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BASIN AÇIKLAMASI 

         

Eğitim Yılının ortasına gelmek üzereyiz, ilk sınavlar kısa bir süre sonra başlayacaktır. 

Adaletsizce hakkı olmayanları ihtiyaç olmayan alanlara yönetici, öğretmen, hademe, sekreter 

atayan UBP Hükümeti ihtiyaç olan alanları, okulları ise boş bırakmaya devam etmektedir. 

Binlerce Öğretmen adayı işsiz dururken bir yandan partizanlık yapılarak gençler harcanmakta, 

diğer yandan AKP torpilli T.C vatandaşı öğretmenler getirtilerek çift maaşlı olarak istihdam 

edilmektedirler. 

     Ülkemizin kaynakları Yabancı Sermayeye peşkeş çekilirken, birçok alanda halkın 

gözleri önünde yağma, israfa devam edilmektedir. Doktor,  öğretmen dahi istihdam 

edilemezken tasarruf yapıldığından bahsedilmektedir. Ortada beceriksizlikten öte kasıt vardır. 

Hastahanelerimize, okullarımıza, ülkemize sahip çıkmamız gerekmektedir. 

       Üç yıldır emekliye, iççiye, asgari ücretliye tek kuruş artış verilmemiştir. Dayatma 

paketlerin geçirilmesi ile yeni istihdam edilen gençlerin maaşları Türkiye’deki maaşların da 

altına çekilmiştir. Yolluğu, lojmanı olmayan Karpaz ve Lefke’ye çift kadro olarak atanan 

yüzlerce öğretmen bile anne ve babasından haçlık almaya mahkûm edilmişlerdir. Okullar 

öğretmensizken yüzlerce öğretmen adayı işsiz beklemektedir.  Toplumun öğretmenleri bile 

fakirlik, açlık sınırına çekilmiştir. Öğretmenlere bile yasal hakları olan ve Türkiye’de dahi 

ödenen hazırlık ödeneği, ek ders ücreti gibi yasal ödenekleri ödenmemektedir.  

         Devleti Yönetenler kriz bahanesi ile halkın  % 80’nini fakir, işsiz, mülksüz hale 

getirmek istemektedir. Halk bir yandan fakirleşirken bir avuç kişi, şirket, banka, bürokrat 

semirmektedir. Halk temiz su bulamaz, eğitim, sağlık, belediye hizmeti alamaz duruma 

getirilmiştir. Orta sınıfın tamamen çökertilmesi planlanmaktadır. İşsiz, fakir bir halkın 

kaderine razı bir hale gelmesi bu arada da ülkenin zenginliklerinin yağmalanmasının devam 

etmesi istenmektedir. AKP ve İşbirlikçi UBP Hükümeti bu politika ile bu toprakları yurt 

edinen insanları yok etmek için yemin etmiş görünmektedir. Bir yandan yurttaşlar yok 

edilirken yaratılan yeni sermayeye ucuz, örgütsüz, sorunsuz vatandaşlar yapılarak göç 

edenlerin yeri doldurulmak için çalışılmaktadır. 

         Birkaç şirkete, sermayedara, üst düzey siyasetçi ve bürokrata yönelik yaratılan bu 

rejimle kavgayı büyütme zamanı gelmiştir. Yurt, gelecek kaygısında olan tüm partili, 

sendikalı, sendikasız, genç, emekli, öğrenci, esnaf topyekün mücadele ile bu rejimi, sistemi 

geriletebilir. Kıbrıs’ın Kuzeyinde yaşayan bizlerin de daha adil bir düzende dünya vatandaşı 

olarak İNSANCA YAŞAMA HAKKIMIZ vardır. Bu hakkımızı geri alana kadar küçük, 

günlük çıkarlar için küçük mücadeleler yerine ortak büyük mücadeleyi örgütlemeliyiz. 
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