ve denetim sağlanmalıdır)
IV. ASGARİ ÜCRET
1. Asgari ücretin saptanmasında, yeni yaşam koşulları dikkate alınarak aile yaşamına
yetecek düzeyde olmalı. Yoksulluk sınırı dikkate alınarak yeniden belirlenmeli.
2. Asgari ücret ve hesaplanma biçimleri katılımcılıkla çağdaş kriterlere göre yeniden
oluşturulmalıdır.

V. SOSYAL GÜVENLİK VE YENİ ÇALIŞANLAR
1. 1 Ocak 2008'de uygulamaya giren sözde Sosyal Güvenlik Yasası geri çekilmeli ve bu
yasa yerine, 2008 yılı ve sonrası işe giren tüm öğretmenlerin 26/77 sayılı “emeklilik
yasasına” dahil edilmesi için gerekli yasal çalışma yapılmalıdır.
2. 1 Ocak 2011 de uygulanmaya giren 47/2010 sayılı Maaş-Barem sistemleri yürürlükten kaldırılmalı ve bu yasa tahtında istihdam edilen öğretmenler “Öğretmenler Yasasında” düzenlenen Maaş-Barem sistemine dahil olmalıdırlar.
3. Şubat 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren İhtiyat Sandığı değişiklik
Yasasında, değişiklik yapılan madde sebebi ile kamuda aynı görevi yapan kişiler arasında
eşitsizlik oluşmuştur. Bu gerekçe ile eşitliği sağlayıcı düzenlemeye gidilerek, kamuda
çalışan tüm kesimler için eski prim uygulanmasına geçilmesi yönünde gerekli yasal
çalışma yapılmalıdır. (5 – 5 oranı)
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4. Hizmetlerin birleştirilmesi yasasında değişikliğe gidilerek, öğretmenlerin çalıştığı yasaya bakılmaksızın yaptığı hizmetlerin fiili hizmetten sayılması için yasal düzenleme
yapılmalıdır. (Sosyal sigorta yatırımları olanlar, TC'de çalışanlar, DAÜ'de çalışanlar
v.s)
5. Emeklilik fon yönetimleri yeniden katılım ilkesi ile oluşturulmalı ve siyasi kararlardan
arındırılacak özerk yapıya kavuşturulmalıdır.
6. Analık ve işsizlik ödeneklerinden doğan prim borçlarının yatırım şartı aranmaksızın
sağlanmalıdır.
VII. H.P. HESAPLAMASI
1. Eşel-Mobil sistemine kalıcı yasal düzenleme yapılmalıdır. En az iki ayda bir olacak
şekilde uygulanmalıdır.
2. Hayat Pahalılığı hesaplamasında kullanılan kriterler günümüz koşullarına uygun,
gerçekçi duruma getirilmeli ve her yıl periyodik olarak güncellenmelidir.
3. Hayat Pahalılığı hesaplanırken, vergiler ve harçlara yapılan zamlar da dikkate alınmalıdır.
4. Hayat Pahalılığı hesaplamaları DPÖ ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulacak
bir kurulla yapılmalıdır.

VIII. ÇALIŞMA YAŞAMI / İSTİHDAM
1. Ülkemizde tüm işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeli çalışma hayatına geçilmelidir.
2. Çalışma yaşamında fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla sendikasız hiçbir kimsenin çalıştırılmaması yasallaştırılmalıdır.
3. Öğretmenlerde çift kadro uygulamasına son verilmelidir.
4. Üçlü kararname sisteminin daraltılarak müşavirlerin etkin ve verimli çalışmaları
sağlanmalıdır.
5. Siyasi kamu görevlisi olmayan 17B,17Ave 18B sınıflarında bulunan yöneticilere de
diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi “B” ve “A” kademeleri yasal olarak düzenlenmelidir.
6. Askerliğe giriş yılı kamu hizmetine giriş yılı olarak ve fiili hizmetten sayılmalıdır.
7. Çalışma koşullarının ağırlaşması ve emeklilik yaşının yukarı çekilmesinden ötürü tüm
öğretmenlere yıpranma hakkı verilmelidir. (1/5)
8. Yeni göreve başlayan öğretmenlerin maaş, nakil zorlukları, lojman olmaması ve çift
kadro atanmaları dikkate alınarak her öğretmene kira tahsisatı uygulaması yapılmalıdır. Kira/Yolluk tahsisatı uygulaması yaşam koşulları da dikkate alınarak artırılmalı
ve her öğretmenin maaşına sabit bir tutar olarak yansıtılmalıdır.
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9. Öğretmenlerin mesleki hastalıklarını tanımlayan bir tüzük hazırlanmalı ve öğretmenler yasasının 65. Maddesi uyarınca tehlike, iş güçlüğü ve görev riski ödeneği tahsisat
şeklinde ödenmelidir.
10.
Hiçbir kimse güvencesiz çalıştırılmamalı, herkese iş, maaş, emeklilik ve örgütlenme hakkı verilmelidir.
1. İstihdam biçimi, planlamayı zorlayan ve herkese fırsat eşitliği sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.
2. İşsiz öğretmen adaylarının olduğu branşlara TC vatandaşı öğretmenlerin istihdamı
durdurulmalıdır.
3. Her ne ad altında olursa olsun (geçici, hizmet alımı vs) kimse iş güvencesinden yoksun, kadrosuz çalıştırılmamalıdır.
4. Teşkilat yasaları çağdaş hale getirilmeli var olan kadrolar eksiksiz tamamlanmalıdır.
5. Tüm bakanlık çalışanları öğretmenler yasasına dahil edilmelidir.
6. Ülkemizde taşeronlaşmanın önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması ve ihale sürecinde kontrol mekanizması ile denetlenmelidir.

IX.EĞİTİM
1. Devlet okullarına öğrenci başına eşit oranda ve kriterlere bağlı olarak cari bütçe ayrılmalıdır. (Her okulun kendi bütçesi olmalıdır.)
2. Devlet okulları belirlenen alt yapı standartlarına göre geliştirilmelidir.
3. Okul ihtiyaçları ivedilikle ele alınmalı okullardaki öğrenci sayılarını dengeleyecek yasalar yapılmalıdır.
4. Bütçeden eğitime ayrılan pay devlet okullarına gitmeli, sosyal devlet anlayışına göre
tüm öğrencilerin eğitim, sağlık, ulaşım ve beslenme hizmetleri parasız olarak sağlanmalıdır.
5. Eğitim bilimsel, demokratik ve çağdaş hale getirilmelidir. Mahkemenin aldığı karar
gereği ilahiyat türü okullar kapatılmalıdır.
6. Eğitim müfredatları bilimsel, demokratik, laik ve herkese fırsat eşitliği tanıyacak şekilde düzenlenmeli seçmeci/elemeci tüm sınav sistemleri kaldırılmalıdır.
7. Öğretmenler Yasasında yer alan Teknik Kurul / Yüksek Danışma Kurulu var olan sorunları çözecek şekilde çalışması, toplanması sağlanmalıdır. Burada alınan kararların
hayata geçmesinde Maliye Bakanlığı ve Hükümet sorumluluk üstlenmelidir.
8. Hizmet içi eğitimlerin nitelikli bir şekilde sürekliliği sağlanmalı ve bölgelerdeki öğretmenlerin faydalanacağı şekilde düzenlenmelidir.
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X. DEMOKRATİKLEŞME, SİVİLLEŞME VE ÇEVRE
1. Anayasa demokratikleştirilmelidir. Geçici 10. Madde Anayasa'dan çıkarılmalıdır.
2. GKK, İtfaiye, Polis ve Sivil Savunma Teşkilatı sivil yönetime bağlanmalıdır. Merkez
Bankası başına bir Kıbrıslı Türk görevlendirilmelidir.
3. Yüksek Koordinasyon Kurulu dağıtılmalıdır.
4. Ülkeye kimlikle girişler kaldırılmalıdır. Kıbrıslı Türklerin asimile ve yok olmayacağı
bir nüfus politikası izlenmelidir.
5. Her türlü kayıt dışılık kayıt altına alınmalıdır. (Ekonomi, nüfus, sermaye, rant)
6. Çevrenin yok edilmesi, kirletilmesi doğal güzelliklerin ve arkeolojik sit alanlarının sermayeye kiralanması derhal durdurulmalıdır.
7. Kıbrıs'ta barışın sağlanması için toplumlar arası görüşmeler derhal federal bir çözümle
sonuçlandırılmalıdır.

Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı

Şener ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri
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12. BÖLÜM
Yer Değiştirme,
Atama ve Terfiler
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10.11.2015

Sayın Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı

Eğitimde birçok dalda eksik kadrolar (müdür, muavin, şef, öğretmen, denetmen, hademe, sekreter vs.) vardır. Eğitim ağır aksak sürdürülmeye çalışılmaktadır. Eksik kadro
atamalarını yapmayanlar, geçici ve partizanca işe alımlara devam etmektedir. Branşı ve
yetkisi dışında siyasi geçici ve belirsiz görevlendirmeler gelenekselleştirilmiş ve sürekli
yapılmaktadır. Yasa-Tüzük tanımayan siyaset, sorunlara çözüm bulmak yerine, geçici
öğretmen atamalarını vasfı, kriteri taşımayan veya sınav sıralaması dışında listede olmayan atamaları partizanca yapmaktadır.
Partizanlık ve adam kayırmanın hat safhasına gelindiği bu noktada, hem vicdanlar,
hem yasalar ortadan kaldırılmıştır. Bu durumdan siyasi rant elde etmeye çalışan Eğitim
Bakanının, tutumunu bir an önce düzeltmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların yasalar
çerçevesinde, eşit ve adil olacak şekilde yapılıp yapılmadığının takipçisi olacağımızı belirtir, Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkisi altında olan atamaların yasalar ve kriterler
çerçevesinde yetkili kurullarınızın yapması gerektiğine dikkat çekeriz. Bu suçun işlenmesine göz yumulması ve müsaade edilmesi durumunda suça ortak olunacağını hatırlatırız.
Saygılarımla,

Zühre ÖZKARAMAN
Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu (a.)
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14.08.2015
Eğitimde Siyasi Rant Beklentisi Bitmelidir
Aylardır Eğitim Bakanlığının 2015-2016 eğitim öğretim yılını sorunsuz açması için
Bakanlıkla her konuda katkı koyucu olarak çalışmalara devam ediyoruz. Bugüne kadar
yapılan her çalışmaya maksimum katkı yapmaya gayret ettik. Devlet okullarının sorunsuz eğitim yılına başlaması, bilimsel, demokratik, laik, parasız ve herkese eşit fırsat tanıyan, nitelikli kamusal eğitim için yoğun çabamıza devam edeceğiz.
Hükümet programında eğitime geniş yer veren CTP-UBP Hükümeti, geçmişte yapılan
yanlışları yapmaya devam etmektedir. Nisan ayından itibaren çok yoğun olarak öğretmen, müdür ve muavinlerin yer değiştirme işlemlerini Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalıştık. Yer değiştirme işlemleri sonunda kadro fazlalığı yaratılmasın diye minimum ihtiyaç
listesini ortaya çıkardık, fakat gerçek ihtiyaç listesi tablosunu ekte tüm kamuoyu ile
paylaşıyoruz. Gerçek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olan minimum ihtiyaç listesini bile
kırpmak / azaltmak isteyen, gerçek ihtiyaçları münhal ilan etmek istemeyen Eğitim Bakanına, Maliye Bakanına ve CTP-UBP hükümetine soruyoruz:
1) Binlerce işsiz öğretmen adayı ve işsiz vatandaş dururken, yine okulları öğretmensiz, bölüm-atölye şefsiz, muavinsiz, müdürsüz, hademesiz, sekretersiz mi açmayı düşünüyorsunuz?
2) TC'den getirilip istihdam edilen öğretmenlere çift maaş verilirken, binlerce
işsiz öğretmenimizi işsizliğe mahkum etmeyi doğru mu buluyorsunuz?
3) İlişikte verdiğimiz kadro eksikliklerini münhal ilan etmeyerek, geçici istihdam, dıştan hizmet alımı yöntemi ile siyasilerin bu işten rant elde etmeye
devam ettiğini, ahbap, eş, dost, bölgeli istihdamlara onay verdiğinizin farkında mısınız? Bilerek mi bunu yapıyorsunuz?
4) Öğretmenlerin farklı yasal haklarla ayrıştırılmasına, Göç Yasası gibi adaletsizliklere seyirci kalmaya devam mı edeceksiniz?
5) Devlet okullarına reel bütçe ayırarak, nitelikli eğitimin sadece zenginlerin
hizmet olarak satın alabileceği bir hizmet olmaktan çıkarılmasına samimiyetle engel olmayı düşünüyor musunuz?
Şura kararları olmasına rağmen kendi bildiğini yapan ve eğitim üzerinde “yap-boz
tahtası” gibi oynayan, eğitimden rant elde eden siyaset artık son bulmalıdır.
Öğretmenlerden “tasarruf yaptım” diyerek, gericiliğe, ilahiyata, TC'den istihdama, hizmet alımına, siyasi rant olduğu için izin veren siyaset son bulmalıdır.
Hükümetler en basit çözülebilir icraatlarda kendini belli eder. CTP-UBP Hükümeti
yeni kurulmuştur, şans verilmesi lazımdır ancak eski yanlışların devam ettirilmesine
göz yummayacağımızı, bu yanlışlara devam edecek hükümetlere halkın tahammülünün
sıfır olduğunu hatırlatırız.
Zühre ÖZKARAMAN
Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu (a.)
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Öğretmenler Yasasında Yasal Öğretmen Kadroları
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2016 Öğretmenlerimize yönelik Nakil Bilgilendirme Toplantımız
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13. BÖLÜM
Örgütsel Çalışmalarımız
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SOSYAL TESİS
PROJEMİZ

384

04.08.2015
ÖĞRETMEN SOSYAL TESİS PROJESİ
Değerli Basın Mensuplarımız,
KTOEÖS; 20 yıldır öğretmeninin beklediği ve de yönetimlerin her zaman gündeminde
olan, ancak bizim yönetim kurulumuzun üstün gayret ve disiplinli çalışması sonucu ve
aynı paralelde çalıştığımız Öğretmen Yardımlaşma Kooperatifi ÖYAK Yönetimiyle birlikte,
bugün burada siz saygıdeğer basın mensuplarının huzurunda bir Sosyal tesis projesinin
hayata geçirmek için düğmeye bastığımızı müjdeleriz. Öğretmen örgütlerinin katkı ve
önerilerine açık olan bu tesisimiz, Kıbrıs'ın kuzeyinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır.
KTMMOB, Mimarlar Odası İşbirliğiyle tesisimiz için
MİMARİ PROJE YARIŞMASI başlatılacaktır.
Yönetim Kurulumuz bu sosyal tesisi bankamız ÖYAK'la birlikte hayata geçirmek için
ödüllü Mimari proje yarışması düzenlenmesini uygun görmüştür. Böylece hem adil bir
ortamda, hem de Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan tüm mimarlarımıza bu imkân sağlanacak,
tüm mimarlarımıza eşit mesafede şans vermiş olunacak, bunun karşılığı olarak da en
güzel ve en kullanışlı esere sahip olma şansı yakalanacaktır.
Aslında ödülü kazanacak olan mimarlar ve mimarlar odası değil, aksine Kıbrıs Türk
Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının ve ÖYAK'ın üyelerinin ta kendileridir... Çünkü
ortaya çok güzel eserler çıkacağından eminiz. Bu konuda bizlere yardımcı olan mimarlar
odası başkanı Sayın Azmi ÖĞE'ye ve Sayın Tunç ADANIR'a çok teşekkür ediyoruz.
Bu Sosyal Tesis projesi var olan yönetimimizin büyük bir başarısıdır. Bu başarıya
imza atan ve yaklaşık bir yıldır bu eserin hayata geçmesi için çalışan başta sendika başkanımız Tahir Gökçebel'e, Genel Sekreterimiz Vedat Tek'e ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim..
İSKELE – BOĞAZ yolu üzerinde denize 150 m mesafede yer alacak olan bu sosyal tesisimizin hali arazini bize kazandıran ve tarafımıza uzun vadeli kiralanmasını sağlayan
İSKELE kaymakamı Sayın Ahmet CENK Musaoğluları'na huzurlarınızda teşekkür etmek
istiyoruz.
Sosyal Tesis 20 dönüm arazi üzerinde inşa edilecektir. Toplumumuza, öğretmenlerimize ve de özellikle İskele ve yöre halkına büyük getirisi olacak olan bu tesis 90 yatak
odalı, yüzme havuzlu, tam donanımlı kongre merkezi, dinlenme odaları, toplantı odaları,
çocuk oyun odaları, spor alanları ve aktivite odalarının yanı sıra birçok sosyal aktivitenin
yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Bu bağlamda; KTOEÖS'ün mücadeleci kimliği yanında sosyal yönü güçlü bir kurumsal yapı olduğunu da bir kez daha kanıtlamış bulunuyor. Tüm üyelerimize ve halkımıza
hayırlı olması dileğiyle..
Fikret CİVİSİLLİ
KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi
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ÖĞRETMEN SOSYAL VE TURİSTİK TESİS BİNASI
ULUSAL ÖZEL MİMARİ YARIŞMA DUYURUSU

Konu: Öğretmen Sosyal ve Turistik Tesis Binası Ulusal Özel Mimari Yarışması
YARIŞMANIN BİÇİMİ: KTMMOB üyeleri arsında Özel Mimari Proje Yarışma Şartnamesine
göre serbest, ulusal ve tek kademelidir.
1.1. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:
1. K.K.T.C'de Mimarlık mesleğini yapabilecek nitelikleri taşımak .
2. KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliği'nden (Zahra Sokak Binası) 150 TL karşılığında
Yarışma CD'si alarak; adres kaydı bırakmak.
3. Yarışmaya katılacak olan Mimar veya Ekip olarak katılacak olan Mimarlardan en az
bir üyenin 5 yıllık mesleki tecrübesinin bulunması.
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:
l Tahir GÖKÇEBEL, KTOEÖS Başkanı;
l Ozan Çoli , ÖYAK Yönetim Kurulu Üyesi.
l Fikret Civisilli , KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi
l Azmi ÖGE (Mimar, İTÜ), KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı
ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:
l Tunç ADANIR (Y.Mimar), KTMMOB Mimarlar Odası
l Turgut MUSLU (Mimar), Turizm Planlama Dairesi Müdürü.
l Uğur U. Dağlı (Prof. Dr.), D.A.Ü İç Mimarlık Bölüm Başkanı
l Cemil Atakara (Yard. Doç.Mimar), U.K.Ü Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Bölüm Başkanı
l Ertuğ ERTUĞRUL (Mimar)
l Ahmed Erkmen (İnş. Y. Müh.)
YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:
l Nezire Özgece (Y.Mimar)
l İbrahim Göymen (İnş. Müh.)
RAPORTÖRLER:
lSimzer Kaya (Mimar)
lFatmagül Öge (Mimar)
ÖDÜLLER:
l 1.Ödül 25.000 TL
l 2.Ödül 15.000 TL
l 3.Ödül 8.000 TL
YARIŞMA SÜRECİ:
Yarışma 10 AĞUSTOS 2015 Pazartesi tarihinde başlayacak, 02 KASIM 2015 Pazartesi
tarihinde saat 17:00'de sona erecektir.
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EYLEMLERİMİZ
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Bakan DÜRÜST Değil! Eylemimiz
22 Eylül 2015 tarihinde kamusal eğitimde yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri bir kez daha dile
getirmek, Milli Eğitim Bakanı
önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Sınıf Geçme Tüzüğündeki
değişiklikle, mesleki itibarımızı
sarsan anlayışı kınamak amacıyla Eğitim Bakanlığı önünde
eylem gerçekleştirdik.
Eğitimde, her yıl temel ihtiyaçların bile giderilememesinin
mantığını anlayamıyoruz. Öğretmenin görevleri arasında olan
ölçme ve değerlendirmeye siyasetin müdahalelerini anlayamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde
Bakanlar Kurulu kararıyla, öğretmenin ölçme-değerlendirmeleri hiçe sayılmış, mesleki
itibarımız ayaklar altına alınmıştır. Kendi öğretmenini itibarsızlaştıran, hiçleştiren bir
yönetim anlayışı kabul edilemezdir. Öğretmenler olarak bu durumu yaratan siyasilerimizi esefle kınıyoruz.
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Umutsuzluk ve Olumsuzlukları Artık Umuda
Dönüştürme Zamanıdır

Sendikal Platform olarak sendikalarımız, 4 Mart 2016 Cuma akşamı “demokrasi,
hukuk devleti, siyasi ahlak, kamusal eğitim, eşitlik, demokrasi” taleplerimizle ortak yürüyüş düzenledik.
Dereboyu, Lefkoşa'nın Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaptığımız yürüyüşte “Umut
Ağacı” adı verdiğimiz umutsuzluğu temsil eden yarı siyah ve umudu temsil eden yarı
beyaz ağaç taşındı.
Tekerlekleri olan, bir yanı siyah, bir yanı beyaz boyalı ağacın her iki tarafına da küçük
tabelalarla notlar asıldı. Umut Ağacı, Platform üyeleri tarafından zincirle yol boyu çekilirken, Sendikal Platform “Özelleştirmelere, Dayatmalara Paketlere Hayır” yazılı büyük
bir pankart açtı.
Umut ağacında karanlığı temsil eden siyah tarafa “siyasi yozlaşma”, “yasa tanımazlık”,
“torpil”, “partizanlık”, “statüko”, “savaş”, “Göç Yasası”, “emek sömürüsü”, “polis devleti”,
“soygun düzeni”, “özelleştirme”, “kölelik” tabelaları asıldı. Aydınlığı temsil eden beyaz tarafta “eşitlik”, “demokrasi”, “insanca yaşam”, “sosyal devlet”, “toplu sözleşme”, “bilimsel
eğitim”, “hukuk devleti”, “kamusal eğitim ve sağlık” gibi tabelalar yer aldı.Ağacın beyaz
tarafı kuşlarla, özgürlük simgeleriyle, kalemlerle, küçük lambalarla süslenirken, siyah
tarafa dikenli teller, adaletsizliği simgeleyen bozuk bir terazi asıldı.
Sendikal Platform adına açıklamayı Sendika Başkanımız Tahir Gökçebel, yaptı.
Gökçebel, “Bu ülkede yaşatılan soygun düzenini, hukuksuzluğu, adaletsizliği, yasa
dışılığı, anti-demokratik uygulamaları, devletin vatandaşın üzerinde estirdiği havai anlayışı protesto etmek için buradayız” dedi.
“En zor dönemde bile ülkede bu kadar çaresizlik, umutsuzluk hakim kılınmadı”
“Bu ülkede, demokrasi, eşitlik, adalet, barış gibi kavramların var” şeklinde konuşan
Gökçebel, “Bunları hatırlatmak için buradayız” ifadesine yer verdi.
“Sadece seyretmekle bir şeyler değişmeyecek...”
“Mücadelemiz sürecek, umudumuz bitmeyecek” vurgusunda bulunan Gökçebel, “Ülkede hiçbir problemin çözülmeyeceğine dair bir hava estiriliyor. Polis teşkilatı bile mafyadan şikayet ediyor” dedi.
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“Sorun çözmek yerine köşeyi dönmek...”
Tahir Gökçebel, siyasetin sorun çözmek yerine köşeyi dönme anlayışına dönüştüğünü
de savunarak, Sendikal Platform'un bu ülkede beyaz bir sayfanın oluşması, umudun
devam etmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.
“Okuldaki öğretmeni, devlet dairesindeki memuru, hastanedeki hemşireyi tamamlamayan bir anlayış...”
KTÖEÖS Başkanı Gökçebel, açıklamasında şunları da kaydetti:
“Göç Yasası gibi bir adaletsizliği konuşarak hükümet olmuş partilerin bile bugün
böyle bir gündemi yok. Ülkede herhangi bir sorunu çözme becerisi olmayan bir hükümet
var. Su sorununu bir yana bırakın, okuldaki öğretmeni, devlet dairesindeki memuru,
hastanedeki hemşireyi, doktoru tamamlamayan, kamu hizmetini veremeyen bir hükümet anlayışı söz konusu.”
“Bu ülkede sadece seyretmekle bir şeyler değişmeyecek” diyen Gökçebel, neden Umut
Ağacı'nı oluşturduklarını da anlattı, “Biz Sendikal Platform olarak bu ateşi yaktık,
umudu ileriye taşıyacağız ama umuda sahip çıkması gereken Kıbrıs Türk toplumudur.
En zor dönemde bile ülkede bu kadar çaresizlik, umutsuzluk hakim kılınmadı. Bu kara
bulutları dağıtmak sadece irade ve mücadele ile olacak” dedi.
Gökçebel, “Umut Ağacı'nın beyaz tarafını bu ülkeye hakim kılana kadar mücadeleye
devam edeceğiz. Barış ateşi de küçük bir kalabalıkla yakılmıştı ama 80 binler sel olmuştu. O iradenin arkasından ülke yağmalandı. Bu toplum bunu seyrederek geleceğini
karatmayacak. En azından Sendikal Platform karşı duruş sergilemeye devam edecek”
şeklinde konuştu.
Umut Ağacı'nın bir sonraki durağı
Gökçebel'in konuşmasının ardından “Umut Ağacı”, Pronto Çemberi üzerine bırakıldı.
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SENDİKAL PLATFORM OLARAK
ÜLKE GENELİNDE EYLEM VE GREV
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşatılan katliamla 1974’ten sonra oluşturulan rejimin insanımıza değer vermediği;
omurgasız siyasetin kuklalık, yalakalık dışında hiçbir sorunu çözmediği, sorumluluk
üstlenmediği, bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu ülkeye dayatılan paketler, nüfus, denetimsizlik, yol güvensizliği, kaçak işçiler, çalışma izinleri, öğrenci taşımacılığı ile ilgili
uygulamalar ile ülke insanını perişan eden kukla hükümetler hesap vermelidir.
1 Aralık 2016, Perşembe günü Sendikal Platform içindeki sendikalar ülke genelinde
Grev ve Eylem gerçekleştirdi. Saat 11:00’de Başbakanlık önünde toplanılarak, kitlesel
olarak cenaze törenine katılındı. Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Okullarına bağlı tüm okullarımızda grev ve eylem gerçekleştirdik.
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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak

Liderlere destek belirttik

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs olarak 14 Aralık 2016 tarihinde İki Toplum Lideri Sn. Mustafa Akıncı ve Sn. Nikos Anastasiadis’e müzakere sürecinde destek
belirttik.
İnisiyatif olarak önce Cumhurbaşkanı Akıncı’yı sonra da Sn. Anastasiadis’i ziyaret
ederek destek içeren mektup verildi.
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs olarak, çözüme destek için yürüyüş düzenlendi.

Liderlere Ortak Çağrı ve Destek Mitingi
Gerçekleştirildi

Sendikamızın içerisinde yer aldığı İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Çözüm
ve Barış Platformu ve PEO öncülüğünde 10 Ocak 2017 Salı 19:00’da Ledra Palas Ara
Bölgede iki toplumlu etkinlik gerçekleştirildi. Kıbrıs sorununun çözümü için müzakere
sürecinin kritik bir aşamaya girdiği ve Cenevre’deki müzakere sürecinin başarılı bir sonuca götürülmesi beklentimizi hep birlikte haykırdık. Bu etkinlik aracılığıyla, görüşme
sürecini desteklediğimizi ve liderlerden Kıbrıs’a, barış ve adamızın yeniden birleşmesi
adına olumlu haberlerle dönmelerini beklediğimizi hep birlikte ortaya koyuldu.
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Lefkoşa Merkez Okullarında

GREV ve EYLEM Gerçekleştirdik

16 Aralık Cuma günü 08:00-13:00 saatleri arasında Lefkoşa Bölgesi Okullarında Grev
ve Eylem gerçekleştirerek,
Dünya saatine geri dönülmesi için,
Yaşanan cinayetlerin sorumlularının hesap vermesi için,
Alınmayan önlemler için, Yol güvenliği için,
Yetkilileri uyarmak için, İnsanca yaşam için,
Canlarımızı artık kaybetmemek için,

SENDİKAL GÜCÜMÜZLE, KARARLILIĞIMIZLA,
BİRLİK ve BÜTÜNLÜĞÜMÜZLE
Girne Dağ yolunda kaza yerine öğretmenlerimizle giderek kaybettiğimiz canlarımızı
anarak, alınmayan önlemleri protesto ettik.
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Zamtomlar Karşısında Sessiz Kalmayacağız

19 Ocak 2017, Perşembe günü halkın alım gücünün yok edilmesine rağmen zamlara
devam eden hükümeti Maliye Bakanlığı önünde protesto ettik.
Hayat pahalılığı ve alım gücünün yok edilmesi karşısında zamlara devam eden UBPDP hükümetinin politikalarını Maliye Bakanlığı önünde protesto ettik. Eylemde konuşan
Genel Sekreterimiz Vedat Tek, bu yıl protokol görüşmelerinin bütçe görüşmelerinden
önce başlamasına rağmen görüşmelerin sonuçlandırılmadığına dikkat çekti. Tek, “görüşmeler sonuçlandırılmadan hükümet zamlara başladı” dedi. Eylemde basın açıklamasını Mali Sekreterimiz Selma Eylem okudu.
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BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE
BAKANI SERDAR DENKTAŞ’TAN
BÜYÜK YALAN

26 Ocak 2017 tarihinde KTOEÖS, KTAMS ve KTÖS olarak zamları ve Ocak 2011’den
itibaren kamuda işe başlama maaşlarını düşüren yasanın iyileştirilmemesini, Göç Yasası
çalışanlarına HP dışında artış verilmemesini protesto etmeye yönelik Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdik. Zamlar ve Ocak 2011’den itibaren devlette işe başlayanların maaşlarını arttıracak uygulamalar hayata geçirilmediği
için daha geniş çaplı eylemler yapılacağı uyarısında bulunduk.
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OKULUMA DOKUNMA

31 Ocak 2017 tarihinde öğretmen, öğrenci, veli, eski mezunlar ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu ve sendikamızın da içerisinde yer aldığı Anafartalar İnisiyatifi, başka
bir yere taşınması gündemde olan Girne Anafartalar Lisesi’nde eylem gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın, Anafartalar Lisesi’nin , Karakum’da inşası
devam eden okula taşınacağı ve okulun mevcut yerinin, eğitim amaçlı farklı projeler için
kullanılacağı yönündeki açıklamasının ardından , tarihi okulun kent dışına taşınmasına
karşı çıkmak amacıyla mücadele başlatan Anafartalar İnisiyatifi, 31 Ocak 2017 tarihinde
eylem gerçekleştirdi.
Girne Anafartalar Lisesi binası önünde toplanan katılımcılar pankartlar açtı,burada
oluşturulan anı defterine düşüncelerini yazarak imzaladı.
Eylem , okulun emekli beden eğitimi öğretmeni Hasan Karallıgil’in katılımcılara içtima
yaptırmasının ardından , Anafartalar Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Eylem de Anafartalar İnisiyatifi adına ,konuşma yapan , okulun eski
mezunlarından,Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Cenk Mutluyakalı
,Anafartalar Lisesi’nin Girne’nin,belleği, sembolü, karakteri olduğunu vurgulayarak,
okulun İngiliz döneminden bugüne hizmet verdiğini anımsattı.
Anafartalar’ın sadece bir lise değil, bir tarih olduğunu dile getiren Mutluyakalı, bu
okulun birçok kuşakta önemli izleri olduğunu söyledi.
Mutluyakalı, Anafartalar Lisesi’nin, tüm fiziksel altyapısı ve teknik donanımıyla , lise
eğitimine uygun olduğu görüşünü dile getirdi.
Eğitim bilimcilerinin, okulun alt yapısının lise eğitimine uygun olduğuna vurgu yaptığını anımsatan Mutluyakalı, Girne Turizm okulunun kültür derslerinin Anafartalar lisesi öğretmenleri tarafından verildiğine de dikkati çekti.
Girne okullarındaki sorunların, nüfus yoğunluğundan kaynaklandığını ve günü birlik
projelerle çözülemeyeceğini ifade eden Mutluyakalı, bölgeye yeni okullar yapılması gerektiğini söyledi.
Mutluyakalı, okulun taşınmasına yönelik adımların atılması halinde, tüm mezunların
birlikte mücadele vereceğini kaydetti.
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Sendikal Eğitimlerimiz
Konferanslarımız
Etkinliklerimiz
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2014-2016 KTOEÖS Eğitim/Seminer/Etkinlikleri
29 Ağustos 2014 Cuma Dome Hotel – Girne Yönetim, Disiplin Ve Denetleme Kurullarımıza Yönelik Sendikal Eğitim
30 Ekim 2014, KTOEÖS Lefkoşa KTOEÖS ve KUİR Kıbrıs Derneği Ortak Organizesiyle LGBT konulu Eğitimi 17:00 – 20:00
11 Mart 2015, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla KTOEÖS “Kadının
Görünmez Emeği” Paneli Saat 17:00 - 19:00 Yer: KTOEÖS Lefkoşa Merkez Binası, Konuşmacılar: Çiğdem Dürüst Falay, Fatma Lisaniler, İbrahim Özejder
14 Mart 2015, 10:00-16:30'da Girne Dome Hotel'de sendikamızın organizesiyle uluslar arası “Nitelikli Kamusal Eğitim” Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran KARACA“Türkiye Eğitim Sisteminin İrdelenmesi, BLBS Başkan Yardımcısı Stefan NOWATSCHIN
“Kamusal Eğitimde Almanya Örneği”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa ÖNGÜN “Eğitimde Alternatifler: Singapur ve Finlandiya
Örnekleri” Araştırma verilerinin sunumu ve yorumlanması Kıbrıslı Rum Orta Eğitim Öğretmeni Yiannos SOCRATOUS “Finansal Kriz döneminde Kıbrıs Rum Eğitim Sistemi”

13 Haziran 2015, “2008 sonrası Öğretmenlerin (Çalışanların) Gasp Edilen Haklarına
karşı Etkili Mücadele Yöntemleri” Yer: Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi Saat 08:30 –
17:30 Sunumlar: “Kamusal Eğitimin ve Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü” Dr. Erkan
AYDOĞANOĞLU (Eğitim-Sen Eğitim Uzmanı), “Sosyal Güven(siz)lik ve Göç Yasasında
Gasp Edilen Haklar Nelerdir?” Alper BARKINAY, SWOT Çalışması Muharrem AMCAZADE
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2008 Sonrası Öğretmenlerin (Çalışanların) Gasp
Edilen Haklarına Karşı Etkili Mücadele Yöntemleri
Çalıştayımız Gerçekleştirdi.
Yeni uygulanan ekonomik politikalar, kriz bahanesi ile birlikte bütün çalışanlara, kamusal eğitime ve öğretmenlik mesleğine büyük darbe vurmuştur. Öğretmenlerimiz dahi
farklı yasalara hapsedilerek birçok çalışanın hakları budanmıştır. Hayat pahalılığı dondurulmuş, alım gücü tükenmiştir. Özellikle 2008'den sonra istihdam edilen öğretmenlerimiz için emeklilik yaşı 60'a çıkarılmış, prim kesinti oranları artırılmış, emeklilik maaşı
azaltılmış, ikramiyesi ve kadın öğretmenlerin yıpranma payı kaldırılmış, birçok hakkı
budanmıştır. Sosyal güven(siz)lik yasası ile de %40 maaşı azaltılan öğretmenlerin mezara
aç gitmelerine neden olacak şekilde emekli maaşı 1.000 TL civarına çekilmiştir.
Öğretmenlerin ve çalışanların farklı yasalara zorla sokularak haklarının gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Çalışanların fakirleştirilerek köle yapılmasına kabul etmiyoruz.
Bu amaçla ve mücadelemiz doğrultusunda 13 Haziran 2015 tarihinde 2008 Sonrası Öğretmenlerin (Çalışanların) Gasp Edilen Haklarına Karşı Etkili Mücadele Yöntemleri Çalıştayımızı gerçekleştirdik.
Kamusal eğitimin metalaştırılması, öğretmen haklarının budanmasının gerçek nedenleri, uygulamaya sokulan yeni ekonomik politikaların neler olduğu konularında bilinçlendirmenin sağlandığı çalıştayımızda, yapılan SWOT analizi çalışmasında bu
politikalar karşısında etkili mücadele yöntemleri üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayımıza katılan ve katkı koyan tüm dostlara ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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16 Ocak 2016, ETUCE üyesi Kıbrıslı Öğretmen Sendikalarının ortak organizesiyle “Barış
Kültürünü Oluşturmada Eğitim Rolü” konulu uluslar arası konferans. Yer: Chateau Status BM Ara Bölge
26 Şubat 2016, Cuma KTOEÖS ve British Council ortak organizesiyle Saat: 14:30 KTOEÖS Merkez Binasında Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Yönelik Kıbrıs Türk Toplumuna
Yönelik Avrupa Birliği Burs Programı 2016-2017 Bilgilendirme Semineri
10 Mart 2016, Perşembe KTOEÖS organizesiyle saat 17:30-19:30 KTOEÖS Merkez Binasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi” Semineri. Avukat Öncel Polili, Avukat
Faika Deniz Paşa, Kadın Hakları Aktivisti, Selen Lermioğlu Yılmaz
13 Mayıs 2016, KTOEÖS organizesiyle “Başka Bir Eğitim Mümkündür” Uluslar arası
konferans Yer: KTOEÖS Saat: 14:30 - 17:30 Konuşmacılar: Prof. Dr. Mesude Atay,” Din
Eğitiminin Pedagoji Ve Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi”, İsmail SAĞDIÇ Eğitim Sen Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreteri “Kamusal Eğitimin Ve Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü”, Eğitim-Sen Uzmanı İlker Akçasoy, “Eğitimin
Dinselleştirilmesi Süreci Ve Laik Eğitim Mücadelesi”
24 Haziran 2016, Cuma 09:30 - 15:30, KTOEÖS organizesiyle KTOEÖS Lefkoşa Merkez
Ofisi “İnsan Hakları Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri” Eğitmenler: Faika Deniz
Paşa & Burcu Okur
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“2008 sonrası Öğretmenlerin (Çalışanların) Gasp
Edilen Haklarına karşı Etkili Mücadele Yöntemleri”
Çalıştayımız Gerçekleşti
13 Haziran 2015 Cumartesi Mağusa Kültür ve Kongre Merkezinde tüm gün gerçekleştirilen çalıştayımızın açılışında 2008 sonrası öğretmenler adına üyemiz Meryem Yıldız,
Başkanımız Tahir Gökçebel ve Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Mesut Fırat birer konuşma yaptı.
1.Oturumda Eğitim-Sen eğitim uzmanı, Dr Erkan Aydoğanoğlu “kamusal eğitiminin ve
öğretmenlik mesleğinin dönüşümü” konulu sunum ve ardından 2. Oturumda da Sn
Alper Barkınay “Sosyal güven(siz)lik ve göç yasasında gasp edilen haklar nelerdir?” Konulu sunum gerçekleştirdi.
Öğleden sonra workshop çalışması yapılarak, Muharrem Amcazade önderliğine SWOT
çalışması gerçekleştirildi. Çalıştayımıza katılan ve katkı koyan tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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“Ergenlerde Madde Bağımlılığı Tespit
ve Mücadele Yöntemleri”
24 Mart 2016 Perşembe günü 14:00-17:30 saatleri arasında tüm branş öğretmenlerimize,
25 Mart 2016 Cuma günü 09:00-16:30 saatleri
arasında ise Psikolojik Rehber Danışmanlık öğretmenlerimize yönelik her zaman güncelliğini
koruyan ve ürkütücü bir şekilde yaşamımızda
yer alan madde bağımlılığı konusunda “Özgürce
Yaşa” sloganı ile Sn. Dr. Kültegin Ögel'in katılımıyla sendikamız “Ergenlerde Madde Bağımlılığı
Tespit ve Mücadele Yöntemleri” konulu hizmet içi
eğitim çalışması düzenlemiştir.
Özellikle gençlerimiz için büyük bir tehdit teşkil
etmekte olan madde bağımlılığına karşı mücadele,
konuya hakimlik, bilinçliliğin artması için sendikamız öğretmenlerimize yönelik böyle bir eğitimi ve
atölye çalışmasını gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

Zühre ÖZKARAMAN
KTOEÖS Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu (a.)
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5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Etkinliklerimiz

Ortak Basın Toplantısı
Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi
(ETUCE) üyesi Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları
olarak 2015 - 5 Ekim Dünya Öğretmenler
Günü dolayısıyla 2 Ekim Cuma günü saat
11:00’de BM Ara Bölge’de yer alan Kıbrıs
Toplum Medya Merkezinde (CCMC) ortak
basın toplantısı gerçekleştirdik.
Basın toplantısında 3 dilde ortak hazırlanan metin sonrasında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk basın mensuplarımızın sorularına
cevap veren sendikalarımız özellikle milat olarak nitelendirilen ve 10 Ocak 2015 tarihinde
ETUCE’nin de teşviki ve desteğiyle Kıbrıslı Öğretmen Sendikalarının ortak işbirliği yapma
yönünde imzalanan işbirliği anlaşmasına değinerek, bu tarihten itibaren sendikaların
rutin toplantılar gerçekleştirdiği, bu yönde de ortak etkinlikler ve adamızda kalıcı ve sürdürülebilir barış için ortak mücadele çalışmaları yapıldığı vurgulanmıştır.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde Ortak Resepsiyon ve
Barış Temalı Sergi
ETUCE üyesi 5 Kıbrıslı Öğretmen Sendikası, KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, OLTEK ve
POED olarak Şubat 2015 tarihinde imzalanan ortak işbirliği anlaşması temelinde BM
Ara Bölgede Chateau Status’ta Yönetim Kurulları çerçevesinde bu yıl ilk kez ortak resepsiyon gerçekleştirdik. Resepsiyonda 5 sendika başkanı Türkçe ve Rumca konuşmalar
yaparak atılan bu ilk adımın ileriki yıllarda daha geniş çapta tüm öğretmenlere yaygınlaştırılması ve işbirliğin pekiştirilerek ortak çalışmaların devamının getirilmesi temennilerinde bulunuldu.
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5 Ekim Dünya Öğretmenler günü
Panel ve Kokteylimiz Gerçekleşti
5 Ekim 2016 Çarşamba Günü 19:00-20:30 saatleri arasında Fullbright'ta Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi - ETUCE ve Eğitim Enternasyonali - EI üyesi Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN ve Kıbrıslı Rum Öğretmen Sendikaları
OELMEK, POED ve OLTEK ortak organizesiyle, 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü vesilesiyle Seçilmiş Kurullara Yönelik "Güncel Eğitim Sistemleri Sorunları ve Öğretmen Çalışma Koşulları" Paneli gerçekleştirildi. Panelin ardından sendikaların tüm üyelerine
yönelik 20:30'da Dayanışma Evinde Kokteyl düzenlendi.
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Eğitim- Kültür- Sanat Etkinliklerimiz Gerçekleşti
KTOEÖS gerek kitlesel, gerekse toplumsal olarak vermekte olduğu mücadele çerçevesinde örgütsel ve kültürel olarak yapılan etkinliklerin bir parçası olarak 12 – 14 Mayıs
2016 tarihleri arasında Eğitim, Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirdi.
İki yılda bir yaptığımız ve üyelerimizin resim, heykellerinin yer aldığı sergimiz Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılışıyla 12 Mayıs – 20 Mayıs 2016 tarihinde sendika
merkez binamızda sergilendi. HAKLAR’ı söylemlerle, eylemlerle algılamayanlara bir de
SANATIN DİLİYLE anlatmak amacıyla bu yıl sergi konseptimizi ‘Hak’ olarak gerçekleştirdik.
13 Mayıs tarihinde KTOEÖS olarak eğitimin; bilimsel, demokratik, çok kültürlü, laik,
nitelikli ve her çocuğa eşit fırsat tanıyan parasız ve kamusal olmasının mücadelesi çerçevesinde “BAŞKA BİR EĞİTİM SİSTEMİ MÜMKÜNDÜR” konulu eğitim seminerimiz gerçekleşti. Eğitim seminerimizde Sn. Prof. Dr. Mesude Atay, Akademisyen “Din Eğitiminin
Pedagoji ve Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitim Sen Örgütlenme ve Yükseköğretim sekreteri Sn. İsmail SAĞDIÇ “Kamusal Eğitimin ve Öğretmenlik Mesleğinin
Dönüşümü” ve Eğitim Sen Uzmanı Sn. İlker AKCASOY “Eğitimin Dinselleştirilmesi Süreci ve Laik Eğitim Mücadelesi” konulu sunumlar gerçekleştirdi, katılımcılar konu üzerine konuşmacılarla sohbet etme fırsatı buldu.

409

KTOEÖS Müzik, Kültür ve Sanat Şöleni
14 Mayıs 2016 tarihinde sendikamızın ilk kez gerçekleştirdiği ve geleneksel olarak
gerçekleştirmeyi hedeflediği KTOEÖS Müzik, Kültür ve Sanat Şöleni sendikamız binası
önünde saat: 19:00 – 23:00 arası gerçekleşti. KTOEÖS Halk Dansları Ekibi, Lirik Şiir
Grubu, Öğretmen Grupları ve Solistler, TELSİM Liseler arası Müzik Yarışmasında Dereceye Giren Gruplar tarafından konserlerin gerçekleştirildiği şölenimizde ayrıca kültür,
kitap ve geleneksel yemek standları kuruldu.
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Nazım Hikmet’i Anma

2 Haziran 2016 tarihinde KTOEÖS,
Kıbrıslı Rum Öğretmenler İnisiyatifi İki
Toplumlu Nazım
Hikmet Anma Konseri Namık Kemal
Meydanında gerçekleşti.

3 Haziran 2015 tarihinde Şarkı, Şiir ve
Dramayla sendikamızda andık. Metin
Kavaz, Androulla Shati,
Dervişe Güneyyeli
Kutlu ve Angelos Papageorgiou’ya, ayrıca gecemize katılan
üyelerimiz, diğer sendikalardan yetkililer ve
Kıbrıslı Rum meslektaş
ve arkadaşlarımıza
sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.
3 Haziran 2014 tarihinde Nazım Hikmet
Ran’ın Cezaevi arkadaşı, ünlü ressam Sn.
İbrahim Balaban ile
Nazım Hikmet Ran’ın
ölüm yıldönümü münasebetiyle sendikamızda Söyleşimiz
gerçekleşti.
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EUROSCOLA 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı
Avrupa Parlamentosu Euroscola Programına
KTOEÖS olarak 5 Sorumlu Öğretmen
ve 25 Öğrenci gönderdik.

Avrupa Birliği organizasyonu olan ve AB Parlamentosu yapısı ve işleyişi hakkında
Strazburg’da bilgi ziyareti programı olan Euroscola Programı, ilk kez Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi EUPSO, KTOEÖS ve KTÖS işbirliği ile 2016-2017 akademik döneminde gerçekleşti.
Avrupa Parlamentosu Ofisi tarafından hazırlanan EuroQuiz'de başarılı olan 16 – 18
yaş arası toplam 50 Kıbrıslı Türk ve 50 Kıbrıslı Rum öğrenci programa katılmaya hak
kazanırken, sorumlu öğretmen olarak katılmak için sendikamıza müracaat eden ve
belirlenen kriterlere uygun olan öğretmenlerimiz arasında kura çekimi gerçekleşerek 5
sorumlu öğretmenimiz sendikamızın kontenjanıyla programa katıldı.
Sendikamıza ayrılan 25
öğrenci kontenjanında ise
ilk kez eşit fırsat temelinde
tüm okullara çağrı yapılarak, Euroquiz için müracaat kabul edildi.
İleriki akademik dönemlerde de Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi ve KTÖS
ile EuroScola programı ile
ilgili işbirliğimizi sürdürmeyi hedeflemekteyiz.
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Mülteci Çocuklarımızla Atölye Çalışmalarımız
Yaşları 4 ile 15 arası değişen 16 mülteci çocuğun iki
ay boyunca Kıbrıs Türk Orta
Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Mülteci Hakları Derneği işbirliğiyle gerçekleşen
sanat atölyesinden çalışmaların yer aldığı serginin açılışı
17 Haziran Cuma günü
18:00’de Lefkeliler Hanı yanındaki meydanda gerçekleşti. Çocuklara sanatla daha
yakından tanışma fırsatı sağlama amacıyla düzenlenmiş
olan atölye çalışmaları gönüllü öğretmenler tarafından
yürütüldü. Atölyenin bir
diğer amacı, savaş, yıkım,
korku gibi travmalarla yüzleşmiş çocuklara kendi deneyimlerini, duygu ve
düşüncelerini güvenle ve özgürce ifade edebilecekleri bir
alan sağlamaktı. Her çocuktan seçilmiş iki işin yer alacağı sergi, Dünya Mülteciler
Günü etkinlikleri çerçevesinde 17-18 Haziran 2016
süresince halka açık sergi-
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OĞUZ TÜRKMEN HALI SAHA TURNUVALARIMIZ
12. OĞUZ TÜRKMEN HALI SAHA TURNUVAMIZIN ŞAMPİYONU
SSEML+HTL KARMASI OLDU.
SSEML+HTL KARMASINA 3-2 YENİLEN BTMK+HSİK 2. OLDU .
3. LTL+DO AYNİ SKORLA 3-2 OVO+LYL YENMEYİ BAŞARDI VE BU YILI TAMAMLANMİS OLDU .
ÖDÜL TÖRENİNDE OĞUZ TURKMEN İN AİLESİ KATILARAK TURNUVA DA FİNALE
KALAN ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZA ANI ÖDÜLERİNİ TAKDİM ETTİLER…..
AYNİ ZAMANDA EN KIDEMLİ OYUNCU ÖDÜLÜNÜ DE GEÇEN SENE DE BU ÖDÜLE
LAYIK GÖRÜLEN MUSTAFA ŞEVKETOĞLU ALMIŞTIR.

11. Oğuz Türkmen Halı Saha Turnuvamızın final maçı 16 Haziran 2015 Salı
18.00’de Göçmenköy (Fuar Karşısı) Halı Sahasında oynandı.
ŞAMPİYON : DEĞİRMENLİK+CUMHURİYET LİSESİ
2. ERENKÖY LİSESİ
3. POLATPAŞA LİSESİ
3.LTL+DEMOKRASİ ORTAOKULU
ÖDÜLLER OĞUZ TÜRKMEN İN AİLESİ TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.
TURNUVALARIMIZDA EMEĞİ GEÇEN VE KATILAN TÜM OKULLARIMIZA TEŞEKKÜR
EDERİZ.
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Bölgesel Dayanışma Yemeklerimiz Gerçekleşti
Dayanışma yemeklerimizde 25 hizmet yılını tamamlayan üyelerimize
onur plaketi takdim edildi.
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Baf Okullarını ve Meslektaşlarımızı Ziyaret Ettik
Her yıl yapılan karşılıklı
ziyaretler kapsamında, 3
Şubat 2017 tarihinde KTOEÖS ve KTÖS olarak, Baf
Bölgesinde yer alan Baf
Devlet Anaokulu, Saint
Kondeas İlkokulu, Saint
Charalambus Lisesi okulları ziyaret edilerek ardından Belediye Başkanı ile
toplantı gerçekleştirildi ve
sanat galerisindeki iki toplumlu sergi gezildi.
İki Toplumlu Öğretmen
İnisiyatifi’ne bağlı Kıbrıslı
Rum öğretmenlerle 28 Aralık 2016 tarihinde kuzeyde yer alan okullara gerçekleştirilen okul ziyaretlerinin devamı
olarak KTOEÖS ve KTÖS’e bağlı öğretmenlerimiz Baf’da misafir edildi.
İlk ve orta eğitim öğretmenlerinden oluşan gruba, Baf’ın en seçkin ilkokul, ortaokul
ve Lise düzeyi okulları ev sahipliği yaptı. Bu ziyaretlerde öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunuldu, eğitim sistemi ve devam eden eğitim faaliyetleri incelendi.
Öğretmenler, iki toplumda da şoven ve ırkçı söylemlerden vazgeçilmesi ve Kıbrıs’ta
bir an önce çözümün ve barışın gelmesi dileğinde bulundu.
Okul ziyaretleri ardından grup Baf Belediye başkanı Fedonas Fedonos ziyaret edildi.
Baf Belediye Sarayı’ında gerçekleşen buluşmadaki samimi sohbet ardından hediye takdimi yapıldı.
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Geçmişle Yüzleşerek ve Tarihimizdeki Hataları
Görerek Yeni İmkanlar Yaratmalıyız

KTOEÖS, KTÖS, İki Toplumlu Öğretmen İnisiyatifi ve PROODEFTIKI’ye bağlı iki toplumun öğretmenleri olarak 7 Şubat 2017 tarihinde Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvarları’na ziyaret ve toplantı gerçekleştirdik.
Toplantı sonrası Ortak Açıklama yayınlandı.
Ülkemizin yakın tarihi şiddetle, kanla ve gözyaşıyla yazılmıştır. Yaşanılan acıların
karşılıklı olduğunu vurgulayarak, barış ve birlikteliği kucaklayacak bir eğitim sistemi
yaratarak, barışçı neslin yetişeceği yeni bir Kıbrıs için çaba harcamalıyız. Bu sebeple
KTÖS, KTOEÖS, İki toplumlu Öğretmen İnisiyatifi ve PROODEFTIKI’ye bağlı iki toplumun öğretmenleri olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı 7 Şubat Salı saat 15.00’de ziyaret ettik. Bu ziyaretle de ülkemizin karanlık
geçmişi ile bir kez daha karşı karşıya geldik.
Laboratuvarda görmüş olduğumuz kayıp hayatlara ait kalıntılar, ülkemizde çözüme
ve barışa ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, bizlere tüm çıplaklığıyla yeniden ve daha
da güçlü bir şekilde göstermiştir.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tüm üyelerinin ve çalışanlarının uyum içinde, tarihimizin
bir dönemine ışık tutmak ve kayıp yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltmak için
yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve sonuç aldıklarını görmek, iki toplumun birleşmesi ve barış içinde bir yol çizmesi için daha çok birlikte çalışmanın gerekliliğini hepimize fazlasıyla hissettirmiştir.
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Geçmişimizin cinayetler, göçler, işgaller, tecavüzler ve çok büyük acılar içinden geçmiş
olduğunu görüyoruz. Kendini mağdur gösteren, çatışmacı ve karşılıklı suçlama kültürüne dayalı şövenist, ırkçı, cinsiyetçi, dindar eğitim sistemleri yerine barış kültürünü,
yakınlaşmayı, işbirliğini, dayanışmayı, karşılıklı hoşgörü ve empatiyi hedefleyen bir eğitim anlayışı geliştirmeli ve toplumsal dönüşümlerimizi bu anlayışla gerçekleştirmeliyiz.
Yaşananların bir daha yaşanmaması ve acılarımızın bir kez daha tekrar etmemesi, adamızın kalıcı federal bir çözüme ulaşabilmesi ile mümkün olacaktır. Verdiğimiz mücadeleyi, hem siyasal anlamda hem de karşılıklı bilimsel, demokratik, laik, barışçı eğitim
sistemlerini dönüştürerek barış ve federasyon yönünde güçlendireceğimizi vurgulamak
isteriz.
Geçmişle yüzleşerek ve tarihimizdeki hataları görerek yeni imkanlar yaratmak; temelleri sağlam bir gelecek için çok önemli bir süreç olacaktır. Yaşananların görmezden gelinmesinin ya da acıları malzeme ederek oluşturulacak politikaların bu ülkeye hiçbir
faydası olmayacak, aksine düşmanlıkları daha da pekiştirecektir. Oysa bizim ihtiyacımız
iki toplumun hatalarıyla yüzleşmesi, düşmanlık değil dostluk, ayrılık değil birleşme ve
barış yoludur.
1963-64 ve 1974 olaylarında hayatlarını kaybetmiş tüm Kıbrıslıları saygı ile anarken,
hala kayıp olan insanlarımızın kalıntılarına ulaşabilmek, ailelerin acılarını ve yaslarını
bir nebze olsun azaltabilmek ve kayıp yakınlarının yarım asırdır süren acılı bekleyişlerinin son bulmasını sağlamak bizler için oldukça önemlidir. Bu sebeple o döneme tanıklık etmiş herkese çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen kayıpların gömü yerleri ile ilgili
bilgilerinizi Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşın. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına katkı koymak ülkesini seven ve bu adada yaşayan herkesin görevi olmalıdır.
Saygılarımızla,

KTOEÖS, KTÖS, İki Toplumlu Öğretmen İnisiyatifi, PROODEFTIKI
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YAYINLARIMIZ
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HAFTALIK E- BÜLTENLERİMİZLE ÜYELERİMİZİN
SENDİKAL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİ
TAKİP ETMELERİ SAĞLANDI.
3 YIL İÇERİSİNDE 100'E YAKIN
E-BÜLTEN YAYINLANDI.
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ETKİNLİK AFİŞLERİMİZDEN
SEÇTİKLERİMİZ
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14. BÖLÜM
Mali Raporlarımız
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