
-1-

52. OLAĞAN GENEL KURUL

2017 - 2020 

28 Mart 2020, Lefkoşa

KTOEÖS
KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM 
ÖĞRETMENLER SENDİKASI

ÇALIŞMA RAPORU
VE

MALİ RAPOR



-2-

Adres: Abdullah Parla Sokak, 
              Çağlayan, Lefkoşa - Kıbrıs

 228 79 71  Tel:

228 86 48Faks: 

info@ktoeos.org  E-posta: 

 www.ktoeos.org Web:

Eğitim Enternasyonali 
Kurucu Üyesi

E
T
U
C
E

CSEE

İLETİŞİM

KTOEÖS
KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM 
ÖĞRETMENLER SENDİKASI



-3-

1- Yoklama ve açılış
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KTOEÖS Yen� Dönem�nde de Mücadeles�ne Devam Edecekt�r

Değerli Üyelerimiz

            Ülkemize baktığımız zaman gördüğümüz tablo ne yazık ki hiç de iç açıcı değildir.
 Yıllardır TC hükümetleri tarafından dayatılan ve ülkemizi yöneten birçok basiretsiz hükümet 
tarafından uygulamaya konan politikalarla ülkemiz bugün TC'nin alt yönetimi haline getirilmiştir.
 Asimilasyoncu ve entegrasyoncu nüfus politikalarıyla demografik yapımız bozulmuş siyasi 
irademizin elimizden alınması hedeflenmiştir. 
 Hiç alışkın olmadığımız tacizler, tecavüzler, şiddet olayları ve kriminal suçlar her geçen gün 
artmaktadır.
 Casinolar, gece kulüpleri, kara para aklama, bet ofisler, mafya, uyuşturucu, insan kaçakçılığı 
yanında TC bankaları, üniversiteleri, otelleriyle ülkemiz yeşil sermayeye peşkeş çekilmiş çevre yağma talan 
edilmektedir.
 Merkez bankasından polisine, sivil savunmasına, vakıflar idaresine kadar her kurumumuza el 
konulmuştur.
 Ekonomik paketler çare olma yerine göç etmeyi getirmiş üretimi bitirmiştir.
 Gittikçe artan döviz karşısında çalışanların alım gücü gerilemekte asgari ücretle çalışanlar açlık 
sınırında yaşamaya, özel sektör çalışanları sendikasız güvencesiz sömürü düzeninde çalışmaya mahkum 
edilmektedir.
 Çevre, sağlık, trafikle ilgili yeterli ve etkili politikalar üretilmediğinden ölüm oranı artış 
göstermektedir.
 Kanser vakaları artmakta, kansere yakalanma yaşı her geçen yıl düşmekte ancak nedenleri 
bilinmemektedir. Bu konuda kapsamlı araştırma, veri oluşturma, istatistiki bilgi elde etme, nedenlerini tespit 
ederek gerekli tedbirleri alma bir yana, yanan devlet laboratuarı için bile hala daha tam anlamıyla bir çözüm 
üretilmemektedir.
· Yanlış eğitim, sağlık politikaları, nitelikli kamusal hizmetleri bitirme noktasına getirmiştir.
 Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve dini dayatmalar, eğitim sistemine 2011 yılından itibaren dini 
unsurların enjekte edilmesiyle başlayan sürece kuran kursları, koordinasyon ofisi, din işleri yasası, cami, 
külliye ilahiyat yapılmasıyla devam edilmesi, vakıf, dernek ve tarikatlara devredilen halka ait mallarla bu 
oluşumların ülkemizde örgütlenmelerine imkan tanınması, fırsat verilmesi, cami avlularına çocuk oyun 
parkları yapılmasına olanak tanınması, çocuklarımıza yönelik umre ziyaretleri, kardeş okul projesi, 
Çanakkale kampı gibi kamplar düzenlenmesi, kısaca toplum mühendisliği çalışmaları dozu artırılarak 
devam etmektedir.
 Düşünce ve ifade özgürlüğümüze yapılan saldırılar, demokrasi, barış,  saygı, hoşgörü gibi 
değerlerimiz yerine linç kültürü,  şiddet, faşist, şöven değerlerin konulmak istenmesi toplumumuzu çok 
tehlikeli sonuçlara doğru hareket ettirmektedir.
 Adamız açıklarında yaşanan doğalgaz gerginliği ile her an savaş tehdidi altında olan ülkemizde 
çözüm ve barış görüşmeleri bir kez daha kesintiye uğramış ya da uğratılmıştır. Çözüm, barış, yeniden 
birleşme yerine karşılıklı suçlayıcı, ayrılıkçı söylemler gündemdedir. AB ve BM g�b� uluslararası cam�a �se 
Kıbrıs’ın kuzey�nde yaşanan tüm bunlara sey�rc� kalmaktadır.

İşte ülkem�zde oluşturulan bu düzende varoluş mücadeles� vermekteyiz

Hakların budandığı, kr�z�n faturasının çalışanlara çıkartılmaya çalışıldığı, öğretmen statüsünün ger�let�lmek 
�stend�ğ�, kamusal eğ�t�m�n gözden çıkarıldığı, la�k eğ�t�m�n saldırılar altında olduğu bu döneme karşı 
send�kamız güçlü b�r cevap olmuştur.  

Önsöz
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Farklılıklarımızın zeng�nl�k olduğu b�l�nc�yle üyeler�m�z arasında h�çb�r ayırım yapmadan, her zamank� g�b� 
eş�t, ad�l, şeffaf olduk ve olmaya devam edeceğ�z. 

Hep�m�z�n ortak ev�, b�z� b�r çatı altında toplayan, kucaklayan ev�m�z “Send�kamız”dır.

Ev�m�z�n �çer�s�nde tüm üyeler�m�z�n b�r a�le olarak dayanışmasını güçlend�rmeye en çok �ht�yacımız olan b�r 
dönemden geçmektey�z. Aynı çatının altında b�rl�kte ve güçlüyüz. El ele vererek hedef ve amaçlarımıza 
b�rl�kte yürümeye devam edeceğ�z. Sorunlarımızın ve sorumluluklarımızın b�l�nc�yle, örgütlü 
mücadelem�zle, bağımsız, demokrat�k send�kacılık �lkes�yle sorunlarımızın üzer�ne g�tmeye devam 
edeceğ�z. Zor b�r dönemde Yönet�m Kurulu görev�ne seç�len öğretmenler�m�z 3 yıl boyunca layıkıyla görev 
yapmıştır.  

Değerl� üyeler�m�z�n örgütlü gücüyle toplumumuza yön verecek �lkel�, kararlı, onurlu mücadelem�z�n 
yürüyüşüne devam edecek olan send�kamız yen� dönemde de mücadeles�ne devam edecekt�r. 

Saygılarımla, 

                                                                                                                Selma EYLEM
                                                                                                                      Başkan
                                                                                                                 Yönet�m Kurulu a.
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Yetkili Kurullar
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Ahmet Billuroğlu

Ahmet Karaoğulları

Ali Yaman Işık

Aziz Selengin

Cumali Avcı

Duygu Geylan

Erkan Bulak

Fikret Civisilli

Gülben Billuroğlu

Hamide Dağkıranlar

Hasan Başaranel

Hasan Çek 

Hasan Soyer

İbrahim Ermihan

Ozan Elmalı

Ömer Akkanat

Selma Eylem

Tahir Gökçebel

Ümitcan Yaşamsal

Vedat Tek

Zühre Özkaraman

2017 - 2020
KTOEÖS Yönetim Kurulumuz
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Aziz SELENGİN

Genel Sekreter

Ozan ELMALI

Mali Sekreter

Ahmet KARAOĞULLARI

Örgütlenme Sekreteri

Ömer AKKANAT

Eğitim Sekreteri 

Hasan SOYER

Eğitim Sekreteri 

Selma EYLEM

Başkan

2017 - 2020
KTOEÖS Yürütme Kurulumuz
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2017 - 2020 
KTOEÖS Denetleme Kurulumuz

Arzu KURTDERELİ (Başkan)

Mustafa ÖZYİĞİT

Mine AKAD

Hüseyin GÜNGELDİ

Asiye ÖZDEVRAN

Fatoş ÖZGÜRSEL (Başkan)

İpek DENİZLİ KARAGÖZ

Serkan DİKE

 2017 - 2020
KTOEÖS Disiplin Kurulumuz

05-03-2020 tar�hl�  D�s�pl�n Kurulu Kararıyla 
görevden alınmıştır.{                                       }
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2017 - 2018
KTOEÖS Okul Temsilcilerimiz

LTL  .............................Ali Yaman Işık / Mustafa Kalkan 
20 TFL  ........................Ali Küçük / Fuat Ortaş 
SSEML  .......................Ümitcan Yaşamsal / Veli Gazi / Aygül Demirel
TMK  ............................Eriz Giritli / Şeniz Faslı Etkin
HTL  ............................Rufat Rufat / Emine Ş. Deliceırmak / Yavuz Yörükoğulları
AML .............................Batur Uluca / Ayşe Zehirok
LAGSL  .......................Fehim Dayı / Ahmet Erman Karagöz
ASO  .............................Gözdem Çevikerler / Çağdaş Polili / Pembe Gaziler
BTMK  .........................Meliz Kuset / Mustafa Öztunç
BO ................................Ahmet Dümenci / Ahu Salahi  
ŞHRO  .........................Duyunç Karamanlı Süreç / Nevzat Dalyan 
DO  ...............................Uğur Göçen / Fatoş Özgürsel 
BEAL............................ Gülden Kanal Öyçüm / Seral Alicik
HSİK  ..........................Ali Tuaç / Çağıl Ener / Hatice Ozan
HML ............................Mahmut Kiracıoğlu
DL  ...............................Kemal Dervişoğulları / Misli Çağansoy
NKL  ............................Gökay Eser / Sertaç İpekçioğlu / İlknur Işıl Türkmen
MTL .............................Hasan Küdenler / Erkul Aktunç
ÇO  ...............................Ece Bilgehan / Songül Elmalı
CÖO  ............................Neslin Toygarca / Ercan Beşerler
MTMK  ........................Gülşah Yenmez / Halil Alkım
DRFKEML  ................Abuzer Karabatak / Pınar Onbaşı / Hasan Kızıloklu
MML ............................ İhsan Nurluöz / Gökçe Alkım Özön
EL  ................................Gülşah Şah / Ahmet Kasabalı
DRTEO  ......................Adil Tarhan 
CL .................................Tayfun Gergin / Servet Abidin
MO ...............................Lütfiye Çanacık / Neriman Hüdaoğlu 
KML  ...........................Teslime Uysal / Ulaş Yıldız 
PL  ................................Neşe Arabacıoğlu / Ümit Bomboz
İTL  ..............................Nildem Yırtıcı 
BL  ................................Aliye Bozdağ / Beliz Özavcılar 
ŞZÇO ............................ İlhan Ali Emre / Çiğdem Sabancı 
ŞTO  .............................Hatice Karamano / Elif Selden / Fetine Manalı / Ceren Beyit
GML  ............................Narin Hacıabitoğlu / Buğçe Berksel 
KL  ...............................Arzu Kurtdereli / Çilem Esenyel 
GTMK  ........................Ayşe Göçer Kızartıcı / Neşe Ertok
LGL  .............................Ayşegül Aşık
CTEML  .......................İbrahim Batıgün /Adnan Zekai 
19 MTMK  ...................Nuray Özgeçen / Ayden Kahraman Deniz
G Tur. Mes. O.  ...........Mert Lakadamyalı / Fahri Raman 
AL  ................................Şevki Kozansoy / Hasan Sarpten  
LYL  .............................Mehmet Güneyli / Serkan Dike
OVO  ............................Enver Eray Yağlı
EO  ...............................Berkan Arslan 
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2018-2019
KTOEÖS Okul Temsilcilerimiz

LTL  ..................................Ali Yaman Işık / Serkan Dike
20 TFL  .............................Aygül Demirel / Ali Küçük
SSEML  ............................Veli Gazi / Pınar Onbaşı / Muharrem Uzun
TMK  .................................Ahmet Bilir / Pembegül Güney / Eriz Giritli
HTL  ..................................Emine Ş. Deliceırmak / Sıtkı Karadal
AML  .................................Hacer Muratoğlu / Yenel Doğan / Batur Uluca
LAGSL  .............................Fehim Dayı / Ahmet Erman Karagöz
BTMK  ..............................Meliz Kuset / Mustafa Öztunç
ASO  ..................................Aysun Uzun / Çağdaş Polili / Ferda Alp
BO  ....................................Ahmet Dümenci / Mustafa Özyiğit
ŞHRO  ..............................Duyunç Karamanlı Süreç / Şengül Ensari
DO  ....................................Uğur Göçen
BEAL .................................Gülden Kanal Öyçüm / Cemil Cahit Ensari
HSİK .................................Mutlu Ateş / Tahir Davutoğlu / Rifat Can
HML  ................................Mahmut Kiracıoğlu / Hüseyin Çuvalcıoğlu
DL  .....................................Kemal Dervişoğulları / Misli Çağansoy
NKL  .................................Gökay Eser / Sertaç İpekçioğlu / Mahmut Abi
MTL  .................................Hasan Küdenler
ÇO  ....................................Ece Bilgehan / Gülben Billuroğlu
CÖO  .................................Özüm Ağlamaz
MTMK  .............................Gülşah Yenmez / Halil Alkım
DRFKEML  .....................Dilber Çalıcıoğlu / Hasan Kızıloklu
EL  .....................................Kamil Bilici / Ahmet Kasabalı
DKO  .................................Murat Efe / Adil Tarhan
CL  .....................................Tayfun Gergin / Canan Tosun
MO  ...................................Lütfiye Çanacık
KML  .................................Ulaş Yıldız
PL  .....................................Ümit Bomboz / Neşe Arabacıoğlu / Müzeyyen Karabulut
BL  .....................................Aliye Bozdağ / Dervişe Kutlu
ŞZÇO .................................Mert Lakadamyalı
GML  .................................Hatice Özan / Buğçe Berksel
KL  .....................................Arzu Kurtdereli / Muharrem Çizer
GTMK  ..............................Ayşe Göçer Kızartıcı
CTEML  ............................Adnan Zekai / Tahsin Uğurgil
19 MTMK  ........................Cem Uslu / Umut Zeytin
AL  .....................................Anıt Ergin / Deniz Özatınç
LYL  ..................................Mehmet Güneyli
OVO  .................................Enver Eray Yağlı / Aysel Çeliktaşlılar
LGL  ..................................Ayten Arısoy / Çilen Ulusoy
Esentepe O.  ....................Berkan Arslan
G Tur. Meslek L. .............Özgür Özsaygın / Ulusal Metay
ŞTO  ..................................Hatice Karamano / Elif Selden
AÖA  .................................Erbay Sancak
İlkokul .............................Selim Özmenek
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2019-2020
KTOEÖS Okul Temsilcilerimiz

LTL  .............................Aşık Özsergen / Şevki Kozansoy
20 TFL  .......................Ali Küçük / Ahmet Karaoğulları
SSEML  .......................Necip Oran / Gürkan Büyüktaş
TMK  ...........................Gül Güney  / Melike Efetürk
HTL  ............................Rufat Rufat / Aygün Şehsuvaroğlu
AML  ...........................Yener Doğan / Gizem Gülakdeniz
LAGSL  .......................Fehim Dayı / Ahmet Erman Karagöz
ASO  ............................Çağdaş Polili / Yener Yavuz
BTMK  ........................Mustafa Öztunç / Meliz Kuset
BO  ...............................Gaye Türker / Ahu Salahi
ŞHRO  .........................Duyunç Karamanlı / Sevda Sarı
DO  ..............................Uğur Göçen / Emre Çeker
BEAL  ..........................Cemil Cahit Ensari / Cevher Conkbayır
HSİK  ..........................Mutlu Ateş / Devrim Ayda
OÖML  ........................Pınar Onbaşı / Mahmut Kiracıoğlu
DL  ...............................Kemal Dervişoğulları / Erkan Çavuş
NKL  ............................Sertaç İpekcioğlu / Gökay Eser
MTL  ............................Hasan Küdenler / Bahar Sökmez
ÇO  ...............................Öznur Türkmaya / Gülben Billuroğlu
CÖO  ............................Lütfiye Çanacık / Buse Sakallı
MTMK  .......................Halil Alkım / Gülşah Yenmez
DRFKEML  ................Hasan Kızıloklu / Dilber Çalıcıoğlu
MML  ..........................Yeter Yozcu / Derya Türkmen
EL  ...............................Ahmet Kasabalı / Kamil Bilici
DKO  ...........................Adil Tarhan
CL  ...............................Tayfun Gergin / Canan Tosun
MO  ..............................Özlem Bütüner / Onur Güngör
KML  ...........................Ulaş Yıldız / Arif Ersoy
PL  ...............................Ümit Bomboz / Barış Özmanevra
BL  ...............................Aliye Bozdağ / Dervişe Kutlu
ŞZÇO  ..........................Mert Lakadamyalı / Süreyya Özkan
GML  ...........................Hüseyin Varoğlu / Osman Yanaroğlu
KL  ...............................Arzu Kurtdereli / İbrahim Batıgün
GTMK  ........................Tuğçe Beşerler / Ayşe Kızartıcı
CTEML  ......................Adnan Zekai / Tahsin Uğurgil
19 MTMK  ..................Cem Uslu / Umut Zeytin
AL  ...............................Cem Kayaoğlu / Anıt Ergin
LYL  .............................Mehmet Güneyli / Genç Ali Tek
OVO  ............................Enver Eray Yağlı / Aysel Çeliktaşlılar
LGL  ............................Çilen Ulusoy / Fikriye Gülcan Bıldır
Esentepe O.  ..............Berkan Arslan / Çimen Ünlücan
G Tur. Meslek L.  ......Ulusal Metay / Fahri Raman
ŞTO  .............................Hatice Karamano / Elif Selden
İTL  ..............................Rifat Can
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Tüzük Değişiklikleri
 

Tar�h: 26/02/2020

52.Olağan Genel Kurulumuza Sunulacak Tüzük Değ�ş�kl�ğ� Öner�ler� 

MADDE 4 (ESAS MADDE)

AMAÇLAR

Send�kanın başlıca amacı:

a) Send�ka üyeler�n�n bağlı bulundukları �şveren durumundak� makam �le ve Send�kaya üye olan 
öğretmenler arasında ahenk kurmak, münasebetler� düzenlemek.

b) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Send�kanın tems�l ett�ğ� h�zmete �ht�sap edecek olan öğrenc� ve 
mezunların problemler� �le yakından �lg�lenmek, yardımda bulunmak.

c) Üyeler�n çalışma şartlarını ve maaş durumlarını gel�şt�rmek ve üyelere madd� ve manev� yönden daha �y� 
hayat olanakları hazırlayıp umum�yetle üyeler�n haklarını korumak.

d) Üyeler�n m�ll�, sosyal, kültürel, ekonom�k ve meslek� yönden gel�şmes�n� sağlamak. Bu maksatla send�ka, 
gez�ler, t�yatro, konser, part�ler ve spor müsabakaları düzenleyeb�l�r.

e) Hasta ve muhtaç durumda olan üyelere �mkânları oranında yardım etmek.

f) B�r kültür derg�s� yayınlamak veya başka basın faal�yetler�nde bulunmak.

g) Üyelere mevcut fonlardan menfaat sağlamak.

h) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Orta Eğ�t�m Mesleğ�ne �nt�sap edecek olan Yüksek Okul ve 
Ün�vers�te öğrenc�ler� ve mezunlarının problemler� �le yakından �lg�len�p, yardımlarda bulunmak.

�) Send�kanın amaçlarının gel�şmes� �ç�n para toplamak, b�r�kt�rmek ve �dare etmek.

j) Benzer gayelerle kurulmuş herhang� b�r send�ka, federasyon veya konfederasyona üye olmak, yardım 
etmek ve katkıda bulunmak, bu g�b� teşekküllerle �şb�rl�ğ� yapmak.

k) Üyeler�n menfaatları gereğ�nce kanunlar yapılmasını teşv�k etmek.

l) Öğretmenlerle/ eğ�tmenlerle ve çalışanlarla �lg�l� s�yas� hedefler terv�ç etmek:

Sol şartla k� send�kalar kanunu hükümler� gereğ�nce s�yas� b�r fon kurulmadıkça send�ka paraları bu maksat 
�ç�n kullanılmayacaktır.

MADDE 4 (Değ�ş�kl�k Öner�s�)

AMAÇLAR

Send�kanın başlıca amacı:

a) Send�ka üyeler�n�n bağlı bulundukları �şveren durumundak� makam �le ve Send�kaya üye olan 
öğretmenler arasında ahenk kurmak, münasebetler� düzenlemek.
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b) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Send�kanın tems�l ett�ğ� h�zmete �ht�sap edecek olan öğrenc� ve 
mezunların problemler� �le yakından �lg�lenmek, yardımda bulunmak.

c) Üyeler�n çalışma şartlarını ve maaş durumlarını gel�şt�rmek ve üyelere madd� ve manev� yönden daha �y� 
hayat olanakları hazırlayıp umum�yetle üyeler�n haklarını korumak.

d) Üyeler�n m�ll�, sosyal, kültürel, ekonom�k ve meslek� yönden gel�şmes�n� sağlamak. Bu maksatla send�ka, 
gez�ler, t�yatro, konser, part�ler ve spor müsabakaları düzenleyeb�l�r.

e) Hasta ve muhtaç durumda olan üyelere �mkânları oranında yardım etmek.

f) B�r kültür derg�s� yayınlamak veya başka basın faal�yetler�nde bulunmak.

g) Üyelere mevcut fonlardan menfaat sağlamak.

h) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Orta Eğ�t�m Mesleğ�ne �nt�sap edecek olan Yüksek Okul ve 
Ün�vers�te öğrenc�ler� ve mezunlarının problemler� �le yakından �lg�len�p, yardımlarda bulunmak.

�) Send�kanın amaçlarının gel�şmes� �ç�n para toplamak, b�r�kt�rmek ve �dare etmek.

j) Benzer gayelerle kurulmuş herhang� b�r send�ka, federasyon veya konfederasyona üye olmak, yardım 
etmek ve katkıda bulunmak, bu g�b� teşekküllerle �şb�rl�ğ� yapmak.

k) Üyeler�n menfaatları gereğ�nce kanunlar yapılmasını teşv�k etmek.

l) Öğretmenlerle/ eğ�tmenlerle ve çalışanlarla �lg�l� s�yas� hedefler terv�ç etmek:

Sol şartla k� send�kalar kanunu hükümler� gereğ�nce s�yas� b�r fon kurulmadıkça send�ka paraları bu maksat 
�ç�n kullanılmayacaktır.

m) Ülke eğ�t�m�n�n planlanmasına ve gel�şmes�ne katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.

n) Doğal çevren�n ve ekoloj�n�n korunmasına azam� d�kkat etmek, önem vermek ve bu konuda b�rl�kte veya 
kend� başına çalışmalar yapmak.. 

o) Uluslararası �nsan hakları sözleşmeler�ne ülkem�zde ulaşılmasına, uygulanmasına özen ve önem 
göstermek, mücadele etmek. 

ö) Üyeler�n ve tüm çalışanların toplu sözleşmel� send�kal yaşama geçmes�, üye ve çalışanların her alanda 
etk�nl�ğ�n�n artması, toplumsal roller�n�n ve yaşam kal�teler�n�n gel�şmes� �ç�n çaba sarf etmek. 

p) Çalışanların karar organlarının, kamuoyunun, toplumsal yaşamın gel�şmes� �ç�n katılımcı, eks�ks�z b�r 
demokras�, demokrat�k hukuk düzen�, barışın tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçmes�, �nsanca b�r yaşamın 
kurulması �ç�n tüm gücüyle mücadele eder ve bu konuda d�ğer s�v�l toplum örgütler�yle �ş, güç, eylem b�rl�ğ� 
yapmak. 

r)  Toplumsal eş�tl�ğ�n kurulmasına, her türlü ayrımcılığın önlenmes�ne, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n 
sağlanmasına öncülük ve mücadele etmek. 

s) Üyeler�n�n her türlü haklarını, çağın değ�ş�m ve gel�ş�mler�ne bağlı olarak hayata geç�rmek, sürekl� 
yen�lenmek �ç�n çaba sarf etmek. 

ş) Demokrat�k, katılımcı, çok kültürlü, çağdaş değerler� ben�mseyen, la�k, b�l�msel, fırsat eş�tl�ğ�n� somut 
gerçekleşt�ren, n�tel�kl� kamusal b�r eğ�t�m s�stem�n�n tüm �nsanların hakkı olduğunu tesl�m etnek, 
gerçekleşmes� yönünde mücadele etmek,

MADDE 5 (Esas Madde)

ÜYELİK

a) Üçüncü maddede bel�rt�len vasıflara ha�z ve 18 yaşını doldurmuş herhang� b�r öğretmen Send�kaya üye 
olmak �ç�n müracaat edeb�l�r.

b) Send�kaya üye olmak �steyen her öğretmen / eğ�tmen ve çalışan Yönet�m Kuruluna b�r d�lekçe 
gönderecekt�r. Bu d�lekçe üye olmak �steyen öğretmen�n / eğ�tmen ve çalışanın uygun olduğunu tasd�k 
edecek olan �k� Send�ka üyes� tarafından desteklenmel�d�r. Yönet�m Kurulu böyle b�r d�lekçey� tasv�p 
edecekt�r. Ancak daha evvel Send�kadan tard ed�len herhang� b�r öğretmen / eğ�tmen ve çalışan Genel Kurul 
toplantısının tasv�b� alınmadan Send�kaya üye olarak alınmayacaktır.
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c) Send�kaya üye olanlar bu tüzüğün hükümler�ne uymayı kabul ederler.

d) Üye; Mükellefiyetler�n� yer�ne get�rmeye devam ett�ğ� sürece üyel�k hakkını kaybetmez. Ancak üst 
kademe yönet�c�s� olarak veya s�yasal kamu görev�ne veya seç�len b�r üye, bu görev�ne devam ett�ğ� sürece 
seçme ve seç�lme hakkını kullanamaz.

MADDE 5 (Değ�ş�kl�k Öner�s�)

ÜYELİK

a) Üçüncü maddede bel�rt�len vasıflara ha�z ve 18 yaşını doldurmuş herhang� b�r öğretmen Send�kaya üye 
olmak �ç�n müracaat edeb�l�r.

b) Send�kaya üye olmak �steyen her öğretmen / eğ�tmen ve çalışan Yönet�m Kuruluna b�r d�lekçe 
gönderecekt�r. Bu d�lekçe üye olmak �steyen öğretmen�n / eğ�tmen ve çalışanın uygun olduğunu tasd�k 
edecek olan �k� Send�ka üyes� tarafından desteklenmel�d�r. Yönet�m Kurulu böyle b�r d�lekçey� tasv�p 
edecekt�r. Ancak daha evvel Send�kadan tard ed�len herhang� b�r öğretmen / eğ�tmen ve çalışan Genel Kurul 
toplantısının tasv�b� alınmadan Send�kaya üye olarak alınmayacaktır.

c) Send�kaya üye olanlar bu tüzüğün hükümler�ne uymayı kabul ederler.

d) Üye; Mükellefiyetler�n� yer�ne get�rmeye devam ett�ğ� sürece üyel�k hakkını kaybetmez. Ancak üst 
kademe yönet�c�s� olarak veya s�yasal kamu görev�ne atanan veya seç�len b�r üye, bu görev�ne devam ett�ğ� 
sürece,  seçme hakkını kullanab�l�r ancak seç�lme hakkını kullanamaz.

MADDE 6  (ESAS MADDE)

SENDİKA’NIN GELİRLERİ

a)Olağan Gel�rler:

1) Send�kaya üyel�ğ� kabul ed�ld�ğ�nde üyen�n vereceğ� ve brüt maaşının % 0.4’ü (b�nde dördü) tutarındak�     
g�r�ş bedel�.

2) Üyen�n her ay ödeyeceğ� ve brüt maaşının % 0.4’ü (b�nde dördü) tutarındak� üyel�k a�datı.

3) Send�kaya üyel�ğ� kabul ed�ld�ğ�nde üyen�n vereceğ� ve brüt maaşının % 0.2 (b�nde �k�) ve her ay 
ödeyeceğ� ve brüt maaşının % 0.2 (b�nde �k�) tutarındak� tes�sleşme fonu a�datı. Tes�sleşme fonu a�datı sadece 
send�kanın tes�sler�n�n �dame ed�lmes�, tam�r ed�lmes�, tad�l ed�lmes� ve �nşa ed�lmes� amacıyla kullanılır.

4) Üyen�n her ay ödeyeceğ� ve b�r aylık a�dat tutarı kadar olan m�ktar da grev fonu amaçlı toplanır. Grev fonu 
�ç�n toplanan gel�rler sadece grev amaçlı kullanılab�l�r. Send�kanın koyacağı herhang� b�r grev gündeme 
gelmed�ğ� sürece grev fonundak� b�r�k�mler kes�nl�kle kullanılamaz. Ancak maaş almayan b�r üye bu hususu 
Send�ka’nın Mal� Sekreter�ne b�ld�rd�ğ� takd�rde maaş almadığı sürece a�dat ve grev fonu ödent�s� ödemeye 
zorunlu olmayacaktır.

5) a) Send�kanın tüzüğünün satışından elde ed�len gel�rler.

 b) H�beler, vas�yetler, yardımlar ve kanun� vasıtalarla Send�kanın el�ne geçen sa�r var�dat.

MADDE 6 (Değ�ş�kl�k Öner�s�)

SENDİKA’NIN GELİRLERİ

a) Olağan Gel�rler:

1) Send�kaya üyel�ğ� kabul ed�ld�ğ�nde üyen�n vereceğ� ve brüt maaşının % 0.4’ü  tutarındak� g�r�ş bedel�.

2) Üyen�n her ay ödeyeceğ� ve brüt maaşının % 0.4’ü (b�nde dördü) tutarındak� üyel�k a�datı.

3) Send�kaya üyel�ğ� kabul ed�ld�ğ�nde üyen�n vereceğ� ve brüt maaşının % 0.2 (b�nde �k�) ve her ay 
ödeyeceğ� ve brüt maaşının % 0.2 (b�nde �k�) tutarındak� tes�sleşme fonu a�datı. Tes�sleşme fonu a�datı sadece 
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send�kanın tes�sler�n�n �dame ed�lmes�, tam�r ed�lmes�, tad�l ed�lmes� ve �nşa ed�lmes� amacıyla kullanılır.

4) Üyen�n her ay ödeyeceğ� ve b�r aylık a�dat tutarı kadar olan m�ktar da grev fonu amaçlı toplanır. Grev fonu 
�ç�n toplanan gel�rler sadece grev amaçlı kullanılab�l�r. Send�kanın koyacağı herhang� b�r grev gündeme 
gelmed�ğ� sürece grev fonundak� b�r�k�mler kes�nl�kle kullanılamaz. Ancak maaş almayan b�r üye bu hususu 
Send�ka’nın Mal� Sekreter�ne b�ld�rd�ğ� takd�rde maaş almadığı sürece a�dat ve grev fonu ödent�s� ödemeye 
zorunlu olmayacaktır. Emekl�ye ayrılan üyeler de grev fonu amaçlı toplanan b�r aylık a�dat tutarı kadar olan 
(brüt  maaşının  %0.4 ‘ü -b�nde dördü-)  m�ktarı ödemeye zorunlu olmayacaktır.

5) a)Send�kanın tüzüğünün satışından elde ed�len gel�rler.

     b)H�beler, vas�yetler, yardımlar ve kanun� vasıtalarla Send�kanın el�ne geçen sa�r var�dat.

        

       KTOEÖS SAY-FON TÜZÜĞÜ

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

4. Madde

Mecburi Aylık Ya�rımlarEsas madde:

a) Kendi adına SAY-FON'dan yararlanabilmek için ayda 5.00 TL (Beş TL)
b) Kendisi ile birlikte öğretmen olmayan eşi ve çocukları için de SAY-FON'dan 

yararlanabilmek için ayda 10.00 TL (On TL) Mecburi aylık ya�rım yapmak zorundadır.
c) SAY-FON'a üye olduğunda bekar olup da sonra evlenenler. Evlendikten sonra mecburi 

aylık ya�rımlarını 10.00 TL (On TL) çoğaltmak koşuluyla eşleri ve çocukları için de SAY-
FON'dan yararlanma hakkına sahip olurlar.

d) Karı Koca SAY-FON'a üye olanlar çocukları için de SAY-FON'dan yararlanma hakkına 
sahip�rler. Bu maksatla ayrıca mecburi aylık ya�rım yapmaları gerekmez.

e) Karı Koca Öğretmen olanlar SAY-FON'a ayrı ayrı üye olmak zorundadırlar. 
f) Karı Koca Öğretmen olanlar SAY-FON'dan ortak fatura ile talepte bulunup 

yararlanabilirler.

Değişiklik önerisi:Yukarıdaki a,b,c,d,e ve f maddeleri kaldırılarak yerine aşağıdaki madde 
eklenecek�r.

-Her üye Say-Fon'dan yararlanabilmek için (Eşi ve çocukları için de yararlanabilecek�r) aylık 
20 TL ya�rım yapmak zorundadır. 5. Madde

Say-Fon'un GelirleriEsas madde:

a) Üyelerin mecburi aylık ya�rımları
b) Geç üye olanlardan alınan bağışlar.
c) Yur�çi veya yurtdışı kişi, kurum veya kuruluşlardan sağlanacak yardımlar.
d) SAY-FON adına düzenlecek piyango, konser, balo ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler. 
e) SAY-FON'un birikimlerinin bankalardan ge�receği faizler.
f) Üyelerce geri verilen ödünçler.
g) Verilen ödünç işlemlerinden elde edilecek gelirler. 
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Değişiklik önerisi: Yukarıdaki maddelere ek olarak önerilen madde 'h' maddesi olarak 
eklenecek�r.

- Yapılan başvuru miktarının % 1'i üyeden 1 defaya mahsus işlem harcı olarak alınır.

7. Madde

Say-Fon Yararlanma Esas madde:

Her üye üyeliğe kabul tarihinden (6) Al� ay geç�kten sonra SAY-FON'dan talepte bulunabilir. Eş veya 
çocukları için de mecburi aylık ya�rıma başlama tarihinden 
(6) al� ay geç�kten sonra SAY-FON'dan talepte bulunabilir.
(6) Al� aylık süre dolmadan ne kendisi ne de eş veya çocukları için hiçbir üye talepte bulunamaz. 
Bulunsa da SAY-FON'dan yararlanamaz.

Değişiklik önerisi: Yukarıdaki maddeler kaldırılarak aşağıda önerilenler a,b,c,d ve f maddeleri 
eklenecek�r.

- Üye yap�ğı borçlanma sonrası  1 yıl içerisinde yeniden borçlanma talebinde bulunması 
halinde, talep edilen  miktar (borç + talep miktarı toplamı)  20.000 TL'nin üzerine 
çıkması  durumunda bu istek yöne�m kurulu tara�ndan değerlendirilecek�r. 
(Verilecek borç miktarı maximum rakamın üzerine çıkamaz.)

- KTOEÖS üyelik başvurusu yapıldığı anda üye Say-Fon üyeliği için de başvuruda 
bulunarak Say-Fon'a üye olmalıdır.

- Aksi durumlarda sendika üyeliğinin başladığı günden i�baren üye yapılması gereken 
Say-Fon kesin�lerini mevcut mecburi aylık ya�rım miktarı üzerinden toplu olarak 
geriye dönük ödeyecek�r. Hiçbir koşulda bu kuralın dışına çıkılmayacak�r. 

- Yapılacak Say-Fon başvurularında başvuru tarihinden i�baren en fazla 1 yıl geriye 
dönük faturalar kabul edilecek�r. 

- Üye Yöne�m Kurulu kararı ile maximum 20.000 (Yirmi bin) TL borç alabilecek�r 
(10.000 TL üzeri rakamlarda Yöne�m Kurulu kararı gereklidir.)  

12. Madde

Ödünçlerin Geri VerilmesiEsas madde:

Üyelerce alınacak ödünçler yöne�m kurulunun belirleyeceği oranlarda en geç iki yılda iade 
edilir. Olağanüstü durumlarda yöne�m kurulu bu süreyi gerekli gördüğü kadar ar�rabilir. (en çok 
iki ka� olabilir)

Değişiklik önerisi: Yukarıdaki madde kaldırılarak aşağıdaki madde eklenecek�r.

- Üyelerce alınan ödünçler

·  10.000 TL al�nda ise 12 ayda,

· 10.000 TL üzerindeki rakamlar ise en fazla 24 ayda geri ödenecek�r. 
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Eylem ve Mücadeleler

Kamusal Nitelikli Laik Eğitim ve 
Saygın Öğretmen Statüsü Mücadelesi



Devlet Okullarımızda ve Eğitimde Yaşanan ve Çözümlenmesi Gereken Sorunlar

1. Öğretmenler arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan Sosyal Güvenlik ( Emeklilik) ve Göç
Yasası kaldırılmalı, tüm öğretmenler tek yasa altında toplanmalıdır.

2. Tüm eğitim kademelerinde okutulan program, müfredat ve ders dağılım çizelgeleri incelenmeli,
Milli Eğitim Yasası uyarınca nitelikli, laik, bilimsel eğitim için gereken düzenlemeler yapılmalıdır.
Müfredatlarda eksiltilen dersler, müfredata uymayan veya bilimsel, demokratik, laik eğitime aykırı olan
dersler kaldırılmalıdır. Irkçı, şöven, dinci, gerici cinsiyetçi unsurlardan  müfredatlar arındırılmalıdır.

3. Seçmeci, elemeci yöntem yerine öğrencilere destekleme ve yönlendirmeye dayalı bir sistem
oluşturulmalı eğitimde yaratılan sınıfsal eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

4. Eğitim, üretimden, gerçeklikten koparılmış, aktif, yaratıcı, sorgulayan, demokrat bireyler
yetiştirme amacından saptırılmıştır. Eğitimde köklü bir değişime ihtiyaç vardır, ivedilikle ele alınmalıdır.

5. Devlet kaynaklı okul bütçeleri oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir. Eksik okul altyapıları ve
donanımı için çalışma başlatılmalı, artan nüfus karşısında yetersiz olan, kalabalık sınıfların büyük
sıkıntılar yarattığı durumu çözmek için ivedilikle her bölgede okul yapılmalıdır.

6. Günümüz koşullarında yetersiz kalan ve güncellenmesi gereken sınıf geçme sınav tüzüğü, disi-
plin tüzüğü, dıştan bitirme tüzüğü, ders denklikleri tüzüğü, öğretmenler yer değiştirme tüzüğü gibi
tüzükler ve değerlendirme yönlendirme yasası gibi bazı yasalar ivedilikle ele alınmalı teknik kurul
çalışmaları yapılmalıdır. Meslek hastalıkları tüzüğü hazırlamak için çalışmalar başlatılmalıdır.

7. Eksik öğretmen kadroları TC'den görevlendirmeyle değil münhal açılıp atanarak
tamamlanmalıdır. 

8. Nakiller ve atamalar zamanında yapılmalı eksik kadrolar okullar açılmadan tamamlanmalıdır.
Yıllardır açılmayan ve iç denetim mekanizmasını sağlamada önemli bir yer tutan bölüm şefi kadroları
açılmalı, atölye şefi kadroları tüm bölgelerdeki meslek liseleri dikkate alınarak artırılmalı, denetmen
kadroları tamamlanmalıdır.

9. Tüm öğretmenlerin yetiştirilmesi, desteklenmesi devlet eliyle programlı bir şekilde yapılmalıdır.
10. Özel eğitimle ilgili alelacele hazırlanan ancak gerçek ihtiyaca cevap vermeyen mevcut sıkıntıları

çözmede yetersiz olan özel eğitim yasası ivedilikle ele alınmalı kadro, altyapı ve finansman açısından
tüm ihtiyaçları içeriğinde belirleyecek kapsamlı bir yasa haline dönüştürmek için ivedilikle ele
alınmalıdır.

11. Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin okullara kaydı yapılmadan önce oryantasyon veya
hazırlık sınıfına bir yıl süreyle devam etmesi zorunlu tutulmalıdır.
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Tarih: 13/04/2017
BASINA DUYURU VE DAVET

14 Nisan Cuma günü (Yarın) saat 11:30’da Hala Sultan İlahiyat Kolejinde  “Bayraktar Ortaokulu ve Tutulmayan
Sözler”  konusunda Basın Toplantımız gerçekleşecektir.

Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.

14.04.2017
Eğitimdeki Kaosa Son Verilmelidir

Değerli Basın Mensuplarımız,
Bugün bir kez daha Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının attığı imzaları, verdiği sözleri tutmadığını, gereğini yap-

madığını, eğitim adına ivedilikle yapılması gerekenleri ihmal ettiğini, ertelediğini, geciktirdiğini ve bundan dolayı eği-
timde kayıplar yaşandığını ortaya koymak için buradayız. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı yarısında Bayraktar Ortaokulu binası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alınmaması ve eğitim-
öğretimin kesintiye uğramaması adına öğretmenlerimiz özveride bulunmuş, kısıtlı imkânlar içerisinde olunmasına rağ-
men şu anda bulundukları binaya taşınmayı ve ilgili öğretim yılını tamamlamayı kabul etmişlerdi.

22 Mart 2016 tarihinde Bakanlık ve Sendikamız arasında bir anlaşma imzalanmış ve Bakanlık yıkılma tehlikesi
bulunan binanın yanına yeni bina yapılacağı ve 2016-2017 öğretim yılı başında eğitimin bu yeni binada başlayacağı
taahhüdünde bulunmuştur. Ancak değil öğretim yılı başında, bugün dahi hala yeni binada eğitime başlanmamıştır. Bina
yapılmaktadır ama hızlandırılıp tamamlanması gerekirken önce Şubat, sonra çeşitli tarihler ifade edilmiş fakat hep ge-
çiştirilmiştir. Sendikamız tüm süreci takip etmiş, hızlandırılması için sürekli girişimlerde bulunmuştur. Ne yazık ki
bize verilen 14 Nisan sözü de yerine getirilmemiştir ve bugün hala öğrenciler ve öğretmenler bu binada eğitim öğretim
faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışmaya devam etmektedirler. Şu anki binada öğrenciler Beden Eğitimi, Teknoloji-
Tasarım gibi bazı dersleri yapamamaktadır. Okul salonu olmadığından birtakım etkinlikler gerçekleştirilememektedir.
Ulaşım hem öğretmen, hem öğrenci için sıkıntı yaratmakta taşımacılık maliyetinin artmasına da neden olmaktadır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından açıklama bekliyoruz;
Bayraktar Ortaokulunun yeni binasına taşınması daha ötelenecek midir?
Bayraktar Ortaokulunun yeni yapılan, ancak tamamlanmayan binasının önünde kalmış olan eski binası ne olacak?

Yıkılıp eğitim ve spor alanı olarak mı düzenlenecek? Yoksa ortada dolaşan söylentilere göre birilerine peşkeş mi çe-
kilecektir?

Değerli Basın Mensuplarımız,
Sendikamızla Bakanlık arasında yapılan istişarelerde Bakanlığın verdiği başka sözler de mevcuttur. Bunlar arasında,

2016 Eylül ayında ihtiyaç olarak belirlenip münhal ilan edilen ve hala daha atamaları yapılmayan 27 müdür muavini
ve 2 müdür için gerekli sürecin tamamlanıp nakillerden önce, yani Temmuz ayından önce, atamaların yapılacağı sö-
züdür. 2016-2017 öğretim yılı başından itibaren idari kadroları eksik olan okullarımızda yaşanan kaos ne yazık ki gör-
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memezlikten, duymamazlıktan gelinmiş, okullarımız kendi kaderine terk edilmiştir. 
KTOEÖS olarak eğitimin kamusal, laik, eşit, demokratik ve parasız olması gerektiğini savunuyor, ülkemizde okul-

larımızda ve eğitim sisteminde yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını sür-
dürdüğü siyaset anlayışı nedeniyle kınıyor ve göreve davet ediyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz ki bizler, okullarımızda
ve eğitim sisteminde yaşanan sıkıntıları ortaya koymaya, çözüm önerileri üretmeye ve çözülmesi için mücadele etmeye
devam edeceğiz.

Bu süreçte verilen sözlerin yerine getirilmesinin ve sorunların giderilmesinin takipçisi olacağız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

EK: 22 Mart 2016, Eğitim Bakanlığı ve KTOEÖS Anlaşması

Tarih : 18/04/2017 
Ortak Basın Toplantısı Duyurusu

19 Nisan 2017 Çarşamba günü (Yarın) saat: 13:00’de KTOEÖS ve KTÖS olarak Meclis önünde
“Milli Eğitim Denetleme Kurulu Yasa Tasarısı”yla ilgili ortak basın toplantımız gerçekleştirecektir.
Bilginize sunarız.

KTOEÖS                                         KTÖS

20.04.2017
Dipkarpaz Ortaokulunda Neler Oluyor?

Dipkarpaz Ortaokulunda bir süreden beridir sıkıntılar yaşanmaktadır. Okula ve okul idaresine dışarıdan müdahaleler
söz konusudur. Veliler sürekli okulun içerisindedir. Bakanlığın sürdürdüğü yanlış politikalarla, yapamadığı doğru mü-
dahalelerle okul kapanma noktasına gelmiştir. 

Okulda geçen hafta gerçekleşen olayda iki öğrenci, okulda görev yapan bir kadın öğretmenimizin kendilerini ders
düzenini bozucu hareketlerinden dolayı uyarmasından sonra, öğretmenin arkasından ahlak dışı hareketlerde bulun-
muşlardır.  Buna tanık olan öğrenciler öğretmene bunu aktardığında öğretmen okul müdürüne olayı anlatıp şikâyette
bulunmuştur. Ortada öğrencilere yönelik bir darp olmamasına rağmen, ne yazık ki olay basına darp olayı olarak yan-
sıtılmış, hem öğretmen hem de okul müdürü zan altında bırakılmış ve bir karalama kampanyası haline dönüştürülerek
öğretmenin ve okul müdürünün itibarının zedelenmesine neden olmuştur.

Bu okulda görev yapan öğretmenlerimiz, tüm imkânsızlıklara rağmen büyük özveri ile görevini yapmaya çalış-
maktadır. Ancak bu olay ve bir yıllık sürede yaşananlar öğretmenlerin ve okul idaresinin huzurunu, moral ve motivas-
yonunu bozmakta, eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir.  

Bugüne kadar okulda yaşananlarla ilgili sıkıntıların tümü Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmıştır fakat alınması ge-
reken önlemler ötelendiği gibi, siyasi dengelerle hareket edilmiş, bazı şeyler görmezlikten gelinerek esas suçlar ve
suçlular ortaya çıkarılmamıştır. 

Son yaşanan olayda bazı basın organlarının araştırmadan, soruşturmadan etik dışı bir şekilde gazetecilik anlayışıyla
bu haberin bu şekilde yayınlamasını, hem okul müdürünü hem de öğretmenimizi rencide etmesini şiddetle kınıyor, ba-
kanlığı araştırma başlatarak olayın iç yüzünü ortaya çıkarması için göreve davet ediyoruz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
26 Nisan 2017
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Kamu-Sen ile hazırladığı 
“Denetleme Kurulu Yasası’na” Yönelik Rapor

2006 yılında yapılan “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” özünde siyasetten arınmış tama-
men eğitimin niteliğini artırmaya yönelik, katılımcı objektif ve hesap verebilir ilkeler üzerine kurulmuş, geliştirilmeye
açık bilimsel bir yasal düzenlemedir. Bu yasa yapılırken İskoçya’dan eğitimde denetleme ve değerlendirme uzmanı

-23-



Strathclyde Üniversitesi’nden Prof. John Macbeth ve Ankara Gazi Üniversitesi ile yakınen çalışılmış, onlardan da
uzman görüş alınmıştır. Bu yasanın hazırlanmasında KTÖS ve KTOEÖS gerek onlarca hazırlık toplantısında gerekse
teknik kurullarda yoğun çalışma ortaya koymuşlardır. Yasa ile ilgili tüzükler 2008 yılında hazırlanmış, 2015 yılında
tekrardan gözden geçirilmiş fakat hiçbir zaman bakanlar kuruluna götürülerek yasallaştırılmamışlardır. Denetleme De-
ğerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasası’nda 2009 yılında bir kez değişikliğe gidilmiştir. Bu yapılan değişiklik ise
kurul başkanında aranan niteliklerdeki yabancı dil bilme kriteri çıkarılarak, hiçbir yabancı dil bilmeyenin de Kurul
Başkanı olmasına imkan verilmiştir. Yasa yürürlüğe konmuş, tüzüklerdeki uygulamaların bir bölümü hayata geçmesine
rağmen hükümetlerin çok kısa süreli olması nedeni ile yasal hale getirilmemiştir.  

Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası şu anda değiştirilmeye çalışılmaktadır. Buna göre; 
Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme Yasasının isminin Milli Eğitim Denetleme Kurulu Yasası olarak değişti-

rilmesi ile Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme mantığından sadece DENETLEME (TEFTİŞ) mantığına dönülm-
üştür. (Yüzyıl önceye dönüldü)

Yasanın değiştirilmesini gerektirecek temel nedenler ortaya konmamakla birlikte, partizanlığa, adam kayırmaya,
rica ile yaşama uygulamalarına açık bir sistem yaratılmıştır. 

Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasası’nda tadilat yapılma bahanesi ile çıkılan yolda tamamen
farklı bir taslak hazırlanmıştır.

Eğitimde Denetim, Değerlendirme ve Yönlendirme eğitimin önemli bir parçası olmasına rağmen, teknik kurulda
yer alması gereken eğitimde örgütlü sendikalar KTÖS ve KTOEÖS dışlanmış, Eğitim Bakanlığı’nda memurların ör-
gütlü olduğu sendika KAMU-SEN ile teknik kurul yapılmıştır. Her alanın kendi çalışanları ve uzmanları ile yasal dü-
zenleme yapılması esastır. Eğitimin değerlendirilmesi, denetlenmesi ve yönlendirilmesi geçmişte olduğu gibi eğitim
alanında örgütlü sendikalarla olmalıdır.

Öğretmenler sicil formu ile değerlendirilmektedir, oysa yeni yasada “Performans” diye bahsetmektedir. Öyle bir
form, sistem bulunmamaktadır. Teknik olarak SİCİL’e atıf yapılmalıdır. 

Üst Kurulun yapısı neden bozulmuştur? Üst kurul olarak oluşturulan kurulun eski yasada görev ve yetkileri 30
iken, yeni yasada 15’e düşürülmüştür;

Başkan öne çıkarılarak üst kurul yetkisiz hale getirilmektedir. 
Program geliştirme, hizmet içi eğitim, rehberlik, değerlendirme ve birçok açıdan çalışan, yetkili olan üst kurul,

yeni yasada sembolik yetkilerle pasifize edilmektedir. 
Siyasi olarak (üçlü kararname) ve teknik bilgisi olmasa da, popülist davranacak olsa da yetkiler başkana bırakıl-

maktadır. (var olan yasadaki katılımcılık bitirilmiştir) 
Şimdiki yasada yer alan Genel kurulun işleyişindeki demokratiklik tamamen kaldırılmış, yılda iki kez toplanan

genel kurullar işlevsiz bırakılmıştır. Yasada yapılan kelime oyunları ile katılım ve karar almada eğitim denetmenlerinin
önemsiz ve etkisiz olduğu ifade edilmiştir.

Denetleme genel kurulu bir kurul olarak çalışırken ve 2/3’le karar alınırken, yeni düzenlemede siyasi atama olan
başkanı, bu kurulun da başkanı yapmış; kurul salt çoğunlukla karar alır duruma döndürülmüştür. (siyasileşme getiril-
miştir) 

Eski yasadaki ilçe eğitim denetleme, değerlendirme kurulları kaldırılmış, bölge kurulları kurulması öngörülmek-
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tedir.
İlçe denetleme, değerlendirme ve yönlendirme kurullarının ilçeye konuşlanması, doğrudan denetleme, değerlen-

dirme, yönlendirme yapması gibi yetkiler vardır, oysa bölge kurulları ihtiyaç duyulursa kurulacak ve sadece başkan
ve üst kurula öneri sunabilecektir. 

Yeni yasada İTİRAZ kurulu kaldırılmış olup, denetleme ve soruşturması yapılan kişiye savunma hakkı verilme-
mektedir. Söz ve savunma hakkı kişinin en temel insan hakkıdır. 

Mevcut yasa ile ilçelerde açılan “İlçe Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulları ile yasada olmasına
rağmen açılmayan  “Okul Kurulları” kurulmasını öngören maddeler yasadan çıkarılmıştır. Yeni yasada OKUL, Eğitim,
Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme Kurulu kapatılmıştır. (İç denetim mekanizması olan, okulları geliştirecek
olan, Müdür, Muavin, Atölye, Bölüm Şefleri, öğretmenler, Okul Aile Birliği temsilcileri, öğretmen sendikaları ve öğ-
renci temsilcilerinin yer aldığı, okulun gelişimi için çok önemli bir kurul kaldırılmıştır. Bunun yerine merkezde oluş-
turulan yapılar öngörülmektedir.

Eski yasada başkan yardımcısı bakan ve müsteşara karşı sorumlu iken, yeni yasada kaldırılmıştır. Tamamen başkana
yetki vererek kurul başkanı tüm yetkileri kendinde toplamıştır. 

Yeni yasada okulların olmadığı dönemlerde denetmenler verilen görevi yapar denmekte ancak görevler tanımlan-
mamaktadır. 

Eski yasada kadroların %80 dolu olması ve kurulların oluşturulması varken yeni yasadan çıkarılmıştır. 
Tüm yükselmelerde deneme süresi 1 yıldır; yeni yasada 2 yıla çıkarılmıştır. 
Eski yasada Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme üst kurulundan “iyi” raporu olanlar Kamu Hizmeti

Komisyonu tarafından ataması yapılmaktaydı. Yeni yasada performans (kim, nasıl yapacak belli olmayan) başarısız
olanlar atanmayacaktır. 

Eski yasada eşgüdümü başkan ve yardımcısı yapmaktaydı, yeni yasada sadece başkan yapmaktadır.
“Üst Kurul” oluşumunda seçim anlayışı kaldırılmış, atanmış kişilerden oluşturulmuştur. 
Görevi itibarı ile sürekli okullarda uygulama alanlarında bulunan Eğitim Denetmenlerinin üst kurula girme hakları

çıkarılmış.  
Bu yeni yapı her türlü siyasi telkine ve talimata açıktır ve eğitimi değerlendirmekten çok yönetici ve öğretmenler

üzerinde baskı kurmaya çok uygundur. Mevcut yasada öngörülen eğitimin geliştirilmesine yönelik ilkeler ve kurallar
tamamen, çıkarılmıştır.

Eski yasada yapılan denetim öğretmenlere verilirken, yeni yasada yetkiliye (kimdir? Neden belirtilmemiştir?) ve-
rilmektedir. 

Eski yasada değerlendirilen rapor açıklamalarla en geç 20 gün içerisinde sonuç raporu imza karşılığı ulaştırılmalıdır,
bu yeni yasada bulunmamaktadır. 

Yeni yasada kamu görevinde 12 yıl görev yapan öğretmen olmasa da, siyasi olarak atama, denetmen başkanına
karşılık, denetmen olarak atanacaklarda 20 yıl öğretmenlik yapmış olması aranmaktadır. 

Sadece merkezde oluşturulması öngörülen yapılar ile yerinden ve bölgesel denetimleri engellediği gibi yolluk gi-
derlerinin ve zaman kaybının artmasını da getirecektir. 

Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’nda yer alan bilimsel anlamdaki eğitim ölçütleri yerine
tamamen “hırsız-polis” yaklaşımına göre bir denetleme sistemi getirilmeye çalışılmaktadır. 

Yeni yasa ile tüzük yapma yetkisi Üst Kurul’a veriliyor. Bu yasal açıdan da uygun bir uygulama olmadığı gibi
kurul başkanın tekelci, demokrasi dışı, bilimsellikten uzak yetkilendirilmesi anlamı taşımaktadır. 

Yeni yasa ile denetmenlerin görev tanımlaması kurul başkanın keyfi tutumuna terk edilmiştir. Kurul Başkanı de-
netmenleri keyfi bir şekilde bakanlığa getirme ve görev verme yetkisine sahip olacaktır. 

Kurul Başkanı’na öğretmenlere hizmet içi eğitim düzenleme yetkisi vermektedir. Oysa bu görev Eğitim Ortak Hiz-
metler Dairesi’nin sorumluluğunda olup, ancak şu anki uygulamada Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Ku-
rulu’nun ihtiyaç analizleri ortaya koyup, istediği alanda talepte bulunabilir.  

Kurul Başkanı öğretmenlerin asaletinin onaylanması ve soruşturma açılıp, açılmaması ile ilgili tek söz sahibi olup,
demokratik ülkelerde siyasetin atadığı kişilere sınırsız yetkiler vermenin tanımı faşizmdir. 

Baş denetmenlerden B2 düzeyindeki İngilizce istenirken Başkan’dan böyle bir yeterlilik istenmemesi sistemin ça-
lışmasına uygun değildir.

Bu konu ile ilgili yasal düzenleme Öğretmenler Yasa’sına dahil edilmelidir. Şöyle ki, denetmenlik okulların, öğ-
rencilerin öğretmenlerin ve yöneticilerin eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili olmasından dolayı bu şekilde ele alınmalı
ve öğretmenlerin yükselme yeri olarak yasalaştırılmalıdır. 

Eğitim Bakanlığı’nın yasadışı bir şekilde Kamu-Sen ile hazırladığı “Denetleme Yasa Tasarısı”, görüş verilmesi ta-
lebiyle okullara gönderilmiştir. İlgili yasa tasarısı ile ilgili görüşlerimizi içeren değerlendirme, bu yasa dışı sürece ışık
tutacaktır. 

KTOEÖS                                                        KTÖS
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27.04.2017
Sayın UBP-DP hükümeti yetkilileri, Ülkemiz ne durumda farkında mısınız?

Başbakanınız kızının mezuniyetine devletin kasasından gidiyor. Hesabı sorulduğunda ombudsperson’a çıkışıyor
ve kamuoyuyla paylaşarak yetkisi dışına çıktığını iddia ediyor. 

Sayın Özgürgün devletin kasası babanızın çiftliği değildir!
Bunu size hatırlatan kuruma çıkışacağınız yerde, yaptığınızın etik dışı bir davranış olduğunu kabul etme erdemine

sahip olduğunuzu gösterip, hem halktan hem de ombudsperson’dan özür dilemeli, harcadığınız halkın parasını derhal
iade etmelisiniz!!!!

Sayın yetkililer, ülkemizde hiç alışkın olmadığımız cinayetler, kadına şiddet, taciz, tecavüz, kriminal olaylar her
geçen gün artıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Etkili tedbir ve önlem planınız, yasal düzenlemeniz var mı? Yoksa seyirci
kalmaya devam mı edeceksiniz?

Uyuşturucuyla tanışma yaşı ilkokula inmiş haberiniz var mı?
Gece kulüpleri, kumar, fuhuş, kara para cenneti haline geldi ülkemiz. Bu yasa dışılığa ne zaman son vereceksiniz?

Kıyılarımızı otellere peşkeş çekiyorsunuz, çarpık yapılaşma yağma talan, Girne kan ağlıyor. Dağlarımız her gün eriyip
gidiyor, çevremizi umursamıyorsunuz!

Kalp krizinden, kanserden,  trafik kazalarından ölüyoruz. Devlet olarak nedenlerini araştırıyor musunuz? Üzerinize
düşeni yapıyor, yeterli ve gerekli tedbirleri alıyor musunuz? 

Çıkardığınız yasalarla çalışanları böldünüz, hakları budadınız, asgari ücretle çalışanları da kamu çalışanlarını da
açlık sınırında yaşamaya mahkum ettiniz. Özel sektör çalışanlarını kaderine terk ettiniz. Sendikalaşma hakkını sağlamak
yerine ‘sendikasızlaştırma’ çalışmalarına giriştiniz.

Eğitimi ve sağlığı gözden çıkardınız. Kamusal hizmetleri özelleştirme derdindesiniz. Doktorlar, öğretmenler,
kamu çalışanları isyanda! siz üç maymunu oynuyorsunuz!

Eğitimde neler yaşanıyor bu topluma açıklayınız. “Proje!” kapsamında okulların içerisinde mehter gösterilerinin
yapılmasının, 19 Mayıs kutlamalarının formatının değiştirilmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

Dayatma politikalara boyun eğmektesiniz. Kültürel, ekonomik ve sosyal tüm değerlerimizin değiştirilmesi hedefine
alet oluyorsunuz. İdeolojik dönüştürme hedefine göz yumuyorsunuz! 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı KKTC’nin Türkiye’nin vilayeti olduğunu ifade etmiş, bir vali, bir de
plaka vaat etmiştir! Meclisin masraflarını da kendilerinin ödediğini açıklamıştır. 

Sayın yetkililer, yıllardır sömürge yönetiminden aldığınız güçle, verilen talimatlara harfiyen uymakta ve bu
halka ihanet etmektesiniz.

Uygulanmasına izin verdiğiniz, çanak tuttuğunuz, entegrasyon politikalarıyla toplumumuzu her geçen gün, çağdaş
dünyadan izole edilmiş bir durumda, göçe zorlayan bir ortam yaratmaktasınız. 

Bu topluma baskı, zulüm ve hakaretin yapılmasını reva görmektesiniz!
Bugün, Sn. Yiğit Bulut’un böyle bir açıklama cüreti yapabilmesinin nedeni sizlersiniz!
Tüm bunlardan memnun musunuz ve gurur duyuyor musunuz?

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

03.05.2017
EĞİTİM BAKANLIĞI YİNE KAOSA MI OYNUYOR?

Kar-İş’in eylem kararından sonra Bakanlık okullara yazı göndermiştir. Bu yazıya göre;
Eylem sürecinde okullara öğrenci taşıyacak olan başka işletmelere ödeme yapılacak,
Taşıma kapsamı içinde olan, ancak eylemden dolayı mağdur olan öğrencilerin ailelerine “katkı” yapılacak,
Taşıma yapan bu başka şirketle ve öğrenci sayıları okul idareleri tarafından belirlenip Bakanlığa bildirilecek,
Kendi imkanlarıyla çocuklarını okullara götüren ailelerin köy ya da bölgeleri Bakanlığa bildirilecek,
Eylem sürecinde okullara devam edemeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.
Bakanlık yetkililerine soruyoruz;
Bu Nasıl Bir Anlayıştır? Sorunlara gerçek anlamda çözüm üretme yerine neden yine kaos yaratacak adımlar atı-

yorsunuz?
Tedbir diye okullara gönderdiğiniz genelge eğitimin kayıplarını gidermede yol/yöntem olabilir mi?
Ödeme yapacak paranız varsa, neden Kar-İş’e ödeme yapmıyorsunuz da eylemi kırmak, şirketleri birbirine düşür-

mek için başka şirketlere ödeme yapma taahhüdünde mi bulunuyorsunuz? 
Böylesi bir ortamda sizce aileler kendilerine ödeme yapacağınız ifadesini sizce inandırıcı buldu mu?
Okul idarelerine taşımacılıkla ilgili sorumluluk yükleyerek bu işi çözeceğinizi mi sanıyorsunuz?
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Hiçbir kaosu çözme becerisi gösteremeyecek misiniz?
Düşünmeden ürettiğini sandığını bu “Tedbirlerle” bu konu çözülemez.
Öğrenciler eğitim hakkından mahrum edilmektedir. 
Yollara döküm saçım yürüyerek, otostop çekerek okullara gitmeye çalışmaktadırlar.  
Yarın öbür gün çocuklarımızın başına yine kötü bir şey gelecek, kontrolsüz taşımacılık yine boy gösterip kaza ve

ölüm durumunda sadece üzgün olduğunuzu mu belirteceksiniz?
Siz çocukların devamsız sayılmamaları derdindesiniz, çünkü esas gaileniz eğitim değildir!
Bakanlığı ve hükümeti göreve davet ediyoruz. Bir an önce Kar-İş’le anlaşma yolu ya da yöntemlerini bulunuz ve

eğitimde yaşanan bu KAOSA SON VERİNİZ. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)  

Tarih:09/05/2017 
Dipkarpaz Ortaokulunda Neler Yaşandı ve Yaşanıyor

Bir süreden beridir Dipkarpaz Ortaokulunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Tüm bu süreç boyunca Bakanlığa okulla
ilgili sıkıntıları ilettik ve acil önlem alması için çağrı yaptık. Ancak ne yazık ki tüm sorunlar ve sıkıntılar çözüm üretmek
yerine politik kaygılardan dolayı görmezden gelindi. Okulu ziyaret ettiğimizde bizlerin de şahit olduğu gibi veliler is-
tedikleri zaman okul içerisine giriyorlar ve istedikleri olaylara müdahil olma hakkını kendilerinde görüyorlar. Birkaç
yıl önce bir öğretmenimiz bu şekilde elini kolunu sallayarak okula rahatça giren bir veli tarafından darp edilmiştir.
Buna rağmen hala okul güvenliğiyle ilgili ne bu okulda ne de diğer okullarımızda bir çalışma yapılmamıştır ve Dip-
karpaz Ortaokulunda bu sorun hala devam etmektedir. Bölge polisi okulla ilgili olan olaylarda üzerine düşeni yapmaktan
kaçınmaktadır. Bu durum, öğretmenler ve müdürün görev yapmasında sıkıntılar yaratmış eğitim öğretim etkinliklerini
aksatmış okulu güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamından uzak hale getirmiştir. Okul kantininin belediye başkanının
akrabaları tarafından ihalesiz sözleşmesiz çalıştırılması, ihtiyaç fazlası hademeler istihdam edilmesi, görevlendirilen
sekreterle yaşanan sıkıntılar ve tüm bunların neden olduğu huzursuz ortamı defalarca gündeme getirdiğimiz halde Ba-
kanlık çözüm üretmemiş bunun yerine öğrencilerin taşımacılığını karşılayıp Erenköy Lisesine gitmelerini teşvik edip
okuldaki öğrenci sayısının her geçen gün azalmasına neden olmuştur. Amaç okulu kapatmaksa bu açıklanmalıdır ve
bir sonraki öğretim yılı planlaması ona göre yapılmalıdır.

Son yaşanan iki öğrenciyle ilgili disiplin olayında ise, konuyla ilgili olan ve öğrenciler tarafından uygun olmayan
davranışa maruz kalan öğretmenimiz medyatörler tarafından saldırıya uğramıştır; bu öğretmenimizin, doğru olmayan
iddialarla birlikte ismi açık bir şekilde basında yer almış ve onuruyla oynanarak itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Bunu
şiddetle kınıyoruz! Öğretmenimizden özür dilenmesini ve haber yapılırken etik, objektif ve araştırmacı gazetecilik il-
kelerinden ödün verilmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz.

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen hiçbir tedbir almayan Bakanlık, yaratılan düzene çomak sokan! okul müdü-
rüne gerekçesi bildirilmeden soruşturma açmış ve kısa süreliğine görevinden uzaklaştırmıştır.

Okullarda var olan sıkıntılar ve sorunları hasıraltı etmek ya da ötelemek, bulunduğunuz mevkileri korkutma, sin-
dirme amacıyla kullanmak ya da kullanılmasına izin vermek, fırsat vermek, öğretmenlerimizin yaşadıklarını, eğitimle
ilgili tüm sorunları bildiğiniz ya da tespit ettiğiniz halde görmezden, duymazdan gelmek ve gereğini yapmamak, gerekli
tedbirleri almamak suçtur sayın bakanlık yetkilileri. Sizleri bu konuda duyarlı olmaya ve sorumluluklarınızı zamanında
yerine getirerek gerekli ve yeterli tedbirleri almak için göreve davet ediyoruz.

Dipkarpaz Ortaokulunda, eğitim kaygısından uzak, siyasi dengeler gözetilerek yaratılan sistem ya da sistemsizliğe
öğrenciler, öğretmenler, müdür ve eğitim kurban edilmiştir. Konuyla ilgili tüm kesimler bilsin ki sürecin takipçisi ol-
maya devam edeceğiz...

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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Tarih: 09/05/2017 
Basın Toplantısı Duyurusu

Değerli Basın Emekçilerimiz, 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat: 10:00’da KTOEÖS Lefkoşa Merkez Binasında
Pir Sultan Abdal Derneği, KTOEÖS ve KTÖS “Okullarda Okutulan Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
ile ilgili Ombudsperson’ın Raporu”nun  konu edileceği basın toplantısı gerçekleştirecektir.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.

Pir Sultan Abdal Derneği KTOEÖS KTÖS

16.05.2017
”Yasal Haklarımıza Saldırmaktan ve Haklarımızın Gaspı Için Planlar Yapmaktan Artık Vazgeçin!”

70’li yılların başında kar oranlarındaki düşüş nedeniyle kapitalizmin krize girmesiyle çözüm, yeni yatırım alanları
yaratılarak bitmeyen kaynak yaratmak ve böylelikle birikim süreçlerini güvence altına almakta görülür. 

Bunun için küresel ölçekte emeğin dönüşümü ve üretim sürecinin parçalanması amacıyla sistemin yeniden
yapılandırılma süreci başlatılır. Bu süreçte uygulanan politikalarla sosyal devlet anlayışı ortadan kaldırılıp eğitim,
sağlık gibi temel kamusal hizmetlerin erozyona uğratılması hedeflenir.

80’li yıllardan günümüze Neoliberal yapılanmanın ikinci evresinde Dünya Bankası’nın küresel eğitim reformu
çerçevesinde daha çok finansman, müfredat ve öğretmen konusuna odaklanılır. Bu süreçte, birçok ülkede, özel okullara
teşvik, muhafazakârlaştırma, öğretmen haklarının budanması, sosyal bir hak olan eğitimin ticarileştirilip fırsat
eşitliğinin ortadan kaldırılması, çalışma hakkı ve istihdam koşullarının değişimi, kaliteyi düşürüp düzensiz, esnek ve
sözleşmeli çalışmayı yaygınlaştırıp çalışanların örgütsüzleşmesini getirerek sendikaların zayıflatılması hedeflenir.

Türkiye’de 80’li yıllardan itibaren yeniden yapılanma ya da ‘dönüşüm reformları’ uygulanmaya başlanır. 1995’ten
itibaren eğitim, sağlık gibi birçok alan piyasaya açılarak Türkiye, küresel kapitalist sisteme entegre hale gelir. 

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise Türkiye ile paralel götürülen eğitim sistemi de söz konusu ‘reformlar’ çerçevesinde tasar-
lanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, eğitime ayrılan bütçenin %75’inin devlet tarafından özel okullara aktarılması, de-
vlet okullarının altyapı ve öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefliği, hademe ve sekreter ihtiyaçlarının
tamamlanmaması, öğretmenlere, çalışanlara ve sendikalara karşı itibarsızlaştırma çalışmaları, ilahiyat kolejinin
açılması, özel üniversitelerin nitelik değil nicelik olarak büyümesi ve kalitenin değil ‘müşterilerin’ önemli olduğu ku-
rumlar olması, 2008 ve 2011 yıllarında çıkarılan yasalara bağlı olarak istihdam edilen öğretmen ve kamu çalışanlarının
birçok haklarının gasp edilmesi ve maaşlarının düşük olması söz konusu hedef doğrultusunda uygulanan politikalardır.

Sayın Milli Eğitim Bakanı ve UBP-DP hükümeti, yasal haklarımıza saldırmaktan ve haklarımızın gaspı için
planlar yapmaktan artık vazgeçin!

Dayatılan politikaları harfiyen uygulamaktan vazgeçin!

Eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerini paranın satın alabileceği bir mal haline dönüştürme
çalışmalarından vazgeçin! 

Sorgulamayan, araştırmayan, muhafazakâr, gerici, kapitalizmi dışlamayan ama barışı, kadını, özgürlükleri
dışlayan yeni yurttaşlar yetiştirme hedefiyle tasarlanan yeni eğitim sistemi modelini hayata geçirme
çalışmalarından vazgeçin!

Biliniz ki, KTOEÖS ülkemizde yarattığınız tüm eşitsizlikler adaletsizlikler ve tüm hak gaspı planlarınıza karşıdır!
Ve tüm bunlarla mücadele etmeye devam edecektir!

Ayrıca, KTOEÖS olarak bizler, 16 Temmuz darbesinden sonra olağanüstü hal kapsamında işinden edilen binlerce
öğretmeni, yaratılan sisteme karşı, yargısız infaza karşı, işini geri almak için açlık greviyle direnen Nuriye ve Semih
öğretmeni, ve direnişlerine destek veren DAÜ-SEN ve Boran Kültür Merkezini selamlıyor ve mücadelelerine destek
veriyoruz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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17.05.2017
DAVET

Değerli Öğretmenimiz,

Değişen hükümetlere rağmen değişmeyen eğitim, öğretmen sorunlarının 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 öğretmenleri değersizleştirmek, itibarsızlaştırmak için öğretmenlerin kazanılmış haklarına dünyada
akıl almaz yöntemlerle saldırılar artırılmıştır. Öğretmenlerin görünmez emeği yok sayılırken, yükleri sürekli artırıl-
makta, sorunlar karşısında yalınız bırakılmakta ve örgütlülükleri dağıtılarak etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye ile imzalanan 2016-18 Dayatma Paketinde öğretmenlerin performansla rekabete sokularak, iş - maaş ga-
rantileri bitirilmek, geçici hale getirilmek, ders denklikleri kaldırılmak, geçici statülü ve her dersi verebilenler durumuna
getirilmek istenmektedir. Türkiye’deki öğretmenin kadrolu istihdamı bitirilmiştir, performanslar öğretmen derece at-
laması siyaseten atananların insafına bırakılmıştır. Norm kadro uygulamaları ile çalışma koşulları artırılmış, joker gibi
her işi, her emri yerine getirecek pozisyona sokulmuştur. 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 yapılmamaktadır. Bizde de yaratılmak istenen
sistem budur. 

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 dahil 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 topla-
yıcılığına dönen yükselme kriterleri ile öğretmenler mesleğine yabancılaşmaya itilmektedir. 

Yaratılan adam kayırmacı anlayışlar, yasa dışılıklar, öğretmenlere saldırılar, bilinçli kötüleyici propagandalar öğ-
retmenlik 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 de-
ğişime bağlı olarak yetiştirilmek istenen yeni nesiller edilgen, özgürlüğü elinden alınmış, niteliksiz, silik öğretmen
profiliyle yapılmak istenmektedir. Öğretmen emeği bu amaçla dönüştürülmeye başlanmıştır. Dünyayı sermaye yönet-
meye başlamıştır. Para kapitalizminin yaşandığı günümüzde var olan değerler yok edilmekte yeni tüketici, bencil, bi-
reysel yurttaşlar yetiştirilmektedir. Dünyayı tek bir imparatorluğa döndürerek yönetmek isteyen 3-5 büyük sermayedar,
güçlü hükümetler vasıtasıyla güdülebilen yeni insan modeli yetiştirmeyi hedeflemektedirler. 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 paramparça edilmiştir. Kitlesel örgütler, sendikalar, partiler de istikrarsızlaştırılma, anti demokratik baskıcı yöne-
timlerle parçalanma sürecine sokulmuştur. “Örgüt içi örgüt” yapıları oluşturularak birleşmiş, güçlü, kitlesel hareketler
yerine bireysel çıkışlar desteklenmektedir. Tüm emekçilerin geniş örgütlülüğü dağıtılmak için yapılan çalışmalar bun-
larla da sınırlı kalmayarak özelleştirme, esnek çalışma koşulları (kadrosuz, geçici, güvencesiz, sendikasız, yarım za-
manlı, 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 is-
tenmektedir. 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, yeni
dünya düzenine hizmet anlamı taşımaktadır. Dimdik ayakta olmalıyız küçük mevzilerin kazanılmasının bile bu dö-
nemde büyük hedef ve öngörülere giden en önemli yollardan olduğunu unutmamalıyız. Kazanılmış hakları kaybetme-



mek ve geliştirmek, örgütü ve kitleyi hazırlamak, ayakta tutmak için birlikte safları sıklaştırmalıyız. Hazırlık ödeneğinin
göç yasası kapsamındakilere verilmesi, dayatma nakil tüzüğünün değiştirilmesi gibi meselelerin bile yıllarca süren ha-
zırlık ve strateji ile birlikte başarıldığını unutmamalıyız. 

Değerli Öğretmenimiz, 

KTOEÖS dayanışmadır, birliktir, güçtür. İlkeli ve bilinçli, kararlı sınıfsal mücadelesine devam edecektir. Bi-
linçsiz kalabalıklar çok kolay dağıtılabilmektedir. Bilinçli, örgütlü öğretmenler özgür, sömürüsüz, demokratik bir dün-
yayı yaratacak koşulları korumaya geliştirmeye devam edecektir. Kazanmak vazgeçilerek değil, mücadele ile başarılır
bilinciyle yolumuza SİZİN DE ÜYE OLMANIZLA BİRLİKTE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ. 

Saygılarımızla,     

Selma EYLEM 
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)

22.05.2017
Çocuklarımız Kumar veya Bahis Oynamaya Teşvik Mi Ediliyor?

Bet ofisler ve kumarhanelerin cenneti olan ülkemiz, uluslararası raporlarda ne yazık ki, kaçakçılık, gayrı yasal
bahis çeteleri, kara para aklama ve sanal kumar ifadeleriyle yer almaktadır. 

Her ne kadar, bet ofisler ve kumarhanelerin ülke ekonomisine, turizmine, devlet bütçesine katkı yaptığı hükümet
yetkilileri tarafından iddia edilse de bu gerçeği yansıtmamakta, kumar ve bet ofis mağduru insanlarımızın sayısı her
geçen gün artmaktadır. Ayrıca bu durum, insanlarımızın psikolojisini olumsuz yönde etkilemekte, intiharın eşiğine
getirmektedir. 

Devletin denetim eksikliği ise her alanda olduğu gibi kumar ve bet ofis alanında da kendini göstermektedir. Devlet,
koyduğu yasalara uyulmasını sağlamak yerine, 18 yaşından küçük çocukları kumara ve bet oynamaya teşvik edici or-
ganizasyonlarda bizzat yer almaktadır. 

Geçtiğimiz hafta, özel bir telefon şirketinin Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği liselerarası müzik yarışması
bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu yarışmada oylama sistemi paralı mesajla düzenlenmiş ve böylelikle hem
sermayeye kar sağlanmış, hem de 18 yaşından küçük çocukların kumar ya da bahis oynaması teşvik edilmiştir. 

Bu yarışmanın amacı, liseli gençlerin zararlı alışkanlıklar yerine sanata yönelmesini sağlamak olarak açıklanmıştır.
Şimdi size soruyoruz Sayın Bakanlık yetkilileri;

18 yaşından küçük çocukların kumar ya da bahis oynaması zararlı bir alışkanlık değil midir?

Bu çocukların kumar ya da bahis oynaması suç değil midir?

Bu çocukların kumar ya da bahis oynamasını teşvik etmek ya da buna fırsat vermek suç değil midir?

Sayın Bakanlık Yetkilileri, KTOEÖS olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki gelecekte nasıl bir yurttaş yetiştire-
ceğinizi belirleyen eğitim sistemimizin, etkinliklerin ve kursların niteliğidir.

“Ben yaparım olur” mantığını bir tarafa bırakıp, sermayeye hizmet eden değil bilinçli, denetimli, eğitim kaza-
nımlarının yanında, sosyal ve kültürel kazanımları dikkate alarak, yasalar çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz organizas-
yonlar yaparak ancak bu ülkenin gençlerine ve bu toplumun geleceğine katkı yapmış olursunuz!!! 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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30.05.2017
Yağma Hasan’ın Böreği!

UBP-DP hükümetinin yaptığı yağma, talan, peşkeş icraatları, ülkemizde yüzsüzlüğün, hadsizliğin son safhasına
varıldığını gözler önüne sermektedir. Devletin imkânları kullanılarak yandaşlara, akrabalara, eşe dosta kıyak geçme,
peşkeş çekme, kişiye menfaat sağlama, af çıkarma gelenek haline getirilmiştir. Bu çarpık düzen kabul edilebilir değildir.

Sayın hükümet yetkilileri, eğitimi ve sağlığı paralı hale getirdiniz. Üniversiteleri kar amaçlı çoğaltıyorsunuz ama
nitelik yerlerde sürünüyor, umursamıyorsunuz. Eğitim sistemimiz yurttaş yetiştirme görevinden çoktan vazgeçmiştir.
Yüzlerce niteliksiz üniversite mezunu yanında gittikçe gericileşen, muhafazakârlaşan eğitim sistemine yöneldiniz.
Eğitimi vakıflara, tarikatlara, siyasal dincilere bıraktınız, ülkeyi cami ve siyasi tarikatçılarla doldurdunuz. Toplumun
ahlakıyla oynarken din, iman, ahlak, takiye politikası sürdürmektesiniz. Bunun yanında adamızı uyuşturucu, kumar,
gece kulübü adası haline getirdiniz.

Her geçen gün, kaynaklarımızı kamusal olmaktan, kamu yararı üretmekten koparmaktasınız. Kişisel, ailesel veya
zümresel çıkarlara teslim etmektesiniz. 

Okul yapmak için, 

Şehirlerin nefes alacağı kamu parkları için, 

Bisiklet yolları yapmak için, hastane yapmak için

Trafiği rahatlatmaya yönelik yeni yollar için 

‘ARAZİ YOKTUR’, diyorsunuz ama;

casinolar, oteller, üniversiteler açmak için akrabalara, yandaşlara, kıyılar, denizler, şehirler, araziler, dağ başları,
hatta dokunulmaz dediğiniz askeri bölgeleri dahi işinize geldiğinde hemen yağmalattırmaktasınız!

Partizanlık ve yandaşlıkla, sınavsız istihdamlar yapıyorsunuz. İhtiyaçtan fazla kiralık araba izni verip sermayeye
kar sağlıyorsunuz. Sessiz sedasız Mercedes makam araçları alımına devam etmekte, çalışanlara ise ‘ Göç Yasası’
çerçevesinde açlık sınırında yaşamayı reva görmektesiniz.

Sayın yetkililer, bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bulunduğunuz görevden kaynaklanan yetkilerinizi bilerek ve
isteyerek keyfi ve kötüye kullanmak, yolsuzluk, vatandaşlar arasında eşitsizlik yaratmak suçtur! Bu suçu işlemekten
artık vazgeçin!

Halk İsyan Noktasına Gelmiş, Bıçak Kemiğe Dayanmıştır!

Ülkemizin yağmalanmasına, kamu kaynaklarının sömürülmesine, halkla dalga geçilmesine, yüzsüzlüğe, rezilliğe,
partizanlığa, kısacası; 

Bu Kokuşmuş Düzene Ya Son Verin, Ya Da Hesabını Veremeyeceksiniz Bilin!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

02.06.2017
İlahiyat Kolejinde Neler Oluyor ? Eğitim Bakanlığı Yetkilileri Cevap Veriniz!
Hala Sultan İlahiyat Kolejinde geçtiğimiz günlerde öğrencilere bir broşür dağıtılmıştır. Bu broşürde;   ‘Hala Sultan

Dershanesi Açılıyor!’. Yaz okulu ( 31 Temmuz- 25 Ağustos), toplam 120 saat ders. Okul dönemi YGS-LYS programı
11 ve 12. sınıflara yönelik. Bursluluk sınavı 2 Haziran 2017.” bilgisi yer almaktadır. 

Sayın Eğitim Bakanlığı yetkililerine soruyoruz;
Okullarda dersane açmak yasal değildir. Bu okul için yasalar geçerli değil midir?
Bu dersaneyi kim ya da kimler yönetecektir?
Öğretmenleri nereden gelecektir?
Yaz okulundaki derslerin içeriği nedir?
Bu okuldaki yurtları kim yönetmektedir?
Yurttaş yetiştirme işini yavaş yavaş vakıflara, tarikatlara mı bırakıyorsunuz?
Mahkeme kararına rağmen, anayasaya, yasalara ve Milli Eğitim yasasına rağmen, bu okulda sürdürülen yapı Eğitim

Bakanlığını ortadan kaldıran bir durum mudur, değil midir?
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Kolej olduğu iddiasını ortaya koyuyorsunuz da nasıl olur da okullara gönderdiğiniz genelgenizle bu okulun 9. sı-
nıfına diploma derecelerine göre 90 öğrenci alacağınızı duyuruyorsunuz? Diğer kolejlere böyle bir olanak tanıyor mu-
sunuz?

Aileler bizzat elçilik eliyle örgütleniyor ve kışkırtılıyor mu?
Toplumu dönüştürmeye yönelik olan, talep var, ihtiyaç var denilerek vatandaşları ayrıştıran, eşit vatandaşlığı ortadan

kaldıran bu durumu geçmiş eğitim bakanı hazmedemediğini açıklamıştı. Şu anki Sayın Eğitim

Tarih:15/06/2017
SKANDAL

Bakanlığın gönderdiği genelgeye göre hazırlanacak olan bütünleme karneleri tüzüğe aykırıdır, geçersizdir. Bakanlık,
14/06/2017 tarihinde (dün) tüm okullara genelge gönderip tüm öğrencilerin bütünleme sınavına girme zorunluluğu
bulunmadığını, bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere de not verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu tam bir skandaldır.
Yasa ve tüzük tanımazlıktır! Bakanlık okullara tüzüğe aykırı bir genelge göndermiştir ve bu genelgeyle Sınıf Geçme
Sınav Tüzüğüne aykırı davranılmış ve okul idareleri yanlış yönlendirilmiştir. Bakanlık kendi tüzüğünü de
tanımamaktadır. Yapılan uygulamalar ve karneler maalesef yasal değildir. Yasa tüzük tanımaz bu siyasi anlayışın ge-
lenek haline getirilmeye çalışıldığı uygulamalar kabul edilebilir değildir!

Bakanlığa bu yanlışı düzeltmesi, okul idarelerine de karneleri tüzüğe uygun olacak şekilde hazırlaması için çağrı
yapıyoruz.

Ne yazık ki bakanlığın yasa ve tüzükleri çiğneyerek gönderdiği bu ilk genelge değildir. Akademik sınıflar
oluşturulmasıyla ilgili gönderilen genelge de tüzüğe aykırıdır. Ayrıca müdür, müdür muavinlerinin yaz dönemindeki
görevleriyle ilgili talimat genelgesi de yasaya aykırıdır.

Bakanlığa yasa ve tüzük tanımazlığın suç olduğunu bir kez daha hatırlatır böyle hukuk tanımaz bir yönetim
anlayışını kabul etmeyeceğimizi ve mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

21.06.2017
BASINA DUYURU VE DAVET  

Değerli Basın Mensupları,

Eğitim Bakanlığının yasa ve tüzük tanımazlığını protesto etmek için 22 Haziran Perşembe günü (yarın) saat
10:00’da Eğitim Bakanlığı önünde protesto eylemi düzenleyeceğiz.

Bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.

22.06.2017
Yarattığınız Bu Kokuşmuş Düzenle Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz.

Ülkemizde her alanda yasa tanımazlık doğal hale getirilmeye çalışılmaktadır. UBP-DP hükümetinin siyaset anla-
yışı gelenekselleştirilmeye çalışılan hukuksuzluk düzeninden oluşmaktadır.

Eğitim bakanlığı da bu anlayışla davranmakta tüzükleri ve yasaları hiçe sayarak hareket etmektedir. Yılsonunda
popülistçe yapılan bu yasasızlıklarla öğrencilerimize, geleceğimize yazık edilirken öğretmenlerimizle ve okul idare-
leriyle resmen alay edilmekte moral ve motivasyonları sıfırlanmaktadır. En önemlisi ise gerçek sorunlar gizlenerek,
mümkün olan yeni eğitim sistemiyle birçok soruna çare bulunabilmesi gerçeğinin üstü örtülerek ülke geleceğine yazık
edilmektedir.

Sınıf geçme sınav tüzüğünün 13. maddesinin 1. fıkrasının A, B ve C bentlerinde açıkça belirtilmesine rağmen öğ-
rencilerin bütünleme sınavına girmelerinin zorunlu olmadığı okullara genelgeyle bildirmiştir. Tüzük yok sayılarak
gönderilen bu genelgeyle ne yapılmak istenmektedir? Hedef nedir? Niyet nedir?

Akademik sınıflara öğrencilerin girebilme koşulu sınıf geçme sınav tüzüğünün 14. maddesinin 13. fıkrasının b
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bendinde açık ve nettir. Bunun dışında bir uygulama yapılması tüzüğü yok saymaktır.
Yaz aylarında okulların pazartesi günleri açık olması ve müdür, müdür muavinlerinin görev yapmasıyla ilgili gerekli

düzenlemenin yapılması gerektiği genelgesi okullara gönderilmiştir. Gönüllü olarak zaten yapılan bu görevin genelgeyle
baskıcı, zorlayıcı bir anlayışla Öğretmenler Yasasını hiçe sayarak dayatılması yasa tanımazlıktır, kabul edilebilir de-
ğildir.

Atama yükselme tüzüğüne göre yapılması gereken müdür, müdür muavinlerinin kriter puan hesaplamaları önceki
yıllardan farklı yorumlanarak uygulamaya çalışılmaktadır. Tüzükle ilgili sıkıntılar anomaliler mevcuttur ancak sendi-
kamızın defalarca tüzüklerle ilgili değişiklik ve güncelleme yapılması gerekliliğini bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak
bildirmesine ve talep etmesine rağmen gerekeni yapmak yerine daha fazla problem yaratacak yorum uygulamaları
gündeme getirilmekte adaletsiz uygulamalar yapılmaya çalışılmaktadır.

Okullara kayıtlar yapılırken bizzat bakanlık kayıt kabul tüzüğünü çiğnemekte, kapsam bölgesi dışındaki okullara
kendisi yazı yazarak kayıt yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum, bazı okullarda yığılmaya neden olurken bazı
okulları kapanma noktasına getirmektedir. Bu, okullarda ciddi sıkıntılar oluşmasına neden olmakta eğitim kalitesini
olumsuz etkilemektedir.

Kamusal eğitimi gözden çıkaran, eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık % 85’ini özel okullara aktaran, devlet okul-
larının altyapı eksikliklerini, müdür, müdür muavini, öğretmen, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe kadrolarını
tamamlamayan, mevcut müfredatlar kapsamında cinsiyetçi, ırkçı, şöven, dinci, gerici bir eğitim sistemiyle gençler ye-
tiştirmeye çalışan, üretimden koparılmış, itaatkar, sorgulamayan yurttaş modeli tasarlayan dayatma eğitim sistemiyle
toplumu dönüştürme çalışmalarına boyun eğen hükümet yetkililerine bir kez daha DUR diyoruz!!!

UBP-DP hükümeti bilmelidir ki, sürdürmekte olduğu yasa tanımaz politikalar, torpil, partizanlık, peşkeş, emek
sömürüsü politikalarına karşı her türlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki hukuk devleti keyfi davranma lüksünün olmadığı devlettir. Eşitlik, temel hak ve
özgürlükler temeldir ve hukuksuz eylemlere yargı yolu açıktır.

Hukuksuzluk düzenini sürdürülebilir hale getirmenize izin vermeyeceğiz,
Ülkemizi yaşanmaz hale getirmeye çalışmanıza izin vermeyeceğiz.
Yarattığınız bu kokuşmuş düzenle mücadele etmeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

30.06.2017
Tam Bir Fiyasko

Eğitim Bakanlığının yasa tüzük tanımaz kararları, ben yaparım olur tavrı, iş bilmez, şeffaf ve anlaşılır olmayan
uygulamaları her geçen gün artarak devam ediyor.

Yapılan yönlendirme sınavı ve sonuçları ise tam bir fiyasko olarak önümüzde duruyor. Sınav sonuçları açıklanırken
bir saat arayla farklı iki liste yayınlanıyor. İlk listede kazanan bazı öğrenciler ikinci listede kazanmıyor veya bazı
kazanmayanlar kazanıyor. Bu, sonuçların şaibeli olduğu izlenimini uyandırıyor. Öğrencilerde ise hayal kırıklığı
yaratıyor, üstelik tam da bayram öncesi. Puan hesaplamaları ise anlaşılır olmayan bir şekilde karmakarışık, şeffaf ve
adil değil! Avrupa’dan! Örnek alınarak uygulandığı iddia edilen ‘t puanı’ hesaplaması formülü başarılı bir öğrencinin
okulundaki diğer mezunlar daha az başarılısıyla ortalamasını ve sınavda çok iyi yapsa dahi sonuçtaki başarısını aşağıya
çekiyor. Bu mu sizin adaletiniz? Bu uygulamayı hangi amaçla yapıyorsunuz? Neden bu kadar karmaşık hale getirip
sizin dışınızda hiç kimsenin formülü uygulayıp hesaplayamayacağı bir uygulama yapmaktasınız ve bunun için
kullandığınız verileri sizin dışınızda kimse bilmiyor? Bu mu şeffaf, adil, eşit uygulama? Bu ne ciddiyetsizlik! Ne
hakkınız var sizin öğrencilerde hayal kırıklığı yaratmaya, gelecekleriyle oynamaya?

Bir başka fiyasko ise bir gecede bir meslek lisesine yeni bir bölüm açılması!. Tercihler tamamlanıp yerleştirmeler
bittikten sonra boş kalan kontenjanlara yerleşebilecek sayı listesi yayınlanırken Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesine
Harita Tapu Kadastro Bölümü de eklenerek okullara duyuruldu. Seçenek olarak öncesinde görünmeyen ve öğrencilere
seçme şansı tanınmayan bu bölümü sonradan açmanızın amacı nedir? Böyle yanlı taraflı partizanca eşitlik ilkesine
aykırı etik olmayan bir şekilde yaptığınız bu hareketle kime kimlere yarar sağlamayı hedefliyorsunuz?

Bakanlığın ben yaparım olur mantığıyla harekât ederek tüzükleri çiğnemesi okullarda kayıtların yapıldığı bu gün-
lerde yine kendini gösteriyor. Mağusa bölgesinde bir okulumuza, kayıt kabul tüzüğüne aykırı davranılarak özel bir
okuldan öğrencilerin kayıtlarının yapılması için daire müdürü yazı yazıyor. Söz konusu okulda yığılma olduğu bakanlık
tarafından bilinmiyor mu? Kalabalık sınıflarda eğitimin ne kadar verimli olacağını bilmiyor mu? Yoksa tüm bunlar
bakanlığın umurunda bile değil mi?
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Ağustos ayından beri münhal ilan edilmiş ancak sınavları yapılıp atanmayarak okullar müdürsüz muavinsiz
bırakılmıştır. Sınava girecek adayların kriter puan hesaplamaları yine ayni tüzük tanımaz bir anlayışla aylardır
tamamlanmamıştır. Torpil, adam kayırma, kişiye göre yasaların, sıralamanın, kriter puanlarının ayarlanması algısı
yaratan bu durum, bilmeden hata olsa bile bu kadarı da olmaz dedirtecek hale gelmiştir. Okulların yeni öğretim yılına
eksik kadrolarla başlamasının yaratacağı sıkıntılar, sorunlar eğitimde yaşanacak aksaklıklar bakanlığın sorumluluğunda
değil midir? Yoksa sorumluluklarını bilmiyor mu?

Sayın bakanlık yetkilileri, yasa tanımaz, tüzük tanımaz, keyfi, partizan, iş bilmez ciddiyetsiz karar ve
uygulamalarınıza artık son veriniz! Eğitim toplumun geleceğinin şekillenmesindeki en önemli araçtır. Eğitimin niteliğini
sorgulanır hale getirmektesiniz, bu nedenle tarih sizi affetmeyecek!

Halkımıza, öğrencilerimize çağrı yapıyorum; sendikamızla, bizimle irtibata geçin, ŞAİBELERLE, torpillerle
yönetilmeye son vermek, adaleti sağlamak için birlikte mücadele edelim!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

18.07.2017
Yaratılan Düzenin Sorumlusu Kimdir, Kimlerdir? 

Bir süre önce Başbakan KKTC’de Fetö olmadığı açıklamasını yapıyor ancak iki gün önce TC elçisi Fetö’nün KK-
TC’de çeşitli kuruluşlara sızdığının emarelerinden bahsediyor. 

Kıbrıslı Türkler bir kez daha TC elçiliği tarafından aba altından sopa gösterilerek korkutulmaya sindirilm-
eye mi çalışılıyor?

Öğrencilerin haremlik selamlık uygulamayla Çanakkale’ye kampa götürülmesi için bakanlık aracılığıyla yapılan
çağrıya uymayan ve görev kabul etmeyen öğretmenlerimiz yaz tatilinde olmalarına rağmen okul idareleri tarafında
telefonla aranıp kampa gitmeleri için baskı yapılıyor, tekrar ekip oluşturulmaya çalışılıyor. Bakanlık bunu elçiliğin
telkiniyle mi yapıyor?

Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit ortağı olmaktan çıkarıldıktan sonra birçok hakkı gasp edilmiş, dayat-
malara maruz kalmıştır. Merkez Bankası başkanı, güvenlik kuvvetleri komutanı, sivil savunma başkanı TC vatandaşı
olmak zorundadır. Eğitim sistemi, müfredatlar Türkiye ile paralel olmak zorundadır. Özgürlükçü olmayan bu sistem,
kuran kursları, ilahiyat, külliyeler, din işleri yasası Kıbrıslı Türklere niye dayatılmaktadır? Tüm bunlarla gelecekte
nasıl bir topluma dönüşmesi hedeflenmektedir?

Dayatma ekonomik paketlerle ve bunlara boyun eğen hükümetlerle çalışanların hakları gasp edilmiştir.
Özelleştirmeyle Kıbrıslı Türklere ait kurumlar TC sermayesine devredilmiştir. Kara para, insan kaçakçılığı, uyuşturucu,
gece kulüpleri, casinolar, bet ofislerle ülke, yasa dışılığın merkezi haline gelmiş, cinayet, şiddet, taciz, tecavüz
olaylarıyla yaşanabilir bir yer olmaktan çıkmıştır. Ülkenin demografik yapısı bozulmuş, kukla hükümetlere her türlü
yolsuzluk, peşkeş yaptırılmaktadır. 

Bu düzeni, bu ucubeyi, bu arka bahçeyi yaratan kimdir, kimlerdir?
Sayın Elçi, yıllardır Kıbrıslı Türklere yapılan siyasi, sosyal, kültürel ve dini dayatmalarınızı korkutarak,

sindirerek hayata geçirmeniz, kabul ettirmeniz mümkün değildir.
Biliniz ki, yıllardır sürdürmekte olduğunuz asimilasyon politikalarına ve tüm dayatmalarınıza karşı mü-

cadele etmeye devam edeceğiz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

31.07.2017
Çanakkale Kampında Neler Oldu? 

Eğitim Bakanı Sayın Özdemir Berova Bakanlık yetkilileriyle birlikte, cinsiyet ayırımı temelinde, ayrı ayrı gruplar
oluşturularak TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Çanakkale kampını incelemelerde bulunmak
üzere ziyaret etmiş. 

Sayın Bakan ve Sayın Yetkililer;
Size de gösterilen video aracılığıyla AKP ve Erdoğan propagandası yanında dini propaganda yapılmadı mı?
Kız çocukları ‘ablalık’ sistemiyle kontrol altında tutulmaya çalışılmadı mı?
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Kampta sorumlu oldukları söylenen Halil ve Mustafa Beyler defalarca her fırsatta öğrencilere ve size bizleri ‘yavru
vatan’ olarak değil ‘82. vilayet’ olarak gördüklerini ifade etmediler mi?

Çocuklarımıza ve size şehitliklerin yanında türbeler de gezdirilmedi mi?
Bu ziyaretlerden önce 11-14 yaş arası kız çocukları şort giymemeleri, kısa giymemeleri için uyarılmadı mı?
Öğrenciler, kendileri için hazırlanan tişörtleri 3 gün boyunca giymek zorunda bırakılmadı mı?
Sorumlu öğretmenler odalarına çekildikten sonra onlardan habersiz öğrenciler ‘kamp sorumluları’ tarafından se-

miner diye bir yere götürülmedi mi?
Sayın bakan, sosyal iletişim ağındaki sayfanızda paylaştığınız fotoğrafta da görüldüğü gibi öğrencilerimizle bir

araya getirilen kız çocuklarının yarısının başı kapalı. Bu yaştaki çocuklara yapılan bu dini dayatmayı onaylıyor musu-
nuz?

Bu kampla yapılan haremlik- selamlık uygulama sizce Kıbrıslı Türklerin kültürüne, kimliğine, dinine uygun
mudur?

Başın bağlı olması, dini semboller sizce yasalarımıza, kılık kıyafet yönetmeliklerimize, kültürümüze, pedagojiye
aykırı değil midir?

Sayın Bakan ve Sayın Hükümet Yetkilileri, bir kez daha ifade etmek isteriz ki, TC tarafından dayatılan ve sizin
tarafınızdan harfiyen uygulanan dayatmalara karşı sendikamız mücadele etmeye devam edecektir. 

Kıbrıslı Türklerin çağdaş, laik, demokratik yapısını değiştirme, dönüştürme planlarıyla uygulanan politi-
kalara ve yapılan saldırılara karşı asla boyun eğmeyecektir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

01.08.2017
AÖA Ortadan Kaldırılması Çalışmalarına Seyirci Kalmayacağız !
Atatürk Öğretmen Akademisinde yaşananları kaygıyla takip etmekteyiz. Saklanmaya çalışılsa da, Lefke Avrupa

Üniversitesi ile yapılan protokolden sınavla öğrenci alan akademiye sınavsız girme olanağı sağlanacağı ve kendi özel
sınavıyla ihtiyaç doğrultusunda öğretmen adayı alan akademinin kapatma ya da etkisizleştirme noktasına getirileceği
anlaşılmaktadır.

Her alanda kamuda hizmet verecek olan öğretmenlerin devlet eliyle planlı bir şekilde, ihtiyaç oranında yetiştirilmesi
gerekirken, Kıbrıslı Türklerin önemli bir kurumu olan ve kar amacı gütmeden öğretmen yetiştirmesi gereken akadem-
inin, daha da geliştirilmesinin düşünülmesi yerine Lefke Avrupa Üniversitesine peşkeş çekilmesi kabul edilebilir bir
şey değildir.

Atatürk Öğretmen Akademisinin geliştirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi çalışmaları
yapılabilir ancak bunu ortadan kaldırma hedefiyle yapılan bu hamlenin doğru bir hamle olmadığını vurgularız. 

Öğretmen yetiştirilmesi, bu mesleğe girişin teşvik edilmesi, öğretmenlik mesleğinin istihdamı, geliştirilmesi, statüsü
bir toplumun geleceğine etki eden en önemli mekanizmanın, parasal çıkar kaygısı taşıyan bir rekabet pazarında, ihtiyaç
fazlası, nitelik tartışması içerisinde yetiştirilmeleri ve öğretmen yetiştirmeye çalışan tek kurumun da ortadan
kaldırılmasına çalışılması tamamen Kıbrıs Türk Toplumunun varlığına, gelişmesine saldırıdır, dayatmadır. Kendi başına
hiç kimseyle istişare edilmeden Milli Eğitim Bakanlığının attığı adımlar bu toplumun çalışan son kurumlarını da bitirme
adına oluşturulan siyasi, ideolojik politikaların bir sonucudur ve kabul edilemezdir.

Kıbrıs Türk toplumunun dinine, diline, inançlarına, kültürüne, duygularına, kurumlarına yapılan sadırılar, toplumun
varlığına yöneliktir, kabul edilemezdir.

Öğretmen, muavin, müdür, hademe, doktor kadrolarını eksilten, ama imam kadrolarında sınırsız artırım yapan
ihtiyaç fazlası cami yapan hastane, okul açmayan; ideolojik nüfus politikaları, kurslar, geziler ve her alana kaynak
bulan ama okullarda temel ihtiyaçları; hastanelerde basit ilaçları dahi karşılamayan bu zihniyet Kıbrıs Türk toplumunun
ayakları üzerinde durmasını istemeyen bir zihniyetin ürünüdür. Bu politikaları dayatanları da bu politikaların kirli
işbirlikçilerini de tarih affetmeyecektir.

Konu eğitimse, öğretmen yetiştirmekse bunu tartışmaya, katkı koymaya KTOEÖS olarak her zaman hazır olacağız.
2014 şura kararlarında öğretmenlerin devlet eliyle yetiştirilmesi, öğretmen statüsünün yükseltilmesi tavsiye kararlarına
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rağmen var olan iyi şeylerin de yok edilerek, öğretmen örgütlülüğünün dağıtılması bilinçli ve kasıtlıdır. 

Kıbrıs Türk Toplumu Seyirci Kalmayacaktı, Uyarıyoruz!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

14.08.2017
BASINA DUYURU VE DAVET

Değerli Basın Emekçilerimiz, 

Ülkemizde yıllardır sürdürülen ve Hala Sultan İlahiyat Koleji mezuniyet töreni videosuyla bir kez daha ortaya
çıkan eğitim alanındaki dönüştürme çalışmalarını, bununla beraber nüfus, ekonomik, siyasi, çevresel ve kültürel alanda
yapılan dayatmaları ve bu doğrultuda sürdürülen politikaları, TC yetkililerini ve işbirlikçi hükümetleri protesto etmek
amacıyla destek veren sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte 16 Ağustos 2017 Çar-
şamba günü saat 10:00’da Eğitim Bakanlığına siyah çelenk koyacağız.

Bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.

16.08.2017
Dayatmaları Kabul Etmeyeceğiz !
Başkaldırıp Direneceğiz !

Bundan 6 yıl önce, Eylül 2011 tarihinde Haspolat Meslek Lisesine ilahiyat alanı açılmasının ardından sendikamız
söz konusu okuldaki öğretmenlerimizle mücadele başlatıp, grev kararı almış ayni öğretim yılı birinci yarısında da bunu
tüm okullarda, karne vermeme eylemiyle yaygınlaştırmıştır. Aylar süren bu mücadelede sendikamız bugün gelinen ve
hatta daha da ileriye götürülmesi hedeflenen toplum mühendisliğine işaret etmiş, her zaman olduğu gibi o dönemde
de öğretmenlerin aydın duyarlılığı ve toplumsal sorumluluğuyla meslek liselerini ve toplumu dönüştürmeye yönelik
baskı ve politikaların karşısında her zaman duruş ve irade gösterdiğini topluma yansıtmış ve bu tehlikenin her evin

tartışma konusu olmasını sağlamaya çalışarak şimdi olduğu gibi o dönemde de ülkemize dayatılan ve buradaki işbirlikçi
hükümetler tarafından hayata geçirilen ekonomik, sosyal, siyasal politikaların yanında kültürel ve dini dayatmaları or-
taya koymuştur.

Eylül 2013 tarihinde açılışı yapılan ve külliyenin bir parçası olan ilahiyat kolejinin açılış töreninde Türkiye Başbakan
Yardımcısı Sn. Beşir Atalay, “ortaklığa dayalı bir çözüm üzerinde anlaşma sağlanmazsa bu meselenin ilelebet sürüp
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gitmesine müsamaha gösteremeyiz. Bu durumda, müzakere edilmiş farklı çözüm seçenekleri gündeme gelebilir” ifa-
delerini kullanmış 7500 kapasiteli caminin temelini de atmıştır.

Bugünlerde ortaya çıkan video kaydında 2015 yılında ilk mezunlarını veren ilahiyat kolejinde mezuniyet konuş-
masını yapan ve diploma birincisi olan öğrencinin konuşmasında da görülmüştür ki, sendikamızın 2011 yılında başlayan
ve bugünü öngörüp ortaya koyduğu gibi Kıbrıs Türkü için yapılan ve dayatılmaya bugün de devam edilen ‘plan’ orta-
dadır.

Sendikamız, kolej adı altında Arapça ve Kuran dersleriyle dini eğitim veren, Anayasamıza ve Milli Eğitim yasamıza
aykırı müfredat içeren bu okulla ilgili hukuki mücadele de başlatmış, kazanılan davanın bir kısmı sonucunda yapılan
oyunla okul, genel orta öğretim dairesine bağlanmış, şeriat müfredatı uygulanmaya devam edilmiştir. Yasadışı müfre-
datla ilgili davamız devam etmektedir.

Sendikamızın yıllardır, hakarete uğramasına, tehditler almasına, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına kapısından içeri
sokulmayarak, içerisinde veya önünde eylem yapmasına engel olmaya çalışılmasına rağmen mücadelesini sürdürdüğü
ve ortaya koymaya çalıştığı İlahiyat kolejinde verilen eğitimin niteliği, ortaya çıkan ürünle ancak şimdi anlaşılmıştır. 

Dünyanın en güçlü silahı olan eğitimi sistem, kendine uygun insanı ve dolayısıyla toplumu yaratmak için örgütler.
Dinci, gerici, sorgulamayan, itaat eden, kendinden olmayanları ötekileştiren, farklılıklara tahammülü olmayan, barışı
değil cihadı öngören, evrim teorisini, demokrasiyi, laikliği, kadın haklarını, çocuk haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini
reddeden bir anlayışla yaratılmaya çalışılan ve yaygınlaştırılması hedeflenen, din işleri yasasıyla, kuran kurslarıyla,
kardeş okul, Çanakkale kampı uygulamalarıyla desteklenen eğitimle yapılmak istenen ve hedeflenen toplumumuzu
dönüştürme çalışmalarıdır. Kültürümüze, dilimize, dinimize, kimliğimize, kurumlarımıza saldırıdır.

Tüm bunları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz!Laik, demokratik, eşit, parasız olması gereken kamusal eğitim
için, bizler için planlanan ve dayatılanlara karşı bizler dün olduğu gibi bugün de mücadeleye devam edeceğiz. 

Tüm toplumumuzu ve her kesimi, geleceğimiz için, çocuklarımız için bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz.
Bu bağlamda, uygulamaya konulan nüfus, ekonomik, siyasi, çevresel, kültürel, eğitim alanındaki dönüştürme
politikalarını, talep var diyerek ileriye götürmeye çalışan TC yetkililerini ve işbirlikçi hükümetlerini protesto
ediyor,  elçiliğe ve hükümete ulaştırılmak üzere eğitim bakanlığına siyah çelenk bırakıyoruz.

Tüm toplumumuzu eyleme ve dayatmaları kabul etmemeye, başkaldırıp direnmeye davet ediyoruz.
Dayatmaları Kabul Etmeyeceğiz !
Başkaldırıp Direneceğiz !

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
Destek veren örgütler ve siyasi partiler: 
Dev-İş, KTÖS, BES, KTAMS, DAÜ-Sen, Basın-Sen, Güç-Sen,  Tıp-İş, Boran Kültür Merkezi. Baraka Kültür

Merkezi, TDP, YKP

17.08.2017
Bakanlıkta Görevli Elçilik Memuru Kendini Ne Zannediyor?

Eğitim Bakanlığında Genel Orta Öğretim Dairesi Proje Koordinatörü olarak görevlendirilmiş elçilik memuru,
sendikamızın ‘Çanakkale Kampında Neler Oldu’ başlıklı kamuoyuyla paylaştığı bildirisinin altına sosyal medyada
yorum yazmış. Bizlere, görev yaptığı daireye bağlı öğretmenlere, bin bir türlü hakaretin yanında ağır ithamlarda bu-
lunuyor. Üstüne üstlük ‘ uçak bizim, para bizim....kimi göndereceğimizi size soracak değiliz’ diyor.

Ankara’nın memuru kendini kaybetmiş. Nerede olduğunu unutmuş. Sayın memur, sayın elçilik yetkilileri, yıllardır
varoluş mücadelesi vermekte olan, laik, demokratik, çağdaş, onurlu, ilkeli, bağımsız, farklılıklara saygı gösteren, insan
haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı eşit, özgür bir yaşam için mücadele etmekte olan; ekonomik, siyasi,
kültürel, çevresel tüm dayatmalarınıza karşı eğitimle, din işleri yasasıyla, kamplarınızla bu topluma yönelik dönüştürme
çalışmalarınıza karşı mücadele eden Kıbrıslı Türklerin ülkesinde olduğunuzu size hatırlatmak isteriz. 

Omurgasız siyasilerimiz bizlere hakaret etmenize, aşağılamanıza, itibarsızlaştırmaya çalışmanıza,
dönüştürme politikalarınıza boyun eğebilir, harfiyen uyabilir, göz yumabilir, kulak tıkayabilir ancak bizler buna
izin vermeyiz!

Bu ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümet yetkililerine sormak isteriz; 
Bu memleket kimin? Kim yönetiyor?
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Eğer siz yönetiyorsanız, kendisini “bu evin efendisi” zanneden ve düşünce özgürlüğünü hazmedemeyip hakareti,
aşağılamayı kendinde hak görüp başvuran bu zat için gereğini yapınız ve derhal görevden alınız! 

Siz görevden almazsanız biz alacağız!
Biliniz ki, bu ülkeyi yaşanabilir bir ülke olmaktan gün geçtikçe uzaklaştıran, yağma talan peşkeş düzeniyle dayat-

malara ve toplum mühendisliği hedefiyle uygulanan politikalara boyun eğen, fırsat veren, göz göre göre izin veren si-
zleri ne tarih, ne de gelecek nesiller asla affetmeyecek!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

05.09.2017
Değerli Öğretmenlerimiz,
2017-2018 öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Her yıl olduğu gibi bu öğretim yılına da ne yazık ki altyapı so-

runları, eksik okul binaları, kalabalık sınıflar, tamamlanmamış kadrolar, çalışma yapılıp güncellenmemiş tüzükler ve
daha birçok sıkıntıyla başlıyoruz. Okullarda yaşanacak sorunların farkındayız. Bunların çözümüyle ilgili çalışmalarımız
ve önerilerimizle birlikte mücadele etmekteyiz, etmeye devam edeceğiz. Dayatma politikalara boyun eğmeyecek çağ-
daş, laik eğitimden asla taviz vermeyeceğiz. Haklarımızla ilgili bizi bekleyen saldırılara karşı, itibarsızlaştırma politi-
kalarına karşı mücadeleye, çıkarılan yasalarla bölünmüş öğretmeni tek yasa altında birleştirmek için de örgütlü
mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Değerli Öğretmenlerimiz,
Mücadelelerde başarının güçlü olmakla, güçlü olmanın ise örgütlü olmakla elde edilebileceği ilkesinden yola çıkarak

okulunuz sendika temsilcilerinin bugün (5 Eylül 2017 Salı) yapılacak Öğretmenler Kurulunda belirlenmesinin önemini
hatırlatmak isteriz.

Ayrıca,
Öğretmenlerimizin eksik kadroların yükünü üstlenmemeleri,
Okul idarelerimizin var olan eksiklikleri sendikamıza bildirmeleri
Hizmette 30 yılını dolduran öğretmenlerimizin ( yıpranma payı, geçicilik, kadroluluk süresi veya askerlik de dahil

edilerek hesaplanmış şekilde) kesintilerinin yapılması gerektiğinden Maliye Bakanlığına bildirimde bulunmaları
Tüm öğretmenlerimizin devlet okullarına ve çağdaş, bilimsel, demokratik, laik eğitime daha çok sahip çıkması ge-

rektiğine de dikkat çekmek isteriz.
Yeni öğretim yılınızın hayırlı olmasını diler,

sendikamızla örgütlü ve güçlü olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu a. 

10.09.2017
Gereğini Yapmanızı Bekliyoruz

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin 6. sınıf ve 9. sınıfı için öğrenci alımına yönelik sınav bu yıl 24 Hazi-
ran’da gerçekleştirilmişti. Ancak, son birkaç yıldır olduğu gibi yine sınavın 14 Eylül’de bir kez daha yapılacağı duyu-
rulmuştur. Bu, okulun altyapı sorunları düşünülmeden, verilen eğitimin niteliği düşünülmeden alınmış ‘kişiye özel’
gibi görünen bir karardır. 

Eğitimde kaliteyi hedefliyorsanız tadilat ve inşaat gibi altyapı sorunlarını çözmek için ayırdığınız bütçenin yeterli
olması yanında, planlama yapmanız  ve kendi yaptığınız tüzüklere de uymanız gerekmektedir. Bugün hala okullarda
tadilatlar, inşaatlar devam ediyorsa, 28 Ağustos 2017’de okullara boya malzemesi alımı, 6 Eylül 2017’de masa sandalye
alımı için ihaleye çıkıyorsanız, aldığınız partizanca kararlarla nakillerin ardından tekrar sınav yapıyor veya ek bütün-
leme yapıp öğrenci geçiriyorsanız veya kayıt kabul tüzüğünü hiçe sayıp okulları balık istifine çeviriyorsanız planlamayı
sıfırlamış olur, kalite değil şaibe ve popülizm  görüntüsü vermiş olursunuz. 

Ağustos 2016’da münhal ilan edilen müdür, müdür muavini sınavlarını 14 Temmuz 2017’de yapıyorsanız ve bundan
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dolayı öğretmen nakillerini Eylül ayında tamamlayabiliyorsanız, öğretmenler kurul toplantısının gerçekleştirildiği 5
Eylül 2017 günü bazı okullarda öğretmenler toplantı yapacak yer bulamayıp toz toprak içerisinde kantinde toplantı
yapmak zorunda kalıyorsa, öğretmen münhalleri için sınavlar gerçekleştirildiği halde belirlenen gerçek ihtiyaç münhal
sayılarını kamu hizmeti komisyonuna hala göndermediyseniz, bakanlığınızı elçilikten gönderilen memurlar yönetiyor,
bakanlığınıza bağlı öğretmenlere hakareti kendinde hak görüyor ve siz hala daha gereğini yapamıyorsanız, Anayasa
ve Milli Eğitim Yasamıza aykırı okul açıyor ve bu okulun müfredatını bu yasalara aykırı şekilde düzenleyip çağdaş bi-
limsel ve laik eğitimden ödün veriyorsanız, eğitimde sistemden planlamadan ve kaliteden söz edemezsiniz. Çünkü
tüm bunlar eğitimin niteliğinin derdiniz olmadığını ve yönetemediğinizi gösteriyor sayın Bakanlık yetkilileri. 

Gereğini yapmanızı bekliyoruz...

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

13/09/2017 
Basın Toplantısı Duyurusu 

Değerli Basın Emekçilerimiz,
Sendikamız, 14 Eylül 2017 Perşembe günü saat: 11:00’de “Yeni Eğitim Yılının Açılışında Yaşanacak Sıkıntılar 
ve Durum Değerlendirmesi”  konusunda basın toplantısı düzenleyecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.

14.09.2017
YENİ AKADEMİK YILDA KAMUSAL EĞİTİMİN DURUMU

Eğitim Bakanlığının plansız programsız şekilde yaptığı altyapı çalışmaları, nakiller ve atamaların yanında, eksik
kadrolar, nakil tüzüğü dışında yaptığı partizanca görevlendirmeler sonucu bazı okullarda öğretmenin ders yükünü
artırması, kayıt kabul tüzüğünü çiğneyerek kapsam dışı okullardan her bölgede belli başlı okullara kayıt yapılmasını
sağlaması, böylelikle bu okulları ve dolayısıyla sınıfları, kalabalık hale getirirken bazı okulları ise kapanma noktasına
getirmesi, yenilenmesi veya güncellenmesi gereken birçok tüzükle ilgili hiçbir çalışma yapmaması, müfredatlarla be-
raber eğitim sisteminin içeriğini değiştirme çalışmalarıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılına başlıyoruz.

Bakanlık bu yıl ayırdığı bütçe içerisinden 46 orta eğitim ve mesleki teknik öğretim okulu içerisinden 12 okulda
tamir, tadilat ve inşaat çalışmaları başlatmış ancak planlayıp programlanmadan yapılan bu çalışmalar okulların
açılmasına birkaç gün kalmasına rağmen tamamlanmamış bugün hala devam etmektedir. Masa sandalye alımı için
ihaleye 6 Eylül’de çıkılmıştır ve okulların açılış tarihi olan 18 Eylül’e tedarik edilebilmesi olası gibi görünmemektedir.
İşte bu şartlarda okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda endişe duymaktayız.

Bakanlık Ağustos 2016’da münhal ilan edilen müdür/müdür muavinleri atamalarında da sendikamızın ısrarlarına
rağmen plansız ve programsız davranmış, bir yıl gecikmeyle Temmuz 2017’de sınavlar yapılabilmiş, bundan dolayı
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nakiller ve öğretmen atamaları da gecikmiştir. Bu eğitim öğretim yılına da yine müdür, müdür muavini, bölüm şefi,
atölye şefi sekreter, hademe kadroları, Bakanlıkta uzman ve denetmen kadroları eksik olarak başlanacaktır.

Nakillerden sonra ise nakil tüzüğüne göre yapılan görevlendirmelerin dışında partizanca görevlendirmeler
yapılmaya devam etmektedir. Sendikamız, gerek okullarda gerek bakanlığa yapılan tüzük dışı tüm görevlendirmelere
karşıdır ve bunun için gerekli mücadeleyi vermeye devam edecektir. Bakanlığa bu konuda ahbap, yandaş sistemiyle
değil, münhal açarak gerekli kadroları doldurması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

Bunun yanında, Bakanlık tarafından kayıt kabul tüzüğü çiğnenerek kapsam dışı okullardan olan öğrencilere yazıyla
kayıt hakkı verilmesi ve böylelikle her bölgede bazı okullarda öğrenci yığılmasının yaşanması, bazı okulların ise ka-
panma noktasına getirilmesi de bakanlık tarafından yaratılan sıkıntılardan biridir. Böyle partizanca alınan kararlar
bakanlığın eğitimde eşitlik ilkesini hiçe saydığını açıkça ortaya koymaktadır. Kendi yaptıkları tüzüklere uymamalarının
yanında, taşımacılık tüzüğü, disiplin tüzüğü gibi güncellenmesi gereken tüzükler için hiçbir çalışma yapılmaması ise
bakanlığın kamusal eğitimi gözden çıkardığının kanıtlarından bir diğeridir.

Türkiye ile paralel götürülen eğitim sisteminin içeriğinin değiştirilmesi, müfredatların Milli Eğitim Yasamızın genel
amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı unsurlar içermesi ve ilahiyat kolejinde uygulanan müfradatın yanında bu
müfredatların lise düzeyinde ülkemizde de uygulanacak olması en büyük sıkıntılardan biri olarak önümüzde
durmaktadır. Hedeflenen toplum mühendisliğinin temelini oluşturan, çağdaş, laik, demokratik eğitim niteliği ve
içeriğinden uzak olan bu müfredatların dayatılması kabul edilemezdir. Toplumların aydın kesimini oluşturan
öğretmenlerimizin bilimsel eğitimle aklın özgürleşebileceğini, bilimsel eğitimle sorgulayan, araştıran, demokrat birey-
lerin yetiştirilebileceğini çok iyi bildiğine ve uygulayacağına olan inancımız tamdır.

Kadrolarından altyapısına içeriğinden niteliğine yasasından tüzüklerine ülkemizdeki kamusal eğitim KTOEÖS
olarak bizlerin derdidir. Toplumumuzun geleceğinin şekillendirildiği eğitim sistemimizle çağdaş, laik, demokrat
yurttaşlar yetiştirilmesi bizlerin derdidir. İşte bu nedenle, siyasi çıkarlar uğruna kamusal eğitimi gözden çıkaran,
özelleştirmeye, taşeronlaşmaya fırsat veren destekleyen, dayatma eğitim politikalarını harfiyen uygulayan, eğitimin
içeriğinin değiştirilmesine ve toplumumuza biçilen modele boyun eğenlerle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Başka Bir Eğitim Mümkündür.
Nitelikli eğitim yoluyla bir ülkenin kaderinin değişmesi mümkündür. Sendikamız 2014 şurasına katkı koyarak yol

haritası oluşmasına da katkıda bulunmuştur. Bugün gericiliğe, ezberciliğe, yobazlığa, bilimsel, laik olmayan eğitimle,
ticarethane haline getirilmiş özel okullarla, sayıları, binaları bilinmeyen üniversitelerle seçmeci, elemeci, ezberci sis-
temle tarikatların, vakıfların geleceğimizi heba ettiği bir eğitim sistemine mahkûm edildik. 

AKP dayatmaları ve basiretsiz hükümetler ile geleceğimiz heba edilmekte, ülkemiz ortaçağ karanlığına itilmektedir.
Her şeyi bildiğini zannedenler, bazı yanlı medyatörler bunun suçunu öğretmene ve sendikalarına yıkma gayretindedirler.
Öğretmen statüsü yok edilirken, özel eğitim öğrencileri desteklenmezken tarikat, vakıf adı altında kurulan ve
ajandalarında toplum mühendisliği olan İDEOLOJİK OKULLARA milyarlarca lira kaynak akıtılmaktadır. 

KTOEÖS bu gidişata dur demek için, nitelikli, kamusal, parasız, bilimsel, laik eğitim için mücadeleye devam et-
mektedir. Herkes tarafını belirlemelidir. Kadının, insanın, çocuk haklarının, laik toplum düzeninin, demokrasinin, bil-
imsel eğitimin tarafında mıyız? Değil miyiz? 

Hasan SOYER
Eğitim Sekreteri 

Yönetim Kurulu (a.) 

18.09.2017
Değerli Basın Emekçilerimiz,

Plansız, programsız yapılan tadilat, tamirat çalışmaları okulların açıldığı ilk gün eğitim öğretimin başlamasını
imkânsız hale getirmiştir. 

Tamamlanamayan çalışmalardan dolayı Canbulat-Özgürlük Ortaokulunda tehlike arz eden durumla karşı karşıya
kalınması sonucu sendikamız, öğretmen ve ailelerle birlikte ders yapılmaması kararı almıştır. 

Bakanlığın kayıt kabul tüzüğünü çiğneyerek bazı okullara kayıt yapılması baskısını yapmasını, Çanakkale Ortaoku-
lunda öğretmenlerimizle protesto edip son derse girmeme kararı alınmıştır.

Basın toplantımızda yayınladığımız basın bildirimiz ektedir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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18.09.2017
Hayal Âleminde Mi Yaşıyorsunuz?
2017-2018 eğitim öğretim yılına bugün yine birçok sıkıntıyla başlıyoruz. Bakanlığın iş bilmezlikleri, plansız

programsız tadilat, tamirat ve inşaat işleri yapması, dün gece geç saatlere kadar hummalı çalışmalar sürdürmesine
rağmen bugün öğrenciler, bazı okulda çalışmaların sürmesi durumuyla, bazı okulda inşaat atıklarıyla karşı karşıya
bırakılmış, bazı okulda ise masa sandalyesiz kalmıştır.

Bakanlık müdür, müdür muavini ve öğretmen atamalarının gecikmesine neden olmuş bazı okulların eksik
öğretmenle, bazı okulların müdürsüz veya muavinsiz açılmasına neden olmuştur. Yıllardır bölüm şefi, atölye şefi, özel
eğitim öğretmeni, denetmen, uzman, sekreter, hademe kadroları eksiktir ancak gereğini yapmamaktadır. Bunun
yerine, nakil tüzüğü dışında partizanca görevlendirmeler yapılmaktadır. Yapılması gereken ihtiyaç olan kadrolara mün-
hal ilan edilip atama yapılmasıdır.

Yasa tüzük tanımazlık, bakanlık tarafından gelenek haline getirilmiştir.
Kayıt kabul tüzüğünü çiğneyerek bazı okullara kapsam dışı okullardan kayıt yapılması için okul idarelerine baskı

yapmış listeler göndermiştir. Böylelikle bazı okulları balık istifine çevirip kalabalık sınıflar yaratırken bazılarını ise
öğrenci azlığından kapanma noktasına getirmeye çalışmaktadır. Kayıt kabul tüzüğü, taşımacılık tüzüğü, disiplin tüzüğü
ve daha birçok tüzükle ilgili çalışma yapılıp bunların güncel hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu yıl, Türkiye ile beraber 9. sınıflarda müfredat değişikliği kapsamında hazırlanan kitaplar okutulacaktır. Bu kap-
samda örneğin ‘evrim teorisi’ müfredattan çıkarılmıştır. Eğitim sisteminin içeriğinin değiştirilmesi çalışmaları, laik
toplum yapımıza saldırıdır, kabul edilemezdir. Sendikamız gelen kitapları inceleyecek önümüzdeki günlerde rapor
hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacak ve parasız, kamusal, çağdaş, laik, demokratik eğitimle ilgili her türlü mücadeleyi
dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye devam edecektir.

Biz nitelikli eğitim istiyoruz. Başka bir eğitim mümkündür. Seçmeci, elemeci sınavların olmadığı, ek derse ihtiyaç
duyulmayan, her çocuğun parasız eğitim alabileceği bir eğitim . Ticarethaneye dönüşmüş özel okullar, özel dersler,
özel üniversitelere ihtiyaç duyulmadan devlet okullarına yeterli ve gerekli ilgi ve yatırımın yapılmasıyla çağdaş,
donanımlı bireylerin yetiştirilebildiği bir eğitim. Ve bu eğitimi hayata geçirme niyeti olan hükümetler ve yetkililer is-
tiyoruz...

Öğrencilerin, öğretmenlerin, okul idarelerinin ve velilerin karşılaşacağı bu kadar çok sıkıntı ve sorun ortada du-
ruyorken bunların üstünü örten, veya yokmuş gibi davranan ve her şey güllük gülistanlıkmış gibi beyanatlar vererek
popülizm yapan sayın bakan ve sayın yetkililere soruyoruz: Hayal aleminde mi yaşıyorsunuz?

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

21.09.2017
BASINA DUYURU VE DAVET  

Değerli Basın Emekçilerimiz,
Haddini aşan bakanlıkta görevli elçilik memurunu ve gerekeni yapmayan Eğitim Bakanlığını
protesto etmek için 22 Eylül Cuma günü (yarın) 11.30’da Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağımızı bilginize

sunar, katılımınızı bekleriz.

22.09.2017
HADDİNİZİ BİLİN ! 

Türkiye’de AKP’nin iktidara gelmesiyle eğitimin içeriğini değiştirme çalışmaları başlatılmıştır. Eğitimin içeriği
boşaltılarak, devlet okullarında eğitim alan öğrenciler sistemin köleleri olarak yetiştirilmektedir. AKP bürokratları
çocuklarını Amerika’da okutmakta, fakirleştirilen toplumun çocuklarına ise gerici, yobaz, itaatkâr eğitim verilmektedir.
Bu kapsamda çıkarılan yasalarla, MEB ile yapılan protokollerin neredeyse tümü Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden
yapılmakta, ENSAR gibi vakıf, dernek ve onlarca yapı ile birlikte hac-umre yarışmaları, yaz okulları, kuran kursları,
kamplar, konferans, sempozyum ve paneller gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de uygulanan söz konusu çalışmalar ülkemizde ilahiyat kolejiyle, din işleri yasasıyla, kuran kurslarıyla
kendini göstermektedir. Hedeflenen kapsamda yapılan yarışma, konferans, yaz okulu, ve kamp gibi etkinlikler ilahiyat
kolejinde de yapılmaktadır. Ancak geçtiğimiz yaz toplum mühendisliği hedefiyle tasarlanan ve bu sistemin bir parçası
olan, cinsiyet ayırımcılığı temelinde düzenlenmiş, milli, dini ve AKP propagandası ile katılımcıların kültürlenmesini
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hedefleyen Çanakkale kampına tüm
okullarımızdan 5 binin üzerinde öğrenci
dahil edilmeye çalışılmıştır.

Sendikamız, düzenlenen bu kampla
hedeflenenlere işaret etmek için bakanlığa
sorular yönelttiği bir bildiri hazırlamış ve
bu bildirisini sosyal medyada da
paylaşmıştır. Bakanlıkta, genel orta öğretim
dairesinde proje koordinatörü olarak
çalışan Ankara’nın memuru ise haddini
aşarak söz konusu bildirimizle ilgili sosyal
medyada bizlere hakaret etme cüretini
göstermiştir. Bakanlığa, avukatımız
aracığıyla bu şahısla ilgili gereğinin
yapılması talebimizi 25.08.2017 tarihinde
iletmemize rağmen bugüne kadar hiçbir
adım atılmamış, dilekçemize yanıt

verilmemiştir.
Okullarda yaşanan sıkıntılarla ilgili yaptığı soruşturmaların gereğini yapmayıp çözümsüz bırakmayı ve örtbas edip

adam kayırmayı ve yapılması için yazılan dilekçelere cevap vermemeyi, yani yasa dışılığı alışkanlık haline getirmiş
eğitim bakanına soruyoruz: 

Bakanlığı Siz mi Yönetiyorsunuz?
Eğer siz yönetiyorsanız, haddini aşan, bizlere ve tüm toplumumuza hakaret eden bu şahsı derhal geldiği

yere, yani elçiliğe iade ediniz!
Bir kez daha tekrar ediyoruz ki, bakanlık bünyesinde elçiliğin görevlendirdiği üç memurdan biri olan söz konusu

bu şahısla ilgili gerekeni yapmazsanız, ya da kendisine eğitim bakanlığıyla ilgili herhangi bir görevlendirme verirseniz
gereğini BİZ YAPACAĞIZ!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

03.10.2017
Değerli Öğretmenlerimiz, 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına, okul müdür ve muavinlerimizle yaptığımız toplantı sonrasında 21/06/2017
tarihinde; hiçbir çözüm üretilmeyince 25/09/2017 tarihinde ikinci kez aşağıda maddeler halinde yazılmış, yaşanmakta
olan sorunlara ivedilikle çözüm taleplerimizi ve önerilerimizi bildirmiş bulunmaktayız. 

1. Okullara kayıtlarda bakanlığınız tarafından kayıt kabul tüzüğüne uyulmamış, bazı okullarda yığılmaya
neden olunmuştur. Bu konuda partizanca yaklaşımlara ve uygulamalara son verilmeli tüzükle ilgili çalışmalar
başlatılmalıdır. Ayrıca, kontrolsüz nüfus akışından dolayı da okullarımız çok kalabalıklaşmış bazı okullarda sınıflar
40 kişiyi çoktan aşmıştır. Bu sorunun çözümüyle ilgili ivedilikle adım atılması gerekmektedir. Bir kez daha tekrar
ediyoruz; Lefkoşa Bölgesinde bir düz lise, Girne Bölgesinde bir ortaokul, Mağusa Bölgesinde de bir düz liseye ihtiyaç
vardır. Çözüm için gereken girişimlerin yapılması ivedidir. 

2. Eksik kadrolar (öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe) görevlendirmel-
erle değil münhal ilan edilip atamayla tamamlanmalıdır. Nakil tüzüğü dışında yapılan tüm görevlendirmeler yasadışıdır.
Okullarda ve öğretmenler arasında haksız, adaletsiz durumlar yaratan görevlendirmeler kabul edilebilir değildir.

3. Yurtdışından gelen öğrencilere oryantasyon eğitimi (en az 1 yıl) verilmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin
kesin kaydı bu eğitimden sonra yapılmalıdır. Ayrıca sınıf geçme sınav tüzüğüne göre yapılması gereken 6. ve 7. sınıflara
yönelik takviye kursları hayata geçirilmeli bölgelerde çıraklık eğitim merkezleri açılmalıdır.

4. Sınavla öğrenci alan okullarımıza yurtdışından gelen öğrencilerin belli bir kriter aranmaksızın kayıt
yapılması sıkıntılar yaratmakta, örneğin ne Türkçe ne de İngilizce bilen öğrencilerin hiçbir oryantasyon eğitimi ver-
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ilmeden bu okullara kayıt edilmesi hem öğrenci hem okul hem eğitim için sıkıntılar yaratmaktadır. Hemen bu öğretim
yılından itibaren çözüm sağlanmalıdır.

5. Öğretmenlerin eğitsel kol denklikleri yok sayılmaya çalışılmaktadır. Ya da özellikle meslek liselerinde
kültür derslerinde sınıflar birleştirilerek okul, öğretmen ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. Kalabalık sınıflar eğitimin
niteliğinde sorunlar oluşmasına neden olacağı gibi öğretmenlerimizi ve okul idarelerimizi de birçok sıkıntıya
sokmaktadır. 

6. Sendikamızın önceden de defalarca tarafınıza bildirdiği gibi tüzüklerin yetersizliği ve güncellenmesi
gerektiği ortadadır. Tüm tüzükler, özellikle disiplin, öğretmenler sınav, nakil, taşımacılık tüzükleri, çıraklık ve mesleki
eğitim yasası ivedilikle ele alınmalı, gerekli düzenlemeler ve güncellemeler yapılmalıdır.

7. Defalarca üzerinde çalışılan, meclis alt komitesine kadar götürülen ve bir türlü geçirilmeyen özel eğitim
yasasının geçirilmesi böylece bakanlıkta ve okullarda en az lise sonuna kadar kesintisiz özel eğitim verilmesi
sağlanmalıdır.

8. Anayasamıza ve yasalara aykırı cinsiyetçi, bilimsel, laik, demokratik, çoğulcu olmayan kitapların, derslerin
ve müfredatların ortadan kaldırılması, müfredat- ders saati denkliklerinin gözden geçirilerek haftalık ders saatlerine
denkliği sağlanmalıdır.

9.  Tüm bu sorunların çözümü için acil olarak öğretmenler yasamızın 92. maddesine bağlı olarak Teknik
Kurullar toplanmalı ve gerekli kararlar istişare/uzlaşı ile üretilmelidir.

Değerli Öğretmenlerimiz, 

Çağdaş, laik, bilimsel, nitelikli, kamusal eğitim için ve öğretmen statüsünün yükseltilmesi için tüm sıkıntılarımızı
dile getirmeye, çözüm önerileriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

09/10/2017 
Uyarı Grevi ve Basın Açıklaması Duyurusu

10 Ekim 2017 Salı günü (Yarın) saat: 10:00-12:00 saatleri arasında Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulunda 2
saatlik Uyarı Grevi ve Basın Açıklaması gerçekleştirilecektir. 

Basın emekçilerimizin bilgisine sunar,  katılımını dileriz.

13.10.2017
Sayın Bakan, Size Asli Görevlerinizi Hatırlatırız

Sendikamız aylardır eğitimde ve okullarda yaşanan sorunları hem bakanlıkla, hem kamuoyuyla paylaşmakta, çözüm
önerileri yaparak bakanlığın çözmesi için mücadele etmektedir. 

Bakanlığın Kamusal Eğitimi ve bu hizmeti veren öğretmenlerimizi, ayrıca bu temel haktan yararlanması gereken
çocuklarımızı gözden çıkardığının ispatı, sorunların artarak devam etmesidir: 

Göç Yasası mağduru öğretmenler, 
Kadro eksiklikleri, 
Altyapı sorunları, 
Artan yük ve sorunlar karşısında desteklenmeyen öğretmenler,
Güncelliğini yitirmiş tüzükler, yasalar, 
Nüfus akışından kaynaklanan kalabalık sınıflar,
Sınıflara doldurulup kaderine terk edilen yabancı öğrenciler, 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 
Bütçesiz, hademesiz okullar 
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Çağdışı kalan müfredatlar, kitaplar,
Görevlendirme getirilen ve getirilmeye devam edilecek olan ithal öğretmenler, 
İhtiyaç olmadığı halde okullarımıza getirilip yığılan din dersi öğretmenleri, 
İlahiyat koleji, kuran kursları, Çanakkale kampı, dönüştürme çalışmaları, 
Bakanlığı yöneten elçilik memurları ve daha birçok sorunla karşı karşıyayız.
Sağlık Bakanlığı dün 40 okuldan alınan su örneklerinde yapılan tahlillerde kirlilik tespit edildiğini açıkladı. Aylardır

sorunlara çözüm talep eden sendikamızı, tüm bunlara kayıtsız kalan, umursamayan bakanlığa karşı eylem kararı alıp
duyarlı olmaya davet ettiği zaman sayın bakan kınamıştı. Sayın bakan sağlık bakanlığının açıklaması bizleri haklı
çıkarmıştır. 

Sayın Bakan, bizleri, sorunlara duyarlı olup çözmeniz için uyarı grevi yaptık diye kınayacağınıza, çocukların eğitim
hakkını gasp ettik diye suçlayacağınıza okullarla ilgilenseniz çok daha iyi olacak. Bizlere laf yetiştireceğinize kaderine
terk ettiğiniz okullarımızla ilgilenip çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm halkımızın sağlığını tehlikeye atan bu
skandalla ilgili ivedi tedbir almalısınız.

Yaşanmakta olan tüm sorunlara ivedilikle çözüm üretmeli, çağdaş, demokratik, parasız, kamusal eğitimi bu ülkede
sağlamanızı, bunun sizin asli göreviniz olduğunu bir kez daha hatırlatır, sizi sorumluluklarınızı yerine getirmeye davet
ederiz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

Tarih: 17/10/2017 
Değerli Basın Emekçilerimiz,

Sendikamız “Okul, Öğretmen ve Eğitim Sorunlarıyla” ilgili siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirecektir.  
Ziyaret programımızı bilginize sunarız. 

17 Ekim 2017 - Salı
16:00 Halkın Partisi 18 Ekim 2017 – Çarşamba
14:30 TDP  19 Ekim 2017 – Perşembe 
15:00 CTP  26 Ekim 2017 – Perşembe 
14:30 YKP  26 Ekim 2017 – Perşembe 
16:00 DP 

25/10/2017
EĞİTİM ADINA YAPILAN MÜCADELEYLE SONUÇ ALINMIŞTIR

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda 23/10/2017, Pazartesi gününden beri süren ve eğitim adına yapılan mü-
cadele sonuçlanmış, grev bugün (25/10/2017)  Bakanlığın en nihayet gerekli adımı atmasıyla kaldırılmıştır.
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Okulda rehber öğretmen olarak görev yapmış olan bir öğretmen evrak sahteleme, hakaret, taciz ve daha birçok
suçtan yargılanıp Kamu Hizmeti Komisyonu Tarafından 18 ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştır. Böyle bir kişinin
okulda bulunması ve görev yapması hem öğrenci hem öğretmen açısından oldukça sakıncalı olmasına rağmen sırf öde-
nek alsın diye bakanlık tarafından okula gönderilmişti. Okulda bulunan öğretmenlerimizle 9 Ekim 2017 tarihinde yap-
tığımız uyarı greviyle bu sıkıntıya dikkat çekmiş Bakanlıktan çözüm talep etmiştik. Ancak tüm istişare ve talebimize
rağmen 23 Ekim 2017 tarihine kadar sorun çözülmemiş, söz konusu öğretmen okula giderek çalışma barışının bozul-
masına neden olmuştur.

Sendikamızla birlikte Pazartesi gününden itibaren mücadele başlatan öğretmenlerimiz bugün Bakanlığın gerekli
adımı atmasıyla grevi kaldırmıştır. Tüm öğretmenlerimize duyarlılıklarından ve örgütlü mücadele bilincine sahip ol-
malarından dolayı teşekkür ederiz.            

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
26/10/2017 
BASINA DUYURU 

Sendikamız siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde 26 Ekim 2017 Perşembe (Bugün)
saat 14:30’da YKP, 16:00’da ise DP’yi ziyaret ederek, Eğitim ve Öğretmen Sorunlarını aktaracaktır.
Bilginize sunarız.

02.11.2017
Baskılar ve Saldırılar Bizi Yıldıramaz!

Daha önce birçok kez işbirlikçi Hükümetler, Sivil Savunma, TC Elçiliği tarafından kurdurulan, seçim yarışına soku-
lan grup, dernek, sendika ile çökertilmeye, esir alınmaya çalışılan Öğretmen Sendikalarına karşı bir kez daha AKP
elçilik aracılığıyla yeni bir saldırı organize etmiştir. 

Yıllardır gizlice yürüttüğü çalışmaları gün yüzüne çıkarmış ve ülkemizde yeni bir öğretmen sendikası kurdurtmuştur.
‘Kültür Anlaşması’ çerçevesinde getirildiği iddia edilen ve toplumumuz için hedeflenen mühendisliğin bir parçası olan,
aşağı yukarı her okulumuza monte edilen görevlendirme öğretmenlerden raporlar alarak öğretmen sendikalarını
itibarsızlaştırma politikaları sürdürülmüş, şimdi ise zayıflatma hamlesine geçilmiştir. Bu görevlendirme gelenlerden
biri olan ve birkaç yıl önce ortaokullarımızdan birinde çalışan Nizamettin Parlak isimli zat, ülkemizle ilgili yazdığı ra-
porunda açıkça KTOEÖS ve KTÖS’ü hedef göstermiştir.

AKP, Türkiye’de Eğitim-Sen’e ve diğer sendika ve kurumlara karşı sürdürdüğü saldırıları ülkemizde bizlere de
uygulamaya çalışmaktadır. Hem eğitim sistemindeki dinci gerici dayatmalara, hem de toplumsal dayatmalara karşı
duran ve insan hak ve özgürlükleri için, bilimsel, eşit, laik, demokratik, parasız kamusal eğitim ve haklar için mücadele
eden güçlü sendikaları itibarsızlaştırma, zayıflatma ve dağıtma hamleleriyle baskıların her gün dozu artırılarak sürerken
öğretmen hakları da her geçen gün geriye götürülmektedir. Türkiye’de kurulmak istenen gerici, baskıcı, anti demokratik
rejimi hayata geçirmek için toplum içerisinde, partili, ajan, jurnalci atamaları yapan onlarca yandaş SENDİKA kurdu-
rarak torpille, mülakatla işe alınanları bu sendikalara üye yaptıran anlayış, TC elçiliğinde çalışarak Kıbrıs’ın kuzeyinde
de yeni YANDAŞ SENDİKA kurma startını bir kez daha TC Elçiliğinde vermiştir.

Omurgasız UBP-DP hükümeti, eğitim bakanlığının elçilik memurları tarafından yönetilmesine ve bu
memurların bizlere hakaret etmesine göz yumsa da,

İlahiyat kolejiyle Milli Eğitim Yasamıza ve Anayasaya aykırı eğitim verilmesine izin ve fırsat verse de,
Buna karşı dava açma ehliyetimizin olmadığı siyasi kararını aldırtsa da,
İşsiz binlerce gencimiz dururken kurumlarımıza yüzlerce ajan ataması yapılsa da, koordinasyon ofisinin

yasadışı faaliyette olmasını görmezlikten gelse de,
Din işleri yasasına, kuran kurslarına, Çanakkale kamplarına kısacası AKP’nin elçilik vasıtasıyla toplumu

dönüştürme çabalarına izin verse de
Bilsinler ki biz bunlara izin vermeyeceğiz!
Tüm dayatmalara karşı sendikamızla güçlü,  örgütlü ve onurlu bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Demokrat, laik, dik duran, özgür, onurlu toplumumuz ve öğretmenimiz, dün olduğu gibi, bir kez daha ortaya
konan bu yeni açık saldırıya, yani YANDAŞ SENDİKAYA asla prim ve fırsat vermeyecek, boyun eğmeyecektir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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08/11/2017 
Eylem ve Basın Açıklaması Duyurusu

9 Kasım 2017 Perşembe günü (Yarın) saat: 10:00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde 
atanma bekleyen öğretmenlerimizden oluşturduğumuz komiteyle birlikte TC’den Öğretmen Dayatmasını
Protesto Eylemi gerçekleştireceğiz. 
Basın emekçilerimizin bilgisine sunar,  katılımını dileriz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
24 Kasım 2017
“Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır” 

Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli ve en sağlam araçtır. Eğitimin temeli ve uygulayıcısı olan
öğretmenler toplumların geleceklerinin teminatı ve temel unsurudur. “Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır” diyen
Atatürk yüksek öngörüsü ile bu durumu ortaya koymuştur.

Oysa Türkiye’de 12 Eylül cunta rejimi, aydın, ilerici çağdaş eğitimi savunan öğretmenleri bir bir katletmiş, yaptığını
örtmek amacıyla da 24 Kasım’ı öğretmenler günü olarak ilan etmiştir. Bugün 24 Kasım öğretmenler günü olarak
kutlanırken Atatürk’ün işaret ettiği kamusal, çağdaş, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitim ortadan
kaldırılmaya çalışılmakta, öğretmenler ise ücretli köleye çevrilmek, etkisizleştirilmek, itibarsızlaştırılmak ve
toplumdaki statülerini kaybetmekle karşı karşıya bırakılıp ortaçağ karanlığına hapsedilmek istenmektedir. 

Tasarlanan eğitim sistemiyle, insan hakları, demokratik, laik, çağdaş toplum yapısı ortadan kaldırılmakta, muhafaza-
kâr, dindar, kindar nesiller devlet eliyle yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kaba ve karanlık ortamda öğretmene biçilen
rol emeği yeniden dönüştürecek olan böylesi nesilleri yetiştirmesidir. İş derdine, geçim derdine düşürülmüş, aydın
kişiliği yok edilmiş, pasifliğe ve çaresizliğe mahkûm edilmiş, desteklenmeyen, örgütsüzleştirilen, yeni bir
öğretmen profili yaratmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’de yürürlüğe konmuş bu Neoliberal görünümlü, gerici, teslimiyetçi, çağdışı dayatmalar Kıbrıs’ın kuzeyine
de monte edilmeye çalışılmaktadır. Yıllardır kendi dinini, kültürünü, dilini, benliğini mücadele ederek korumuş
bu toplumu dönüştürmek için özellikle AKP- işbirlikçi hükümetler eliyle bu politikalar her türlü Takiye ve
misyonerlik çalışmalarıyla hayata geçirilmek istenmektedir. Okul yapılmamakta, kaynaklar kısıtlanmakta, kadrolar
atanmamakta, öğretmenler işsizliğe, köleliğe mahkum edilmekte, buna karşılık camiler, külliyeler açılmakta, 

Eksik öğretmenin olmadığı branşlara bile TC’den öğretmenler istihdam edilmektedir. Öğretmenlerin iş yükü
artırılmakta, sorunlarla baş başa bırakılarak tamamen desteksiz bırakılmakta; sosyal güvensizlik, göç yasası gibi
yasalarla yok edilmek istenmektedir. Ahlakı sadece Sünni ahlak olarak göstermek isteyen, Anayasa, Milli Eğitim
Yasasını çiğneyen bu anlayış, Atatürk’ün çağdaşlaşma, batılılaşma düşüncesini bile yok etmek için tüm
gericiliğiyle toplumu esir almaya çalışırken, öğretmeni karşısında bulacağını bildiğinden saldırılarını artırmıştır. 

Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin mücadele gücü olan sendikalarını ortadan kaldırmak için yandaş
sendika kurdurulmakta, ajan öğretmen atanmakta, ilahiyat açılmakta, öğretmeni örgütsüzleştirmek, diz çöktürtmek
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için her türlü asimilasyoncu baskıcı dayatmalara başvurulmaktadır.
Atatürk’ün Latin alfabesinin başöğretmenliğini yaptığı gün olan ve bugün öğretmenler günü olarak kutlanan 24

Kasım’da O’nun laik bilimsel eğitim, insan hakları, demokrasi, çağdaş toplum, özgür ve toplumsal statüsü
tartışılmayan öğretmen profilini ve ilkelerini savunmaya devam edeceğiz. 

Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, laik toplum yapısını dönüştürmeye çalışan dayatmalara karşı, kamusal eğitim ve
sağlık hakkının gasp edilmesine karşı, tüm çalışanların haklarına yapılan saldırı ve dayatmalara karşı mücadeleyi
sürdürecek, geleceğin dünyasını kurmak için kavgamızı büyüteceğiz

İvedi Taleplerimiz;
Göç Yasası gibi adaletsiz, gayri ahlaki yasa derhal kaldırılmalı, Tüm çalışanlar tek yasada birleştirilmedir. Öğret-

menler Emeklilik Yasası ve Öğretmenler Yasası içinde olmalıdır.
1983’ten beri verilmeyen, çalınan, Öğretmenler Yasasının 65. Maddesi olan Risk Tahsisatı derhal verilmelidir
Öğretmen meslek hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı emeklilik tüzüğü geçirilmeli. Tüm öğretmenlere öğretmenlik

mesleğinin zorlukları ve önemi dikkate alınarak 20 yıllık hizmet karşılığında emeklilik hakkı ve emeklilik maaşı ve-
rilmelidir.

Öğretmenin kendini geliştirmesi, yenilemesi ve motivasyonu geliştirmesi, tükenmişlik sendromuna girmemesi için
7 yılda 1 ödenekli olarak kurs ya da eğitim alma hakkı tanınmalıdır. (İsrail’de örneği var – Sabbatical leave)

Tüm öğretmenlere polis ve hemşirelere verildiği gibi 5 yılda 1 yıpranma payı hakkı verilmelidir. (Türkiye’de bile
öğretmenlere verilen bir haktır.)

Tüm kadın çalışanlara ve öğretmenlere doğum izinleri 3 ay önce ve 3 ay sonra olacak şekilde düzenlenmelidir.
Talep edilmesi halinde 6 ay ödenekli izin hakkı tanınmalıdır. 

Sosyal Güven(siz)lik Yasası ile çalınan İhtiyat Sandığı kesintileri %4-%4 yerine %5-%5’e çıkarılmalıdır. 
Öğretmenler Yasasına bağlı olarak Teknik Kurul Toplantıları düzenli hale getirilmeli ve eğitimde çağdışı kalmış

tüzük, müfredat değişiklikleri derhal yapılmalıdır. 
Fakirlik sınırına itilen öğretmen ve çalışanlar için adaletli vergi sistemi ile az kazanandan az, çok kazanandan çok

vergi alınmalıdır.
HP hesaplamaları realiteye kavuşturularak iki ayda bir konsolide edilmelidir. 
Öğretmenlerin çift kadro atamaları sonlandırılmalı. Yolluk ve lojman uygulaması derhal başlatılmalıdır.
Eğitim sisteminin Türkiye eğitim sistemi ile paralel gitmesi sonlandırılarak 2014 Şura Kararları dikkate alınmalı

eğitimde yap-boz eğiliminden vazgeçilmeli, çağdaş, bilimsel, laik bir eğitim sistemi Devlet Politikası yapılmalıdır. 
Atama bekleyen öğretmenlerimiz iş, aş beklerken TC’den öğretmen görevlendirme kararı derhal geri alınmalıdır.
Eğitime bütçe ayrılmalı, eksik kadrolar derhal doldurulmalı, öğretmenlere her geçen gün yeni yükler eklemekten

vazgeçilmelidir. (Sınıf sayıları, oryantasyon eğitimi, okul güvenliği, öğrencilere rehberlik, destekleme vs.) 

Taleplerimizin Takipçisi Olmaya Devam Edecek,
Mücadelemizden Yılmayacak, Vazgeçmeyeceğiz!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

05.12.2017
Anayasal Hak Olan Eğitim Hakkı Gasp Ediliyor

Kontrolsüz nüfus akışından dolayı birçok bölgede olduğu gibi Girne bölgesinde de okullarımız patlama noktasına
gelmiştir. Okul çağına gelip okula kayıt yaptıramayıp örgün eğitimin dışında kalan çocuklarımızın yanında örgün
eğitim içinde olan öğrencilerimizin de temel anayasal hak olan eğitim hakkı gasp edilmiş durumdadır. 

Bölgedeki tek ortaokul olan Oğuz Veli Ortaokulu’nun öğrenci sayısı kapasitesinin oldukça üzerindedir. Bakanlık
tarafından öğrencilere yeterli masa sandalyenin bile sağlanmadığı öğrencilere kalabalık sınıflarda öğretmenler özveriyle
eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu durumdan kaynaklanan disiplin olaylarının artışıyla
ilgili okul idaresi rehberlik servisi ve öğretmenler işbirliği içinde çözüm üretmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan Ana-
fartalar lisesine de ortaokul sınıfları açılmak zorunda kalınmaktadır. Ancak ortaokul ve liseli öğrencilerin ayni binada
olması pedagojik olarak birçok sıkıntı yaratmakta ve yine özverili öğretmen ve okul idaresi işbirliğiyle eğitim öğretim
etkinlikleri yapılmaya ve gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır.

Bunun yanında, yeni açılan Turizm Meslek Lisesinin eksik altyapısından ve Pratik Sanat Okulu ile ayni binada ol-
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masından dolayı sıkıntılar yaşamaktadır.
Yapılması gerekenler
Yıllardır, Karakum bölgesinde karkası bitmesine rağmen inşası tamamlanmayan ortaokul binası tamamlanıp 2018-

2019 Öğretim Yılında ortaokul olarak eğitime kazandırılmalıdır.
Anafartalar Lisesi sadece lise olarak eğitim vermelidir.
Turizm Meslek Lisesi’nin altyapı sorunları ivedilikle çözülmelidir.
Sadece seçime odaklanmış hükümeti bu sorunlara duyarlı olmaya ve çözümleri için gerekli adımları atmaya davet

ediyoruz. Temel insan haklarından olan eğitim hakkının kaliteli, yeterli ve eşit olacak şekilde sağlanması devletin temel
sorumluluklarından olduğunu bir kez daha hatırlatırız.                                

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)                                          

06/12/2017
Değerli Öğretmenlerimiz;

Bildiğiniz gibi her yıl 27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, yürüyüşü ve mücadelesi sembolize edilerek koşular
düzenlenmektedir. Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş, bilimsel, laik, demokratik eğirim, toplum yapısı ve özgür öğretmen
gibi birçok değer, içinde bulunduğumuz bu dönemde içi boşaltılarak yok edilmeye çalışılmaktadır. 

Ülkemizde de dayatmalarla toplumumuz ve değerlerimizin ortadan kaldırılması çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu amaçla;

1-DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ TOPLUM İÇİN
2-NİTELİKLİ, BİLİMSEL, LAİK EĞİTİM İÇİN
3-SAYGIN, AYDIN, ÖZGÜR ÖĞRETMEN İÇİN 

büyük bir ÖĞRETMEN-TOPLUM yürüyüşü gerçekleştirmeyi planladık.

                  Çağdaş, bilimsel ilke ve değerleri bir kez daha ortaya koyacağımız bu yürüyüşü 26 Aralık 2017
Çarşamba günü tüm bölgelerde aynı saatte veya Lefkoşa’da topluca öğrencilerimizle ve tüm toplumla yapmayı yönetim
kurulumuz ve son yaptığımız Temsilciler Kurulumuzla tasarladık. 
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Bu konudaki görüşlerinizi en geç 8 Aralık 2017 Cuma gününe kadar okul temsilcilerimiz aracılığıyla sendikamıza
ulaştırmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla                                                                                            
Selma EYLEM

Başkan
Yönetim Kurulu (a.)  

27/12/2017
Çağdaş Laik Demokratik Eğitim ve Toplum Yapımızın Dönüştürülmesine İzin Vermeyeceğiz

Sendikamız yıllardır ülkemizde her alanda mevcut olan dayatmalar ve bunların uygulanması için sürdürülen yanlış
hükümet politikalarına karşı mücadele etmektedir. Ekonomik alanda dayatma paketler, sosyal güvenlik yasası, göç
yasası, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre ve eğitim alanında sürdürülmekte olan dayatmalar, su, elektrik ve
özelleştirme politikaları, ilahiyat, koordinasyon ofisi, din işleri yasası, Çanakkale kampı, kardeş okul projesi, işsiz
öğretmenlerimizi istihdam yerine öğretmen getirilip görevlendirme dayatması, kamusal hizmetlere yatırım
yapılmayarak bitirilmesi, emeğin dönüştürülmesi, halkın fakirleştirilmesi, asgari ücretlinin yaşayamayacak duruma
getirilmesi, dövizin yükselmesi, mal ve hizmetlerin pahalılaşması karşısında önlem almak yerine acı reçetelerin daha
da uygulanması ve devletin tüm yurttaşlarına parasız kaliteli eğitim sorumluluğunu yerine getirmesi gerekirken Suudi
Arabistan bankası tarafından maddi destek alan vakıflar aracılığıyla ideolojik temelde sürdürülmesine arazi kiralayarak
olanak tanınması, tüm toplum ve tüm çocuklarımızın düşünülmesi gerekirken sadece belli bir kesim hedeflenerek,
halkın kaynakları da kullanılarak çalışmalar yapan ideolojik vakıf, tarikat ve derneklerin bir lütuf gibi gösterilmesinin
temel hedefi toplum mühendisliğidir. Çağdaş, laik, demokratik eğitim ve toplum yapımızın dönüştürülmesi,
muhafazakarlaştırılmaya çalışılmasıdır.

Biz öğretmenler bir kez daha ortaya koymak isteriz ki buna izin vermeyeceğiz.
Nitelikli, bilimsel, laik eğitim için,
Çağdaş, demokratik toplum için,
Saygın, aydın, özgür öğretmen için,
İnsanca bir geçim ve yaşam için,
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Haklarımız için, eğitim için, toplumsal değerler ve yapımız için örgütlü mücadeleden ve bizleri yok oluş noktasına

getirmeye çalışanlara karşı direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz.
Seçimlerde aday olanların tümüne soruyoruz; toplumumuzun varlığına, bu ülkede yaşanan sorunlara çözüm ürete-

cekler mi üretemeyecekler mi? Tüm dayatmalara boyun eğmeyecek, dur diyebilecekler mi?

Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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05.01.2018
Öğretmeni İtibarsızlaştırma Politikalarına İzin Vermeyeceğiz !

Son yıllarda, ülkemizde öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve uygulamalar daha da
artmaktadır. Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasaların çıkarılması ve öğretmenlerin sosyo- ekonomik
statüsünün geriletilmesi de bu yönde yapılan çalışmaların bir parçasıdır. Okullarda kadroların eksik bırakılıp
tamamlanmaması, öğretmenin yükünün artırılmaya çalışılması, köleleştirilme, örgütsüzleştirilme, güvencesiz
çalıştırılma hedefiyle yapılan tüm uygulamalar öğretmenin toplumumuzda da hedef haline gelmesine, saldırılara maruz
kalmasına neden olmaktadır. 

Bunun son örneğine 8 Ocak’ta okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararıyla bir kez daha tanık olduk. Okullara
kurulacak olan sandıklar ve seçim güvenliği göz önünde bulundurularak hükümetin ürettiği bu kararı sanki öğretmenin
talebiymiş gibi gösterilip öğretmene saldırılması ve eğitimde yaşanacak kayıplardan sorumlu tutulması kabul edilebilir
bir şey değildir. 

Halka yeterince anlatılmamış, ilk kez uygulanacak bir seçim sistemiyle erken seçim kararı alanların gerekli
planlamayı yapması ve gereken tedbirleri önceden alması gerektiği gerçeği ortada dururken bazı medyatörlerin ve bazı
kesimlerin öğretmene saldırmasını şiddetle kınıyoruz.

Bilimsel, laik eğitim ve çağdaş, laik, demokratik toplum yapımızı dönüştürme çalışmalarına karşı
sürdürmekte olduğumuz mücadelenin yanında saygın, aydın, özgür öğretmen mücadelesini de sürdüreceğimizi
bir kez daha belirtir, 

Dayatmalara, saldırılara, itibarsızlaştırma, köleleştirme politikalarına izin vermeyeceğimizi bir kez daha
ortaya koyarız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

Tarih: 19/01/2018 
Eylem ve Basın Toplantısı Duyurusu
Değerli Basın Emekçilerimiz, 22 Ocak 2018  Pazartesi günü saat: 10:00’da Meclis önünde pankartlı eylem ve

basın açıklamasıyla and içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan;
Demokratik, Çağdaş Toplum, Nitelikli, Laik Eğitim, Saygın, Aydın, Özgür Öğretmen,
İnsanca Geçim ve Yaşam,
Haklarımıza, Dayatmalara ve Toplumsal Varoluşumuza Karşı Yapılan Saldırılar Karşısında Dik Durmaları

Gerektiğini Bir Kez Daha Hatırlatacağız. 
Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.                                                    

15.1. 2018
Ortak Basın Açıklaması 
Hükümetlerin şehirleşmeyi ve nüfus artışını dikkate almayan yanlış icraatları sonucu Girne Merkez ve civarındaki

yerleşim yerlerinin okul altyapıları ile buna bağlı trafik ve çevre düzenlemeleri konusunda tam bir kaos yaşanmaktadır.
Konu özelinde bu yıl 83 öğrencinin okul yetersizliğinden ancak geçici çözümlerle iki buçuk ay sonra okula başlamaları,
okul ihtiyacı sorununun artık ertelenemeyecek boyuta ulaştığını açık açık ortaya koymaktadır. Bu aşamada;

A- Girne merkez okullarının sınıflarındaki öğrenci yoğunluğunu azaltmak için; 
a) 2018-2019 Öğretim yılı başında hazır olması gereken iki yeni ilkokul ve bir anaokuluna acilen ihtiyaç vardır. 
b) Girne merkezinde bulunan orta dereceli okullardaki öğrenci yoğunluğunu azaltmak için Karakum’da bulunan

yarım inşaat halindeki okul binası 2018-2019 ders yılı başında hizmete girecek şekilde acilen bitirilmeli ve ortaokul
olarak eğitime kazandırılmalıdır. Anafartalar Lisesi’nin sadece lise kısmı bırakılmalıdır. 

c) Girne Turizm Meslek Lisesi’nin altyapısı geliştirilmelidir. 
B- a) Çatalköy İlkokulu’na bağlı okul öncesi eğitime yönelik okul bünyesinde ayrı bir bina inşa edilmeli, okulun

geliştirilmesine yönelik planlanmış işler bitirilmelidir. 
b) Alsancak İlkokulu’nun küçükler ve büyükler okulu düzenlemesi tekrardan ele alınmalı, Alsancak’ta ikinci bir
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ilkokulun yeniden inşa edilmesi planlanmalıdır.
Yukarıda sıraladığımız ihtiyaçların yerine getirilmesi için oluşacak olan yeni hükümetin konuyu hükümet

programına alması temel talebimizdir. Eğitimi ve çocuklarımızın geleceğini düşünerek ve önümüzdeki akademik yılda
“çocuklarımızın okulsuz kalmaması” için sizleri acilen göreve davet eder, halka ait olan arazilerin ideolojik vakıf,
dernek ve tarikatlara verilmesi yerine çağdaş, laik, kamusal eğitim amacıyla kullanılması gerektiğinin, laik, demokratik
toplum yapımız açısından son derece önemli olduğunun altını çizmek isteriz. 

Saygılarımızla. 

Girne Çocuklar Okulsuz Kalmasın İnisiyatifi, Girne İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs
Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Çatalköy İlkokulu Okul Aile Birliği, Karakum Anaokulu Okul Aile
Birliği, Ozanköy Osman Türkay Anaokulu Okul Aile Birliği, Şht Hasan Cafer İlkokulu Okul Aile Birliği, 23
Nisan İlkokulu Okul Aile Birliği, Girne Maarif Anaokulu Okul Aile Birliği, Girne Anafartalar Lisesi Okul Aile
Birliği, Girne 19 Mayıs TMK Okul Aile Birliği, Karaoğlanoğlu İlkokulu Okul Aile Birliği, Alsancak İlkokulu
Okul Aile Birliği, Girne Turizm Meslek Lisesi Okul Aile Birliği, Lapta Yavuzlar Lisesi Okul Aile Birliği, Oğuz
Veli Ortaokulu Okul Aile Birliği.

22.01.2018

Değerli Basın Emekçilerimiz, Halkımız, 

Sendikamız, yıllardır Nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, Çağdaş, demokratik toplum için, Saygın, aydın,
özgür öğretmen için, İnsanca bir geçim ve yaşam için, mücadele vermektedir.

Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre, ilahiyatla başlayan eğitim alanındaki dayatmalar,
Kamusal hizmetleri ortadan kaldırma çalışmaları, özelleştirme, halkın fakirleştirilmesi, dövizin yükselişi karşısında

da asgari ücretin “Açlık Ücretine”  dönüştürülmesi, 
Emeğin dönüştürülmesi,
Sendikaların hedef gösterilmesi,
Düşünce ve ifade özgürlüğüne hukuk dışı, linç girişimleriyle saldırılar,
İdeolojik vakıf, tarikat ve derneklere halkın arazilerinin peşkeş çekilmesi ile bizlere uygulanan toplum mühendisliği

çalışmaları ve tüm bunlarla çağdaş laik demokratik eğitim ve toplum yapımızın dönüştürülmeye çalışılmasına karşı
sürdürdüğümüz mücadelemizde kararlı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyarız.

Kendi yurdumuzda insanca, hakça, temel haklarımızla birlikte barış içinde yaşamayı sonuna kadar talep
edeceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

Bugün and içen milletvekillerine anayasanın;

Devletin Şekli ve Nitelikleri
Madde 1
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik
bir Cumhuriyettir.

Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı
Madde 7
(1) Yasalar Anayasaya aykırı olamaz.
(2) Anayasa kuralları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, Devlet yönetimi makamlarını ve kişileri bağlayan

temel hukuk kurallarıdır.

Eşitlik
Madde 8
(1) Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin,  Anayasa ve  yasa önünde eşittir, Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa

ayrıcalık tanınamaz.
(2) Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket

etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadırlar.
(3) Ekonomik bakımdan güçsüz olanların Anayasa ve yasalar ile elde ettikleri veya edecekleri kazanımlar, bu

madde ileri sürülerek ortadan kaldırılamaz.

Öğrenim ve Eğitim Hakkı
Madde 59
(3) Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz.

Maddelerini hatırlatır, meclis’te yemin eden milletvekillerinin yemininin içerisinde yer alan ilkeleri, namus ve şeref
sözü verdikleri anayasaya bağlılığı hiç unutmamaları,  

Tüm Dayatmalar ve Dönüştürme Politikalarına Karşı Dik Durmaları Gerektiğinin Altını Çizeriz.
Selma EYLEM

Başkan
Yönetim Kurulu (a.) 

21/02/2018 
Basın Toplantısı Duyurusu 

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
22 Şubat 2018  Perşembe (Yarın) saat: 10:00’da sendikamızda,  “2012 yılında yaptığımız karne eylemi ile ilgili

hukuki olmayan idari kararla hukukun katledilmesi ve sorumluları” konusunda sendika avukatımız Öncel Polili ile
birlikte basın toplantımız gerçekleşecektir.

Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.           

22.02.2018

Hukuki Olmayan Kararlar Vererek Devleti Zarara Sokan 

Bakan Dahi Olsa Cezasını Çekmelidir

2012 yılının Şubat ayında sendikamız ilahiyat alanı açılmasına karşı yaptığı karne eylemini okullarda
gerçekleştirmiş, bunun üzerine o dönemin Eğitim Bakanı ve yetkilileri hukuka uygun olmayan bir uygulamaya
imza atarak 1165 öğretmenin maaşından kesinti yapmıştır. 

Bilgi almadan, sormadan, öğrenmeden sadece bu eylemi yapanları kendi anlayışına göre cezalandırmayı hedef alan
bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın yapılmaması gerektiğine dair uyarılarımız, “Ben Yaparım Olur” mantığı ile dikkate
alınmamış ve kamu kaynaklarının nasıl rahatça, hukuk tanımadan, öngörüsüz bir şekilde, savurganca
kullanıldığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

2012-2015 yılları arasında sürdürülen dava süreci sonunda Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu o dönemde bu
kararın uygulanmasına imza atan zihniyet, hukuk karşısında mahkûm olmuştur.

Devletin uğratıldığı mali zarar ve ödemek zorunda bırakıldığı para bu insanların vicdanını sızlatır mı bilemiyoruz.
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Düşüncemiz odur ki bu konunun değerlendirilmesi, vicdana bırakılamaz. Okullarımızın, hastanelerimizin,
yollarımızın bunca ihtiyacı, eksiği varken kamu kaynaklarını uyarılarımıza rağmen ısrarla, inatla keyfi bir
şekilde tüketen, boşa harcayan, her kim olursa olsun, bu karara imza atan herkesten geri alınması ve bu
insanların hukuk önünde yaptıklarının hesabını vermeleri şüphesiz beklentimizdir, talebimizdir ve gelecek
kuşaklar için de yol göstericidir. Bu, ülkeyi yönetenlere bir ders olmalı ve hukuk önünde de cezası verilmelidir.
Hukuki olmayan karar vererek devleti, vatandaşı zarara uğratan, Bakan dahi olsa işlediği suçun cezasını çekmelidir.

KTOEÖS olarak bu eylem sırasında dava sürecinde de ve sonrasında birlik- beraberliğimizi sürdürmeye devam
ettik. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde, bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Haklı
mücadelemizde kararlı bir şekilde bizlerle birlikte olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Talebimiz: Adaletin Sağlandığı, Hukukun Üstünlüğüne Saygı Duyulan, 

Laik, İnsan Haklarına Saygılı, Çağdaş bir Toplumdur.

Ozan ELMALI 
Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)

05.03.2018
Gizlenen Amaç Nedir?

Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, nüfus, çevre alanında paketlerle yıllardır yapılan dayatmalar ve bunlara
boyun eğen hükümetler tarafından uygulanan politikalarla Kıbrıs’ın kuzeyi her geçen gün daha büyük sorunlarla karşı
karşıya kalmaktadır. Toplumumuza hastalıklı muamelesi yapılarak hedeflenen dönüştürme çalışmaları, ekonomik, sos-
yal, kültürel, siyasi baskılar her türlü yozlaşmayı, yabancılaşmayı, şiddeti, mafya ilişkilerini normalleştiren bir duruma
dönüştürmüştür.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir düzen yaratma çabasında olanlar Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluşa sürükle-
mektedir. Bu durum kabul edilemezdir.

Özellikle Eğitim bir toplumun bekasıdır. Her isteyen istediği ülkede istediği eğitim modelini uygulayamaz. Ana-
yasa, yasalar hiçe sayılarak, mahkeme süreçleri bertaraf edilerek, ben böyle talep ederim diyerek kuşaklararası bitmez
çatışmaları örgütleyemez. Tüm toplumlarda yabancılar dahi eğitim ve kültürleme ile kalıcı toplumsal barışa gider.

Hal böyle iken zorla açılan, bilinmeyen bir örgütlemeyle, kaynağı, finansmanı bilinmeyen, Eğitim Bakanlığına çok
yabancı tarikatların, vakıfların,  elçiliğin, okulu durumuna sokulan Hala Sultan İlahiyat Kolejiyle amaçlanan demokrasi
dışında bir rejim yaratma sevdası mı?  Ne yapılmaya çalışılmaktadır?

Kıbrıs Türk Toplumuna rağmen bu okul modellerini çoğaltmaya çalışan zihniyet neyi amaçlamaktadır?



Okulun kurulması ve sonrasında okul üzerinden yapılan örgütlenme,  sadece bu okulla sınırlı değildir. Kaynağı
bilinmeyen bütçelerle ev ziyaretleri yapıp ailelere ulaşan, kamplar, etkinlikler, kurslar düzenleyen, paketler dağıtan
onlarca vakıf, dernek ve kişiler topluma bir şeyleri empoze etmek için her alanda ideolojik, sistematik, gizli propaganda
yapmaktadır. Şantaj, para, güç kullanmaktadır. Kendi toplumunun din dersi öğretmenlerine güvenmeyerek atamayan,
yurt dışından onlarca “öğretmen” diye atananlar arasında gizli çekişmeler, el altından yapılan iktidar kavgası ise fetö-
cülük olayıyla de ispatlandığı gibi ideolojik amaçlıdır. Ötekileştirici, ayrımcı ve sadece benden olana hayat sağlayıcıdır,
ve toplumu çok tehlikeli bir noktaya getirecek niteliktedir.

Geldiğimiz bu noktada KTOEÖS olarak soruyoruz;
- Tüm okullarımız Eğitim Bakanlığına bağlı mıdır?1
- Yurttaş yetiştirme, öğretmen istihdam etme bizim yasalarımıza  ve anayasamıza bağlı olacak şekilde2

yapılacak mı?
- Elçilik, yabancı tarikatlar, vakıflar veya bir okul aile birliği başkanının ikide bir kışkırtıcı bir şekilde3

öğrencileri bile mahkemelere eylem yapmaya çağırması yasalarımız karşısında suç değil mi?
- Okul aile birliği başkanlarının, vakıf, derneklerin okulları mı, eğitim bakanlığının, devletin okulları4

mı var?
- Söz konusu okulda öğretmenlerin yazılı şikayetleri yalan mı? Bununla ilgili soruşturma sonucunu5

etkilemek, bir şey yok hallettik demek için düğmeye mi basıldı?
- Her seferinde okulun sahipleriymiş gibi davrananların amacı nedir? 6
- Elçilikle çalışan bazı müteahhitlere avantaj sağlanır mı? Bu okulla çok haşır neşir olanların bir avan-7

tajı var mı?
- Suç işleyen, düşünme ve ifade özgürlüğünü tanımayıp şiddet eylemlerine başvurarak başı belaya8

girenlerin avukat, mahkeme paralarını elçilik mi karşılar? Eğer böyleyse amaç nedir?
- Ülkemizde de cami avlularına çocuk oyun parkı yapılmasına kim karar verdi? Çocuk istismarlarının9

artış gösterdiği bu dönemde çocuk gelişimi ve pedagoji açısından bu doğru bir yaklaşım mı?
Çocuk istismarı, kadına şiddet, insan hakları ihlalleri, baskı, sindirme, korkutma ekseninde oluşturmaya çalışılan

bu antidemokratik gerici düzende çocuklarımızı, geleceğimizi, vakıflarda, tarikatlarda örgütlenmiş zihniyetlerin sü-
rüklemesine izin vermemeliyiz.    

Yarın geç kalmamak için çağdaş, laik, bilimsel, birbirini ötekileştirmeyen, Anayasa ve Eğitim Yasamıza bağlı
gençler yetiştirilmeli, her alanda sürdürülen dönüştürme çalışmalarına dur diyecek gerekli tüm tedbir ve ön-
lemler ivedilikle alınmalıdır.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

14.03.2018
Hatalı Uygulamalara Bakanlık Son Vermelidir

Yıllardır Eğitim Bakanlığında tüzük ve yasaları hiçe sayarak yapılan uygulamalar ve partizanca yaklaşımlarla alınan
kararlar büyük bir sorun olarak ortada durmaktadır. Görevi devralan şu anki bakanlık yetkilileri bu sorunla ilgili ivedi-
likle çözüm üretmeli özellikle kayıt kabul tüzüğüyle ilgili yapılmaya devam edilen bazı hatalara son vermeli tüzüklerin
uygulanmasıyla ilgili duruş ve kararlılık göstermelidir. 

KTOEÖS olarak soruyoruz;
1. Kayıt kabul tüzüğüne aykırı ve kapsam bölgesi okul dışında olmasına rağmen bakanlığın kayıt

yapılması için yazı göndermesi nedeniyle bazı okullarımızda öğrenci sayısı artmasına rağmen bazı okullarımızda
azalma yaşanmaktadır. Okullar arasında dengesiz bir dağılıma neden olan bu durum hem okul idarelerimizi, hem
öğretmenlerimizi, hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.  Bu durum söz
konusu iken, hala daha, öğretim yılının 2. Dönemi başında, mezun durumunda olan öğrencinin bir okuldan başka bir
okula bakanlık yazısıyla kayıt yaptırmasının sağlanması eğitim açısından veya pedagojik açıdan uygun mudur?

2. 11. sınıfta başarısız olmuş öğrencilerin Aralık-Ocak (kış) döneminde yapılan dıştan bitirme
sınavlarına girip, başarılı olup 2. dönem okula kayıt yapıp aynı öğretim yılında devam etmesi sağlanmaktadır.
1. Dönem derslerini hiç almamış bu öğrencilerin eğitim kaybı yok mudur? 15 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıfta
kalıyorken devam devamsızlık tüzüğünün bu maddesi bu durumda olan öğrenciler için geçerli değil midir? Dıştan
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bitirme sınavları sınıf geçirme yöntemi olarak mı uygulanmaktadır?
3. Tasdikname alıp örgün eğitim dışına çıkarak çıraklık eğitimine kayıt yaptıran ancak aynı

öğretim yılı içerisinde ayrıldığı okula geri dönmek isteyenlerin veya meslek lisesinden düz liseye kayıt yaptırmak
isteyenlerin öğretim yılının bitmesine çok az bir zaman kalmasına rağmen fark derslerinin gereği tüzükte be-
lirtilmesine rağmen buna bakılmaksızın bakanlık tarafından kaydının uygun görülmesi tüzüğe uygun mudur?
Yıllardır bu konuda sürdürülen yanlış politikalar tüzüklerin yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi gerekliliği
gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Sayın bakana, tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini talep ettiğimiz konu ve tüzükler hakkında ivedilikle adım
atılması gerektiğini hatırlatırız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

03.04.2018
Ülkemizde Örgütlenmeye Devam Eden İdeolojik Vakıf, Dernek ve Tarikatlara Dur Denmeyecek Mi? 

Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlar laik, çağdaş, bilimsel eğitim ve toplum
yapımızı tehdit etmeye devam ediyor. 

KTOEÖS olarak soruyoruz; 
Namık Kemal Lisesi’ne ait alanın içerisinde bulunan türbeye son zamanlarda cüppeli ve sarıklı1

kişiler gelmeye başladı? Okula ait alanda olup öğrencilerle iç içe olan ve içerisinde neler yapıldığı
belli olmayan bu yapının orda faaliyette bulunması eğitim ve pedagojik açıdan doğru mudur? 

Gelen cüppeli sarıklı kişiler ibadete mi geliyor? Orası türbe midir? Dergâh mıdır? Mescit midir?2
Söz konusu yere Perşembe akşamları yoğun bir katılımla ziyarette bulunuluyor. Ne yapılıyor?3

Okul sınırları içerisinde bu tür faaliyetlerin yapılması doğru mu, yasal mı?
Okul alanı içerisindeki bu farklı oluşumdan Eğitim Bakanlığının, kaymakamın veya belediye4

başkanının haberi var mıdır?
Çağdaş, laik, bilimsel eğitim kurumu yapımı için arazi talebine olumsuz cevap verirken ideolojik5

vakıf, dernek ve tarikatlara onlarca dönüm halka ait malları peşkeş çeken vakıflar idaresi yönetimi
neden hala görevdedir? Arkasında kim ya da kimler vardır?

İskele’de Ensar Vakfı’na ait ev var mıdır? Okul sonrasında öğrenciler bu eve götürülüyor mu?6
Cami bahçelerine çocuk oyun parkı yapılmasının amacı nedir? Ne planlanıyor? 7

Ülkemizin çağdaş, bilimsel ve laik eğitim veren okullarının ve çocuklarımızın sahipsiz olmadığını hatırlatır,
ülkemizde yayılma politikası sürdüren ve ilahiyat üzerinden örgütlenmeye devam eden bu vakıf, dernek ve ta-
rikatlara zemin hazırlayanlara karşı yetkilileri ivedilikle tedbir almaya davet ediyoruz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

12/04/2018 
Basın Toplantısı Duyurusu 

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
13 Nisan 2018 Cuma (Yarın) saat 10:00’da sendikamızın Lefkoşa Merkez binasında, “Eğitim Sistemimiz, Müf-

redat ve Kitaplar” ve “Özel Eğitim” konularında sendikamızın uyguladığı anket sonuçları ve bu konularda yaptığımız
atölye çalışması ve eğitim ile ilgili bilgi vermek üzere basın toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.       

13.04.2018
KTOEÖS Eğitim Sistemi ve Müfredata Yönelik Atölye Çalışması Raporu

KTOEÖS olarak 16 Aralık 2017 tarihinde Mağusa Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezinde eğitim sistemimiz, müfre-
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datlar, kitaplar ile ilgili üyelerimizle yaptığımız atölye çalışmalarında ortaya şu sonuçlar çıkmıştır:

A. Eğitim sistemi ile ilgili tespit ve öneriler:
Türkiye eğitim sistemine bağlı olmayan, hükümet değil devlet politikası haline getirilmiş

bir eğitim sistemimiz olmalıdır.
Ülkedeki nüfus politikası ve bu konudaki belirsizlik eğitimde planlama yapmayı

imkânsız hale getirmektedir.
Eğitim sistemimiz demokratik, laik, bilimsel ve yenilikçi olmalıdır. 
Seçmeci elemeci sistem yerine kazanımlar üzerinden tasarlanmış, yönlendirici,

öğrencilerin kendini ifade edebileceği, analiz sentez yapabileceği, sorgulayan, araştıran,
üreten bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlayacak bir sistem oluşturulmalı.

Eğitime ayrılan bütçe artırılmalı eksik altyapılar tamamlanmalı, eksik öğretmen, müdür,
muavin, bölüm şefi, atölye şefi, okul personel kadroları tamamlanmalıdır.

Yeniliklerin pilot okul uygulamasıyla başlayıp genelleştirilmesi gerekmektedir.
Toplumun farklı kesimlerinin yer aldığı 2014 şura kararları hayata geçirilmelidir.

Ders ve Müfredatlar ile ilgili Tespitler ve Öneriler:B

Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Kıbrıs Türk Edebiyatı derslerinin üniversite sınavında yer
almaması öğrencilerin bu derslere verdiği önemi azaltmaktadır.

Öğretmenin ders kitabı seçimindeki yetkisinin artırılması başarının artmasını sağlayacaktır.
Eğitim sisteminde sanata ve spora daha fazla yer verilmelidir.

Yurt dışından gelen ve Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmalı, dil kursları
düzenlenmelidir.

Müfredatlar ile ders saatleri arasındaki uyumsuzluk giderilmelidir.
Kalabalık sınıf nüfusu öğrenci merkezli eğitim için uygun değildir.

Kadrolar, Yasalar ve Yapısal Sorunlar ile ilgili Tespitler ve Öneriler:B

Talim Terbiye Kurulu özerk bir yapıya kavuşturulup, siyasetten arındırılmalıdır.
Meslekte aidiyet duygusunun güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Eksik denetmen kadrolarının doldurulup alanla ilgili problemlerin giderilmesinde rehberlik

edilmesi gerekmektedir.
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Öğretmen kadrolarımızda kendi genç beyinlerimizi kullanmalıyız.
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin de ihtiyaç duyduğu eğitimi alabilecekleri bir

yapılanmaya gidilmelidir.
Ortaöğretim kurumlarında da özel eğitim kadrolarının açılması gerekmektedir.
Hizmet içi eğitimlerde eğitim verenlerin niteliğine ve eğitim konularının sürekli tekrara

düşmemesine özen gösterilmelidir.
Hizmet içi eğitimlerin bölgesel olması katılım ve verimliliği artıracaktır. Ayrıca yaşanılan

eşitsizliği ortadan kaldıracaktır.
Kadroların vaktinde ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.
Yasa,  tüzüklerin uygulanabilir, tutarlı ve güncel olması gerekmektedir.
Okullardaki fiziksel sorunların ve eksikliklerin okullar açılmadan önce (öğretim yılı başlamadan

önce) tamamlanması gerekmektedir.
Okullardaki teknik araç gereç ve laboratuar malzemelerinin teminindeki sıkıntıların giderilmesi

gerekmektedir.
Atölye ve bölüm şefliği kadrolarının yokmuş gibi varsayılmasından bir an önce vazgeçilip

tamamlanması gerekmektedir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

13.04.2018
Rehber Öğretmenlerimize Yönelik Yapılan Eğitim Çalışması Raporu

Lefkoşa ve Mağusa olmak üzere iki bölgede rehber öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmasında
özel eğitim uzmanı sn Mukaddes Demirok öğretmenlerimizi aydınlatmıştır. Bu çalışmada;

Okul Psikolojik Danışmanları Eğitim Çalışmasında ;

Özel gereksinimli bireylerle çalışırken bilinmesi gerekenler ve adım-adım uygulanacak yollar,1
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin sınıf ortamından en üst düzeyde verim alabilmesi için sınıf2

içerisinde uygulanabilecek tedbirler,
Kriz durumu yaşayan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yaklaşım şekli, izlenecek yollar ve bu3

gibi durumları önleyebilmek adına yapılabilecekler,
Genel müfredata adaptasyon göstermekte sorun yaşayan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygun4

müfredat uygulamalarının önemi,
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin başarılarının belirlenmesi için, değerlendirme sürecinde bazı5

uygulamalara ve değişikliklere ( sınav araçları, ortamı, süresi, yanıtlama-değerlendirme vb) ihtiyaç duyulduğu,
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ailelerinin çocuklarının durumlarını kabul sürecinde yaşadığı6

basamaklar ve uyum sürecinde ailelere uygulanabilecek yaklaşımlar,
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ailelerine süreç ile ilgili yapılacak rehberlik çalışmaları,7
Okul-aile işbirliğinde öğretmenin yapabileceği çalışmalar,8
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin akranlarının bilgilendirilme süreci ile ilgili konular gündeme9

getirilmiştir.

Yapılan çalışmanın sonucunda tespit edilen sorunlar şunlardır:

Öğrencilerin gözlem raporunun hazırlanması aşamasında ilköğretimde kadrolu psikolojik danışman•
ve rehber öğretmen olmamasından kaynaklanan sıkıntılar mevcuttur.

Anket sonucu her okulda ortalama 9 özel eğitime gereksinim duyan öğrencinin bulunduğu, fakat•
bunun aksine her okulda kadrolu özel eğitim öğretmeni bulunmadığı veya sözleşmeli olan özel eğitim
öğretmenlerinin sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.

Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi rehberlik çalışmalarından daha çok, özel eğitim•
ihtiyacı duyan öğrencilerin gözlem raporu süreci ile meşgul olduğu ve bunun da gün geçtikçe sayı olarak
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artması ile orada bulunan eğitim görevlilerinin talebi karşılayamadığı görülmüştür.
Öğrenci gözlem formlarının tek tip, çok fazla detay içermeyen, genel nitelikte raporlar olduğu ve•

bunun öğrenci gelişim düzeylerine göre farklılık göstermesi gerektiği fakat bu farklılığın raporlarda
gözlemlenmediği görüşü ortaya çıkmıştır.

Sınav tedbiri ve değerlendirme aşamalarının sınıf geçme tüzüğünde yer almamasından kaynaklı,•
öğrencinin performansını en iyi gösterebilmesi için yapılan çalışmaların bir dayanağının olmamasının
sıkıntı yarattığı tespit edilmiştir. 

Özel gereksinimi olduğuna dair Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi raporu olan•
öğrencinin ilkokul-ortaokul-lise eğitim yaşamında devam veya takibinin yapılamadığı görülmüştür.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

02.05.2018
Adamcı Yaklaşımlara Devam Mı Edilecek?

“Adama göre atama” veya “işe alma” yıllardır ülkemizde gelenek haline gelmiştir. Akrabası, tanıdığı olmayan
birçok kişi bu haksızlıkla karşı karşıya kalmış, eşitlik ve adaletten uzak, liyakat sistemine aykırı bu durumdan dolayı
mağdur olmuş veya mağdur edilmişlerdir. 

Bu gelenek ne yazık ki bu hükümetin Eğitim Bakanlığında da bozulmamış, Nisan ayında “Kişiye Özel” gibi görü-
nen sadece 3 branşta atama talep edilmiştir. Bakanlık tarafından talep edilen bu kadroları Kamu Hizmeti Komisyonu
da her nasılsa uygun bulmuş, atamaları yapmıştır. 

KTOEÖS olarak soruyoruz:
Söz konusu ihtiyaçlar kim veya kimlerle belirlenmiştir? 1
Bu ihtiyaçlara Bakanlık mı karar vermiştir?2
Ocak – Şubat aylarından itibaren emekliye ayrılan 5 öğretmen yerine atama bekleyen öğretmenler3

sırada beklerken, bu öğretmenleri yok sayıp, bunların dışında olan 3 branş seçerek atama kararı almak
eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bu adaletli bir yaklaşım mıdır?

Atama kararını öğrendiğimiz günden beridir sendika olarak Sayın Bakan ve yetkililerle görüştük. Bu4
adaletsizliği ortaya koyup bunu ortadan kaldıracak adımların atılmasını talep ettik. Aradan 3 hafta geçme-
sine rağmen neden hiçbir adım atılmamıştır? Zamana mı oynanmaktadır? Bundan sonra atılacak adımlar
seçim yasakları bahanesine takılır mı?

Göreve geldiği gündem beridir Sayın Bakanı ve Bakanlık Yetkililerini gelenek haline getirilmiş, gerek kayıt kabul
tüzüğü ve diğer tüzüklerle ilgili yapılan uygulamalar, gerekse yasaların hiçe sayılmasıyla ilgili durumları KTOEÖS
olarak ortaya koymaya çalıştık. Tedbir alınması, yapılmakta olan hatalara son verilmesi çağrısı yaptık. 

Bir kez daha tekrar ediyoruz: 
Yasa, Tüzük Tanımaz, Etik Dışı, Eşitlik İlkesine Aykırı, Haksız Yaklaşım Ve Uygulamalara İvedilikle Son

Verilemeli,
Hukuksuzluk, Haksızlık Gelenekselleştirilmemelidir!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

24.05.2018
Kıbrıslı Türk Varlığımıza Karşı Yapılan Saldırılara, Projelere, Dönüştürme Çalışmalarına ARTIK DUR

DEYİN ! 

Geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleştirilen Çanakkale kampı projesinin ikincisi bakanlık tarafından okullara duyuru-
larak katılım için çağrı yapılmıştır. 30 Haziran’da başlayıp 21 Ağustos’ta tamamlanması planlanan ve 16 erkek 12 kız
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grubun katılacağı toplam 5264 öğrenciyi hedefleyen bu proje tam da bakanlıkta görevli elçilik memurunun geçen yıl
sosyal medyada sendikamızın bildirisi altına yazarak yaptığı hakaretlerin yanında ifade ettiği gibi bu proje, kapsamı
‘genişletilerek’ devam ediyor. 

KTOEÖS olarak bakanlığa soruyoruz;

1.Cinsiyet ayrımı temelinde gerçekleştirilecek kamplar muhafazakârlığın açık açık yobazlığa dönüş-
türüldüğü bir haremlik selamlık uygulama değil midir? Bunun ülkemizde uygulanmasını uygun görmeniz milli
eğitim yasasına ve anayasaya aykırı değil midir? 

2.Geçen yıl gerçekleştirilende siyasi propagandalar yaşanmadı mı?
3.Size göre bu, amacı, hedefi belirlenmiş ideolojik bir kamp değil midir? Orda bu doğrultuda uygulanan

baskılara çocuklarımız maruz kalmadı mı? Bu, çocuk hakları ihlali değil mi?
4.90’lı yıllardan beri sivil savunma, AKP-elçilik tarafından kurdurulan vakıflar, dernekler, partiler ve

sendikalarla yoğun bir dönüştürme çalışması yapılmıyor mu? Bu proje de bu toplumun geleceğinin insan modelini
oluşturma çalışmalarının bir parçası değil midir?

5.Her kurumun, bakanlığın içerisinde, değişik görevlerle AKP-elçilik memurlarının atanması amacı
ile bu kampların paralel gitmesi işin pedagojisine kadar eğilme değil mi?

6.Kuran kursları, toplu iftarlar, gizli organizasyonlar, yüzlerce imam, dini görevli atamaları boşuna
mı? 

7.Bakanlık çağdaş, laik, demokratik eğitim ve toplum yapısını savunuyorsa bu kamp bu ilkeyle ters
düşmüyor mu?

8.Geçen yıl ‘ uçak bizim para  bizim’ .....’siz kudurmaya devam edin’... ‘ it ürür kervan yürür’  gibi ifa-
deleri bildirimizin altına yazan, Kıbrıslı Türklere hakaretler yağdıran ve hala daha bakanlıkta görev yapmaya
devam eden elçilik memuru mu yine bu kampın organizasyonunda görevli? Tüm bu hakaretlere rağmen neden
hala bakanlıkta görev yapıyor??

9.Kıbrıs Türk toplumunun ortada kalması, itilip kakılması, eşit siyasi ortak olmaktan çıkarılması, TC hü-
kümetleri ve işbirlikçileri tarafından yapılan hatalarla oluşmuştur. Bugün, aynı hatalara anayasa, yasalar hiçe sa-
yılarak irade gösteremeyen basiretsiz yöneticilerle Kıbrıs Türk toplumu siyasi ve kültürel bir varlık olmaktan çıkarılma
noktasına doğru götürülmektedir. Bu, siyasi körlük değil midir?

10. Sayın Bakan ve Sayın Hükümet Yetkilileri ekonomik, sosyal, kültürel ve dini dayatmalara boyun eğdiğiniz
zaman hedeflenen toplumsal dönüşüme katkı koyduğunuzun farkında mısınız? Farkındaysanız muhalefette ol-
duğunuz gibi iktidardayken neden karşı çıkmıyorsunuz, neden irade gösterip dur demiyorsunuz?

Öğretmenlerimize, velilerimize, tüm toplumumuza buradan çağrı yapıyoruz,
Eğitimimize,
Kültürümüze,
Değerlerimize,
Nüfus yapımıza,
Yasalarımıza 
kısacası Kıbrıslı Türk varlığımıza karşı yapılan saldırılara, 
projelere, hedeflenen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan 
dönüştürme çalışmalarına 
hep birlikte bugün geç kalmadan karşı çıkmamız,
DUR dememiz gerekiyor.
Bu topraklarda varlığını sürdürecek olan gelecek nesillerimiz için 
yapmamız gereken en önemli görevimiz budur!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

01.06.2018
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 ko-
nulara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, çocuklar arasında ortak duygular oluşmasının sağlanması, onların mutlu ol-
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masını 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 ger-
çekleşmemiştir. 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 ön-
lenebilir durumlardan binlerce çocuk ölümü yaşanmaktadır. Eğitim, sağlıklı yaşam gibi temel insani haklardan yoksun
olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan çocuklar - yaşanan travmalardan ömür boyu olumsuz yönde etkilenmektedir-
ler.

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 kalmış-
tır. Hukuki düzendeki bozukluklar buna engel olamamıştır. Birçok araştırmaya göre bugün dünyada 300 milyon civa-
rında 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 yetiştirme’ politikalarıyla ilgili uy-
gulamalarına, konuyla ilgili kurumlarda başta Ensar Vakfı olmak üzere ülkede yaşanan cinsel istismarların üzerini ört-
meye 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 köleleştiren ve gelecekte öngördüğü toplum modelini kabul etmiyoruz.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatırız ki eğitimin tüm kademelerinde niteliğinin yük-
seltilmesi, 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.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

21.06.2018
Çocuklarımızı Okulsuz, Kitapsız Bırakmayacağız !

Eğitim bakanı eğitime ayrılan ve meclisten geçen bütçenin yarısının TC tarafından tek taraflı olarak yarıya düşü-
rüldüğü ve yerelleştirilen kitapların baskısı için ayrılan bütçenin tamamının kesilip sıfırlandığı açıklaması yapmıştır.
Çocukların okulsuz, kitapsız bırakılması etik değerlerden oldukça uzak bir yaklaşımdır, kabul edilemezdir, şiddetle
kınıyoruz. 

KTOEÖS olarak tüm halkımıza, iş insanlarımıza, bankalara, okul yapmakla yükümlü vakıflar idaresine
okul yapımı için kampanya yapmaya çağrı yapıyoruz.

Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarla Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye halklarına kin ve nefret aşılanmaya çalı-
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şılmaktadır. Kıbrıs Türk toplumu çaresizliğe mahkûm edilmekte, kendi kurumlarını yönetmesine izin verilmemektedir.
Uygulanan paketlerle üretimden koparılmış, tüketim ekonomisi yaratılmış özelleştirmelerle Kıbrıs Türk toplumunun
kurumlarına el konulmuştur. İşsiz gençlerimiz dururken misyoner ideolojik kadrolaşma sağlanmıştır.  

Baskı ve dayatmalarla boyun eğen, itaat eden bir toplum hedefleyen TC hükümetleri ve dik duramayan yalaka hü-
kümetlerimiz neticesinde ‘eşit siyasi bir varlık’ olan Kıbrıs Türk toplumuna asalak besleme muamelesi yapılamaz!

Bu durum, tarihsel dostlukları zora sokan, iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır, kabul edilemez.
Bilinmelidir ki, yıllardır tüm dayatma ve hamlelere karşı sürdürdüğümüz toplumsal varoluş mücadelesinden

asla vazgeçmeyeceğiz.
Şimdi toplumsal dayanışmamızı bir kez daha ortaya koyma zamanıdır!
Toplumumuzun tüm kesimlerini çocuklarımızın okulsuz, kitapsız kalmaması için harekete geçmeye davet ediyo-

ruz.
Çocuklarımızı okulsuz kitapsız bırakmayacağız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

12.07.2018
EĞİTİMİN BİR DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞMESİ ESASTIR

YÖDAK, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ortaklığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği
Ofisi desteğiyle geçtiğimiz hafta, stratejik planlama çalıştayı gerçekleştirmiştir. 

Yüksek öğretimin eğitim sisteminin bir parçası olduğu gerçeği ortada iken böyle bir çalıştayla bir bütünün sadece
bir parçası için mi stratejik planlama yapılması öngörülmüştür? 

Oysa stratejik planlamanın bütünsel anlamda okul öncesinden üniversiteye kadar tüm düzeyleri içerecek şekilde
yapılması ve bu doğrultuda üretilecek politikaların devlet politikası haline getirilmesi için çalışmalar yapılması
gerekmekteydi. Bunun yerine böyle bir çalıştayın yapılması, planlanan sonucu çıkarmak için yapılan bir organizasyon
izlenimi bırakmaktadır. Yapılan SWOT çalışmasının çalıştaya katılanlarca değil, belirlenmiş gruplarca yapılması, pay-
daşlara önceden iletilmemesi de bu izlenimi destekler niteliktedir.

Bu çalıştayda eğitim sisteminin niteliği tartışmaların içerisinde yer almış olsa dahi bunun böyle bir çalıştayla top-
lumsal bir noktaya dönüşmesi mümkün olmamıştır. 

Ülkemiz için yapılması gereken eğitim sisteminin niteliğinin, altyapısının, toplumsal yapımızın tartışılacağı bir ça-
lıştay gerçekleştirip, önümüzdeki 15-20 yıl içinde öngörünün ortaya konması, bu doğrultuda planlama yapılarak ka-
musal eğitimin geleceğiyle ilgili bir sonuç ortaya konması esas amaç olmalıdır. 

YÖDAK’ın gerçekleştirdiği çalıştayda ise hedeflenen, YÖDAK’ın oluşumu, YÖK benzeri bir yapıya dönüştürül-
mesi ve ticarileşen eğitimin ve üniversitelerde sıkıntı yaratacak kar amaçlı bir yapının devamını öngören bir
sonuç ortaya çıkarılması yüksek bir ihtimal olacaktır. 

Ticari üniversitelerin gittikçe kamusallıktan uzaklaştığı, genelde eğitimin özelde ise yüksek öğrenimin ticari-
leştiği bu dönemde nitelik, kalkınma, bilimsel gelişim, ülke kaynaklarını planlama, toplumsal gelişim gibi meseleleri
çözme sonuçlarının üretilmesi gerekmektedir. Bilimsel sonuçların uygulanmayacağını öngörmek müneccim olmayı
gerektirmemektedir.

KTOEÖS olarak eğitime büyük önem vermekteyiz; adalet, eşitlik, insan hakları, çağdaş norm ve değerlerin
çocuklarımıza laik, bilimsel temelde, fırsat eşitliği sağlanarak okul öncesinden üniversite düzeyine kadar KA-
MUSAL ve PARASIZ olarak tüm yurttaşlarımıza Anayasa ve Eğitim Yasamızda da belirtildiği gibi verilmesi, devlet
okullarının güçlendirilmesi, geleceğimizi kurtarabilecek en büyük yatırım olarak görülmesi gerektiğini bir kez daha
ortaya koyarız.

Eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, gericiliğin 
eğitim yoluyla 
SİSTEMLEŞTİRİLMESİNE
DUR Deme zamanı gelmiştir!

Ömer AKKANAT
Eğitim Sekreteri 

Yönetim Kurulu (a.)
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31/07/2018
EĞİTİMDE TOPLUMSAL SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Sendikamızın çağrısıyla 30 Temmuz 2018 tarihinde sendika binamızda bazı sendikalar, sivil toplum örgütleri,
odalar, dernekler, birlikler, belediyeler ve Eğitim Vakfı ile  birlikte toplantı yapılarak eğitimde toplumsal seferberlik
başlatılmıştır.

Ülkemizde artış gösteren öğrenci sayısıyla birlikte ihtiyaç duyulan okul, altyapı ve donanım eksikliklerinin gider-
ilerek nitelikli, bilimsel, parasız kamusal eğitim için toplumsal dayanışma hedefiyle başlatılan seferberlik için bir araya
gelen örgütler eğitimde toplumsal seferberlik kampanyasını yürütmek üzere örgüt temsilcilerinden bir komite
oluşturmaya ve kampanyayı Eğitim bakanlığı ile istişare ederek yürütmeye karar vermiştir.

İleriki bir tarihte örgütlerin kampanyanın içeriği ve pratik yürütülmesi konusunda daha detaylı bilgi verilecektir.
Geleceğimiz, göz bebeğimiz çocuklarımız için tüm halkımızı başlatılan bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

14.08.2018
Siz Kim Oluyorsunuz ?!

İdeolojik hedeflerle organize edilmiş Çanakkale kampının bu yıl ikincisi gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yıl ya-
şanan onca olay ve tepkiye rağmen bu yıl yine bizzat bakanlıkta elçilikten görevlendirilmiş ve biz Kıbrıslı Türklere
hakaret ettiğinden mahkemeye verdiğimiz kişi ve ekibi tarafından bu kampın organizasyonu yapılmaktadır. 

Uyarılarımıza rağmen Bakanlık neden gereğini yapmamıştır?
Bu kampta bu yıl yaşananlardan biri olan ve basına sızan ses kaydı Kıbrıslı Türklere hakaret etmeyi kanıksamış ve

çekinmeden ortaya koyan anlayışı bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Geçen yıl  ‘Uçak da bizim para da bizim size
ne oluyor’ diyenle ülkemize inşaat işçisi olarak gelip kısa sürede inşaat şirketi sahibi olan ve neredeyse tüm elçilik
ihalelerini alan, her fırsatta sendikamıza ve sendikalı öğretmenlerimize hakaret etme cüretini gösteren, velileri öğret-
menlerimize ve halkımıza karşı kışkırtıp suç işleyen kendini bilmezle aynı zihniyeti taşıyan,  çocuklarımıza, anne ba-
balarına ve biz Kıbrıslı Türklere hakaret etme cesaretini gösteren bu zatı şiddetle kınıyor ve soruyoruz: Siz kimsiniz?
Bizlere hakaret etme hakkını nerden buluyorsunuz? 

Şahısların münferit gösterdikleri tepki belli ki ideolojik politikaların patlama anında dile vurmuş biçimidir.
Değiştirilmesi, biçimlendirilmesi istenen, farklılıklara tahammülsüzlüğün dışa vurumudur ve münferitliği temsil
etmemektedir.

Soruyoruz: 
Sevmediğiniz, saygı duymadığınız, her fırsatta aşağıladığınız, boğazlarını kesmek, dillerinde sigara•

söndürmek istediğiniz, değiştirmek için çabaladığınız bir toplumun çocuklarına bu kampı niye düzenle-
diniz?

İdeolojik hiçbir meseleniz, içinizde sakladığınız hiçbir politikanız yok mu?•
Bu öfke, kin, nefret niye?•
Ve siz saygıdeğer yetkililer, koltuk uğruna mı bu hakaretleri duymazlıktan geliyorsunuz? •
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Biliniz ki, Kıbrıs Türk toplumu, TC hükümetleri tarafından uygulanan tüm dayatmalara ve bunlara boyun
eğen omurgasız hükümetlerine rağmen yıllardır siyasi eşit bir varlık olarak varoluş mücadelesi vermiş, vermeye
devam edecektir.

Bu ve bunun gibi tüm asimilasyon, entegrasyon çalışmalarınıza karşı var olmayı başarmıştır. Geleneklerini, kim-
liğini, kültürünü ve inançlarını dönüştürme hedefiyle sürdürülen sistematik asimilasyon politikalarınız karşısında ya-
rattığı demokrasiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla Kıbrıslı Türkler var olmaya devam edecektir.  

Kimden gelirse gelsin bu topluma yapılan her saldırı, aşağılanma karşısında onurlu ve dik duracağız ve bun-
ları yapanlar hesap verene kadar da peşlerinde olacağız. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

06.09.2018
KAMUSAL NİTELİKLİ EĞİTİM MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ

Dünya’yı, ülkeleri değiştiren, geliştiren yalnızca eğitimdir. Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenlerce bütün
dünya çocuklarına kamusal, nitelikli, demokratik, parasız verilmeli ve herkesin eşit fırsat temelinde eğitimden
yararlanması sağlanmalıdır. 

Bugün ülkelerde eğitim ticari mal olarak görülmeye başlanmıştır. Bu anlayışla özel okullar çoğalmış, devlet
okullarının kaynakları yüksek oranda kısıtlanmaya başlanmıştır. Kamusal bir hizmet olarak tüm insanlığın faydalanması
gereken nitelikli, kamusal, parasız okullar ve eğitime saldırılar çok yoğunlaşmıştır. 

Ekonomik kısıtlı, dar gelirli ailelerin çocuklarının eşitsizliklerini ortadan kaldıracak, azaltacak olan kamusal
eğitime ve bu hizmeti veren öğretmenlere yerel hükümetler eliyle ciddi itibarsızlaştırma ve saldırı yapılmaktadır. Kamu
okulları zayıflatılmak, kamusal hizmeti veren öğretmenlerin çalışma koşulları, istihdam biçimleri, hakları, demokratik
özgürlükleri kısıtlanarak itibarsızlaştırılmak için yoğun çabalar harcanmaktadır. Amaç aslında eğitimin sermayedarların
lehine, parayla satılan bir mal haline dönüştürmektir. 

Bugünlerde aynı itibarsızlaştırma ve kamusal eğitime yönelik saldırılara mağdur kalan Kıbrıslı Rum
öğretmenlerimizin örgütlü sendikaları OELMEK, POED ve OLTEK’in vermekte oldukları ortak mücadele takdir edile-
cek düzeydedir. Yoldaş ve meslektaşlarımızın örgütlü mücadelelerini selamlarken, bu irade karşısında halkın gerçek
çıkarı ve taleplerini gerçekleştireceklerine yürekten inanmaktayım.

ETUCE Kıbrıs Temsilcisi olarak devlet okullarına, kamusal eğitime ve öğretmene yapılan bu saldırıları
endişeyle yakından takip etmekte ve şiddetle kınamaktayım. 

8-9 Ekim 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek ETUCE Yönetim Kurulu toplantısına da bu konuyu
taşımayı görev bilmekteyim. 

Dayanışmayla, 

Tahir GÖKÇEBEL
ETUCE Kıbrıs Temsilcisi

KTOEÖS (a.)

13/09/2018 
Basın Toplantısı Duyurusu 

Değerli Basın Emekçilerimiz, Sendikamız, 14 Eylül 2018 Cuma günü (Yarın)  saat: 10:00’da “Yeni Eğitim-
Öğretim Yılının Değerlendirmesi” konusunda sendikamızın Lefkoşa Merkez binasında basın toplantısı düzenleye-
cektir.

Bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.

14.09.2018
Basın Toplantısı Giriş Metni

2018-2019 öğretim yılı yine sorunlarla başlayacaktır. Bazı okullarda yapılması gereken tadilatlar yapılmamıştır.
Bazılarında ise ihaleye çıkılmış ihale kapanış tarihi 18 Eylül’den yani okulların açılmasından sonraki bir tarihe veril-
miştir. 
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Öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen münhaller eksik açılmıştır. İşsiz öğretmenlerimiz yerine yine ithal görev-
lendirme yapılacaktır. Öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe kadroları tamamlanmazken
ihtiyaç olmayan bölüme münhal açılması kişiye özel görüntüsü yaratmaktadır. 

Ekonomik krizden dolayı özel okullardan devlet okullarına kayıt talebi vardır. Ancak eksik okul altyapı, do-
nanım ve tadilatları için yeterli çalışma yapılmamasının yanında Girne, Lefkoşa, Mağusa ve İskele’de okul sıkıntısı
devam etmektedir ve görünen odur ki mevcut okullar bu yıl dolup taşacaktır. 

İhtiyaç fazlası cami yapılmakta ama okul yapılmamaktadır.

Kitap basımı için ihaleye geç çıkılmıştır. Yani, öğrenciler yeni öğretim yılına kitapsız başlayacaktır.

Devlet kaynaklı okul bütçeleri oluşturulup hayata geçirilmemiştir, yani  okullar yine kaderine terk edilmiş du-
rumdadır.  Sözlü ve yazılı defalarca talep etmemize rağmen güncellenmesi, düzenlenmesi gereken birçok tüzük ve ya-
sayla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış, teknik kurul çağrılmamıştır.

Nakil çalışmaları tamamlanmasına rağmen kamu hizmeti komisyonuna geç gönderilmiş nakil tüzüğüne uygun
görevlendirmeler hala tamamlanmamıştır. Bu durumda okullar nasıl açılacaktır?

Akademik takvim geçen hafta okullara gönderilebilmiştir. Ders dağılım çizelgelerinin tamamı da okulların açıl-
masına çok az bir süre kalmasına rağmen hala okullara gönderilmemiştir. 

Anayasaya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı müfredat programı olan okul hala aynı şekilde tutulmaktadır.
Kapatılması değil müfredatının bilimsel, laik demokratik şekle dönüştürülmesi gerekirken bu konuda hiçbir adım atıl-
mamıştır. Talim Terbiye Dairesi buna onay veriyor mu? Çağdaş din eğitiminin nasıl olması gerektiği (çok kültürlülüğü
ortaya koyan, herhangi bir dine veya mezhebe ayrıcalık tanımayan) ortada iken bakanlık bunu toplumuna kabul etti-
remeyip tartışma yaratmıştır. 

Bakanlık içerisinde, öğretmenleri, Kıbrıs Türk toplumunu aşağılayan, hakaret eden elçilik ajanlarının Ça-
nakkale kampı organizasyonu gibi görevler yapmasına olanak sağlanmıştır. Tamer Özdemir isimli zat bakanlık
içindeki yetkililere ve Kıbrıs Türk Toplumuna “İngiliz bilmem nesi” diyerek hakaret ediyor ama hala bakanlıkta otur-
maya devam ediyor. Daha ne bekleniyor? Bu kıyafetlerle öğrenci olmaz deniyor, geri adım atılıyor. Din dersi, okul
müdürü, soruşturma hiçbir sonuç yok. Bakanlık yetkilileri bu elçilikten görevlendirilmiş zatlara kul köle olmak
için mi orda bulunmaktadırlar?  En iyisi bakanlığın anahtarını bu kişilere teslim etsinler. Kimse hükümetten
gittikten sonra sakın cesur davranmaya, açıklama yapmaya, bize izah etmeye kalkmasın. Ya erken kükresin ya da
miyavlamaya devam etsin!

Halkımız döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesi, HP ve zamlardan dolayı geçim derdine düşmüştür. İlahiyata
giden çocuklara avantaj ve ayrıcalık sağlanmaktadır. Ya diğer okullardaki çocuklarımız? Kitap, kıyafet, kayıt
vs. ne kadar hükümet biliyor mu? Bu ekonomik durum ortada iken halka verilen kamusal hizmetlerin niteliksiz hale
getirilmesi kabul edilemezdir. 

Bilimsel, demokratik, laik, parasız nitelikli kamusal eğitim mücadelemiz devam edecektir.

Dayatmalara boyun eğmeyecek, ideolojik misyonerlik çalışmalarıyla toplumumuzu dönüştürme çalışmala-
rına karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

14.09.2018
YENİ EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINA BAŞLARKEN KAMUSAL EĞİTİM DURUMU

Bireyler yasalar önünde eşit olarak doğarlar. Fakat birçok yönden bu eşitlik bozularak yaşamak zorunda kalırlar.
Bu eşitsizlikler ailelerin sosyo- ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve bölgeler arasında farklılıklardan
kaynaklanmaktadır.  ‘’Fırsat eşitliği’’, bireyler arasında eşit koşulların ve olanakların oluşmasıdır. Eğitimde fırsat
eşitliği ise, Devlet eliyle sağlanmalıdır.

Ülkemizde, her geçen gün eğitimde fırsat eşitliği daha da bozulmaktadır. 
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Sendikamız yıllardır Eğitim Bakanlığı ile birçok görüşme yapmakta, eğitim alanında yazılı ve sözlü önerilerini be-
lirtmektedir. Her yıl Devlet okullarının eğitim öğretime sorunsuz başlaması için mücadele vermektedir. Tüm bunlara
rağmen her eğitim yılına yüzlerce sorunla başlamakta ve her geçen yıl bu sorunlar katlanarak artmaktadır. 

Ülke nüfusuna paralel artan öğrenci sayısı, eğitimin planlanmasını imkansız hale getirmektedir.

Oysa eğitimin en temel ihtiyaçlarını yasa ve tüzükler çerçevesinde, ülkenin gerçeklerini göz önünde tutarak nüfus
artışını bilerek planlamak gerekmektedir. 

Ülkemiz her geçen gün yanlış ve öngörüsüz yönetimlerden kaynaklanan bir kaos ortamına sürüklenmekte-
dir.

Tüzüklerin birçoğu yenilenmeye veya güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bunlar eğitimin önünde engel
teşkil etmekte ve bu konularda hiçbir çalışma yapılmamaktadır.

Disiplin tüzüğünün, günümüz koşullarına göre düzenlenmeye ihtiyacı vardır. Kayıt kabul tüzüğü, sınıf geçme tü-
züğü, devam devamsızlık tüzüğü yeni eğitim yılı öncesi düzenlenmesi gerekmekteydi. Öğretmenler Sınav tüzüğü, Yer
Değiştirme tüzüğü, Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme yasası ivedilikle ele alınmalı Özel Eğitim yasası ve
Meslek Hastalıkları tüzüğü yapılmalıdır.

Her yıl olduğu gibi, kadro eksikleri ile eğitim ve öğretime başlamak zorunda kalıyoruz. 4 Müdür, 22 Müdür
Muavini, 36 Öğretmen, 25 Atölye Şefi, sekreter, hademe kadroları eksiktir. 

Şubat 2018’de zamanlama tablosu oluşturuldu. Zamanlama tablosu nakil ve münhalleri gecikme yaşanmadan yap-
mak içindi. Öğretmen ihtiyaçları zamanında belirlenmiş ancak belirlenen branşların tümüne münhal açılmamıştır. Top-
lam 46 branşta 126 öğretmen ihtiyacı saptanmış ancak 39 branşta 89 Öğretmen münhali açılmıştır. 

Yapılan takvimlemeye göre ihtiyaçlar belirlenmiş nakiller yapılmıştır. Nakiller Kamu Hizmeti Komisyonuna geç
gönderildiğinden, münhal kadroların sınav tarihi gecikmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz yine
öğretmensiz derse başlayacaktır. 

Haftalık Ders Dağılım Çizelgeleri, bugün dahi netlik kazanmamıştır. Din dersi için net bir açıklama yapılmamıştır.
Çağdaş, Laik ve Bilimsel temellerde bu dersin nasıl verileceği net iken kararsızlık yaşanmakta, toplumda tar-

-66-



tışma yaratılmaktadır. 

Ders kitaplarıyla ilgili problem hala çözümlenememiştir. Okutulacak ders kitapları basımı için ihale kapanışı 12
Eylül tarihlidir. 10. sınıf felsefe kitabı içeriği ile ilgili bakanlıktan cevap alınamamıştır. Kısacası, yeni eğitim öğretim
yılında öğrenciler kitapsız, meslek liselerindeki öğrenciler modülsüz başlayacaktır. 

Okullarımız, yapısal sorunlar içinde yeni eğitim öğretim yılına başlamak zorunda kalmıştır.

Uzun yıllar ihmal edilen yapısal sorunlar nedeniyle bu yıl bir meslek lisemiz kendi binasını kullanamayacak
durumdadır. Çatı sıvaları düşen, kolonlarında derin çatlaklar olan yapılarımız mevcuttur. Sınıf ve idari binalarımızdan
bazıları çatı problemi yaşamaktadır. Betonarme yapıların birçoğunda izolasyon yapılması gerekmektedir. Yaz boyunca
bu problemler çözülmemiştir. Kafeterya inşaatı veya spor salonu tamamlanmamış okullarımız mevcuttur.

Okullarımızın yıllık bakımları okul bütçelerinden karşılanmaya çalışılmakta ve yetersiz kalmaktadır. Mer-
diven korkulukları gibi güvenlik zafiyeti oluşturan kısımlar yapılmamıştır.

Kontrolsüz ve öngörüden uzak nüfus artışı nedeniyle sınıf mevcudu sayıları artmıştır. Derslik problemi yaşayan
okullarımız laboratuar bekleyen veya bakıma ihtiyaç duyan okullarımız vardır. Girne Bölgesinde 1 Ortaokul,
Mağusa ve Lefkoşa’da 1 Lise ve İskele Bölgesinde 1 Kolej veya Liseye acil ihtiyaç vardır.

Güzelyurt Meslek Lisesi güzellik ve saç bakım alanının genel bakım onarım ihalesi 19 Eylül’de kapanırken, Karpaz
Meslek Lisesi izolasyon ihalesi 26 Eylül’de kapanacaktır. Öğretim yılı başladıktan sonra tadilata başlamak mantıklı
mıdır? Güvenli midir? Eğitimi aksatmayacak mıdır? 

Belli bir ideolojiyi yaymak için Çanakkale kampı gibi organizasyonlar yapılmasına göz yumulmaktadır.
Belirttiğimiz tüm bu sorunların yanında daha yüzlercesi sıralanabilir. Bunların üstesinden gelmek katılımcı bir

yapıyla, eğitim anlayışını değiştirmekten geçmektedir. 

2014’te sendikamızın da katkı koyduğu Eğitim Şurası nitelikli kamusal bir eğitim sistemini öngörmüştür. Ancak
şura kararlarını uygulamak yerine, yokmuş gibi davranılmaktadır. 

Eğitim siyasilerin oyuncağı olmuş, misyonerlik alanı haline gelmiştir.

Eğitim, her alanında yeni bir anlayışla düzenlenmeli, devlet politikası haline getirilmelidir.

Sendikamız nitelikli bilimsel laik ve demokratik kamusal eğitim için mücadelesini sürdürecektir. Bu temellere
dayalı eğitimle ancak ülkemizin kaderini değiştirebiliriz. 

Geleceğimizin elimizden almasına ve buna göz yumanlara izin vermeyeceğiz.

Dayatmalara ve ideolojik çalışmalara boyun eğmeyeceğiz, eğmeyecek bir toplum yetiştirmeye de devam
edeceğiz.

Ömer AKKANAT
Eğitim Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)

Tarih: 20/09/2018 
Protesto ve Basın Açıklaması Duyurusu

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
Bugün, 20 Eylül 2018 Perşembe 10:00’da Bayraktar Türk Maarif Kolejinde okul idaremiz ve öğretmenlerimizle
“Kamusal Eğitimi Niteliksizleştirme ve Öğretmenleri İtibarsızlaştırma Çalışmaları” protesto edilecek ve

basın açıklaması yapılacaktır.
Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.           
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20.09.2018
Öğretmeni İtibarsızlaştırma Politikalarına İzin Vermeyeceğiz !

Son yıllarda, ülkemizde öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki çalışmalar, söylem ve sosyal me-
dyadaki saldırılar daha da artmaktadır. Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasaların çıkarılması ve öğretmenlerin
sosyo- ekonomik statüsünün geriletilmesi de bu yönde yapılan çalışmaların bir parçasıdır.

Nitelikli Kamusal Eğitim hükümetlerin gailesi olmaz iken bu hizmeti tüm imkansızlıklara rağmen en iyi şekliyle
vermeye çalışan öğretmenlerimize bazı kendini bilmez medyatörlerin ve bazı kesimlerin saldırmasını şiddetle kınıyoruz.

Okullarda kadroların eksik bırakılıp tamamlanmaması, öğretmenin yükünün artırılmaya çalışılması, köleleştirilme,
örgütsüzleştirilme, güvencesiz çalıştırılma hedefiyle yapılan tüm uygulamalar öğretmenin toplumumuzda da hedef ha-
line gelmesine, saldırılara maruz kalmasına neden olmaktadır. 

Bunun son örneği BTMK’da okul idaresine ve öğretmenlere saygısızlık edilerek, etik dışı haber anlayışıyla haber
yapılması, sosyal medyadan paylaşılmasıyla bir kez daha tanık olduk. 

Bilimsel, laik eğitim ve çağdaş, laik, demokratik toplum yapımızı dönüştürme çalışmalarına karşı
sürdürmekte olduğumuz mücadelenin yanında saygın, aydın, özgür öğretmen mücadelesini de sürdüreceğimizi
bir kez daha belirtir, 

Dayatmalara, saldırılara, itibarsızlaştırma, köleleştirme politikalarına izin vermeyeceğimizi bir kez daha
ortaya koyarız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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21/09/2018 
Basın Açıklaması Duyurusu 

Değerli Basın Emekçilerimiz, 21 Eylül 2018 Cuma (Bugün)  saat: 10:00’da Haspolat Meslek Lisesinde  
basın açıklamamız gerçekleşecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.

25.09.2018
Bakanlık Nerede? Ne Yapıyor?

Devlet okulları ve nitelikli kamusal eğitim için mücadele etmekte olan sendikamız eğitimde yaşananları bir
kez daha ortaya koymayı görev bilmektedir:

1. 6 Eylül 2018’de Kamu Hizmeti Komisyonu’na iki alana münhal başvurusu yapan bir öğretmen ada-
yına 4 Eylül 2018 tarihli başkanın genel sekreterinin imzasıyla yazılı cevap verilmiş, başvurunun incelendiği ve sınava
çağrılmasının uygun görülmediği belirtilmiştir. 6 Eylül’de başvuru yapanın başvurusu nasıl olur da 4 Eylül’de
karara bağlanmıştır?

2. Aynı öğretmen adayı ve onun gibi birçok kendi mezunumuz ihtiyaç olduğu halde Teknoloji Tasarım
öğretmenliğine başvuramamış çünkü münhalı hiç açılmamış TC’den görevli Teknoloji Tasarım öğretmenleri birçok
okulumuza görevlendirilmiştir.

3. Elektrik elektronik öğretmenliği münhalı açılmış ancak (3 münhal) (Karpaz, Lefke, Mağusa) daha
sınav yapılmadan Lefkoşa’da bir meslek lisemize bu alanda TC’den görevli öğretmen görev yapmaya başlamıştır. Bu,
yeni atanacak öğretmenlerimiz görevlendirilenlerin görev süresi boyunca Lefkoşa’daki bu okula nakil alama-
yacaklar, sırada beklemek zorunda kalacaklar demektir. Bu, kendi öğretmenlerimize yapılan haksızlık değil
midir?

4. Motor öğretmenliği Karpaz, Lefke ve Lefkoşa’ya açılmıştır, ancak yine sınav yapılmadan Lef-
koşa’daki münhal yerine aynı şekilde görevlendirme yapılmıştır.

5. Yine aynı şekilde Makine Teknolojisi öğretmenliği münhalı (2 münhal) Lefke ve Lefkoşa’ya açılmış
daha sınav yapılmadan Lefkoşa’daki münhal aynı şekildeki görevlendirmeyle doldurulmuştur. Münhal kadronun
sınav daha yapılmadan görevlendirilmeyle doldurulması Yasal mıdır? Etik midir? Nedir? 

6. Sınavlara 2 gün kala Kamu Hizmeti Komisyonu adaylara SMS ile bazı sınavların ertelendiği duyu-
rusu yapmıştır. Planlamada sıkıntıların yaşandığını gösteren bu durum yeni atanacak öğretmen kadrolarının hem
eksik olacağını hem de göreve geç başlayacağını ve yine eğitimde kayıplara neden olacağını göstermektedir.

7. Teknoloji Tasarım, Din Kültürü, Giyim, Grafik, Büro Yönetimi, İnşaat, Metal Öğretmenliği kadro-
larına ihtiyaç olduğu halde münhal ilan edilmemiştir. Teknoloji Tasarım, Metal, Motor kadrolarına TC’den gelen öğ-
retmenler görevlendirilmiştir. Kendi mezunlarımız işsizken atama beklerken bakanlık bunun yapılmasına neden
izin vermekte, sessiz kalmakta, boyun eğmekte, göz yummaktadır?

8. Kamu Hizmeti Komisyonu sınava 2 gün kala Felsefe (İngilizce) münhalını iptal etmiştir. Bunun ge-
rekçelerini hem KHK’nın, hem de Talim Terbiye Dairesinin kamuoyuna açıklaması ve bu konudaki gerekçeleri
ortaya koyması gerekmektedir.

9. Bakanlık Lefkoşa’da bir meslek lisesinin harita Tapu Kadastro Bölümüne, gerekliliği basında ve sos-
yal medyada tartışma yaratan bir dal açmış ve ihtiyaç olmamasına rağmen Jeoloji öğretmenliği münhalı ilan edilmiştir.
Kişiye özel gibi görünen bu durum defalarca gündeme gelmesine, getirmemize rağmen bakanlık üç maymunu
oynamış hiçbir açıklama yapmamıştır.

10. Eksik açılan kadrolara Sayın Bakan geçici alınacağını duyurmuştu ancak hala daha Genel Ortaöğ-
retim ve Mesleki Teknik Öğretimdeki eksik kadrolara geçici öğretmenler başlamamıştır. Eğitimde yaşanan kayıplara
ne zaman dur denecektir?

11. Kitaplar, bina, donanım eksiktir, sınıflar kalabalıktır, eğitime ve öğretmenlere saldırılmaktadır. Bazı
medyatörler (Eğitim Bakanlığında görev yapan da dahil) devlet okullarını ve öğretmenleri itibarsızlaştırma ça-
lışmaları yapmakta, hedef göstermektedir. Bakanlık yine sus pus, nerdedir? 

12. Okul binasının yıkılma tehlikesi tespit edilip raporlanan Haspolat Meslek Lisesi öğretmen ve
öğrencileri bir hafta eğitime başlayamamıştır. Öğrencilerimiz eğitim hakkından mahrum edilmiştir. İlahiyat Ko-
leji binasının bir yıl için geçici olarak kullanılması kararı veren Bakanlık sendikamızla bir protokol imzalamış, 2019-
2020 öğretim yılında Haspolat Meslek Lisesinin yeni binasında eğitim öğretime başlaması konusunda anlaşmaya
varmıştır. Ancak, İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği başkanı bu konuda basına beyanat vererek vakfın ve elçiliğin
buna sadece bir hafta izin vereceğini ifade etmiştir. Bu okul Bakanlığa bağlı bir okul mudur, değil midir? Okulla
ilgili kararları kim veriyor? Okulu Okul Aile Birliği Başkanı mı yönetiyor?   
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Ortaya koyduğumuz tüm bu sıkıntılara, dayatma ve baskılara karşı mücadelenin yanında 
Bilimsel, laik, demokratik, nitelikli, herkese eşit fırsat tanıyan
Parasız, kamusal eğitim mücadelemizi de yılmadan sürdüreceğimizin
bir kez daha altını çizeriz....

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

04.10.2018
Dünya Öğretmenleri Günü - 5 Ekim 2018
“Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim”

5 Ekim’de her yıl düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü (WTD), tüm eğitimci toplumu için önemli bir etkinliktir.
Öğretmenlik mesleğini kutlamak ve Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin ILO / UNESCO Tavsiye Kararını (1966) ve Yük-
sek Öğretim Personeli Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararını (1997) tanıtmak için bir fırsattır. Okul Öncesi
Eğitim Personeli için İnsana Yakışır İşlerin Teşviki ile ilgili ILO Politika Kılavuzları ile tamamlanan bu araçlar,
öğretmenlik mesleği için uluslararası standartları tanımlamaktadır.

Sendikalarımızın uluslar arası alanda örgütlü olduğu Eğitim Enternasyonali, bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü
temasını “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” olarak belirlemiştir. Bu yıl aynı zamanda eğitimin temel bir
hak olarak tanındığı (1948)  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıldönümünü de kapsamaktadır. Ancak, dünya
çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve genç eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadır. Diğer yandan dünya çapında
%60’a yakın oranda 617 milyon çocuk ve yetişkin temel okuma/yazma veya sayı sayabilme becerisini kazanamamıştır.
Uluslararası toplum 2015 yılında, 2030 yılına kadar herkes için kapsamlı ve eşit kalitede bir eğitim çağrısı yapan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG)-4 aracılığıyla eğitim hakkını sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenler, çocuklara ve gençlere yüksek kaliteli eğitim sağlama ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ulaşmanın anahtarıdır. Bu nedenle, 2030 Eğitim Gündemini benimserken uluslararası toplum: 

öğretmenlerin ve eğitmenlerin yetkilendirildiği,
yeterince istihdam edildiği,
iyi eğitilmiş, mesleki yönden nitelikli,
verimli ve etkin bir şekilde yönetilen sistemlerde, 
iyi kaynaklarla motiveli ve desteklenmiş olmalarını
sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenlerin gelecek nesillerin başarısını şekillendirmedeki öneminin yaygın olarak tanınmasına rağmen,
öğretmenlik şu anda değerli bir meslek olarak görülmemektedir. Öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşulları, birçok
ülkede benzer eğitim düzeyine sahip mesleklerle karşılaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin iş yükü arttırılmış, çalışma
koşulları kötüleştirilmiş ve güvencesiz sözleşmeler altında giderek daha fazla istihdam edilmektedir. Sonuç
olarak, öğretmenlik mesleği yetersiz eğitimle, kötü kariyer beklentileriyle ve mesleki özerklik eksikliğiyle çok sık
ilişkilendirilmesinden dolayı bu mesleğin statüsünün genel durumu kötüye gitmiştir.  

EI, ILO / UNESCO Tavsiyelerinin dünya çapında uygulanma derecesini değerlendirerek, üye kuruluşların kapsamlı
bir araştırmasına dayanan bir öğretmen statü raporu sunulmuştur. Eğitim Enternasyonali öğretmenlerin statüsü ve
öğretmenlik mesleği hakkındaki bu raporu Dünya Öğretmenleri Günü dolaysıyla yayınlanmıştır. 

Bu rapora göre öğretmenler dünya çapında kötü çalışma koşulları, güvencesiz çalıştırılma, yetersiz eğitim/öğretim
araçları ve yüksek düzeyde stresle baş etmektedir. Bu raporun hükümetlere uyanma çağrısı yapmayı amaçlamakta
olduğunu söyleyen Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri David Edwards, “Hükümetler eğitime gerekli yatırımı ya-
parak, gerekli önemi vermelidir” mesajı vermekte, ayrıca eğitim sektöründe özelleştirme eğiliminin arttırılmasıyla
ailelerin çocuklarının eğitimi için kısmen veya tamamen para ödediğini, bu durumun adaletsiz ve haksız olduğunu
vurgulamıştır. 

Eğitim Enternasyonali 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde 
Öğretmenlerin seslerinin dünya çapında duyulması gerektiğinin altını çizmektedir. 
Ülkemizde kamusal eğitimin gözden çıkarılıp, okullarımıza yeterli ve gerekli yatırımın yapılmadığı, bütçe



ayrılmayıp okulların, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi kaderlerine terk edildiği, kontrolsüz
nüfus akışından dolayı tüm okulların patlama noktasına geldiği, müfredatlarla, tüzüklerle ilgili sıkıntıların ortada
durduğu, diğer yandan ise öğretmenlerimize yapılan itibarsızlaştırma, hak budama, statüsünü geriye götürme,
sendikasızlaştırma çalışmalarının bulunduğu bir dönem içerisinde bulunmamıza rağmen, görevlerini layıkıyla yapan
siz değerli öğretmenlerimizi dayanışmayla selamlar, bizler için uluslar arası örgütlülük ve mücadele anlamı taşıyan 5
Ekim Dünya Öğretmenler Gününüzü Kutlarız.

Değerli Öğretmenlerimiz, 

5 Ekim Cuma günü Lefkoşa Büyük Han’da 19:00 – 22:00 saatleri arasında
KTOEÖS – KTÖS – DAÜSEN olarak ortak düzenleyeceğimiz
Dünya Öğretmenler Günü Resepsiyonumuza katılımınızı dileriz.

Selma EYLEM                            Şener ELCİL                  Ege ULUCA TÜMER 

KTOEÖS Başkanı                  KTÖS Genel Sekreteri           DAÜSEN Başkanı 

09/10/2018
BASINA DAVET
KTOEÖS ve KTÖS olarak 10/10/18 Çarşamba 14:30’da Eğitim Bakanlığına siyah çelenk koyacak, okulların

açılmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen hala daha eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesini protesto
edeceğiz.  İlgi göstermenizi dileriz.

Saygılarımızla.

10/10/2018
EĞİTİM BAKANLIĞI ve HÜKÜMET SINIFTA KALMIŞTIR 

Okulların açılması üzerinden haftalar geçmesine rağmen eğitimde yaşanan sorunlar devam etmektedir. Hala daha
birçok okulumuzda öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe eksikliği vardır. İhtiyaç
olmasına rağmen öğretmen münhalleri tüm ihtiyaç alanlarına açılmamış, eksik açılmış, açılan münhallerin atamaları
dahi hala yapılamamıştır.  Yani okullarımıza öğretmenler hem eksik hem de geç gidecektir. Eğitimde yaşanan kayıplar,
fırsat eşitliği ilkesi bakanlığın, hükümetin umurunda mıdır?

Önceden yapılan öğretmenlik sınavlarında 3 branşta kişiye özel atama izlenimi bırakılması bu sınavlarda da
yaşanmış bir meslek lisemize ihtiyaç olmadığı halde kişiye özel izlenimi veren bir bölüm açılarak bu bölüm için münhal
açılıp atama yapılmıştır. 

Bir branşta bakanlığın başvurusunu değerlendirmeye almayıp sınavlara başvuru hakkını elinden alması nedeniyle
öğretmen adayının yargıya başvurması, bazı branşlarda yapılan sınavların içeriğiyle ilgili adayların yaşadığı sıkıntılar
ve yaptıkları itirazlar da eğitimde aksamalar yaratacak durumlar arasındadır.

Okulların açılmasından bu yana yaklaşık bir ay geçmesine rağmen öğrencilerin kitap, defter gibi temel eğitim
ihtiyaçları sağlanmamıştır. Haziran ayında TC tarafından kitap basımı için ayrılan bütçeyle ilgili sıkıntı yaşandığı
ortada iken bu duruma neden çözüm üretilmemiş, aylarca beklenmiş ve ihaleye geç çıkılmıştır?

Geçtiğimiz eğitim yılı sonunda kamuoyu ile paylaştığımız ihtiyaçlardan biri olan yeni okul yapımı karşılanmamıştır.
Ancak hal böyleyken ihtiyaç fazlası cami yapılmaktadır.  

Kalabalıklaşan sınıflarda birçok okulumuzda öğrencilerin oturacağı sıra, sandalye yoktur. Devlet kaynaklı
okul bütçesi bu yıl da oluşturulmamış okul idarelerimiz kaderlerine terk edilmiş, sıra sandalye ve diğer ihtiyaçlarını
kendi imkanlarıyla kaynak yaratıp çözmeye çalışmaktadır.

Çağdaş eğitimin olmazsa olmazları olan öğretmen yardımcısı kadroları doldurulmamış, rehberlik ve psikolojik
danışmanlık ihtiyaçları giderilmemiştir. 

Son yıllarda okullarımızda sayısı gittikçe artan yabancı öğrencilerimiz vardır. Ne Türkçe ne İngilizce bilen
ve hiçbir oryantasyona tabi tutulmadan okullarımıza alınan bu öğrencilerimiz hem kendileri sıkıntı yaşamakta hem de
okul idarelerimiz çaresiz kalmaktadır. Bakanlık bu konuda da diğerlerinde olduğu gibi çözüm üretme girişiminde hala
daha bulunmamıştır.
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Hem köy ve şehirlerarasındaki, hem de okullar arasındaki nüfus dengesinin korunması amaçlı hazırlanan kap-
sam bölgeleri ile ilgili yeterli ve gerekli denetim yapılmamakta, okullarda bu durumdan kaynaklı sorunlar devam et-
mektedir. 

Yenilenmesi, güncellenmesi gereken yasa ve tüzüklerle ilgili hiçbir çalışma yapılmamış sendikalarımızın yazılı
talebi olmasına rağmen bakanlık teknik kurul çağrısı yapmamıştır. Okullarımızda bu konuda birçok sıkıntı
yaşanmaktayken daha ne beklenmektedir?

1 Eylül’den itibaren emekliye ayrılan öğretmenlerimiz yerine hala daha yetki çıkmamıştır. Bu kadroların
geçici öğretmenlerle değil atamayla doldurulması gerekirken beklemeye devam edilmektedir!

İşsiz öğretmenlerimiz dururken bazı branşlarda münhal açılmamış bu yıl da TC’den görevlendirilen öğretmenler
okullara gönderilmiştir. 

Halkın döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesi, hayat pahalılığı ve zamlardan dolayı geçim derdine düştüğü bu
dönemde halka verilen eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin niteliksiz hale getirilmesi kabul edilemezdir.

Eğitimde yaşanan birçok sorunun yükünü çeken öğretmenlerimizin ise yasal haklarına saldırılması,
örgütsüzleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılması kabul edilemezdir. Etmeyeceğiz.

Sendikalarımızın bilimsel, demokratik, laik, nitelikli, parasız kamusal eğitim mücadelesi devam edecektir. 
TOPLUMUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN EN ÖNEMLİ ARAÇ OLAN EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ GÖZDEN

ÇIKARMIŞ, SİYASİLERİN OYUNCAĞI OLMUŞ, MİSYONERLİK ALANI HALİNE GELMİŞ EĞİTİMİN DE-
VLET POLİTİKASI HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNMAMIŞ, TC’DEN GELEN DAY-
ATMALARA BOYUN EĞMİŞ OLAN BAKANLIK VE HÜKÜMET SINIFTA KALMIŞTIR!

KTOEÖS Başkanı                                                                KTÖS Genel Sekreteri
Selma EYLEM                                                                            Şener Elcil      
(Yönetim Kurulu a.)                                                                (Yönetim Kurulu a.)

25/10/2018 
EYLEM DUYURUSU

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
İnsanca, hakça bir yaşam için,
Nitelikli, bilimsel, laik eğitim için,
Saygın, aydın, özgür öğretmen için,
Çağdaş, demokratik toplum, güvenli bir ülke için
26 Ekim 2018 Cuma günü (Yarın) eylemde olacağız.
Lefkoşa Bölgesi okullarımız 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacaktır. 09.30’ta üyelerimizle sen-

dikamızda toplanıp hep birlikte yürüyeceğiz.

Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.

Öğretmenlerimiz Ekonomik, Siyasi, Sosyal alandaki Yok Oluşa, Çocuklarımızın Geleceğinin Çalınmasına
İzin Vermeyecektir!

Ülkemizde çalışanlar, emekçiler olarak oldukça sıkıntılı günler yaşamaktayız. Yükselen döviz karşısında TL’nin
değer kaybetmesiyle eriyen maaşlarımız, üzerine bir de yapılan zamlar, paketler, faizler ve hayat pahalılığı satın alma
gücümüzü oldukça geriletmiştir. Her geçen gün fakirleşmekte olan emekçilerin hakları gasp edilmekte, tartışılır hale
getirilmektedir.

Hükümet yaşanan krizin bedelini emekçilere ödetmekte,
aldığını iddia ettiği tedbirler hiçbir işe yaramamaktadır.
Okullar açılalı bir aydan fazla olmasına rağmen eğitimde yaşanan sorunlar hala çözümsüz durmaktadır.

Öğretmensiz, kitapsız, sıra ve sandalyesiz, kalabalıklaşan sınıflarla okullarımızda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Tüm
okullarımızda çağdaş, bilimsel, laik eğitimi sağlayacak tedbirler alınmamıştır. Vakıflar, dernekler, tarikatların sağladığı
kurslarla, ideolojik kamplarla, toplumsal dönüştürme çalışmaları devam etmekte, elçilikten görevlendirilenlerle bakanlık

-72-



ve okullarımız tahakküm altına alınmaya çalışılmaktadır. Yenilenmesi, düzenlenmesi gerekli yasa ve tüzüklerle ilgili
sorunlar, çözüm önerilerimizi sunmamıza rağmen, hala olduğu yerde durmaktadır.

Dört hükümet ortağına da önerilerimizi bizzat iletmemize rağmen göç yasasının kaldırılmasıyla ilgili hiçbir çalışma
yapılmadığı gibi öğretmenin yasal hakkı da gasp edilmiş durumdadır.

Toplumumuzun hiç alışkın olmadığı kriminal olaylar, düşünce ve ifade özgürlüğüne baskılar artmakta, öğretmene
ve örgütüne saldırılar ve itibarsızlaştırma politikaları sürdürülmektedir. Her geçen gün güvenli yaşamdan uzaklaşılan
ülkemize hala daha kontrolsüz nüfus akışı devam etmektedir.

Sendikamız, ülkemizde ekonomik, siyasi ve sosyal yıkıma karşı toplumsal varoluş mücadelesini dün olduğu gibi
bugün de sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.

Ülkemizde İnsanca, hakça bir yaşam için,
Nitelikli, bilimsel, laik eğitim için,
Saygın, aydın, özgür öğretmen için,
Çağdaş, demokratik toplum, güvenli bir ülke için
Öğretmenlerimiz bir kez daha eylemdedir.
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Bu ülkeyi yönetenlerden, dayatmalara boyun eğmeden dik durmalarını, toplumsal yok oluşa dur demek için gereken-
leri yapmaları talebini ortaya koymak için eylemlerimiz devam edecektir.

Öğretmenlerimiz ekonomik, siyasi, sosyal alandaki yok oluşa, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına izin
vermeyecektir.!

31/10/2018 
Basına Duyuru

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
1 Kasım 2018 Perşembe (Yarın) 14:30’da KTOEÖS ve KTÖS, Eğitim Bakanlığı önünde pankartlı eylem ve basın

açıklaması ile “işsiz öğretmenlerimiz dururken ithal öğretmen görevlendirmesini” bir kez daha protesto ederek, ba-
kanlığa bu uygulamayı durdurma çağrısı yapacaktır. 

Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.         

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

01.11.2018
Bakanlığın Marifetleri

Eğitim Bakanlığı göreve geldiğinden beri çağdaş, bilimsel eğitime ve ilkeli, şeffaf çalışma biçimine, tüzük
ve yasalara, etik değerlere aykırı icraatlarıyla ülkemizde kamusal eğitim tarihine adını yazmıştır. 

Bakanlığın marifetleri;

Nisan 2018 itibarıyla dokuz öğretmen emekli olmuş ve yerlerine geçici öğretmen getirilmiş, Bakanlık1
içlerinden sadece 3 branşı seçerek 10 Nisan 2018’de gizlice sıradaki 3 öğretmenin atamasını yap-
mıştır. Geri kalan 6 branş için ısrarımızla yetki alınmış, ancak atanmaları için kamuya gönderilmemiş-
tir.

Defalarca yazı yazıp, ısrar etmemiz sonucunda ancak başlatılan nakil görüşmeleri geç başlatılmış ve2
tamamlandığında kamuya geç gönderilmiş, münhal ve atamalar da geciktirilmiştir. Hala daha okulları-
mız öğretmensizdir. 

Öğretmen ihtiyaçları çoktan belirlenmiş ve nakil çalışmaları yapılıyorken, Bakanlık ders dağılım çi-3
zelgelerinde bazı dersleri kaldırılıp yerine başka ders koymaya çalışmıştır. Ortaokullarda seçmeli ilan
edilen din dersi konusunda geri adım atılmış, yeniden zorunlu hale getirilmiştir. Öngörülen son dakika
plansız değişiklikler, öngörüsüz kararlarla eğitim yönetilmeye çalışılıyor. 

Bir okulumuzda denkliği olmayan bir bölüm açılmış ve o bölüme kişiye özel münhal açılarak göreve4
başlatılmıştır. 

Hem Türkçe, hem İngilizce Felsefe sınavına girebilmek için gerekli koşulları bir yıl boyunca Talim5
Terbiyeyle istişare ederek yerine getirmiş öğretmen adayı münhal açıldığında başvurusu “gözden kaçı-
rılmış”, sınav hakkı elinden alınmış, öğretmenin almış olduğu ara emrini durdurmak için İngilizce
Felsefe münhalı (ihtiyaç olmadığı halde) rüşveti önerilmiştir.

Felsefe sınavlarına başvuran adaylardan sosyoloji mezunları geçtiğimiz yıllarda kabul etmeyen6
Bakanlık, bu yıl uygun görerek kabul etmiş, ancak bu kabulü sadece başvuranlar bilmiştir. 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine ek sınav açılmış, sınavı geçmediğini sayfasından duyurduğu ço-7
cukları bakanlık yazıyla okula kayıt için göndermiştir. 

Okullara yazı gönderilerek ve hatta önceki yıllarda başka bir okula görevlendirilen bir müdürün ya-8
zısını bizzat kendisine vererek görevlendirmenin yasadışı olduğu ve yapılmaması talimatını veren Ba-
kanlık, münhal açıp atama yapmak yerine muavin, atölye şefi görevlendirmelerine göz
yummaktadır. 

“Bir” kişinin hazırladığı bir ders, yıllık ders planına genelgeyle tüm meslek liselerine gönderil-9
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miş ve planların bu doğrultuda hazırlanması talep edilmiştir. Buna kim karar vermiştir?  İhtiyaç var ise,
bu komisyon oluşturarak yapılmalıdır. “Bir” kişinin kararına bırakma, demokratik bir çalışma biçimi
midir? Kişiye özel değil midir? 

İlkokullarda boş kadrolara akademi son sınıf öğrencileri staj adı altında gönderilmiştir. Hangi yasada10
staj yapacak öğretmen adaylarının öğretmensiz sınıflara gireceği yazmaktadır? Bu yasadışı değil
midir?

Eğitim Bakanı, 5 Ekim’de KTÖS, KTOEÖS ve DAÜSEN ortak Dünya Öğretmenler günü resepsi-11
yonumuzda önümüzdeki günlerde hazırlık ödenecek açıklaması yapmıştır. 1 ay geçmesine rağmen öğ-
retmenin hakkı olan ödenek ödenmemiştir. Sadaka Değil, Yasal Hakkımızı istediğimizi bir kez daha
ortaya koyarız. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

01/11/2018
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ 

Ülkemizi yönetenler, Anayasa ve Yasalar çerçevesinde bu ülkeyi yönetme zorunluluğunu göz ardı etmekte, devleti
ele geçirip istediklerini keyfi bir şekilde yapabileceğini sanmaktadırlar. Binlerce çocuğumuzun eğitim hakkı
çalınarak, haftalardır okullar açılmış olmasına rağmen, hala daha kadrolar tamamlanmadığından dersler
görevler yapılamazken, yüz binlerce lira ödeyerek eğitimini tamamlayan gençlerimiz sokağa atılmış durumdadır. 

Bu ülkede halen açılma izni verilmeye devam edilen, sayısı bilinmeyen üniversitelerden, İngiltere, ABD  ve
Dünyanın her yerindeki üniversitelerden mezun olan binlerce gencimizin mezun oldukları bu okullar hiçe sayılmaktadır.
Binlerce işsiz, atanmayı bekleyen öğretmen adayımız varken ihtiyaç olmasına rağmen münhal açmayıp bu gençlerim-
izin ataması yapılmayıp başka bir ülkeden öğretmen getirip istihdam etmek, amacı ne isterse olsun, gençlerimizi har-
camak demektir.

Anayasal suç işlemenin yanında tek kelimeyle ihanettir.
İşsiz gençlerimize rağmen kadroların bilinçli olarak boşaltılması veya yeterli sayıda münhal ilan edilmemesi, daha

sınav yapılmadan TC’den görevlendirilen öğretmenlerin merkez okullara yerleştirilmesi, öğretmenlerimizin ve
çalışanlarımızın  hazırlık ödeneği, hayat pahalılığı gibi yasal hakları ekonomik kriz bahanesiyle gasp edilip toplum
önünde tartışılır hale getirilmesi, göç yasasıyla işe alınan çalışanlarımız ve asgari ücretle çalışanlarımız açlık sınırı
altında yaşamaya mahkum edilirken, tüm çalışanlar fakirleştirilip satın alma gücü geriletilirken, zamlardan, faizlerden
TL kullanımından mağduriyet yaşarken gelen ithal öğretmenlere maaşlarının yerel bütçeden Euro bazında ödenmesi,
düşmanlığa, ötekileştirilmeye prim verilmesi demektir. 

Kültürünü, benliğini, dilini, dinini yıllarca mücadele ederek korumuş Kıbrıs Türk toplumu ve gençlerini bu duruma
sokan, göç yollarına iten, işsiz bırakan böyle bir anlayış kabul edilemezdir, kabul etmeyeceğiz. 

Toplumumuzun ve her kurumunun varlığını hedef alan 
Dayatmalara ve Omurgasız Yönetime 
Boyun Eğmeyeceğiz!

Selma EYLEM                                                         Şener ELCİL
KTOEÖS Başkanı                                           KTÖS Genel Sekreteri 

21.11.2018
KTOEÖS Olarak Uyarıyoruz: “Bıçak Kemiğe Çoktan Dayanmıştır!”

Sendikamız,  nakillerin zamanında yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi, münhallerin ilan edilerek kadroların tamam-
lanması ve 2018-2019 öğretim yılına eksik kadrolarla başlanmaması için aylarca bakanlığa sözlü ve yazılı birçok kez
uyarıda ve çağrıda bulunmuştur. 

Oldukça uzun mesai ve emek harcayarak nakil çalışmaları tamamlanmış ancak, birlikte çalışılarak tamamlanan na-
killeri ve belirlenen ihtiyaçları bakanlık Kamu Hizmeti Komisyonuna geç göndermiş, sınavlar geç yapılmış 2018-2019
öğretim yılında okullar eksik kadrolarla açılmıştır. 

Okullara Öğretmenler Hem Eksik, Hem Geç Gitmiştir !
Aylardır eksiklerin tamamlanması, emekliye ayrılan öğretmenlerimiz yerine atama yapılması, rapor alan öğret-
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menlerimiz için geçici alınması için sürekli olarak bakanlıkla görüşmekte, talep etmekte ve takip etmekteyiz. Bizler
eğitimde yaşanan kayıpların endişesiyle mücadele ederken bakanlık müsteşar atama ‘kriziyle’ , Fas’ta İslam eğitim,
bilim ve kültür konferansına katılımla,  15 Kasım’ı Londra’da kutlamayla, Tüyap’a katılacak ‘heyet’in belirlenmesi
gibi  ‘çok önemli’ sorunlarla uğraşmıştır. 

Ayrıca, öğretmen münhallerinde bazı branşlarda yaşanan skandallarla bakanlık önceki hükümetleri hiç aratmayacak
şeffaflık, eşitlik ve adaletten uzak politikalar ortaya koymuştur.  126 öğretmen ihtiyacı varken 91 münhal ilan etmiş
ancak sonraki atamalarda ihtiyaç olmadığı halde gereksiz münhal açmıştır. Örneğin, bir branşın Türkçe dilinde 2 tane
öğretmenine ihtiyaç varken, 2 Türkçe-İngilizce münhalı açarak hem sırada atanma bekleyen o branşın Türkçe dilinde
yapılan sınavından geçmiş atanma bekleyen öğretmenlerini mağdur etmekte, hem de ihtiyaç olmadığı halde aynı branşın
İngilizce dilinde münhalini ilan etmiş bulunmaktadır. Başka bir branşın Türkçe dilinde ihtiyacı varken bir gecede
durum değiştirilmiş, İngilizce münhalinden atama yaptırılmıştır.  Mağdur olan sırada bekleyen ilgili branşın Türkçe
dilinde atanma sırası bekleyen öğretmen için de ihtiyaç olmadığı halde bakanlık 2 yetki alıp münhal açmayı planla-
maktadır. 

Oysa Hala Daha Okullarımızda 
14 Branştan 16 Öğretmen Eksiği Bulunmaktadır !

Soruyoruz;
1. Gereksiz atama yerine gerekli kadrolara neden münhal açılmamakta ve kadrolar tamamlanmamak-

tadır? 
2. Okullar açılmadan ekonomik kriz bahanesiyle belirlenen ihtiyaç kadar ve her branştan münhal ilan

edilmezken gereksiz ve fazladan  alınan yetkiler ve ilan edilen münhaller krizden etkilenen hükümete külfet getirmiyor
mu?

3. Eksik kadroların ve çözülmeyen altyapı sorunlarının neden olduğu eğitim kayıpları ve fırsat eşitsizliği
çocuklarımızın eğitim hakkının elinden alınması anlamına gelmiyor mu? 

4. Atama bekleyen işsiz gençlerimiz, hem TC’den görevlendirilen ithal öğretmenlerle kadroların dol-
durulması, hem de atamalarda yaşananlarla şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkelerinin zan altında bırakılmasıyla mağdur
edilmiş olmuyor mu?

Bugün Gelinen Noktada Bakanlık Kamusal Eğitimi Gözden Çıkarmıştır !
Birinci Dönem ara sınavları başlamış olmasına rağmen hala daha 16 öğretmen, 6 müdür, 25 müdür muavini, 13

atölye şefi, bölüm şefi, sekreter, hademe eksiklikleriyle okullarımızı kaderine terk etmiştir. Öğrencilerimiz mağdur
edilmiş, eksik kadroların yükünü öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz çekmektedir. 

Güncellenmesi, değiştirilmesi gereken tüzükler ve yasalar, orta eğitim ve mesleki teknik öğretimde özel eğitime
gereksinim duyan öğrencilerimizin sayısı artmaktayken, kadro atanmasına yönelik gerekli özel eğitim yasası, ilkokul-
larımıza rehber öğretmen atanmasına yönelik gerekli yasa için Bakanlık hiçbir çalışma yapmamakta, okullarımızda
yaşanan sıkıntılara seyirci kalmaktadır. 

KTOEÖS olarak Uyarıyoruz, Bıçak Kemiğe Çoktan Dayanmıştır !
Sınavların bitiş tarihi olan 28 Kasım tarihine kadar okullarımızda 
16 eksik öğretmen tamamlanmaz ise grev dahil 
her türlü eylemi hayata geçireceğimizi ortaya koyarız.
Tüm öğrencilerimize ve velilerimize de eksik öğretmen kadrolarının tamamlanması için BİRLİKTE HA-

REKET ETME ÇAĞRISI YAPIYORUZ.
Sendikamız nitelikli kamusal eğitim mücadelesini sürdürmeye devam edecek, DEVLET OKULLARINI SA-

HİPSİZ BIRAKMAYACAKTIR.
Eğitim Bakanlığını ve Hükümeti, 
HALKIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA KARŞI YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU SORUM-

LULUKLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN GÖREVE DAVET EDİYORUZ.
Saygılarımla,                         

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

Tarih: 22/11/2018 
Eylem Duyurusu
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Değerli Basın Emekçilerimiz,

KTÖS ve KTOEÖS olarak 23 Kasım 2018  Cuma (yarın) günü 
 saat: 10:30’da AKM önünde pankartlı eylem yapılacaktır.
İlgi göstermenizi ümit eder iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,
Selma EYLEM

Başkan
Yönetim Kurulu (a.) 

23.11.2018
“Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır”

Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli, ve en sağlam araçtır. Eğitimin temeli ve uygulayıcısı
olan öğretmenler toplumların geleceklerinin teminatı ve temel unsurudur. “Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır”
diyen Atatürk yüksek öngörüsü ile bu durumu ortaya koymuştur. 

Oysa Türkiye’de 12 Eylül
cunta rejimi, aydın, ilerici çağdaş
eğitimi savunan öğretmenleri bir
bir katletmiş, yaptığını örtmek
amacıyla da 24 Kasım’ı öğret-
menler günü olarak ilan etmiştir.
Bugün 24 Kasım öğretmenler
günü olarak kutlanırken Ata-
türk’ün işaret ettiği kamusal, çağ-
daş, fırsat eşitliğine dayalı,
bilimsel, laik eğitim ortadan kal-
dırılmaya çalışılmaktadır. Öğret-
menler ise ücretli köleye
çevrilmek, etkisizleştirilmek,
itibarsızlaştırılmak ve toplum-
daki statülerini kaybetmekle
karşı karşıya bırakılıp ortaçağ

karanlığına hapsedilmek istenmektedir. Tasarlanan eğitim sistemiyle, insan hakları, demokratik, laik, çağdaş toplum
yapısı ortadan kaldırılmakta, muhafazakâr, dindar, kindar nesiller devlet eliyle yetiştirilmeye çalışılmaktadır.  Bu kaba
ve karanlık ortamda öğretmene biçilen rol emeği yeniden dönüştürecek olan böylesi nesilleri yetiştirmesidir.  İş derdine,
geçim derdine düşürülmüş, aydın kişiliği yok edilmiş, pasifliğe ve çaresizliğe mahkûm edilmiş, yeni öğretmen profili
öğretmenleri örgütsüzleştirerek sağlanmak istenmektedir. 

Atatürk’ün çağdaşlaşma, batılılaşma düşüncesini bile yok etmek için tüm gericiliğiyle toplumu esir almaya
çalışan, ahlakı sadece Sünni ahlak olarak göstermek isteyen bu anlayış, öğretmeni karşısında bulacağını bildi-
ğinden saldırılarını artırmıştır.

Türkiye’de yürürlüğe konmuş bu neoliberal görünümlü, gerici, teslimiyetçi, çağdışı dayatmalar Kıbrıs’ın kuzeyine
de monte edilmeye çalışılmaktadır. Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin mücadele gücü olan sendikalarını ortadan
kaldırmak için yandaş sendika kurdurulmakta, ajan öğretmen atanmakta, ilahiyat açılmakta, öğretmeni örgütsüzleştir-
mek, diz çöktürtmek için her türlü asimilasyoncu baskıcı dayatmalara başvurulmaktadır. Yıllardır kendi dinini, kül-
türünü, dilini, benliğini korumuş toplumumuzu dönüştürmek için sürdürülen dayatma politikalar,  her türlü
takiyye ve misyonerlik çalışmalarıyla hayata geçirilmek istenmektedir.

Okul yapılmamakta, kaynaklar kısıtlanmakta, kadrolar atanmamakta buna karşılık camiler, külliyeler açılmakta,
gençlerimiz atanma beklerken  TC’den öğretmenler istihdam edilmektedir. Öğretmenlerin iş yükü artırılmakta, eksik
altyapılar, kitaplar, kalabalık sınıflar, güncellenmeyen tüzük ve yasalar, yapılmayan özel eğitim ve rehber öğretmen
yasaları, bu branşlarda yapılmayan atamalar gibi sorunlarla baş başa bırakılarak tamamen desteksiz bırakılmakta, sosyal
güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla yok edilmek istenmekte, yasal hakları toplumda tartışılır hale getirilmektedir. 

Ne yazık ki tek kelimeyle kamusal eğitimin terk edildiği ülkemizde öğretmenlerimiz yorgun ve mutsuzdur...
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Özgür, aydın, onurlu, laik öğretmen Atatürk’ün Latin alfabesinin başöğretmenliğini yaptığı gün olan ve bugün öğ-
retmenler günü olarak kutlanan 24 Kasım’da O’nun laik bilimsel eğitim, insan hakları, demokrasi, çağdaş toplum,
özgür ve toplumsal statüsü tartışılmayan öğretmen ilkelerini savunmaya devam edecek Kıbrıs Türk toplumunun
çağdaş, laik toplum yapısını dönüştürmeye çalışan dayatmalara karşı, eğitime, öğretmen haklarına yapılan sal-
dırı ve dayatmalara karşı mücadeleyi sürdürecek, bilim yolunda, çağdaş değerler uğrunda gelecek kavgasını
vermeye devam edecektir.           

Saygılarımla,                     

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
Tarih: 28/11/2018 
Basın Açıklamasına Davet

Değerli Basın Emekçilerimiz, 

29/11/18 Perşembe gün saat 10:00’da Polatpaşa Lisesi’nde eksik öğretmen kadrolarıyla ilgili açıklama yapıla-
caktır. İlgi göstereceğinizi ümit eder iyi çalışmalar dileriz. 

-78-



Tarih: 04/01/2019

Değerli Basın Emekçilerimiz, 

7 Ocak 2019, Pazartesi günü saat 11:30’da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulunda KTOEÖS ve KTÖS olarak ortak
basın açıklamamız gerçekleşecektir.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

07.01.2019
KTOEÖS – KTÖS Ortak Basın Bildirisi 

Sayın Büyükelçiye ve Hükümete Çağrımızdır:  “Bu Tehlikeli Oyuna Artık Son Verin !”
İşsiz, görev bekleyen öğretmenlerimiz olduğu halde atanmaları yapılmayıp TC’den görevlendirilen öğretmenler,

yürürlükte olan toplum mühendisliğinin en önemli ve etkili parçası olan eğitim alanında sürdürülen çalışmaların bir
parçasıdır. Bu okulumuzda yaşananlarla bu durum, bir kez daha kendini göstermiştir. Daha önce de din dersinin içeriği,
yobaz kafalarca çocuklarımıza empoze edilmeye çalışılan kültür, birçok okulda kendini ispatlamıştır. Bu nedenden
dolayı psikologa gitmek zorunda kalan birçok öğrencimiz vardır. Konuyla ilgili birçok rehberlik birimimizin raporu,
doktorların açıklaması ve bakanlık soruşturması dururken, bunu yalanla başkalarının üstüne yıkmaya çalışan elçilik
destekli, öğretmen olmaması gereken bu okuldaki din öğretmeni derhal görevden alınmalıdır. 

Soruyoruz;
1. Bu yalanı yayınlayan Kartal Harman’ın elçilikle bağlantısı var mıdır?
2. İlahiyat Kolejinin ve başka okulların kantin ihalesi elçilik bastırmasıyla bu medyatöre veya

yakınlarına verilmiş midir?
3. Polis ne zamandan beri bu medyatörün yalanı ile hareket eder oldu da bu haberin yayınlanması

üzerine bu okulumuza gelmiştir? Yoksa polis artık bir yerlerden talimat mı almaktadır?
4. Söz konusu din öğretmeniyle ilgili bakanlık soruşturma başlattı mı? Görevinden uzaklaştırıldı

mı? Yoksa hala derslere girmesine göz yumarak çocuklarımıza, kara çarşafı, gerici anlayışı, kadınlarımıza ikinci sınıf
olmayı hak mı görüyoruz?

Konuyu basit polislik bir olaymış gibi göstermeye çalışan, şimdiki TC yönetiminden desteğe dönüştürmeye
uğraşan, kamuoyunu, dinsizler-dindarlar diye bölmeye çalışan, açıkça Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza saldıran
bu anlayış bilinmelidir ki elçilikte DİZAYN EDİLMİŞTİR. 
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Polisin içindeki bazı unsurları ve bazı medyatörleri de kullanmaya çalışan bu anlayış, Kıbrıs Türk Toplumunun
siyasi eşit, çağdaş, üretken bir toplum olmaktan çıkarılıp, aşağılanan, tek bir Türkiye takımıyla bile maç yapamaz bir
toplum durumuna getirilmesinin sorumlularıdır. Bu topluma yapılan kötülüğü düzeltmek için çaba harcamayan,
ama aynı gerici, yobaz, baskıcı politikalara devam edenler bilmelidir ki bu toplum bu tartışmaları 1930’larda
yapmış ve çağdaş dünya değerlerini benimsemiştir. Tüm kurumları Kıbrıs Türk toplumuna geri verilmelidir. Güven-
lik Kuvvetleri Komutanı da, Merkez bankası başkanı da Kıbrıslı olmalıdır. 

Bu topraklarda yetişen çocuklarımız öğretmen diplomaları ile işsizken misyoner, TC’den atanıp
okullarımızda görev yapan, Euro maaş alan ve bazıları öğretmen dahi olmayan yaklaşık 200 civarı tüm
öğretmenlerin görevleri iptal edilmeli, ülkelerine gönderilmeli ve bu halkı anlayan, kültürünü bilen, diplomasıyla
işsiz sürünen gerçek öğretmenlerimiz yerlerine atanmalıdır.

Esas mesele budur. Yan yollara sapmak için sahte haberlere, sahte gündemlere, hedeflere toplumun tahammülü
kalmamıştır. Sayın büyükelçiye ve hükümete çağrımız bu tehlikeli oyuna artık son verilmesidir. Eşit siyasi ortak
olan Kıbrıs Türk Toplumunun daha fazla aşağılanmaya, parçalanmaya ihtiyacı yoktur.

Selma Eylem Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri

30.01.2019
Bizlere Biçtiğiniz Gömleği Asla Giymeyeceğiz ! Giydiremeyeceksiniz!

TC yetkilileri ve Sayın Çavuşoğlu Kıbrıs Türk Toplumunun kimliğine, kültürüne, yaşayışına, diline, dinine sürekli
olarak müdahale etmeyi, saldırmayı alışkanlık haline getirmiştir.  Kıbrıs Türk Toplumunun iradesiyle seçtiği lideri
Sayın Akıncı’yı bay pas edip ulaşılabilir tek çözüm olan federasyonu ortadan kaldırma hamlesinin son adımı atılmak
istenmektedir. Bunu kabul etmediğimizi bir kez daha ortaya koyar, Sayın Çavuşoğluna hatırlatmak isteriz, Kıbrıslı
Türkler, yüzyıllardır Kıbrıs adasında kendine özgü yaşam tarzını korumuş, baskı ve tehditlere boyun eğme-
miştir, bugün de eğmeyecektir.

Talep olduğu iddiasıyla masummuş gibi gösterilerek açılan ve açılmak istenen İlahiyat okulu Kıbrıs Türk Toplu-
munu dönüştürme hamlesidir. Hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak tekçi, baskıcı, siyasal İslamcı projenin bir par-
çasıdır. 

Bugün Türkiye’de bu çerçevede eğitim sistemi ve okullar tarikatlara teslim edilmiş, bilimsel, laik eğitimi savunan
öğretmenler işinden edilmiş, baskı ve korku düzeni yaratılmıştır. Alt yönetim haline getirilen ülkemizde de aynı dü-
zeni yaratma çabasında sürdürülen baskılara boyun eğmeyeceğimizin, çağdaş, laik, bilimsel eğitim için müca-
deleyi sürdüreceğimizin bir kez daha altını çizeriz.

Sayın Çavuşoğlu’na öncelikle kendi ülkesindeki taleplere karşılık vermesini önerir, Sünni Mezhebi dışındakileri
yok sayarak uyguladıkları faşizan baskıları, insan hakkı ihlallerini hatırlatır, bizlere demokrasiden, haktan, hukuktan
bahsetmeye yüzü olmadığını ortaya koyarız. Biz Kıbrıslı Türklerin içişlerine müdahale etme, ülkemizde “Talep
Var, Demokrasi Var” diyerek Anayasa ve Milli Eğitim Yasasını hiçe sayma hakkı olmadığını da bir kez daha
hatırlatırız.

Sn. Çavuşoğlu’nun adamıza gelerek haddini aşan açıklamalarını kendisine iade ederiz. İdeolojik dayatmalarını,
baskılarını, toplum mühendisliği çalışmalarını, seçilmiş liderimizi, irademizi yok sayan ifadelerini kabul etmiyor,
omurgasız siyasetimizden cesaret alarak bizleri her fırsatta aşağılayan, irademizi yok sayan, patronluk taslayan
saldırılarını kınıyor ve reddediyoruz. 

Bu toplumun yaşayışını, kültürünü, kimliğini, dilini, dinini tehdit olarak algılayan ve her türlü saldırıyı kendisine
hak olarak gören bu anlayış karşısında eşit, siyasi ortak olan Kıbrıslı Türkler olarak; 

bizler bir kez daha Kıbrıs’ta çözüm, barış ve birleşik federal Kıbrıs için mücadeleyi sürdüreceğimizi,
tehdit ve baskılarınıza boyun eğmeyeceğimizi, 
toplum mühendisliğine izin vermeyeceğimizi,
bizlere biçtiğiniz gömleği asla giymeyeceğimizi, giydiremeyeceğinizi
bir kez daha ortaya koyarız.
Saygılarımla,                     

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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11/03/2019
EĞİTİM BAKANLIĞINI UYARIYOR, GÖREVE DAVET EDİYORUZ !

Eğitim Bakanlığı daha öncekileri hiç aratmayacak icraatlarına devam etmekte, çözmekle yükümlü olduğu sorunlar
yokmuş gibi davranmakta, bazı haksızlıklara göz yummakta veya bir başka hatayla üstünü örtmeye çalışmakta, ya da
sinerek hüllenin geçmesini beklemektedir. 

Yaptığımız onlarca istişarede ortaya koyduğumuz sıkıntıların çözüleceği sözleri verilmekte ancak  bu sözler tutul-
mamakta ve zamana oynanmaktadır. 

Bir ortaokulumuzda yaşanan din dersi öğretmeniyle ilgili sıkıntılar sonucu KTÖS ve çocuğu bu1
sıkıntıları  yaşamış velilerden biriyle birlikte eylem yapmamıza ve bu konunun hem sosyal medyada hem de
basında yer almasına rağmen, öğretmenden kaynaklanan sıkıntılar net bir şekilde ortada durmasına rağmen
ve yapılan soruşturma raporları da bunu ortaya koymuş iken neden hala söz konusu din öğretmeni bu okulu-
muzda görev yapmaya devam etmektedir?  Görevden alınacağını defalarca ifade etmenize rağmen sayın bakan
hala daha neyi beklemektesiniz? Zamana mı oynamaktasınız? Yoksa öğrencilerimizin, ailelerimizin dilekçeleri
ile ortaya koydukları gerçekleri yok mu saymaktasınız? 

Kolej olan bir okulumuzda  8 saatlik beden eğitimi dersi öğretim yılı başından itibaren hala boş2
geçmektedir. Bu dersi hiç görmeyen kız öğrencilerimizin 1. Dönem karnelerinde beden eğitimi dersinden
muaf oldukları yazmaktadır. Raporlu olmayan ve eksik öğretmenden kaynaklanan bu durumun karnelerde bu
şekilde yazılması  yasal mıdır? Etik midir? Bu durum öğrencilerimizin yasal eğitim hakkından mahrum
edilmesi değil midir? Bakanlığın öğrencilerimize eşit eğitim hakkı ve olanağı sağlamak yükümlülükleri
arasında yer almıyor mu?

Atamalarda da görevlendirmelerde de geçici öğretmen alımlarında da adam kayırmaya ya da kişiye3
özel uygulamalara defalarca istişareyle, bildiriyle ya da eylemle tepki gösterdik. Ancak  tüm bunlara rağmen
göz göre göre bu tür uygulamalara  hala devam edilmektedir. Kadrolu öğretmenimiz mağdur edilerek
merkezde bir okulumuza geçici alınan öğretmen ısrarla merkezdeki bir okulda tutulmaktadır. Bu kişiye özel
bir uygulama değil midir?

Okullarımızda yaşanan idarecilerle öğretmenler arasında veya öğretmenler arasında yaşanan4
sıkıntıları bakanlık soruşturma yapıp raporlamasına rağmen sonuca ulaştırıp gerekli cezai yaptırımı
uygulamamaktadır. Örneğin yıllardır öğretmenlerine mobbing uygulayan veya hakaret eden bir idareci hiçbir
ceza almadığından öğretmene hakaret etmeyi, küfür etmeyi, mobbing uygulamayı kendinde hak görmektedir.
Bakanlık neden bu idareciye dokunmamakta, okulları despot bir anlayışla yöneten idarecilere neden göz
yummaktadır?  

Sendika olarak bakanlığı bir kez daha göreve davet eder yasalara, tüzüklere, Milli Eğitim Yasamızın laiklik
ilkesine uygun icraatlar yapması gerektiğini hatırlatır, adam kayırma, kişiye özel uygulamalara son vermesi
gerektiğinin altını çizer, bu icraatlara devam etmesi durumunda gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı bir
kez daha ortaya koyarız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

13/03/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

14 Mart 2019, Perşembe günü (Yarın) saat 10:00’da Güzelyurt Türk Maarif Kolejinde basın açıklamamız
gerçekleşecektir.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımızla,
Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.) 
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02/04/2019
Üyelerimize ve Kamuoyuna Duyurulur

3 Nisan 2019, Çarşamba günü (Yarın) 11:30’da atamaların yapılmaması, 
kadroların boş bırakılması ile ilgili
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda
1 saatlik oturma eylemi yapılacaktır.

Bilginize sunar, atanma bekleyen müdür muavini ve öğretmenlere eyleme katılım çağrısı yaparız.  

Saygılarımla,
Selma EYLEM

Başkan
Yönetim Kurulu (a.) 

03/04/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, Öğretmenlerimiz, Halkımız,

Aylardır öğrencilerimizin eğitim hakkı çalınmaktadır. Eğitim Bakanlığı ve hükümet ne yazık ki eğitimde yaşanmakta
olan sorunları görmezden gelmektedir. Devlet okullarımız sahipsiz bırakılmakta, kaderine terk edilmektedir. 

Hükümetle eğitim bakanlığı arasındaki yetki alımları nedeniyle Kamusal Eğitim adeta kaosa sürüklenmiştir. 
Öğretmen, Müdür, Müdür Muavini, Atelye Şefi, Bölüm Şefleri, Özel Eğitim öğretmenleri eksikliklerinin devam

etmesiyle ve diğer yandan ülkemizin giderek artan nüfusu karşısında okullarımızda ders yapılamaz, eğitim verilemez
duruma gelmiştir. 

Bugün itibarıyla okullarımızda genel olarak 8 Müdür, 35 Müdür Muavini, 56 Atölye Şefi, bölüm şefleri ve birçok
alanda daha eksiklikler giderilmemiştir. 

Tüm bunların üstüne Kamu Hizmeti Komisyonu, Hükümet ve Eğitim Bakanlığına ayak uydurmaya, türlü bahane-
lerle atanma sürecini uzatmaya devam etmektedir. 15 gündür yapılan muavinlik sınavlarının hala daha kesin sıralama
listeleri ve kesinleşen münhal yerleri yayınlanmamıştır. 

Aylardır yaptığımız girişimler neticesiz kalarak, yükselme sınavları adeta Kıbrıs Sorununa dönüşmüştür. Taraflar
birbirini suçlayarak, bugünkü noktaya gelinmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 8 Nisan 2019 tarihinde görev
süresini bitirmeden önce ev ödevini bitirip ayrılma taahhüdünü vermiştir. Ancak ev ödevini henüz yapmaması eğitim
adına bizleri endişelendirmektedir. Ne yazık ki Kamu Hizmeti Komisyonu Eğitim Bakanlığı ve Hükümet gibi davra-
narak bu sürece ortak olmuştur. 

Nisan ayında yapılacak Yer değiştirme başvuruları ile öğretmen, müdür, muavin ve diğer eksikliklerin giderilmesi
süreci baltalanmıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı da şimdiden heba edilmek üzeredir. Böyle devam edilmesi ve
var olan sorunların giderilmemesi halinde yeni dönemde okullarımızın yine eksik kadrolarla ve yeni sorunlarla açılacağı
uyarısını şimdiden yaparız.

KTOEÖS olarak Kamusal, Nitelikli Eğitim yolunda mücadelemizi sürdürecek, öğrencilerimizin eğitim hak-
larının ellerinden alınmasına izin vermeyeceğiz.

Aziz SELENGİN
Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)
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04/04/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

5 Nisan 2019, Cuma günü (Yarın) saat 10:00’da Lefke Gazi Lisesinde basın açıklamamız gerçekleşecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımızla,

05/04/2019
Eğitim Hakkı Temel Anayasal Haktır!

Bugün Lefke Gazi Lisesinde basın açıklaması yapmamızın nedeni bu yıl her yıl olduğundan fazla ve uzun süreli
olarak eksik kadroların olması ve yapılan görevlendirmelerden sık sık öğretmen değişimlerinin yaşanmasından doğan
sıkıntılardır.

Nakil döneminde bu okulumuzun yıla eksiksiz başlaması için sendikamızın azami özen göstermesine rağmen öğ-
retim yılı başından itibaren özellikle bu okulumuza uzunca bir süre bazı branşlarda öğretmen atanmamıştır. Hatta okul-
daki kadrolu bazı öğretmenler bakanlıkça merkezde başka bir okula görevlendirilmiş ancak onların yerine öğretmen
görevlendirilmeyerek derslerin boş geçmesine neden olunmuştur.

Bakanlık öğrencilerimizi eğitim hakkından mahrum etmiş, aylarca yaşanan bu durumun yükünü ise okul
idaresi ve öğretmenleri çekmiştir.

Geç yapılan atamalar ve sürekli yapılan görevlendirmelerden dolayı değişkenlik gösteren öğretmen kadrosu peda-
gojik açıdan oldukça sakıncalıdır. Zaten geç atanmış bir dersin öğretmeninin örneğin defalarca görevlendirmeyle de-
ğiştirilmesi sonucu söz konusu bu derste öğrenci psikolojisi, başarısı ya da dersin verimliliği ne olabilir?

Ne yazık ki iş bilmezlik ya da beceriksizlik sonucu hala daha görevlendirme yapan bakanlık, eksik kadroların
da tamamlanmasını sağlayamamıştır.

Sendikamızın baskı ve takibi sonucu müdürler  (bu okulun müdürü de dahil) daha dün atanmış, hala daha bugün
münhal açılıp sınav da yapılmasına rağmen 31 muavin atanmamıştır. Bölüm şefi, atölye şefi kadroları da eksik olmasına
rağmen bu kadrolarda münhal dahi açılmamıştır.

Plansızlık, ince hesaplar, insan kayırmacı yaklaşımlarla, iş bilmezlikle birçok okulumuzda yıl sonuna kadar eksik-
lerin devam etmesi, bir yandan bunca işsiz öğretmen dururken, TC’den ihtiyaç olmayan alanlara bile öğretmen gelmesi,
boş kadroların ise yıl sonuna kadar boş kalması kabul edilebilir değildir!

Bu öğretim yılı bitmeden bakanlığı uyarıyoruz.
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Her yıla Lefke Gazi Lisesi gibi uzakta olan okullarımızı eksik kadrolarla başlamak zorunda bırakmaktasınız. Yapılan
gereksiz veya partizanca görevlendirmeleriniz eğitim açısından birçok sıkıntılar yaratmaktadır.

Yaşanan bu mağduriyetin bedelini hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz ödemektedir. Sendika olarak
buna izin vermeyeceğiz !

2019-2020 öğretim yılı başında kadroları tamamlamazsanız gerekeni yapacağız!

Eğitim hakkı temel anayasal haktır!

Sizleri yasa ve tüzüklere uygun hareket etmeye davet ederiz!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

05/04/2019
Anafartalar Lisesi Sporcu Öğrencilerimize 
Aksaray’da Yapılan Saldırı Kabul Edilemezdir

Anafartalar Lisesinden öğretmenleri ile Aksaray’a spor karşılaşması için giden öğrencilerimize müsabaka sırasında
200 civarında bir grup saldırıda bulunmuş, bu olay ise basınımıza yansımıştır.  

Müsabakada salon güvenliğinin olmaması, bu çirkin darp olayının yaşanması, olay karşısında ise yaşanma-
mış gibi, sus-pus olunmasını şiddetle kınıyoruz.

Spor, kardeşlik duygularını güçlendiren, dostluğu, kaynaşmayı, dayanışmayı, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri
besleyip büyüten bir araçtır. Tüm bu değerlerin kazanılması, eğitimin hayatın her alanında olması gerekmektedir.
Sporun düşmanlığı, rekabeti, kin ve öfkeyi öne çıkararak şiddeti besleyen bir anlayış haline getirilmesi gelecek nesillere
zarar verecek, şiddetin her alana yayılmasına neden olacaktır. 

Öğrencilerimize yüzlerce kilometre uzaklıkta yapılan bu kötü örneğe sebep olanlar derhal soruşturulmalı, sorumlular
affedilmemeli ve kamuoyuna bu olayın sorumluları deşifre edilmelidir. 

Bu spor müsabakasındaki olay güney Kıbrıs’ta yaşanmış olsaydı, fırtınalar koparacak olanların şu an susması, ço-
cuklarımıza yapılan en büyük ihanettir. 

Hem TC Eğitim Bakanlığının, hem de KKTC Eğitim Bakanlığının olayı soruşturmaları, sorgulamaları ve konu
üzerinde açıklama yapmaları zorunluluğu vardır. 

Bu konu üstü örtülemeyecek kadar hassas ve eğitim felsefesi ve de pedagojisi için elzemdir.

Takipçisi Olacağımızı Belirtiriz.

Aziz SELENGİN
Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)

Tarih: 03/05/2019
Kamuoyuna Duyuru
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6 Mayıs 2019, Pazartesi günü Hala Sultan İlahiyat Koleji öğretmenlerimiz 11:00-13:00 saatleri arasında
grevde olacaktır. 11:30’da Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklamamız gerçekleşecektir.

Bilginize sunarız.

Saygılarımla,

06/05/2019
BAKANLIĞI GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Hala Sultan İlahiyat kolejinde meslek öğretmeni adı altında görevlendirilmiş bir kişinin okul idaresi tarafından
yasal olmayan bir şekilde görevlendirilmesine bakanlık göz yummaktadır.  Bu okulda ve tüm okullarda, öğretmenle-
rimiz arasında huzursuzluk yaratan, hiyerarşik yapıyı ve çalışma barışını bozan tüm görevlendirmeler kabul edilebilir
değildir, etmiyoruz. Bu okulda, bir kez daha  öğretmenlerimizin imza toplayıp bakanlığa tepkilerini iletmelerine, son
yapılan atamalarla öğretmen ve idareci kadrolarının tamamlanmasına  rağmen bakanlık neden hala daha yasadışı gö-
revlendirmelere göz yummakta bu durumu ortadan kaldıracak hiçbir adım atmamaktadır? Bir kez daha sinip ve sindirip
hüllenin geçmesini mi beklemektedir?

Bakanlığın yasa ve tüzükleri bu okulda geçerli değil midir? Nakil tüzüğüne göre 13 saatin altına düşen bir öğretmen
ayni bölgede başka okula görev yapmaya gönderilirken bu okulda ‘görevlendirilmiş’ öğretmenler nasıl olur da hem
1070 euro maaş almakta hem de  6 saat, 11, 12 saat ders yapmaktadır? Eşitlik ve adaleti sağlamak bu devletin görevi
değil midir? Bu kadar ayrıcalık tanınan bu öğretmen branşlarından yüzlerce mezunumuz atanma beklerken, atananlar
göç yasası mağduru edilip atanıp geçim derdine düşürülürken bu haksız düzenin devamına, bu dayatmaya neden boyun
eğilmektedir?

Bu okula ihtiyaç kadar atama yapılmıştır. İhtiyaç olmadığı halde getirilip görevlendirilen birisinin öğretmenlere
ita amiri yapılmaya çalışılmasının gizli amacı nedir? Bu,  ideolojik kadrolaşma  değil midir? Böyle bir durumda devlet
kasasının soyulmasına sessiz kalınabilir mi?

Bu ülkede mezun olan din öğretmenlerine bile kadro açılmazken yasadışı, keyfi bir şekilde ve talimatla bazı ithal
ve branşlarında yüzlerce mezun olan öğretmenlerin yönetici olarak az dersle oturtulmasının amacı kadrolaşma çalışması
değil midir?

Bu görevlendirme, merkez bankası, güvenlik kuvvetleri, sivil savunma gibi kurumların başına atama yapılması ile
benzerlik mi göstermekte benzer anlam mı taşımaktadır?

Bu atamada TC elçiliği eğitim müşavirinin rolü ne olmuştur?
Bu okulda  toplumsal dönüştürme hedefiyle yapılanları bakanlık görmezden mi gelmekte ortaya çıkanları hasır altı

mı etmektedir? 
Bu görevlendirme bakanlığa nereden geldiği gayet açık ve net olan bir dayatma mıdır? 
Bu okuldaki öğretmenlerimizin geçtiğimiz öğretim yılında ortaya koyduğu benzer irade karşısında geri adım atan

ayni bakanlık yetkililerinin şimdi hiçbir adım atmamasının  gerekçesi nedir? 
Öğretmenlerin, okulun tüm huzursuzluğu ve haftalardır yapılan görüşmeleri eğitim bakanı görmezlikten gelerek

hukuksuzluğa, liyakatsızlığa, yasadışılığa hizmet etmeyi hazmetmekte midir?
Bu uyarı grevimizin gerekçeleri ortadadır.  Bunların algılanarak okulu devralmaya çalışan zihniyete dur denilmesi,

onur ve haysiyetle yasalara, anayasaya uyulmasının sağlanması eğitim bakanının görevidir. Bunu, diğer konularda uy-
guladığı devekuşu taktiği ile geçiştirmesi durumunda yaşanacak tüm huzursuzluktan kendisi ve  TC elçiliği eğitim
müşaviri sorumlu olacaktır.

Anayasa ve milli eğitim yasamıza uygun, çağdaş, laik, bilimsel, demokratik parasız kamusal eğitim verilmesinin,
yasalara, tüzüklere uyma ve uyulmasını sağlamanın, herkese eşit, adil davranma ve çalışma barışını sağlamanın eğitim
bakanlığının temel görevi olduğunu bir kez daha hatırlatır her ne isim altında olursa olsun yasadışı tüm  görevlendir-
melere, ideolojik dayatmalara son verilmesi için  gereken adımı atması  çağrısı yapıyor göreve davet ediyoruz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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06/05/2019
KAMUOYUNA DUYURU

7 Mayıs 2019 Salı gün Değirmenlik Lisesi öğretmenlerimiz  11.00-13.00 saatleri arasında  grevde olacaktır.
11.30’da Değirmenlik Lisesinde basına açıklama yapılacaktır.      

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

07/05/2019
ALT YAPI VE OKUL GÜVENLİĞİ

Eğitim Bakanlığı, göreve geldiğinden beri eğitimdeki sorunlara çözüm üretmek yerine popülizmle günü kurtarmaya
çalışmaktadır. Çoğu okullarımızda olduğu gibi Değirmenlik Lisesinde de kontrolsüz nüfus akışından dolayı sınıflar
kalabalıklaşmaktadır. Bölgedeki yapılaşmanın artması da önümüzdeki öğretim yılında bu okulun öğrenci sayısının ar-
tacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunu görebilmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bunun yanında
geçtiğimiz dönem bu okulumuzda bir öğrencimizin yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili de bakanlık kesin çözüm üretmemiş
okul içerisindeki inşaat hala daha kazaya davetiye çıkarmaktadır.  Artan öğrenci sayısını sınıfları ikiye bölüp değil
ders yapmayı içerisinde nefes almayı bile zor hale getiren ve çözüm ürettiğini sanan eğitim bakanlığı okulların güven-
liğini gözardı etmekte hem sözlü hem yazılı olarak bildirilmesine rağmen hem okul müdürü  hem de sendikamıza
kulak tıkamaktadır. 

Acil olarak yapılması gereken

Bu bölgede artan nüfus yoğunluğundan dolayı ve ayrıca kapsam alanları dışındaki ilkokullardan gelen1
öğrenci sayılarının artışı bu okulun daha da kalabalık olmasını sağlamaktadır.  Bundan dolayı Kayıt Kabul
Tüzüğünde yeniden acil düzenlemeler yapılması ve öğrenci sayısı azalan okullara yönlendirilmesine.

Okulumuzun tamamlanmayan dört dersliğinin, acilen yapılarak 2019-2020 öğretim yılına yetiştiril-2
mesine.

Bundan dolayı nakil döneminde yetersiz kalacak olan idareci ve öğretmen kadrolarının tamamlanması3
gerekmektedir. 

Bugün bu uyarı grevimiz, okullarımızda artmakta olan öğrenci sayısı karşısında hem öğrencilerimizin hem öğret-
menlerimizle okul idarelerimizin yaşadığı sıkıntıları, kaderine terk edilen okullarımızı, yatırım yapılmayıp eğitim hakkı
ellerinden alınan, güvenlikleri göz ardı edilen çocuklarımızı bir kez daha ortaya koymaktır. Özelde bu okulumuzda
genelde tüm okullarımızda gerekli altyapı, donanım, okul yapımı için bakanlığı göreve davet eder, nitelikli kamusal
eğitim için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ederiz.                                                                                                      

Aziz SELENGİN
Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)
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24.05.2019
Sayın Nazım Çavuşoğlu 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı,

Sayın Bakan, devlet okullarımızda ve eğitimde yaşanan ve ivedilikle çözülmesi gereken sorunları bilginize sunar
gereğinin yapılmasını arz ederiz:

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) ve Göç yasası kaldırıl-
malı, tüm öğretmenler tek yasa altında toplanmalıdır.

Tüzük, yasa ve öğretmen özlük hakları için teknik kurul
çalışmaları başlatılmalıdır. Sınıf geçme sınav tüzüğünün
içerisine eklenen “bütünlemenin ara sınıflarda kaldırıl-
ması” maddesi kaldırılmalı, bütünleme hakkı tüm öğren-
cilere verilmeli, ayrıca tüzüğün öngördüğü çıraklık eğitimi
için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Yine tüzüğün öngör-
düğü takviye kurslarının yasal çerçevesi oluşturulmalı ve
bu kurslar hayata geçirilmelidir. 

Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü, Öğretmenler Sınav Tüzüğü, Çıraklık Eğitim Yasası, Ders Denklikleri Tüzüğü,  Dıştan
Bitirme Tüzüğü, Kayıt Kabul Tüzüğü, Devam Devamsızlık Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü, Taşımacılık Tüzüğü, Öğretmen-
lerin Yer Değiştirme Tüzüğü,  Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Yasası ivedilikle ele alınmalı ve Meslek
Hastalıkları Tüzüğü yapılmalıdır. 

Bakanlık ve okullardaki usulsüz öğretmen, müdür, müdür muavini görevlendirmeler durdurulmalı, yıllardır atama
yapılmayıp eksik bırakılan ve meslek liselerinde sıkıntılara neden olan atölye şefi kadroları, bölüm şefi ve denetmen
kadroları tamamlanmalıdır.

Eksik öğretmen kadroları TC’den görevlendirme yerine münhal açılıp atanarak tamamlanmalıdır. 
Özel eğitim yasası tamamlanarak hayata geçirilmelidir.
Devlet kaynaklı okul bütçeleri oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir. Eksik okul altyapıları ve donanımı için çalışma

başlatılmalı,  Girne’ye bir ortaokul, Lefkoşa, Mağusa’ya bir lise ve İskele’ye Kolej yapılması için ivedilikle adımlar
atılmalıdır.

Tüm eğitim kademelerinde okutulan program, müfredat ve ders dağılım çizelgeleri incelenmeli milli eğitim yasası
uyarınca nitelikli bilimsel eğitim için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Müfredatlarda eksiltilen dersler, müfredata
uymayan veya bilimsel, demokratik, laik eğitime aykırı olan dersler kaldırılmalıdır. 

Başlatılan nakil sürecinin zamanında tamamlanıp ihtiyaçların belirlenmesi, münhallerin ilan edilerek eksik kadro-
ların okullar açılmadan tamamlanması için çalışmaların ivedilikle başlatılması gereklidir. 

Saygılarımla,                                                  
Selma Eylem

Başkan
(Yönetim Kurulu a.) 
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Tarih: 27/05/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

28 Mayıs 2019, Salı günü (Yarın) 12:00’de sendikamızın Lefkoşa Merkez Binasında sendikamızın başlatmış
olduğu eğitimde toplumsal seferberlik ile ilgili basın toplantımız gerçekleşecektir. 

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımla, 
Selma Eylem

Başkan
(Yönetim Kurulu a.) 

28/05/2019
‘Her Tuğla Bir Gelecek’ Bağış Kampanyasına Destek Çağrısı

Bugün burada, ülkemizin geleceği adına eğitim alanında somut adımlar atmak için yola çıktığımızı duyurmak üzere
toplanmış bulunuyoruz. Eğitim, bir toplumun geleceğini oluşturan en güçlü araçtır. Bu bağlamda, eğitimde fırsat eşit-
liğinin yaratılması, yaygınlaştırılması, bilime, laiklik ilkesine ve uygulamaya dayalı olması, nitelikli ve kaliteli eğitim
için öncelikle altyapı sıkıntılarının giderilmesi gerektiği gerçeğini temel hedef alarak başlattığımız eğitim seferberliğini
tüm kamuoyuna duyurmaktan gurur duymaktayız. 

Ülkemiz kaynaklarının sınırlı olması demokratik ülkelerdeki eğitim modellerinin ülkemizde de sağlanmasına ne
yazık ki engel teşkil etmektedir. 

Eğitimin, para ile satın alınan veya ayrıcalıklı ya da özel gruplara sunulan değil parasız, nitelikli, kamusal
olması gerekmektedir.

Bu nedenle toplum olarak ülkemizde çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, nitelikli, parasız kamusal eğitim için da-
yanışmamızı ortaya koymamız gerektiği inancıyla ‘Her tuğla bir gelecek’ diyerek bağış kampanyası başlattık. Amacımız
toplanacak bağışlarla okul yapımına ve eğitime gereken katkıyı yapmaktır. 

‘Her tuğla bir gelecek’ diyerek yapacağımız bağışlarla ülkemizin geleceğine, çocuklarımıza yatırım yapmak
toplumsal sorumluluğumuzdur.

Bu sorumluluğu yerine getirmek, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak hepimizin elinde.

Ülkemizde ve tüm dünyada örnek teşkil edecek nesiller boyu hatırlanacak bu toplumsal hareket için tüm halkımızı
bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

31.05.2019
Çocuklarımızın Siyasi- İdeolojik Hedefler Doğrultusunda Kullanılmasına 
Asla Sessiz Kalmayacağız

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 günümüzder sonucunda 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 yok-
sun olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan çocuklar - yaşanan travmalardan ömür boyu olumsuz yönde etkilenmekte-
dirler.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin doğurduğu çocuk işçiliği ülkemizde de çocuk hakları ihlallerinin başında gelen
sorunlardan biridir. Çocuk işçiliğinin yanında, çocuk suçluluğu, çocuk istismarı da ülkede çocuklarla ilgili ön planda
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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 huku-
kun 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 ların kişisel gelişimi açı-
sından sakıncalı olmasının yanında net bir şekilde inanç istismarı ve çocuk hakkı ihlalidir. 

Ne yazık ki günümüz Türkiye’sinde AKP iktidarının ‘dindar ve itaatkâr nesil yetiştirme’ politikalarıyla ilgili uy-
gulamalarına, konuyla ilgili kurumlarda başta Ensar Vakfı olmak üzere ülkede yaşanan cinsel istismarların üzerini ört-
meye 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 köleleştiren ve gelecekte öngördüğü toplum modelini kabul etmiyoruz.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatırız ki eğitimin tüm kademelerinde niteliğinin yük-
seltilmesi, 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.

Saygılarımızla,
Selma Eylem

Başkan
(Yönetim Kurulu a.) 

27/06/2019
Dogmatik Eğitimle Biat Eden Bireyler ve Toplum Yapısı Oluşturulmasına
İzin Vermeyeceğiz !

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen Çanakkale kampının bu yıl 20 Temmuz-10 Ağustos tarihleri
arasında yapılacağı eğitim bakanlığı tarafından okullarımıza duyurulmuştur. Bu yıl yine cinsiyet ayrımı temelinde ger-
çekleştirileceği duyurulan bu kamp muhafazakârlığın açık bir şekilde yobazlığa dönüştürüldüğü haremlik selamlık bir
uygulamadır. Bunun ülkemizde gerçekleştirilmesi anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırıdır. Geçtiğimiz yıllarda dü-
zenlenen bu kamplarda yapılan siyasi propagandalarla bu kampların amacı, hedefi belirlenmiş ideolojik bir
kamp olduğu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda çocuklarımız baskılara, tehditlere maruz kalmış çocuk hakları ihlali
olan kabul edilemez bu duruma yetkililerimiz göz yumup hasıraltı ederek suç işlemiştir.

Ülkemizde 90’lı yıllardan beri sivil savunma, AKP, elçilik tarafından kurdurulan vakıflar, dernekler, partiler, yurtlar
ve sendikalarla dozu artırılarak sürdürülen dönüştürme çalışmaları yapılmaktadır. Çanakkale kampı bu toplumun
geleceğinin insan modelini oluşturmak için yapılan bu çalışmaların bir parçası olan bir projedir. Bu çalışmalar,
eğitim bakanlığına ve her kurumumuzun içine farklı görevlerle elçilik memurlarının atanmasıyla sürdürülmektedir.
Kuran kursları, toplu iftarlar, gizli organizasyonlar, yüzlerce imam, dini görevli atamaları boşuna değildir, hedefi bel-
lidir.

Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini dayatmalara boyun eğen geçmiş gelmiş tüm hükümetler hedeflenen
toplumsal dönüşüme katkı koymaktadır.

Kıbrıs Türk toplumunun ortada kalması, eşit siyasi ortak olmaktan çıkarılması, TC hükümetleri ile bu dönüşüme
katkı koyan işbirlikçilerinin yaptıkları hatalarla oluşmuştur. Anayasa ve yasalar hiçe sayılarak irade göstermeyen,
boyun eğen omurgasız yöneticilerle Kıbrıs Türk toplumu siyasi ve kültürel bir varlık olmaktan çıkarılma noktasına
doğru götürülmektedir.

Sendikamız, eğitimimize, kültürümüze, değerlerimize, nüfus yapımıza, yasalarımıza karşı yapılan saldırılara, pro-
jelere, hedeflenen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan toplum modeline karşı çıkmakta mücadele ver-
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mektedir. Bu bağlamda, düşünen, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi için, bilimsel, demokratik, laik eğitim ve
toplum yapısı için öğretmenlerimize yönelik eğitim çalışmalarından birini daha gerçekleştirmiştir. 

25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında ‘Düşünen Sınıf için Eleştirel Düşünme ve Okuma Yöntem ve Teknikleri
Eğitimi’nin birincisi Türkiye Felsefe Birimi başkanı, emekli felsefe öğretmeni Sayın Nuran Direk tarafından
öğretmenlerimize verilmiştir. Toplumların geleceğini belirleyen en etkili gücün eğitim olduğunun bilinciyle öğret-
menlerimize yönelik bu eğitimlere devam edecek dogmatik eğitimle biat eden bireyler ve toplum yapısı oluşturulmasına
izin vermeyeceğiz.

KTOEÖS olarak öğretmenlerimize, velilerimize, tüm toplumumuza, 
toplum mühendisliği hedeflenerek organize edilen ideolojik kamplara, organizasyonlara ve tüm çalışmalara

karşı çıkılması için çağrı yapar,  
bir kez daha birlikte toplumsal mücadeleye davet ederiz.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

07/08/2019 
YENİ ÖĞRETİM YILINA OKULLARIMIZ YİNE EKSİK KADROLARLA BAŞLAYACAK
Bu yıl öğretmenlik sınavlarının okulların açılmasından 1 gün önce (14-15 Eylül 2019) mülakatlarının ise 1-2 Ekim

2019 tarihinde yapılacağı kamu hizmeti komisyonu tarafından ilan edilmiştir. Öğretim yılının ilk günü 16 Eylül 2019
olarak belirlenmiştir. Bu durumda Ekim ortasına kadar okullarımızda öğretmen kadroları eksik olacağından yine ders

kayıpları yaşanacaktır. Bakanlık ve kamu hizmeti komisyonunun bu gecikmeyle ilgili olarak karşılıklı suçlamaları söz
konusudur, ancak gerekçe ne olursa olsun öğrencilerimizin mağduriyeti kabul edilebilir değildir. Devletin eğitim
hakkından öğrencileri mahrum etmesi suçtur hatırlatmak isteriz.  Sendikamız nakillerde geç saatlere kadar büyük
özveriyle çalışıp nakil çalışmalarında yasal çerçevede görev yapıp destek vermiş bakanlıkla her branştan en az 1 münhal
ilan edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştır ancak buna rağmen bazı branşlardan münhal açılmamıştır. Bir önceki



hükümet döneminde ders kesimine 2 gün kala bile öğretmen ataması yapılmış, bu durum yeni mezun öğretmenlerimizi
mağdur etmiştir.

Müdür ve muavin nakil çalışmaları ise yeni başlatılmış yetki alıp atama yapılması ise bakanlık tarafından ağırdan
alınmaktadır. Bu durumda yeni öğretim yılına bir kez daha müdür, muavin, öğretmen, bölüm şefi, atölye şefi kadroları
eksik olacak şekilde başlanacaktır.

Eğitim bakanlığına, eğitim sisteminin içini boşaltıp dinci, gerici, ırkçı, şöven, cinsiyetçi bir hale getirme talimatlarını
savunmak ve hayata geçirmeye çalışmak yerine, bilimsel, demokratik, laik, parasız, herkese eşit fırsat tanıyan, nitelikli
kamusal eğitim sağlamanın yasal zorunluluğu olduğunun bir kez daha altını çizeriz.  

Gözden çıkardıkları, bütçe ayırmadıkları, gerekli ve yeterli altyapı ve okul yapımı için, kadrolar için, yasa ve tüzük-
ler için kaynak ayırıp planlama yapmadıkları kamusal eğitim için de, gelecekte nasıl bir toplum modeli yaratılacağıyla
ilgili de hiçbir gailelerinin olmadığını da ne yazık ki görmekteyiz. 

Hükümete ve bazı milletvekillerine, öğretmene, haklarına, örgütüne saldırmak yerine OECD verilerine göre hangi
ülkelerde devletin eksik bıraktığı kadrolarla öğretim yılına başlanır, kaç öğrenci öğretmensiz kalıp eğitim hakkı gasp
edilir, hangi ülkelerde eğitimde sınıfsal olarak ciddi bir eşitsizlik yaratılır, hangi ülkelerde eğitim üretimden, gerçek-
likten koparılıp aktif, yaratıcı, sorgulayan, demokrat bireyler yetiştirme amacından saptırılmıştır araştırma yapmasını
ve kamuoyuyla paylaşmasını öneririz!

Ayrıca kendilerini yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eder kadroların okullar açılmadan ivedilikle
tamamlamaları için birkez daha çağrı yaparız!

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

22 Ağustos 2019  
Ortak Basın Açıklaması Duyurusu

Değerli Basın Emekçilerimiz, 23 Ağustos 2019, Cuma (Yarın) 10:00’da  Milli Eğitim Bakanlığı önünde
KTOEÖS ve KTÖS olarak  ortak basın açıklamamız gerçekleşecektir.

Bilginize sunar, katılımızı dileriz. 

Saygılarımızla. 

Selma Eylem Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri
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23 Ağustos 2019  
Ortak Basın Açıklaması 
Bakanlığın Marifetleri

Okulların açılmasına çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen UBP-HP hükümetinin ve eğitim bakanlığının
eğitimle ilgili hiçbir gailesinin olmadığına, tek dertlerinin talimatları yerine getirmek olduğuna açık ve net bir şekilde
tanık olmaktayız. Bu çerçevede;

1. Okul ihtiyacı altyapı sorunları hala daha devam etmektedir. Tek bir okul yapımı için herhangi
bir girişim yapılmamıştır. Bazı okullara ek derslik için belediyeler ihaleye çıkmıştır ancak okullar açıldığında inşaatlar
devam eder durumda olacaktır. Okul idareleri ve okul aile birlikleri altyapı sorunlarına kendi imkânlarıyla çözüm üret-
meye çalışmaktadır.

2. Öğretmenlik sınavları geç yapılacağından çocuklarımız bir ay boyunca öğretmensiz kalacaktır.
Ayrıca, okullarımız müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi kadroları eksik olacak şekilde yeni öğretim yılına
başlayacaktır.

3. İlahiyat kolejindeki imam hatip alanının ortaokul düzeyine indirilmesi dayatmasına bakanlık
boyun eğmekte, bu okulun müfredat içerikleriyle yasalarımızı hiçe sayarak çağdaş, laik, bilimsel eğitimden
uzaklaşmayı, eğitimde fırsat eşitliği sorumluluğunu yok saymayı,  AKP’nin toplumumuzu gerici muhafazakâr toplum
modeline dönüştürme hedefini gerçekleştirmede destek olmayı,  talimatları harfiyen uygulamayı kendine görev
saymaktadır.

4. Kendi mezunlarımız iş beklerken TC’den öğretmen ve hatta kendi uzmanlarımız yokmuş gibi
uzman görevlendirilmesine bakanlık onay vermekte, hatta eğitim bakanı koordinatör ismini zikrederek bu
haksız adaletsiz yasadışı görevlendirmeyi savunmaktadır. Ayrıca liyakate değil parti kimliğine bakılarak birkaç
maaş alanların görevlendirmeleri yapılmaktadır. Tasarruf diyerek çalışanların HP hakkını gasp eden, daha doğrusu
gasp etme talimatı alan hükümete, bu görevlendirmeler devlete külfet getirmiyor mu sormak gerekir.

5. Eğitim bakanlığı içerisinde elçilik memurları görev yapmaktadır. Örneğin, Çanakkale kampı or-
ganizasyonunu sendikalarımıza ve Kıbrıslı Türklere hakaret eden ve açtığımız dava sonucu özür dileyen elçilik memuru
yapmaktadır. Açık öğretim ve benzeri sınav gözcülükleriyle ilgili görev verilmesi işini de bu memurlar yapmakta hangi
kriterlere göre öğretmenleri belirledikleri ise belirsiz durumdadır.

6. TC ile imzalanan protokolün içinde de olan özel eğitim tüzüğüyle özel eğitimi özele peşkeş
çekme planları yapılmaktadır. Tüzükle beraber değiştirilmesi planlanan bireylere özel eğitimin devletin parasız
sağlaması gerekliliği maddesi kaldırılmak istenmektedir. Bu durumda sayın bakandan kaç üniversiteye veya özel ku-
ruma özel eğitim merkezi veya okulu açma izni verdiler açıklamasını talep ediyoruz. Ayrıca önceki bakanlık döneminde
tekrar görüşüleceği sözü verilen ve hatta tutanaklara geçen öğretmenler sınav tüzüğü, güncellenmesi gereken ve
eğitimde sıkıntılar yaratan sınıf geçme sınav tüzüğü, disiplin tüzüğü gibi tüzükler dururken özel eğitim yasası yerine
tüzük çıkarmaya çalışmak Ali Cengiz oyunudur asla kabul edilebilir değildir.

7. Tiyatroda yaşananlar ise sanata, özgürlüklere zincir vurmaktır, toplumsal dönüşüm için
dayatılanların toplumumuza yansıtılmasıdır. Buna böyle bakılması gerekirken hala laf ebeliği yapılmakta,
işbirlikçiliğe hizmet edilmekte,  olayların kendisini değil biçim, içerik ve nüansları tartışılmaktadır. Bunu yapan kraldan
kralcı anlayışlar bu politikaları dayatanlarla koltuk uğruna işbirliği yapmış olmaktadır.                                                                        

Eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetleri gözden çıkaran, 
bunlara yatırım yapmayarak özele peşkeş çekmeyi hedefleyen, 
toplum mühendisliğine çanak tutarak eğitim yoluyla 
dinci, gerici, şöven, cinsiyetçi bireyler ve toplum yapısı oluşturulmasına, 
kurumlarımızın tahakküm altına alınarak üst yönetim tarafından yönetilmesine koltuk uğruna ses

çıkarmayanlar, düzenden nemalanan omurgasızlar;
biliniz ki sendikalarımız sizinle ve sizi yönetenlerle mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir !
Kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü, eğitimimizi, çevremizi,
kısaca bizleri yok etmenize izin vermeyeceğiz !

Saygılarımızla. 

Selma Eylem Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri
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25 Ağustos 2019
Alasya İlkokulu ve GMTMK’nın Ek Derslikler ile ilgili gelişme İstiyoruz!

Eğitim/öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sekteye uğratan iki önemli unsur vardır. Birincisi kaçak ve kontrolsüz
nüfus yapısı, ikincisi ise öğrenci nüfus dağılımı ile ilgili yeterli denetim ve mevzuatın yürürlüğe koyulmamasıdır.
Sendikalarımız,  her iki unsur ile ilgili önerilerini birçok defa basın aracılığı ile toplumla paylaşmıştır.

Yakın zamanda Tabipler Odası Başkanı Sn. Taşcıoğlu, “nüfus rakamını bilmeyen bir ülkede ne hemşirenin, ne has-
tanenin, ne doktorun, ne okulun ne de kanalizasyonun yeterli olacağını” ifade etti. Bu doğru teşhisi görmezden gelen
siyasiler, ayrıca sorunların aynen devam etmesine vesile olmakta, sorunların çözümü önünde engel oluşturmaktadır.

Son on yılda kontrolsüz nüfus artışından ve kapsam bölgelerindeki denetimsizlikten dolayı Girne bölgesindeki
ilkokullara 22 ve Gazi Mağusa bölgesindeki ilkokullara ise 20 ek derslik yapıldı. Bu kadar ek derslik yapılmasına
rağmen başta Girne ve G. Mağusa olmak üzere yeni okul ihtiyaçları ve ek derslik ihtiyaçları halen güncelliğini
korumaktadır.

Girne bölgesinde 16 Eylül Pazartesi günü öğrenci nüfusu ile ilgili okullarımızın kapasitelerini aşıp aşmayacağı ile
ilgili belirsizlik ortada dururken, Mağusa Alasya İlkokulu ve TMK ile ilgili yapılması gereken ek dersliklerin inşasına
başlanmadığını ve her iki okulun kaos ile açılacağının altını çizeriz. 

Eğitim ve Kültür Bakanlığı “Taşınmaz Mal Vergileri Yasası” uyarınca Mağusa Belediyesi’nden TMK ve Alasya
İlkokulu’na ikişer adet ek derslik yapılmasını talep etmiş, Mağusa Belediyesi 4 Temmuz günü yapılan 6. Toplantısı da
oy birliği ile ek dersliklerin yapılması için karar üretmiş, 27 Temmuz’da ihaleye çıkmış ve 15 Ağustos tarihinde de
ihalenin sonuçlanacağı ve ek dersliklerin 15 Ekim tarihinde teslim edileceği ile ilgili bilgi belediyenin internet sitesinde
belirtilmiştir. 

“Taşınmaz Mal Vergiler Yasası” uyarınca belediyeler topladığı emlak vergilerinin %15’ini eğitime harcamak
konusunda yasal olarak zorunludurlar. Belediyeler bu harcamayı yapmamaları halinde, % 15’e denk gelen miktarı
Eğitim Bakanlığı’na devretmekle yükümlü ve Eğitim Bakanlığı’da kendisine iade edilen miktarı o bölgedeki başka
bir kamusal eğitim kurumunun ihtiyacını karşılamak üzere harcamakla yükümlüdür. 

Maalesef yasal zorunluluk olmasına rağmen süreç bu şekilde işlememekte, sadece birkaç belediye sorumluluğunu
yerine getirmekte, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’da bu konudaki yasal yetkisini kullanmamaktadır. 

Mağusa Belediyesi son dört yılda toplaması gereken emlak vergilerinin sadece yarısını toplamış, dört yılda
toplayabildiği emlak vergilerinin %15’ine denk gelen 1.200.000 Türk Lirası’nın ne kadarını okulların alt yapılarının
geliştirilmesine harcamıştır? Eğer harcamamışsa son dört yılda görev yapan Eğitim Bakanları gerekli yasal süreci
Maliye Bakanlığı aracılığı ile neden başlatmamıştır?

Son zamanlarda Mağusa Belediyesi’nin mali yapısı ve aşırı istihdamları ile ilgili serzenişler ayyuka çıkmış, Mağusa
Genel İş Sendikası ve Belediye Meclis Üyelerinin bir kısmı, Lefkoşa Belediyesi’nin eski haline benzememek için
sesini sokağa taşımıştır. 

Hal böyle iken, Mağusa Belediyesi’nin toplamda 870.000 Türk Lirası’na denk gelen iki okul için dört dersliği inşa
etmesinde aksilikler yaşanması olasıdır. 

Ek derslikler 15 Ekim’de teslimat edilse bile bir aylık bir sürede çocukların nerede eğitim alacağı belirsizliğini
korumaktadır. Belediye’nin  sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde ise her iki okulda da çocuklarımızın açıkta
kalacağını Sn. Çavuşoğlu’na hatırlatırız. Eğitimin olasılıklar yerine somut adımlara ihtiyacı olduğunun altını çizer,
ihalelerdeki gecikmeden veya Belediyenin mali koşullarının faturasının çocuklarımıza kesilmemesini temenni ederiz. 

Sn. Çavuşoğlu’na düşen görev, Maliye Bakanlığı’na başvurarak devlet katkısından ilgili miktarı bloke etmesi ve
ek derslikleri tamamlamasıdır. Bununla birlikte emlak vergilerinin  %15’ine denk gelen miktarın eğitime harcanıp
harcanmadığının araştırılmasını ve  bu konuda bir küsur varsa hem belediyelerde hem de Eğitim Bakanlığı’nda suç
işleyenler ile ilgili yasal süreci başlatmasını talep ediyoruz.

Konunun takipçisi olacağımız kamuoyu ile paylaşır, ek dersliklerin aciliyeti ile ilgili yetkilileri bir kez daha uyarırız.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

11/09/2019
Çocuklarımızın Beyninin Yıkandığı İdeolojik Kamplara Son Verin !

Eğitim bakanlığında elçilik memurlarının organizasyonuyla sürdürülen Çanakkale kampından sonra bu yıl Gençlik
Dairesi aracılığıyla açık duyuru yapılmadan 14-15 yaş gençlerimize yönelik Türkiye’de Kırşehir Ahi Evran kampı/
kız (28 Ağustos- 2 Eylül), Trabzon Doğu Karadeniz Kampı/ kız ( 20-25 Ağustos), Antalya Alaaddin Keykubat kampı/
18-22 yaş - erkek (20-25 Ağustos) gibi kamplar düzenlenmiştir. 
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Çanakkale kampı gibi gericiliğin, yobazlığın temel göstergesi olan cinsiyet ayırımı temelinde gerçekleştirilen bu
kamplarda da yine Çanakkale’de olduğu gibi kamp alanına varır varmaz öğrencilerimizin bavulları ve her marketten
döndüklerinde poşetleri potansiyel suçluymuşlar gibi didik didik aranmıştır. 

Bu yıl Çanakkale’deki bu uygulamaya tepki gösteren öğretmenlerimizden birinin ise başı derde girmiş, üst makam-
lardan kamp kurallarına uyması yönünde ciddi uyarı almıştır.

Kırşehir’deki kampta bungalovlarda öğrencilerimiz, oradan katılan hiç tanımadıkları öğrencilerle 3’e 1 olacak
şekilde 4 kişi olarak kalmak zorunda bırakılmıştır. 

Kaynaştırma gerekçesiyle yapılan bu uygulama pedagojik olmaktan uzaktır, kaynaştırma ağlama ve itirazlara
rağmen zorla aynı ortamda kalmaya zorlayarak değil, ortak etkinlikler yapılarak sağlanır. 

Yine Çanakkale’de olduğu gibi gruplara ayrılan öğrencileri çoğunluğu kapalı olan liderler teslim almış, buradan
giden liderlerimiz yokmuş gibi davranılarak dışlanmış, öğrencilerimizle iletişimleri bile yasaklanmış, oradaki liderlerin
öğrencilerle yaptıkları gece toplantılarına katılmalarına dahi izin verilmemiştir.

Maneviyat dersi adı altında öğrencilere kılık kıyafetin bile konu edildiği çağdaşlıktan ve bilimsellikten uzak
gerici, özgürlükleri sorgulayan konular içeren eğitim verilmiş, katılım zorunlu tutulmuştur. 

Bu yaş grubu çocuklara bilimsel, demokratik eğitim yerine gerici, yobaz eğitim verilmesi pedagojik açıdan
sakıncalıdır. 

Bunun zorla, dayatmayla yapılmak istenmesi ise 
çocuk hakları ihlalidir, kabul edilemezdir!

Maneviyat dersi esnasında öğretmen sorduğu sorulara doğru cevap verenlere hediyeler vererek ödüllendirmiş,  bu
derse katılımın zorunlu olmasına itiraz eden liderlerimiz karşısında ise geri adım atılmış, sadece bizim öğrencilerimize
zorunluluk seçenek haline döndürülmüştür.

Kampta oynanan oyun esnasında öğrencilere arka fondan dinletilen TC Cumhurbaşkanının  seçim müziği
ile, maneviyat dersi ile, öğrencilerimize ve liderlerimize yapılan konuşma ve davranışlarla, emirlerle, yasaklarla
kültürleme ve toplumsal dönüşüm hedeflenerek düzenlenen 

bu ideolojik kamplar kabul edilebilir değildir.

Toplumumuzu duyarlı olmaya, yetkilileri kaynaştırma diyerek çocuklarımızın beyninin yıkandığı bu ideolojik kam-
plara son vermeye davet eder, 

tüm toplum mühendisliği çalışmalarına karşı duracağımızın, 
mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çizeriz.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

12/09/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

13 Eylül 2019, Cuma 10:00’da  KTOEÖS Lefkoşa Merkez binasında  KTOEÖS ve KTÖS olarak  “2019-2020
Eğitim-Öğretim Yılına başlarken  Eğitimdeki Sorunlar” konusunda ortak basın toplantımız gerçekleşecektir. 

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.
Saygılarımızla,

Selma EYLEM Şener ELCİL
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri
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13 Eylül 2019
KTOEÖS-KTÖS Ortak Basın Toplantısı Metni

Problemler karşısında çözüm üretmemenin nedenleri,  bilgisizlik, yetersizlik ve çaresizliktir. Eğitim Bakanlığı’nın
içinde bulunduğu durum tam olarak böyle ifade edilebilir. 

İki öğretmen sendikası eğitim / öğretim faaliyetlerinin ileriye taşınması için her yıl okul ihtiyaçlarını belirlemek
adına ciddi mesai harcamakta, okulların sorunsuz açılabilmesi için emeğini ortaya koymaktadır. Maalesef Eğitim
Bakanlığı’nda aynı duyarlılığı göremiyor ve eğitimin geliştirilmesi adına hassasiyetleri de bulunmuyor.

16 Eylül Pazartesi günü okullarımız aşağıdaki sorunlarla açılacak ve bunun sorumlusu UBP-HP Hükümeti olacaktır.

Öğretmen Eksikliği
İki öğretmen sendikasının Temmuz ayı içerisinde nakilleri tamamlayıp, ihtiyaçları belirlemesine rağmen, öğretmen

sınavları yine geciktirilmiş ve yine okullar öğretmensiz bırakılmıştır. İlk ve orta eğitimde toplam 160 öğretmen eksik
olarak okullar açılmak zorunda bırakılmıştır. Buradan yetkililere sormak gerekiyor, bu problemin çözümsüzlüğünün
nedeni kimin bilgisizliği, kimin yetersizliği ya da kimin çaresizliğidir.

Altyapı Eksikliği
Ülkelerde nüfus artışı genellikle doğum ve göç oranına bağlıdır. Göç ciddi bir politikayla kontrol edilebilecek bir

sorundur. 
Ülkemizin gerçeği ise göçü kontrol etmek yerine, nüfus sayım sonuçlarını dahi gizleyerek saklamaktır. Dağıtılan

vatandaşlıklarla da bu yangın körüklenmektedir. Kontrolsüz artan öğrenci sayısı karşısında okullar yetersiz, sınıflar
yetersiz durumda bırakılmakta, okul ve derslik yapımı yerine sınıflarda öğrenci sayıları çağ dışı sayılara ulaşmaktadır.

Eğitime ayrılan yetersiz bütçelerle, yapılmak istenen derslikler zamanında bitirilemiyor. Tamamlanan inşaatlar ise
yetersiz personel nedeni ile temizlenemiyor inşaat artıkları ile eğitime servis ediliyor.

Okul kapasitesi, sınıf sayıları ve alt yapı ile ilgili normlar, Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında bir ironi olarak
ortada duruyor. okullarımızın bu standartlara ulaşmasının önündeki en büyük engel yine Eğitim Bakanlığı’dır. 

Kalabalık sınıfların eğitim ve öğretimin niteliğinin nasıl etkilediğini, öğrencilerin gelişimini düşürdüğünü,
öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde, yeterli dönüt alamayacağını, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri yönünde eğitim
programı geliştiremeyeceğini Bakanlık yetkilileri biliyor mu?

Müfredat İçerikleri
Ülkemiz Milli Eğitim yasasına uygun, Kıbrıs Türk toplumunun arzu ettiği seviye ve standartta, kendi kültürümüzün

uygun gördüğü eğitimin verileceği okullar için bütçe oluşturma acizliğinde olanlar, imam hatip lisesi için gerekli
yatırımı gözü kapalı bulmaktadır. Eğitim Bakanlığı sınavla girişi olan ortaokul bölümüne sınavsız kayıt hakkı tanıyarak
okulun öğrenci sayısını artırmak için çabalamaktadır.

İmam Hatip Lisesi’nin müfredatları ve öğretmenleri Türkiye’den taşınarak çağdışı ve gerici kültür toplumumuza
aşılanmaya çalışılmaktadır. 
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Çağdaş, Bilimsel, Laik bir eğitim için yıllardır çalışan Kıbrıs Türk Toplumu yine görmezden gelinmiştir. 
‘’Talep edilir’’  diyenlere soruyoruz; Bu çağ dışı eğitimi kim talep etmiştir?

Kamplar 
Her yıl ülke gençliği, yüklü bütçeler harcanarak Kıbrıs Türk Toplumunun talebi dışındaki ideolojiler için gençlik

kampı ve gezilere taşınmaktadır. Düzenlenen Kamplar Toplumu birleştirmek yerine ayrıştırılmaya hizmet etmektedir.
Eğitim Bakanlığı bu dayatma ideolojik Milli Şuur Kampları ile neyi hedeflemektedir?

Hizmet içi Eğitimler
Hizmet içi eğitim, öğretmenlerin kendilerini geliştirip güncel kalmaları için çok önemlidir. Konular ihtiyaçlara

göre seçilip önceden bilgilendirme yapılıp bölgesel düzenlenmeli ve katılım artırılmalıdır. Ülkemizde bu kurslara katkı
koyacak donanıma sahip her programda yetişmiş öğretim görevlisi bulunmaktadır. Üniversite sayısı bu kadar artmış
bir ülkede bu imkân ve yeterlilik vardır.

Son zamanlarda düzenlenen hizmet içi eğitimler için eğitimciler Türkiye’den getirilmekte ve kursların 2. Ayağının
Türkiye’de olacağı belirtilmektedir. 

Ülkenin kaynaklarını ve bütçesini bu şekilde kullanmanın hesabını kim verecektir? 

Özel Eğitim
Artan okul nüfuslarına bağlı olarak, her okulumuzda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci sayısı da hızla artmaktadır.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız görmezlikten gelinip zor şartlardaki öğretmenlerimiz bu konularda çaresiz
bırakılmaktadır. Özel eğitimde uzman gençlerimiz başka işlerde çalışmakta ihtiyaç duyulan okullarımız sorunlara
çözüm bulamamaktadır. Orta eğitimde özel eğitim kadrosu bulunmazken, ilköğretimde ise öğrenci nüfusunun %20’sine
özel eğitim hizmeti veriliyor. Hal böyle iken Eğitim Bakanlığı ülkedeki gençlerimizi değerlendirmek yerine yine
Türkiye’den özel eğitim öğretmeni getirmek için girişim yapmaktadır.

Bununla birlikte ülkemiz ciddi anlamda 3. Dünya ülkelerinden göç almaktadır. Türkçe bilmeyen öğrenci sayısı
özellikle ilkokullarda inanılmaz sayılara ulaşmıştır. Okul ve öğretmenler çaresiz kalmaktadır. Okullarımıza gelen
yabancı öğrenciler açılacak oriyantasyon ve kaynaştırma sınıflarında Türkçe eğitim verilmelidir. Türkçe öğrenmiş ve
eğitime kazandırılacak gençler ancak gelecekte ülkemize faydası olabilir. Aksi durumda ayrışma ve kutuplaşma
engellenemez olacaktır.

Tüzükler
Ülkeler anayasalarına bağlı kalarak yasa ve tüzükler ile hareket etmek zorundadır. Eğitimde düzenlenmesi gereken

tüzükler için yıllardır mücadele vermekteyiz. Çağ dışı kalmış disiplin tüzüğü, sınıf geçme tüzüğü, öğretmen yer
değiştirme tüzüğü, öğretmen sınav ve yükselme tüzüğü ve benzerleri ivedilikle görüşülmeli ve hayata geçirilmelidir. 

Kayıt kabul tüzüğüne göre bölgeler ve okullar belirlenmiştir. Bakanlık kendi okulları arasında ayrıcalık yapmakta,
okulların nüfusunu artırarak, sınıfları kalabalıklaştırıyor, bazı okulların ise içini boşaltıyor. Özellikle merkezdeki
okullarda bu ayrıcalık ve fırsat eşitsizliği rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. 

Plansız öngörüsüz, sadece eğitimi siyasete alet ederek, kolejlerin ara sınıflarına kontenjan ayarlayarak sınavla
öğrenci alma sevdasında. Böyle bir davranış ne pedagojiye nede eşitlik ilkesine uymaktadır.

Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi için öğretmenle birlikte yaptıkları çalışmayı hiçe sayarak, Eğitim Bakanlığı bu
çalışmaya aykırı davranıp öğrenci kaydı yapılmasını zorlamaktadır.

TC’den Görevlendirmeler
Ülkemizde mesleki ihtiyaçlar yıllardır belirlenmiyor. Birçok öğretmenlik bölümü, ihtiyaç fazlası olarak ortada du-

rurken, sağlıklı yönlendirme yapılamadığından gençlerimiz hala aynı bölümlere girmeye çalışıyor. 
Bazı alanlarda ise öğretmen sıkıntısı yaşanmaya başlandı. İşsiz gençlerimiz TC’den gelen öğretmenler nedeniyle

istihdam edilemiyor. Resim iş, Teknoloji tasarım, rehber öğretmenler bunlara en iyi örnektir. Her yıl olduğu gibi bu yıl
da Türkiye’den görevlendirme öğretmenler gelmektedir. Buna dur demenin tam zamanıdır.

Bizler iki öğretmen sendikası olarak sorunların eşit ve adil çözümü için mücadele etmeye devam ederken, kamusal
ücretsiz ve bilimsel eğitim hakkından taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurgularız.
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19/09/2019
KTOEÖS – KTÖS ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Yıllardır AKP’nin siyasi ideolojisi ülkemize dayatma paketler ve protokollerle entegre edilmekte, ekonomik, siyasi
ve sosyal alanlarda toplum mühendisliği, dozu artırılarak sürdürülmektedir. Omurgasız hükümetler bunlara boyun
eğmekte, irademizi teslim ederek ülkemize, bizlere, geleceğimize ihanete devam etmektedir.

Ülkemize sistematik nüfus aktarımına devam edilirken yaratılan öğretmen, doktor, okul, hastane ihtiyacı
karşılanmamakta, halkın aldığı kamusal hizmetler
aksatılmakta, sadece emekli olanların sayısı kadar bu
alanlara istihdam yapılacağı dayatmasına boyun
eğilirken 152 imam veya müezzin münhali ilan
edilmektedir.

“Kindar ve dindar nesiller” yetiştirmek için
her mahalleye milyonlarca lira ödeyerek cami inşa
edip, cemaatin olmadığı yerlere bile imam müezzin
atayan anlayış yine kendini göstermiştir. Binlerce
işsiz öğretmen varken, okullar öğretmensizken, yeni
okul inşa edilmezken, hastanelerde doktor, hemşire
ilaç yokken, devlet dairelerinde, mahkemelerde, per-
sonel eksiklikleri varken, yol trafik alt yapısı dökülür,
gençlerimizi yollardan sele kurban verirken, bunlara
öncelik verme yerine tek derdimiz cami imam ve
müezzinmiş gibi hareket edilmesi AKP zihniyetinin
kuzey Kıbrıs’taki faaliyetini açıkça göstermektedir.

40 öğrencilik sınıfları çocuklarımıza layık  gören UBP-HP zihniyeti eğitime sıra geldiğinde “para yok” diye mazeret
üretir, bütçeye kaynak yaratmak için çalışanların maaşlarına göz dikerken, imam-müezzin istihdam yapılmasını kabul
etmiyoruz.

Hükümet ederken miyavlayıp, muhalefette kükreyenleri ne halkımız ne de biz affetmeyeceğiz.
Yıllardır okul, hastane, yol yerine cami yapılmasına onay verenler, susanlar, kurumlarımızın tahakküm altına alınıp

dernekler, tarikatlar vakıflar aracılığıyla ideolojik örgütlenmeler faaliyetler yapılmasına koltuk uğruna imza atanlar,
destek verenler, seyirci kalanlar; 

Bilinmelidir ki, çocuklarımıza 40 kişilik sınıfları, binlerce işsiz öğretmene ve gencimize işsizliği, hastalarımıza
doktoru, hemşiresiz, ilaçsız hastaneleri, altyapısız trafikte halkımıza ölümü layık gören, fakat AKP’den aldığı talimat-
larla ülkemizi tarikat yuvası ve gericilik merkezi haline getiren “dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi hedefleyenlerin
maşası olan UBP-HP hükümetine eylemlerle yanıt vereceğiz.” 

Saygılarımızla,

Selma Eylem Şener Elcil    
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri

24/09/2019
Siyasi Çıkarlar Uğruna Kamusal Eğitim Gözden Çıkarılıyor !

2019-2020 öğretim yılına başladığımız bu günlerde eğitimde;

Daha da artan kontrolsüz nüfus karşısında bakanlık plansız ve programsız bir şekilde kararlar1
üretmektedir. Dikmen’de bina yetersizliğinden okula kayıt yaptıramayan öğrencilere köy kadın kursu
binasının verilerek burada sürdürülen eğitimin ortadan kaldırılması bakanlığın ve hükümet edenlerin
acizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özel okullardan çare aranması yanında şimdi de eğitimi
değersizleştirerek böyle bir adım atılması kabul edilebilir değildir. Alınan bu kararın derhal geri çek-
ilmesi ve yerel yönetimlerle çözüm üretilmesi ve en önemlisi bu ülkeyi yönetenlerin çığırından çıkan
bu nüfusu artık siyasi irade gösterip durdurması gerekmektedir.

Sınıfların oldukça kalabalık olması yanında öğrencilerimiz birçok okulda öğretmensiz, kitapsız,2
masa ve sandalyesizdir. Eksik öğretmen yanında bölüm şefi, atölye şefi, hademe, sekreter kadroları,
bakanlıkta uzman ve denetmen kadroları eksik olarak yeni öğretim yılına başlanmıştır. Bakanlık ek
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dersliklerin yapımını belediyelere, okul tadilatlarının faturalarını da vakıflar idaresine devretmiştir.
Bunlar bakanlığın sorumluluğunda değil midir? Bakanlık nerdedir?

Kayıt kabul tüzüğü çiğnenerek kapsam dışı okullardan olan öğrencilere yazıyla kayıt hakkı ver-3
ilmesi ve böylelikle her bölgede bazı okulların yığılması, bazılarının ise kapanma noktasına getir-
ilmesi de bakanlık tarafından yaratılan sıkıntılardan biridir. Böyle partizanca alınan kararlar
bakanlığın eğitimde eşitlik ilkesini hiçe saydığını açıkça ortaya koymaktadır. Kendi yaptıkları tüzük-
lere uymamalarının yanında, taşımacılık tüzüğü, disiplin tüzüğü gibi güncellenmesi gereken tüzükler
için hiçbir çalışma yapılmaması, müfredatlarla beraber eğitim sisteminin içeriğini değiştirme
çalışmalarına devam edilmesi de bakanlığın nitelikli, laik, bilimsel, kamusal eğitimi gözden
çıkardığının kanıtlarından bir diğeridir. 

Partizanca kararlar ve uygulamalar bakanlığın eğitimle ilgili hiçbir derdinin olmadığını bir kez4
daha açık ve net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile ilgili
geçen yıl bakanlığın öğretmen ve sendikayla istişareyle hazırladığı yönetmeliğe uygun yaptığı sınavı
bizzat bakanlık hiçe saymış, sınavı geçmeyen bazı öğrenciler okula kayıt ettirilmiştir. Gösterilen tep-
kilere rağmen bakanlık bu karardan dönmemiş, siyasi kararlar üretmeye devam ederek kolejlerin ara
sınıflarına öğrenci almak için sınav açmaya karar vermiştir. Kontenjanı artırarak kolejlerin öğrenci
sayısını artıran bakanlık ara sınıflara açtığı, ancak yeterli duyuru yapmadığından kişi veya kişilere
özel olduğu izlenimi bırakan kontenjan sınavıyla diğer okulları olduğu gibi kolejleri de dolup taşma
noktasına getirmiştir.

Partizanca görevlendirmelere ve geçici öğretmen alımlarına da devam edilmektedir. Gerek5
okullarda, gerek bakanlığa tüzük dışı partizanca yapılan tüm görevlendirmeler asla kabul edilebilir
değildir.  Öğrencilerimizin öğretmenlerimizin veya toplumumuzun yıllardır mağdur edildiği bu uygu-
lamalara karşı sessiz kalmayacağımızı, gerekli tepkiyi koyacağımızı ve mücadeleyi sürdüreceğimizi
bir kez daha ortaya koyarız.

Türkiye ile paralel götürülen eğitim sisteminin içeriğinin değiştirilmesi, müfredatların Milli6
Eğitim Yasamızın genel amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı unsurlar içermesi ve ilahiyat kolejinde
bu yıl imam hatip alanının ortaokul düzeyine indirilmesi, bu okulda uygulanan müfredatın yanında
bu müfredatların lise düzeyinde ülkemizde de uygulanması en büyük sıkıntılardan biri olarak
önümüzde durmaktadır. Hedeflenen toplum mühendisliğinin temelini oluşturan, çağdaş, laik,
demokratik eğitim niteliği ve içeriğinden uzak olan bu müfredatların dayatılması kabul edilemezdir.
Toplumların aydın kesimini oluşturan öğretmenlerimizin bilimsel eğitimle ancak aklın
özgürleşebileceğini, bilimsel eğitimle ancak sorgulayan, araştıran, demokrat bireylerin
yetiştirilebileceğini çok iyi bildiğine ve uygulayacağına olan inancımız tamdır.

Kadrolarından altyapısına, içeriğinden niteliğine, yasasından tüzüklerine ülkemizdeki kamusal eğitim KTOEÖS
olarak bizlerin derdidir.

Toplumumuzun geleceğinin şekillendirildiği eğitim sistemimizle çağdaş, laik, demokratik yurttaşlar yetiştirilmesi
bizlerin derdidir.

İşte bu nedenle, siyasi çıkarlar uğruna kamusal eğitimi gözden çıkaran, partizanca kararlar üreterek yasa tüzük
tanımayan, özelleştirmeye, taşeronlaşmaya fırsat veren, destekleyen, dayatma eğitim politikalarını harfiyen uygulayan,
eğitimin içeriğinin değiştirilmesine ve toplumumuza biçilen modele boyun eğenler ve ülkemize, gençlerimize,
çocuklarımıza ihanet edenlerle MÜCADELE ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİMİZİN BİR KEZ DAHA
ALTINI ÇİZERİZ.

Saygılarımızla,
Selma Eylem

Başkan
(Yönetim Kurulu a.) 
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04/10/2019
BAŞARAMAYACAKSINIZ, İZİN VERMEYECEĞİZ!

Ülkemizde siyasi amaçla kurulduğu net olan ilahiyat kolejinin okul aile birliği başkanlığına elçilik tarafından
atanmış olan zat ülkemize inşaat işçisi olarak gelmiş, ne hikmetse!  Kısa sürede zenginleşmiş ve inşaat şirketi sahibi
olmuştur. Elçilik tarafından açılan ihaleleri de alan bu zat sendikalı öğretmenleri ve öğretmen sendikalarını hedef
göstererek ilahiyat koleji diploma töreninde hayasızca konuşmalar yapmış, okulun kapatılacağı iddiasıyla eylemler
düzenlemiş şimdi de ailesine kamu hizmeti komisyonunu basarak haksız, hukuksuz, zorbalıkla avantajlar kazandırmaya
çalışmaktadır. Kukla hükümetin başbakanı da kamu hizmeti komisyonunu sorguya çekerek bu zorbalığa talimatla alet
olmakta, yasal zeminde çalışmalarını sürdürmeye çalışan kurumlarımızın işleyişine müdahale etmeyi sorgulamayı
kendinde hak görmektedir.

Kurumlarımıza yapılan saldırılar 
bizzat elçilik eliyle organize ediliyor görünümü vardır

Eğitim bakanlığında TC elçiliğiyle oturtulan memur Kıbrıs Türk toplumuna hakaret etmiş ama hala oturtulmaya,
görev yaptırılmaya devam etmektedir. Afrika gazetesine saldıranları TC elçiliğinin tuttuğu avukat savundu dedikoduları
çıkmıştır. Okullarımıza görevlendirilen sözde öğretmenler hem kadroları tutmakta, hem de TC elçiliğinde sürekli
toplantılar yaparak stratejiler belirlediği söylenmektedir. 

Feto’yu suçlayanlar Feto tarzı örgütlenme mi yapmaktadır ?

Münferit gibi görünen bu ve buna benzer onlarca olayın arkasında, hukuksuz taleplerine, kurumlara,
topluma saldırıların arkasında TC elçiliği mi var?

Bunları yapanların polisten dahi çekinmeden bu cüreti bulanların güç odağı TC elçiliği mi?

Ülkemizin kurumlarımızın biz Kıbrıslı Türklerin üzerinde baskı yapanlar tahakküm altına almaya dönüştürmeye
çalışanlar, bu ülkenin kaynaklarını, Kıbrıslı Türklerin yasal haklarını kullanarak rant elde edenler üstüne üstlük Kıbrıslı
Türklere hakaret eden, aşağılayanlar ve bunlara fırsat veren işbirlikçiler;

sizlere ve bu tür çapulculara bir kez daha hatırlatırız ki bu ülke bizimdir.
Kendi kendimizi yönetme ve var olma mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.
Başaramayacaksınız, izin vermeyeceğiz!

Selma EYLEM                           Şener ELCİL
KTOEÖS Başkanı                   KTÖS Genel Sekreteri

16/10/2019
Eğitim Bakanlığı Nerededir? Ne Yapıyor?
Okullar açılalı bir ay olmasına rağmen hala daha okullarımız sorunlarla boğuşuyor. Öğrencilerimiz,

öğretmenlerimiz, okul idarelerimiz kaderlerine terk edilmiş durumda. Eğitim bakanlığı var mıdır? Varsa nerdedir?
Eğitim derdi mi? Derdiyse ne yapıyor?

Neredeyse tüm okullarımızda öğretmen eksikliğinden çocuklarımız bir aydır ders yapamıyor. Birçok oku-1
lumuzda matematik, fen bilgisi ve daha birçok branşta eksik öğretmen kadroları vardır. Sınavlara çok az bir
zaman kalmasına rağmen hala daha bu eksiklikler tamamlanmamıştır. Çocuklarımızın eğitim hakkı bizzat
bakanlık eliyle ellerinden alınmaktadır.  Müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi kadroları eksiktir. Derhal
gereği yapılmalı eksik kadrolar tamamlanmalı çocuklarımızın eğitim haklarının ellerinden alınmasına son
verilmelidir.

Tüm okullarımızda kalabalık sınıflar mevcuttur. Öğrenci sayıları 40’a dayanmış durumdadır. Okul binaları2
yetersizdir. Okul yapımı için bakanlık hiçbir adım atmamıştır. Karpaz bölgesindeki meslek lisemiz yıkılma
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öğrenci ve öğretmenlerimizin can güvenliği bakanlığın umurunda değil midir?

Tüm okullarımız nüfus artışından patlama noktasına gelmiştir. Lefkoşa’daki kolejde dahi 37 kişilik sınıflar3
vardır. Bu durum bizzat bakanlığın partizanca usulsüz kararıyla diğer kolejlerden öğrenci aktarmasıyla bu
hale getirilmiştir. Bakanlık yazısıyla Lefkoşa’ya kaydırılan öğrencilerden boşalan yerlere ise Girne, Güzelyurt
ve İskele’deki kolejler için  alelacele doğru dürüst duyuru yapmadan kontenjan sınavı yapılmıştır. 

Tüzük yasa tanımayan uygulamaları alışkanlık hale getiren bakanlık eylül başında bazı okullarda sınıfta4
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kalan bazı öğrencilere bazı branşlardan bütünleme yapılması için okul idarelerine sözlü talimat vermiştir.
Partizanlıkla yapılan yasadışı bu uygulama suçtur.

Kontrolsüz nüfus akışından dolayı  ortaokul ve liselerimizde kayıtlar devam etmekte ve yıl boyunca hiç5
bitmemektedir. Artan sayı nedeniyle okullarda ek derslik yapımı için belediyeler ihaleye çıkmış ancak hala
inşaatlar tamamlanmamış öğrencilerimiz inşaatlar sürerken ders yapmaya çalışmaktadır. Öğrencilerimiz
okullarımızdaki müzik odası veya kütüphanenin sınıfa dönüştürülmüş halinde ya da okul salonunun kulisinde
inşaat gürültülerinin içinde ders yapmaya çalışmaktadır. Eğitimin niteliği kalitesi, çocuklarımızın güvenliği
bakanlığın umurunda değil midir?

Kalabalık sınıflarda öğrencilerimiz oturacak sandalye sıra bulamamakta, bazı okullarda öğretmenlerimiz6
ders hazırlayacak, oturacak dinlenecek yeterli öğretmen odası sandalye masa bulamamaktadır. Devlet
okullarının altyapı ve donanımlarını sağlamak bakanlığın temel görevi değil midir?

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısı tüm okullarımızda artış göstermekte bakanlık özel eğitim7
yasasını hayata geçirip şu anda atanması mümkün olmayan özel eğitim kadrolarının orta eğitime açılıp
atanmasına yasal zemin hazırlayacağına, yani çözüm üreteceğine özel okullara yarar sağlayacak özel eğitim
tüzüğüyle uğraşmaktadır. Bakanlık protokole dahi konan bu tüzüğü hayata geçirerek sermayeye rant
sağlamaya çalışmakta kamusal eğitimi gözden çıkararak öğrencilerimizi öğretmenlerimizi ve okul idareler-
imizi mağdur etmektedir.

Tüm okullarda yabancı öğrenci sayısı artmakta, bakanlık ise bunlar yokmuş gibi davranmaktadır. Bir8
araştırmaya göre 2017-2018 öğretim yılında 34 farklı ülkeden öğrenciler okullarımızda eğitim almaya
çalışıyor. Çoğunluğu ne Türkçe ne İngilizce bilen bu çocuklarımız da öğretmenlerimiz de çok sıkıntılar yaşıyor.
Oryantasyon eğitimi verilmesi gereken bu öğrencilerin ne eğitim hakları ne de psikolojileri dikkate alınıyor.
Eğitim sisteminin düzenlenmesi gerekirken bakanlık partizanca görevlendirmelerle uğraşıyor. Örneğin
Lefkoşa’da bir lisemizde ihtiyaç olmadığı halde bir matematik öğretmeni görevlendirirken 5 farklı okulda
matematik öğretmeni olmadığından bir aydır dersler boş geçiyor. Bakanlık eşitsiz adaletsiz partizanca
uygulamalarına devam ediyor.

Sınava giren ve atanma bekleyen öğretmenlerimiz dururken birçok branştan TC’den görevlendirme9
öğretmen getirilmeye devam ediliyor. Hatta uzaktaki bir lisemize ihtiyaç olmadığı halde fazladan TC’den
gelen bir rehber öğretmen gönderiliyor.  Kendi ülkemize kendi öğretmenlerimize bakanlık ve ubp-hp hükümeti
ihanet etmeye devam ediyor. Yönetim kurulumuz eğitimde ve okullarımızda yaşanan bu sıkıntılara çözüm
üretilmesi için kadro ve altyapı sorunları yaşayan her okulumuzda basın açıklaması ve eylem ve grev de dahil
yasal hakkın kullanılması kararı almıştır.                                                                                                               Bu
amaçla 17 Ekim 2019 Perşembe gün saat 10.00’da Erenköy Lisesinde basına açıklama yapacaktır.
Sendikamız, nitelikli çağdaş, laik , bilimsel kamusal eğitim için mücadelesini sürdürecektir.

Saygılarımızla,

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 
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17/10/2019

Değerli Basın Emekçilerimiz, 

18 Ekim 2019, Cuma günü (Yarın) saat 10:00’da19 Mayıs TMK’da
basın açıklamamız gerçekleşecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımızla,
Selma Eylem

Başkan
(Yönetim Kurulu a.) 

17/10/2019
Okullarımızda Dersler Hala Daha Boş Geçiyor!

Okullar açılalı bir ay olmasına rağmen birçok okulumuzda dersler boş geçmektedir. Sendikamız, Erenköy Lisesinde
öğretmenlerimiz ve Okul Aile Birliği başkanının katılımıyla 17 Ekim Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirdi. 

Bu okulumuzda Felsefe, Matematik, İngilizce, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, 
Teknoloji-Tasarım ve Rehber öğretmen kadroları eksiktir !
Özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısı artış göstermesine rağmen 
özel eğitim öğretmeni yoktur !
Öğretmenlerimizin oturacak yeterli sandalyesi yoktur !
Bölgede lojmanlar ya yıkılmaya yüz tutmuş ya da partizanca tahsis edilmiştir. Yeni atanan öğretmenlerimiz her

gün gidip gelmek zorunda kaldığından can güvenlikleri tehlikededir.
Eğitim Bakanlığına bu okuldaki  eksik kadroları 21 Ekim 2019, Pazartesi gününe kadar tamamlamazsa

Pazartesinden itibaren
grev ve eylem dahil her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.
Sendikamız eğitimde yaşanan tüm sorunları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir. 
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Bu amaçla 18 Ekim 2019, Yarın 10:00’da  19 Mayıs TMK’da basın açıklamamız gerçekleşecektir.

Herkese Çağdaş, Demokratik, Laik, Nitelikli Kamusal Eğitim  Mücadelemiz Devam Edecektir!
Saygılarımızla,

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

18/10/2019
Eğitimde Yaşanan Sorunlar Derhal Çözülmelidir !

Sendikamız eğitimde ve okullarımızda yaşanan sorunları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede
18 Ekim 2019, Cuma (Bugün) 19 Mayıs TMK’da basın açıklaması yapılmıştır. 

Bizzat bakanlık eliyle kolejlerde artırılan öğrenci sayısı karşısında okul binalarının yeterliliği dikkate
alınmamıştır.

Mağusa’daki kolejde dersler okul salonu kulisinde, Girne’deki kolejde ise bazı dersler müzik odası ve laboratuarda
yapılmak zorunda bırakılmıştır. 

19 Mayıs TMK’da ek derslik yapılarak bu sorun çözülmeye çalışılmıştır. 
Ancak spor alanının tam ortasına belediye tarafından yapılan, öğrenciler için tehlike arz eden inşaat, eğitim

bakanlığı hala daha tamamlanmamıştır. Öğrencilerimizin beden eğitimi dersi yapacak yeterli alanı kalmamıştır.
Bu okulda en büyük sıkıntılardan bir diğeri de tüm okullarımızda olduğu gibi ne Türkçe, ne İngilizce bilen

öğrencilerdir. Oryantasyon eğitimi verilmesi gereken bu öğrencilerimiz sıkıntılar yaşamakta, öğretmenlerimiz ve okul
idarelerimiz çözümsüz bırakılmaktadır. Bakanlık bu konuda acil çözüm üretmelidir. 

Bazı okullarda olduğu gibi bu okulda da öğretmenlerimizin oturacak, ders hazırlayacak yeterli bir öğretmen odası
yoktur. Okul Aile Birliği imkânları çerçevesinde çözüm üretilmeye çalışılmış ancak tamamlanmamıştır. 

Eksik öğretmen ve boş geçen derslere çözüm üretilmediğinden 
21 Ekim 2019 Pazartesi 08:30 – 12:30 saatleri arasında 
Erenköy Lisesindeki öğretmenlerimiz uyarı grevi yapacaktır.
Eksik kadrolar, altyapı, tüzük dışı usulsüz görevlendirmeler, eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili eğitim bakanlığını

bir kez daha göreve davet eder, sürecin takipçisi olacağımızı, nitelikli, kamusal eğitim için mücadelemize devam
edeceğimizi bildiririz. 

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

21/10/2019
Bakanlığa Sorumluluklarını Hatırlatırız !
Okullar açılalı bir ay olmasına rağmen çocuklarımızın temel Anayasal hakkı olan eğitim hakkı bizzat bakanlık

tarafından ellerinden alınmaktadır. 
Birçok okulumuzda öğretmen eksikliğinden dersler boş geçmekte, özellikle Karpaz ve Lefke okullarımızda eğitimde

fırsat eşitsizliği yaratılmaktadır. 
Bakanlık öğretmen kadroları yanında müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, hademe, sekreter kadrolarını da

tamamlamayarak kamusal eğitimi gözden çıkarmaktadır. Eksik okul ve altyapı için de hiçbir adım atmamaktadır. 
Erenköy Lisesinde 21 Ekim 2019, Pazartesi (Bugün) bakanlığın eksik öğretmen kadrolarını tamamlamayıp hala

daha derslerin boş geçmesine seyirci kalmaya devam etmesi ve çözüm üretmemesi nedeniyle 08:30 – 12:30 saatleri
arasında uyarı grevimiz gerçekleşmiş, bir kez daha eğitimdeki sorunlar kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bakanlığa sorumluluklarını hatırlatır, eksik kadroların acilen tamamlanması, nitelikli, çağdaş, laik, kamusal
eğitim için 

göreve davet ederiz.

Nitelikli, kamusal eğitim için mücadeleye devam edeceğiz.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 
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22/10/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz,

22 Ekim 2019, Salı (Bugün) 11.30’da 
Canbulat-Özgürlük Ortaokulundabasın açıklamamız gerçekleşecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz
Saygılarımızla,

Tarih: 23/10/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

23 Ekim 2019, Çarşamba (Bugün) saat 11:30’da Lefke Gazi Lisesinde
basın açıklamamız gerçekleşecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  
Saygılarımızla,

23/10/2019
Bakanlığa Yasa ve Tüzüklere Uyma Çağrısı Yapıyoruz.

Sendikamız bugün Lefke Gazi Lisesinde basın açıklaması yaparak hem bu okulda hem de bölgedeki diğer
okulda yaşanan sıkıntıları kamuoyu ile paylaşmıştır.

Kayıt kabul tüzüğüne göre Lefke Gazi Lisesinin orta kısmına kayıt yaptırması gereken öğrencilerin1
ikametgâhları içişleri bakanlığı tarafından eğitim bakanlığına bildirmesine rağmen bakanlık bu konuda
gereğini yapmamakta, sahte ikametgâhla Güzelyurt merkezde bir okula kayıtlarının kalmasına göz
yummaktadır.  Sahtekârlığın çocuklarımız tarafından örnek alınacağı tüzük dışı bu durum için, 28 Ekim 2019
Pazartesine kadar bakanlık gereğini yapmalıdır. Aksi takdirde, okul aile birliği, Lefke sivil toplum platformu
ve belediye başkanının da destek verdiği grev dahil her türlü eylem hakkını kullanacağımızın bir kez daha
altını çizer bakanlığa yasa ve tüzüklere uyma çağrısını yineleriz.

Lefke Gazi Lisesinde özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısı artmakta, özel eğitim öğretmeni2
bulunmamaktadır. İzinli olan bir öğretmenimizin yerine hala geçici öğretmen gönderilmemiş, tarih dersleri
boş geçmektedir.
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Bölgedeki meslek lisesinde müdür, atölye şefi kadroları eksiktir.3
Bu okullarımıza uzaktan gelen öğretmenlerimizin kalabileceği lojman yoktur.4

Eğitimde adalet, eşitlik, nitelik, bilimsellik ve laiklik bizim derdimizdir. Mücadeleye devam edeceğiz.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 
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25/10/2019
Sendikamız kadro ve altyapı eksikliği bulunan okullarda açıklama yaparak hem o okulda hem de o bölgedeki

okullarla ilgili sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Sendikamız kadro ve altyapı eksikliği bulunan okullarda açıklama yaparak hem o okulda hem de o bölgedeki
okullarla ilgili sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

Bu çerçevede;
18 Ekim 2019, Cuma 19 Mayıs TMK’da yaptığımız açıklamayla bu okulumuzda ve Girne bölgesindeki okullarda

yaşanan sorunları, 
21 Ekim 2019 Pazartesi Erenköy Lisesinde 1 günlük uyarı grevi ve açıklamayla İskele-Karpaz bölgesindeki

okullarımızda yaşanan sorunları,
22 Ekim 2019, Salı günü ise Canbulat-Özgürlük Ortaokulunda yaptığımız açıklamayla bu okulumuzda okullar

açıldığından beri matematik öğretmeni eksikliği yaşandığından derslerin boş geçtiğini, hem de Mağusa bölgesindeki
tüm okullarımızda yaşanan sorunları diler getirdik. 

Hemen hemen tüm okullarımızda müdür, muavin,  öğretmen, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe kadroları
eksikliği yaşanmakta, bakanlık hala daha çözüm üretmemektedir. 

Yabancı ülkelerden gelen ve ne Türkçe, ne İngilizce bilen ve oryantasyona tabi tutulmasan okullarımıza kaydı
yapılan öğrencilerimizin okullarımızda sayısı artmasına rağmen bakanlık bu konuyu da çözümsüz bırakmaktadır. 

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayıları da artış göstermesine rağmen bu konuda yasal düzenleme yapılıp
özel eğitim kadrosu açılıp atanmadığından bu öğrencilerimizin de eğitim hakları ellerinden alınmaktadır.

Eğitim bakanlığına ve hükümete iverdi olarak eksik kadroların ve altyapıların tamamlanması, acilen okul
yapımı için girişimde bulunması, yasal sorumluluklarını yerine getirmesi için göreve davet ederiz.

26.10.2019
Sendikamız kadro ve altyapı eksikliği bulunan okulları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

KTOEÖS Başkanımız Selma Eylem, Yönetim Kurulu üyelerimizle, 18 Ekim Cuma günü 19 Mayıs TMK’da yapılan
basın açıklaması ve 21 Ekim Pazartesi  Erenköy Lisesi’nde yapılan eylemin ardından 22 Ekim Salı günü Mağusa’daki
Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ve diğer bölgeler yanında Mağusa Bölgesinde de “eksikliklere” dikkat çekildi. 

Eylem yaptığı basın açıklamasında, okulların açıldığı 17 Eylül tarihinden beridir Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda
matematik öğretmeni eksiği bulunduğunu belirterek, Mağusa’nın merkezindeki bir okulun matematik derslerinin halen
boş geçmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Öğretmen eksikliğinin nedeninin  nakillerden  sonra münhal sayılarının azaltılması, sınavların geç yapılması  ve
partizanca görevlendirmeler olduğunu belirten Eylem,  Lefkoşa’daki bir okula yasa dışı görevlendirme muavinlik  ya-
pılabilmesi için  matematik öğretmeni fazladan gönderilirken,  Canbulat Özgürlük Ortaokulu dahil  5 okulun matematik
derslerinin boş geçtiğini kaydetti. 

Eylem, tüm  okullarda olduğu gibi Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda da sınıfların kalabalık olduğunu vurgulaya-
rak,  üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının bu yıl da artış gösterdiğini, bu çocukların ne Türkçe ne İngilizce bil-
diğini, Bakanlığın bu konuda herhangi bir adım atmadığını,  söz konusu  çocukların  bir oryantasyona tabi
tutularak  okullara kayıt  yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısının da arttığına dikkat çeken Eylem,  Canbulat Özgürlük Ortaoku-
lu’nda sadece  bir tane özel eğitim öğretmeni bulunduğunu belirtti.

Mağusa bölgesindeki okullarda da diğer bölge okullarındakine benzer sıkıntıların mevcut olduğunu söyleyen
Eylem,  siyasi olarak alınan karardan dolayı Kolej’deki öğrenci sayısının artırıldığını, sınıfların kalabalıklaştırıldığını
vurguladı. 

KTOEÖS Başkanımız Eylem, Kolej’de çözüm olarak ek derslik yapılmaya çalışıldığını  inşaatın hala daha devam
ettiğini,  öğrencilerin okul salonunun  kulisinde veya laboratuarda ders  yapmaya çalıştığını söyledi.

Meslek liselerinde  atölye şeflerinin eksik olduğunu  ve bugüne kadar bu konuda herhangi bir adım atılmadığını
belirten Eylem, atölye şefliği münhalinin ivedi açılması gerektiğini söyledi.

Eylem, bölgede kesinlikle yeni bir liseye ihtiyaç  olduğunu, Namık Kemal Lisesi’nde  sınıfların çok kalabalık ol-
duğunu kaydederek,  sıkıntının her geçen gün arttığını söyledi.

Eylem, “Eğitim eğer derdiyse Eğitim Bakanlığının ve bu hükümetin  ivedi olarak eksik kadroların  ve altyapıların
tamamlanması ve acilen okul yapımı için girişimde bulunması gerekiyor. Bir kez  daha Bakanlığı göreve davet ediyoruz.
Sorumluluklarını yerine getirmesi için çağrı yapıyoruz” dedi.

28/10/2019
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Eğitim Bakanlığının Eğitim ve Okullar Umurunda Mıdır?
Eğitim bakanlığının eğitim ve okullar umurunda değildir. Yağmurların yağmasıyla birçok okulumuzda sıkıntılar

yaşanmakta okullarımız çaresiz kendi kaderine terk edilmektedir. Akıtan, çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sı-
nıflarda eğitim öğretim yapılamamaktadır. Bakanlık tüm uyarılarımıza rağmen yaz boyunca okulların gerekli bakım
onarımını yapmamış ek derslik yapımını belediyelere ihale etmiş inşaatları tamamlama görevi bakanlığın olmasına
rağmen yerine getirmemiş hem çocukların beden eğitimi yapacak alanlarını gasp etmiş, hem de güvenliklerini tehlikeye
atmıştır.

Örneğin Polatpaşa Lisesinde bugün 3-4 sınıf yağmurdan dolayı akıtmış bir sınıfta çökme tehlikesi olduğundan boş-
altılmış öğrencilerimiz başka sınıfa aktarılmış eğitim öğretim faaliyetleri aksamıştır. Okulun koridorlarında yaşanan
sıkıntıları önceki yıllarda da bu yıl da  okul idaresi bakanlığa bildirmiş sendikamız ise  öğretim yılı başında basınla
paylaştığımız görüntülerde bu okulumuzun da görüntülerini paylaşarak gelecek olan tehlike için bakanlığı uyarmıştı.
Ancak bakanlık dikkate almamış çözüm üretmemiştir.

Eksik kadroları tamamlamayan bakanlık okul müdürlerimizi bilgilendirmeden usulsüzce telefoniyen yaptığı gö-
revlendirmelerle de ders kayıplarına ve tüm okullarımızda karmaşaya neden olmaktadır. Bakanlık bu konuda kendi
yayınladığı genelgeye kendisi uymamakta defalarca uyarmamıza rağmen  pedagojik açıdan da oldukça sakıncalı durum
yaratmaktadır. Bakanlık bu usulsüzlüğe derhal son vermelidir!

Altyapısıyla, donanımıyla, program içerikleriyle nitelikli, bilimsel, demokratik, laik, parasız, kamusal eğitim
anayasal haktır.

Bu hakkı  bakanlığın ve bu ülkeyi yönetenlerin gasp etmesine 
izin vermeyecek, bu yönde mücadeleye devam edeceğiz.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

28/10/2019
Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Vakfı Gereğini Yapmalıdır

Eğitim bakanlığı ve eğitim vakfı okul kantinlerini partizanca kiralamakta kantin işletmeyi ticari rant sağlanan bir
sektör haline dönüştürmektedirler. Bu şekilde partizanca kiralanan Anafartalar Lisesinin kantinin işletmecisi sağlık
karnesi olmayan, yatırımlarını yapmadığı işçi çalıştırırken yani SUÇ işleyip çocukların sağlığını tehlikeye atarken
bakanlık ve vakıf bu suçu seyretmektedirler. 

Vakfın belirlediği fiyatları umursamadan çocuklara yüksek fiyatla satış yaptığından ve hijyen koşullara
uymadığından okul müdürü tarafından uyarıldığında partisine güvenip okul müdürünü mafyavari bir şekilde tehdit
etme cüretini gösteren kantin işletmecisinin bu tavrı asla kabul edilemezdir. Bu şahsın bu okulun kantin işletmesindeki
usulsüzlüğü ve okul müdürüne karşı tavrı suçtur. 

Bakanlık, vakıf ve polis derhal gereğini yapmalı bu işletmecinin kantin işletme sözleşmesini feshedip daha fazla
çocuklara okula ve okul müdürüne zarar vermesinin önüne geçmeli, işlediği suçlar için cezalandırılmalı, bu ülkede ik-
tidar partisine yakınlığı olmakla yasaların üstünde olduğunu zanneden bu şahsa bu ülkenin yasalarla yönetildiğini ve
herkesin uymak zorunda olduğu hatırlatılmalıdır. 

Bakanlığı, eğitim vakfını ve polisi göreve davet ederiz.

Okullara devlet kaynaklı bütçeler ayrılmazken, okullarımız kendi imkanlarıyla kendilerine yetmeye çalışırken okul
kantinlerinin peşkeş çekilmesi bu ülkeyi yönetenlerin eğitimin de çocuklarımızın da umurunda olmadığının gösterge-
sidir. Eğitimi, kalitesini, niteliğini değil üniversitelerle, özel okullarla, devlet okullarıyla ticari sektör olarak gören ve
bu yönde politikalarını sürdürenlere karşı örgütlü gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 
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30/10/2019

Değerli Basın Emekçilerimiz, 

31 Ekim 2019, Perşembe günü (Yarın)  saat 10:00’da Bekirpaşa Lisesinde basın açıklamamız gerçekleşecek-
tir.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımızla,

04 Kasım 2019 
KTOEÖS-KTÖS Ortak Eylem ve Basın Açıklaması

Değerli Basın Emekçilerimiz,
Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza uygun olmayan atama yapan Kamu Hizmeti Komisyonunu ve okullarımıza,

batılılaşma, çağdaşlaşmayı işaret eden Atatürk’ü 10 Kasım’da anma genelgesi yollayıp, bir yandan da eğitimde
çağdaşlığın ve laikliğin karşısında politikalar izleyen iki yüzlü eğitim bakanlığını protesto etmek amacıyla

5 Kasım 2019, Salı (Yarın) 
10:00’da Kamu Hizmeti Komisyonuna•
11:00’de Eğitim Bakanlığına •

siyah çelenk koyacağız. 
Basın emekçilerimizin yanında tüm toplumumuza, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerimize bu eyleme destek

için çağrı yapar, ülkemizde çözüm, barış için, çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısı için birlikte mücadeleye davet
ederiz. 

Saygılarımızla,

Selma EYLEM                                                  Şener ELCİL 
KTOEÖS Başkanı                                        KTÖS Genel Sekreteri 

05.11.2019
KTOEÖS – KTÖS ORTAK BASIN BİLDİRİSİ 

Anayasamızın 1. maddesi devletin demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı laik bir Cumhuriyet
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olduğunu, milli eğitim yasamızın 5. maddesi ise bu doğrultuda bu devlet yapısını koruyan ve geliştiren yurttaşlar
yetiştirmeyi belirler. Bu yurttaşları yetiştirecek öğretmenlerimizin atamaları kamu hizmeti komisyonunca yapılır. 

Kamu Hizmeti Komisyonunun Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza aykırı 
atama yapması kabul edilebilir bir durum değildir.
Bu atama AKP iktidarının ideolojisi doğrultusunda elçiliğin kamuda yeni bir istihdam biçimi yaratma dayatmasıdır.

Bu dayatmayla elçilik ülkemizde siyasal İslam’ın kadrolaşmasını sağlamayı ve dini sembollerle toplumu bölmeyi hede-

flemektedir. Konu, kılık kıyafet konusu değildir. Konu ilahiyat kolejiyle, din işleri yasası, dairesiyle, vakıflar, dernekler,
tarikatlar, yurtlar, kuran kurslarıyla, görevlendirme öğretmen getirme dayatmasıyla sistematik dönüştürme hamleleridir.
Türkiye’ye bugün bakıldığında AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü tekçi, mezhepçi ve kendine özgürlükçü
politikalarıyla şekillendirmeye zorladığı toplum modeli açıkça görülmektedir. Din, vicdan, inanç ve düşünce
özgürlüğünü güvence altına alan laiklik, demokrasi ve çoğulculuk ilkesi ihlal edilmekte, zorunlu din derslerinin hak
ihlali olduğuna dair AİHM kararları yok sayılmakta, uygulanmamaktadır. Hukukun üstünlüğü, laiklik ve inanç
özgürlüğüyle ilgili evrensel değerlerle barışık olmayan ve bu ilkeleri tanımayan AKP iktidarı siyasal İslamcı tahakküm
siyaseti gütmektedir. Anayasayla belirlenmiş tüm vatandaşlarına eşit kamusal hizmet yerine, tek bir dini, mezhebi
beslemekte desteklemekte kollamakta, dayatmaktadır. 

Eğitimi dini referanslara göre düzenlemiş, tüm okulları kız veya erkek imam hatip haline dönüştürüp
eleştirel, akla ve bilime dayalı eğitimden uzaklaştırmıştır.

Çağdaş, demokratik gelişmiş ülkelerde kamu hizmetlerinin dinselleştirilmesi ve mezhepleştirilmesi mümkün
değildir. Dinsel ve inançsal alan o dinin ve inanç gruplarının kendi özel alanlarına bırakılır. Devlet, kendi dini
eğitimlerini kendi maddi imkânlarıyla sağlayan tüm bu kurumları denetlemekle, tarafsız olmakla ve inanç özgürlüğünü,
inanma ve inanmama hakkını korumakla yükümlüdür. Devlet, bir dini finanse etmez. Her dinin kendisini nasıl finanse
ettiğini şeffaflık ilkesi gereği denetler. Devlet,  dinler hakkında bilgilendirici olan dersin kültür olarak isteğe bağlı
olacak şekilde verilmesini sağlar. Bu anlayıştan uzak AKP iktidarı ülkemizde de siyasi, sosyal ve ekonomik dayat-
malarla ve elçilik aracılığıyla Türkiye’de yarattığı düzeni ülkemize de empoze etmeye çalışmaktadır. 

Özgürlük diyerek kılık kıyafet konusunda başlatılan süreç bugün en etkili araç olan eğitimde siyasal İslam
dayatmasıyla gerici dinci muhafazakâr kadına, çocuğa, özgürlüklere değer vermeyen, yok sayan bir toplum
modeli yaratma hedefine dönüşmüştür.

Bizler KTOEÖS ve KTÖS olarak yıllardır ülkemizde gelecek nesillerimizin çağdaş bilimsel temelde laik demokratik
kamusal eğitimi için mücadele etmekteyiz. Bizleri Türkiye düşmanı veya Rumcu diye nitelendirenler bilmelidirler ki
bizler Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde, çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapısında olan Türkiye’nin,
yurtta ve dünyada barışı savunan Türkiye’nin destekçisiyiz. 

Bizler ülkemizde çözüm, barış için çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısı için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
Tüm toplumumuzu, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerimizi 
birlikte mücadeleye davet ederiz.

KTOEÖS                                                                            KTÖS
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08/11/2019
Yaptığınız İkiyüzlülükle Kime Yaranmaya Çalıştığınızı Biliyoruz !
Bakanlık genelge göndererek 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak üzere
velileri öğrencileri ve öğretmenleri okula çağırıyor;
Tam da bu dönemde tek kelimeyle ‘ikiyüzlülük’ yapıyor!

Atatürk’ün devrimleriyle, ilkeleriyle işaret ettiği çağdaşlaşma, batılılaşma, laik demokratik eğitim ve toplum yapı-
sından tamamen uzak, Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza aykırı politikalar güderken,  yani 18 yaşından küçük çocuk-
larımıza ilahiyat kolejiyle Suudi Arabistan şeriat müfredatı uygularken, çocuklarımızın kuran kurslarıyla tarikatların
eline düşmesine ses çıkarmazken, 

kız çocuklarımızın başlarının kapatılmasına, yani çocuk istismarlığına, çocuk hakları ihlaline göz yumarken,  okul
ihtiyacı dururken cami yaparken, okullar öğretmensiz dururken 150 imam istihdamı sağlarken,  basınımıza desteğin
kesilip havuz medyası oluşturmayı hedeflerken, 

bir karikatür çizdi diye gazeteci hedef gösterilirken, 
yaptığı yayından dolayı bir gazetemiz ve gazetecilerimiz taşlanır linç edilmeye çalışılırken, 
kitaplar yasaklanırken, yani düşünce, ifade özgürlüğümüz tehdit altındayken,
yıllardır sürdürülen ekonomik siyasi sosyal dayatmalarla, nüfus politikasıyla gelirimiz, nüfus yapımız, altyapı ve

doğal kaynaklarımız, eğitimimiz, dilimiz, dinimiz, kısaca varlığımız tehlike altındayken 
yani kendi ülkemizde tahakküm altına alınarak yaşama özgürlüğümüz ortadan kaldırılırken, 
“özgürlük” diyerek dini sembollerle toplumumuzu bölme hamlelerine çanak tutarken, 
kamuda yeni bir istihdam biçimi yaratılmasını ‘özgürlük’ diyerek savunmak, rejim değiştirme isteğiyle siyasi İslam

dayatmasına ülkemizde boyun eğmek ÜLKEMİZE BİZE İHANETTİR.

Bu politikaları sürdüren hainler sakın bize Atatürk’ü anmaktan bahsetmesinler yüzleri yoktur!

Öğretmenlerimiz Anayasa ve Milli Eğitim Yasasının da içerdiği gibi ülkemizde Atatürk ilke ve devrimleri çerçe-
vesinde laik, bilimsel eğitimle çocuklarımızı yetiştirmeye devam edecek, dayatmalara boyun eğmeyecek, gerici, dinci
toplum değil, Atatürk’ün işaret ettiği evrensel değerleri benimsemiş çağdaş, demokratik bir toplum yapısı için mücadele
edecektir.

Yakanıza Atatürk rozeti takmaya bile korktuğunuz bu dönemde okullara gönderdiğiniz bu genelgeye gerek yoktur.

Öğretmenlerimiz Atatürk’ü anacak ve onun izinden gitmekten 
siz vatan hainlerine rağmen vazgeçmeyecektir!

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.)  

13/11/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

Okullar açılalı yaklaşık 2 ay olmasına rağmen okullarımızda eksik öğretmen ve altyapı sorunları devam etmektedir. 
18 Kasım 2019, Pazartesi, 1. Dönem ara sınavlar başlayacak olmasına rağmen öğretmen eksikliğinden çocuklarımız

bazı derslerden sınava giremeyecektir. Çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alan bakanlık bazı okullara ihtiyaç
olmadığı halde partizanlıkla öğretmen almakta, bazı okullarımızda ise derslerin boş geçmesine göz yummaktadır. 

Bu nedenle 14 Kasım 2019, Perşembe (Yarın) 
Şehit Zeka Çorba Ortaokulunda saat 10:00’da 
basın açıklaması yapılacaktır. 

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımızla,

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 
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14/11/2019
Öğretmen Eksikliklerinin Tamamlanmaması Durumunda 
Her Türlü Eylem Hakkımızı Kullanacağız !

Okulların açılması üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen hala daha okullarımızda altyapı ve okul eksikliği
yanında öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, hademe, sekreter eksiklikleri devam etmektedir.

Bakanlık partizanca, ihtiyaç olmadığı halde bazı okullara geçici öğretmen görevlendirmekte, ihtiyaç olan okullara
eğitimin hiçbir noktasına uymayan çözümler üretmeye çalışmaktadır. 

Şehit Zeka Çorba Ortaokulunda (Gönendere) resim ve bilgisayar öğretmeni 18 Kasım 2019 Pazartesi günü 1.
Dönem ara sınavları başlayacak olmasına rağmen hala eksiktir. 

Dersler boş geçmekte, ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAKKI GASP EDİLMEKTEDİR!

Boş geçen bilgisayar dersleri yerine ise bakanlık sadece 6 saat için 1 gün baskıyla bir bilgisayar öğretmeni okula
göndermeyi ve tümünün bir günde verilmesini öngörmüştür. Bakanlık, yeterli bilgisayar dahi olmayan bu okulumuzda
önce sınıfları birleştirme, dersleri azaltma sonra da tüm derslerin tek bir günde verilmesi talimatı vermiştir. 

Bakanlık, bunun hangi  pedagojik yaklaşıma uygun olduğunu bizlere açıklasın !

Yasa, tüzük tanımayan, kamusal eğitime yatırım yapmayan, eğitimin gericileştirilmesine göz yuman ve bizzat uygu-
layan, partizanca kararlar üreten bakanlık bunlara son vermelidir! 

Şehit Zeka Çorba Ortaokulunda ve eksik öğretmen bulunan diğer 6 okulumuzda 18 – 25 Kasım sınav haftası
süresince eksiklikler tamamlanmalıdır. Aksi takdirde bu okulumuzdan başlayarak eylemsel süreci başlatacağımızı
açıkça ifade ederiz. 

Çağdaş, Laik, Nitelikli, Kamusal Eğitim Bizlerin Derdidir!
Derdi Olmayan Yetkilileri Göreve Davet Ederiz !

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 
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22/11/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

22 Kasım 2019, Cuma (Bugün) 10:30’da  Atatürk Kültür Merkezi önünde KTOEÖS ve KTÖS protesto eylemi
gerçekleştirecektir. 
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.

Saygılarımızla,

Selma Eylem Şener Elcil    
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri

22/11/2019
“Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır”

“Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır” diyen Atatürk eğitimin ve bunun temeli ve uygulayıcısı olan
öğretmenlerin bir toplumun geleceğini şekillendirmede en önemli unsur olduğunu ortaya koymuştur.

Oysa Türkiye’de 12 Eylül cunta rejimi, aydın, ilerici çağdaş eğitimi savunan öğretmenleri bir bir katletmiş, yaptığını
örtmek amacıyla da  24 Kasım’ı öğretmenler günü olarak ilan etmiştir.  Bugün 24 Kasım öğretmenler günü olarak
kutlanırken, Atatürk’ün işaret ettiği kamusal, çağdaş, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitim ortadan
kaldırılmaya çalışılmakta, hak ve özgürlüklerden, demokrasiden, laik ve bilimsel dünya görüşünden yana olan
öğretmenler verdikleri örgütlü mücadele karşılığında çeşitli şekillerde cezalandırılmakta, işlerinden edilmekte,
ekonomik, sosyal ve özlük hakları gasp edilmekte, güvencesiz esnek çalıştırılmakta, eğitim sistemindeki tüm
aksaklıkların sorumlusu olarak gösterilmekte ve toplum gözünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de 1950’lerde ilerlemeye başlayan muhafazakâr dini ideoloji, 2002’den itibaren hızlanmış, eğitim sistem-
inin laik temellerden arındırılıp yeni bir ideolojinin yerini alması tasarlanmıştır. Tasarlanan bu eğitim sistemiyle, insan
hakları, demokratik, laik, çağdaş toplum yapısı ortadan kaldırılmış, muhafazakâr, dindar, kindar nesillerin devlet eliyle
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Örneğin bazı  önemli tarihi olaylar, Atatürk ve İsmet İnönü gibi cumhuriyetin kurucu
isimleri, evrim teorisi,  müfredattan çıkarılmış, evrensel değerler yerine değerler eğitimi ile eğitim eleştirel düşünmeyi
öğretmekten uzaklaştırılarak resmi bir ideolojiyi dikte etmeye yönelik bir hale getirilmiştir.  

Türkiye’de yürürlüğe konmuş bu neoliberal görünümlü, gerici, teslimiyetçi, çağdışı politikalar Kıbrıs’ın
kuzeyinde de dayatmalarla sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Bilimsel, laik eğitimden uzaklaşılarak anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırı  müfredat içerikleri uygulanmakta,
öğretmen ataması yapılmakta, küçük yaştaki çocuklarımızın camilerde, tarikat yurtlarında kuran kursu gerekçesiyle
beyinlerinin yıkanmasına göz yumulmakta ve hatta olanak sağlanmaktadır. Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin
mücadele gücü olan sendikalarını ortadan kaldırmak için yandaş sendika  kurdurulmakta,  yasalar çıkarıp öğretmenleri
bölerek gücünü zayıflatmak hedeflenmekte, göç yasasıyla geçim derdine düşürerek öğretmeni örgütsüzleştirmek, diz
çöktürtmek için her türlü asimilasyoncu baskıcı dayatmalara başvurulmaktadır. 

Toplumumuz, tarih boyunca, büyük mücadelelerle toplumsal varlığını sürdürmüş, kendi dinini, kültürünü, dilini,
benliğini korumuş, değerlerine sahip çıkmıştır.

Değerlerimiz ve toplumsal yapımız her türlü takiyye ve misyonerlik çalışmalarıyla dönüştürülmeye
çalışılmaktadır.

Okul yapılmamakta, kaynaklar, kadrolar kısıtlanmakta, buna karşılık camiler, külliyeler açılmakta, genç-
lerimiz atanma beklerken görevlendirme öğretmen getirilmektedir.

Öğretmenlerin iş yükü artırılmakta, eksik altyapılar, kitaplar, kalabalık sınıflar, güncellenmeyen tüzük ve yasalar,
yapılmayan özel eğitim ve rehber öğretmen yasaları, bu branşlarda yapılmayan atamalar gibi sorunlarla baş başa
ve  tamamen desteksiz bırakılmakta, yasal hakları toplum önünde sorgulanır hale getirilerek itibarsızlaştırılmaya
çalışılmakta, sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla yok edilmek istenmekte ve hatta bu yasanın devamını ve
hiçbir iyileştirme yapılmayacağı dayatması protokolün 1. Maddesi olarak yerini almakta ve hükümet edenler bunun
altına imza atmakta, yerine getireceği taahhüdü vermektedir.  

Her öğretmenler gününde öğretmene methiyeler düzen siyasilere sormak lazım;
ÖĞRETMENLERE, GENÇLERİMİZE VERDİĞİNİZ DEĞER BU MUDUR?

Aydın Öğretmenler; özgür, aydın, onurlu, laik öğretmen Atatürk’ün, Latin alfabesinin başöğretmenliğini
yaptığı gün olan ve öğretmenler günü olarak kutlanan 24 Kasım’da O’nun laik bilimsel eğitim, insan hakları, demokrasi,
çağdaş toplum, özgür ve toplumsal statüsü tartışılmayan öğretmen ilkelerinden yana olmaya ve savunmaya devam
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edecektir. 
Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, laik toplum yapısını dönüştürmeye çalışan dayatmalara, 
eğitime, öğretmen haklarına yapılan saldırı ve dayatmalara karşı boyun eğmeyecek, 
mücadeleyi sürdürecek, bilim yolunda, çağdaş değerler uğrunda 
gelecek kavgası, varoluş kavgası vermeyi sürdürecektir. 

Pakistan’da Taliban’a boyun eğmeyen ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan 17 yaşında Nobel Barış
Ödülünü alan genç aktivist Malala Yousafzai’nin söylediği gibi: 

“Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem Dünyayı değiştirebilir” 

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

27-11-2019
KTÖS-KTOEÖS
Ortak Basın Toplantısı

Bu Eğitim Bütçesi İle Eğitim Faaliyetleri Sağlıklı Sürdürülemez
UBP-HP Hükümeti’nin Meclise sunmuş olduğu eğitim bütçesi gerçeklerden uzak ve sendikaların eğitim/öğretim

faaliyetlerinin geliştirilmesi adına ortaya koyduğu önerilerini/taleplerini dikkate almadan hazırlanmıştır. Eğitimin en
büyük paydaşlarını dikkate almadan hazırlanan bu bütçe tasarısı ihtiyaçları karşılamayacağı gibi, kaynakların da israfını
getirecektir. 

Eğitim Bütçesi son beş yılın en düşük oranına sahiptir. 2013 yılında 14,2; 2015 yılında 13,8; 2018 yılında 12,6
olan eğitim bütçesi 2019/2020 yılı için 11,55 öngörülülmüştür. 2015 yılında 170 milyon Euro (524 milyon TL) olan
bütçe, 2020 yılında 157 milyon Euro (1 milyar TL) olarak öngörülmüştür. 2015 yılına kıyasla eğitim bütçesinde döviz
bazında % 7’lik bir gerileme göze çarpmaktadır. 

Mahalli kaynaklardan eğitim için yatırım kaynağı ayrılmaması ve Türkiye’nin bütçeye yapacağı borç/hibe
takviyesine göre vaziyet alınması ciddi bir belirsizlik oluşturmaktadır.

Eğitim Bütçesini incelediğimizde;
Mal ve hizmet alımları sıfırlanmıştır. •
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Okul Onarım ve Eğitim Binaları kalemleri sıfırlanmıştır.•
Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi ile Eğitim Programı Geliştirme•

Projesi kalemleri sıfırlanmıştır.
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Ek Çalışma Karşılıkları sıfırlanmıştır.•
İşçi Ücretleri ve Sosyal Sigorta kalemlerinde her daire için genel bir azalma vardır. •
Girne Püsküllü Bölgesi Anaokulu ve yeni Haspolat Meslek Lisesi İnşaat İsleri Projesi bütçesi sıfırlanmıştır.•
Sözleşmeli Personel kalemi iki katına çıkmıştır.•
Enerji alımları kalemlerinin tamamında yüzde 20-30 arası bir düşüş vardır.•
Giyim ve Kuşam alımları nedense 7 katına çıkmıştır.•
Temsil ve Tanıtma giderlerinde genel bir artış vardır.•
Yeni kadro alımları (ilköğretim pdr, orta eğitim özel eğitim, öğretmen eğitim yardımcısı, denetmen)•

için bütçe oluşturulmamıştır.
Eğitim Bakanlığı bütçesinde ‘2 milyon’, Maliye Bakanlığı bütçesinde ‘2,8 milyon’ TL ÖZEV’e ayrılırken,•

özel eğitim okullarını geliştirme projesine kaynağı belirsizdir ve sadece 1 milyon TL ayrılmıştır.
Kitap Basım Projesinde %25’lik bir azalma göze çarpmaktadır. •
Eğitim Programı geliştirme projesi sıfırlanmıştır..•
Burslardaki % 12,3’lük artış yeterli değildir.•
Her okula bütçe oluşturmak için bir kaynak ayrılmamıştır.•
Teknik techizat alımları, okullar için masa sandalye yapımı, okul onarımları projesi, kamera sitemi projesi,•

lojman bakım ve onarım projesi için olumlu gelişmeler mevcuttur.

Genel Bütçeyi incelediğimizde;
Siyasi partilere % 19,5 artış öngörmektedir.1
Tartışmalı bir konu olan okul taşımacılığına %20 artış öngörülmektedir.2
Bakanlıkların bütçelerinin içerisindeki “Dinlenme, kültür ve din hizmetleri kalemi” hatırı sayılır oranda3

artırılmıştır.
Göç Yasası’ndan göreve başlayan herkese ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzen-4

leme ve toplu iş sözleşmesi öngörülmemiştir.
Eğitimde süre ile ilgili herhangi bir kaynak belirtilmemiştir.5

Eğitim Bütçesine göre öğrenci başına yapılan kamusal harcama nedir?
OECD ülkeleri ortalama olarak kamusal eğitim için ilkokuldan liseye kadar öğrenci başına 10,520 Dolar

harcamaktadır. (1) Öğrenci başına ortalama kamusal eğitim harcaması OECD ülkeleri arasında değişkenlik göster-
mektedir. Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Türkiye gibi ülkeler ortalama 4,000 Dolar, Avusturya, Lüksemburg ve
Norveç gibi ülkeler ortalama 15,000 Dolar harcamaktadır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kamusal eğitimde (ilkokul seviyesinden lise son kademeye kadar) öğrenci başına düşen orta-
lama harcama 13,690 TL [2,437 Dolar/2,924 Dolar (PP)]. (2)

Bu ortalama ile Kuzey Kıbrıs en düşük ortalamalara sahip olan Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Türkiye gibi
ülkeler sıralamasında yer almaktadır.

Son söz
Eğitimin en önemli paydaşı olan sendikalarımız yasa gereği her yıl mali protokole çağrılması gerekmektedir. Eğitim-

öğretim ihtiyaçları temel alınarak ve tartışılarak bütçe hazırlanması gerekirken protokol masası hükümetçe berhava
edilmekte, yasaya aykırı davranılmaktadır. 

UBP-HP Hükümetinin yetkili sendikalara derhal mali protokol çağrısı yapması ve yasayı yerine getirmesi çağrısında
bulunuyoruz. 

Burak Maviş                                                                  Ozan Elmalı
KTÖS Eğitim Sekreteri                                             KTOEÖS Mali Sekreteri

Tablo 1:
ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM KURUMLARINDA NE KADAR HARCANIYOR?

OECD Ortalama Kuzey Kıbrıs
İlköğretimin ilk 
kademesinden 
lise son kademeye kadar   10,520 Dolar 13,690 TL [2,437 Dolar/2,924 Dolar (PP)]
İlköğretim 8,631 Dolar 11,103 TL [2,030 Dolar/2,436 Dolar (PP)]
Genel Ortaöğretim 10,010 Dolar 14,304 TL [2,547 Dolar/3,056 Dolar (PP)]
Mesleki Teknik 15,656 Dolar 24,270 TL [4,321 Dolar/5,185 Dolar (PP)]

(1) OECD bu karşılaştırmaları yaparken, ülkeler arası GSMH ve satın alma gücü paritesi göz önünde bulundurularak
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hazırlar ve piyasadaki döviz kuruna göre hesaplama yapar. Elimizde yeterli veri olmadığından dolayı, aynı
hesaplamaları ancak piyasa döviz kuru üzerinden kuzey Kıbrıs için yapabiliriz. Ortaya çıkan veriler satın alma gücü
paritesi göz önünde bulundurulursa dahi sıralamada çok büyük bir fark da yaratmayacaktır.

(2) İlköğretim kademesindeki her bir öğrenci için11,103 TL [2,030 Dolar/2,436 Dolar (PP)];
Ortaöğretim kademesindeki her bir öğrenci için14,304 TL [2,547 Dolar/3,056 Dolar (PP)]; 
Mesleki teknik kademesindeki her bir öğrenci için24,270 TL [4,321 Dolar/5,185 Dolar (PP)] gibi bir sonuç ortaya

çıkmaktadır.

05 Aralık 2019 

KTOEÖS-KTÖS Ortak Eylem ve Basın Açıklaması Duyurusu

Değerli Basın Emekçilerimiz,
6 Aralık 2019, Cuma günü (Yarın)  Eğitim Bakanlığının Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Planı Çalıştayını

gerçekleştireceği Golden Tulip Hotel önünde saat 09:30’da  KTOEÖS ve KTÖS olarak ortak eylem ve basın
açıklamamız gerçekleşecektir. 

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM                                                  Şener ELCİL
KTOEÖS Başkanı                                             KTÖS Genel Sekreteri

18/12/2019
Çocukların Sağlığı ve Can Güvenliği Tehlikeye Atılmaktadır!

Bu öğretim yılında da okullar açıldığından beri taşımacılıkla ilgili sıkıntılar hala devam etmektedir.
Değirmenlik Lisesinde tek bir otobüsle iki seferde farklı bölgelere öğrencileri taşıyan otobüs şirketi çocukların eve
2.30’ta varmalarına neden olmaktadır. Dün (17 Aralık 2019) ise söz konusu otobüsün frenleri patladığından öğrencilerin
evlerine daha da geç ulaşmalarına ve tehlikeli saatler yaşamalarına neden olmuştur. 
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Bakanlık ise ha bugün ha yarın diyerek durumu oyalamakta çözememektedir, çünkü partiler arası güç çatışmasından
yani, ulaştırma ve eğitim bakanlığı arasındaki siyasi çekişmeden olay çıkmaza girmekte bunun bedelini de çocuklarımız
ödemektedir.

Oğuz Veli Ortaokulunda kayıt kabul tüzüğüne uygun kayıt yaptıran öğrencilerin bir kısmından ise taşımacılık
tüzüğüne uymadığı gerekçesiyle ücret talep edilmektedir. Bu çocuklar ilkokula başlarken ikamet yerlerine bakılmaksızın
oğuz veli ortaokulunun kapsam alanındaki bir okula kayıtları kabul ediliyorsa bugün ikamet yerlerinden dolayı ücret
talep etme hakkınız da olamaz. Geçmişte bilerek yaptığınız yanlışı bugün çocuklara ve velilere ödetmeniz haksızlıktır. 

Eğri gemi doğru sefer mümkün değildir!
Yasa ve tüzüklere öncelikle bakanlık uymalıdır!
Bir başka okulumuzda taşımacılık yapan şoförlerimizden bazıları okul müdürüyle tartışmaya girmekte, hakarete

varan ifadeler kullanmakta, keyfi tavırlar sergilemektedir. Bakanlığın bilgisi olmasına rağmen bu konuda herhangi bir
irade ortaya konmamaktadır. Denetim yaptırım kimde, kim amir belli değildir.

Bir başka okulumuzda taşımacılık yapan şoförlerden biri taşıdığı kız öğrencilerden birinin cep telefonuna uygun
olmayan mesajlar atmış olay polise yansıtılmıştır. Bu olay denetimin yerlerde süründüğünün göstergelerinden biridir.

Araçların yaşını, şoförlerin sağlık durumlarını, çalışma izinlerini denetleyecek, 
düzenli şekilde kontrol edecek bir sistem oluşturulmalıdır!  Aksi takdirde yaşanan ve yaşanacak olan tüm

felaketlerin sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır!
Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde taşımacılıkta yolsuzluk meselesi gündeme getirilmiş ancak devamı getirilip

sonuca ulaştırılmamıştır. Görünen odur ki partizanlık bu konuda da ‘dokunulmazlığı’ getirmiştir.
Eğitim bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı arasındaki torpil konusunda gerçekleşen güç savaşına son verilmeli,

taşımacılıkta partizanca yaklaşımlar bitirilmeli, kullanılan otobüsler,  şoförleri denetlenmeli, birilerine rant
sağlamayı değil öğrencilerimizin sağlıklı ve güvende taşınmasını olması gerektiği gibi önceliğine koyma
sorumluluğunu göstermelidir.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

23/12/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

23 Aralık 2019, Pazartesi (Bugün) saat 11:30’da ,  Değirmenlik Lisesi’nde
‘Değirmenlik Lisesi’nde yaşanan öğrenci taşımacılığındaki kaosla ilgili basına açıklama yapılacaktır.’

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımızla,

23/12/2019
Öğrenci Taşımacılığında Yaşananlara Son Verilmelidir

Değirmenlik Lisesi’nde taşımacılıkla ilgili yaşanan kaos okullar açıldı açılalı devam etmektedir. Balıkesir-Meriç
kapsam bölgesindeki öğrenci sayısı artmış olmasına rağmen taşıma izni olan tek otobüs iki seferde öğrencileri
taşımaktadır. İkinci yol taşınan çocuklarımız öğleden sonra evlerine geç gitmekte, sabahları daha erken evlerinden
çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum hem sağlıklarını etkilemekte hem yağmur soğuk altında beklemelerine
neden olmakta hem de geçen hafta söz konusu otobüste yaşanan arıza nedeniyle can güvenlikleri tehlikeye atılmaktadır.
Ulaştırma ve Eğitim Bakanlığı arasındaki taşıma izni çekişmesi son bulmamakta okullar açıldığından beri süregelen
bu durumun bedelini öğrenciler ödemektedir. Bu durum hükümet edenlerin acizliğidir.

Okul idaresi ve sendikamız defalarca eğitim bakanlığıyla görüşme yapmış olmasına rağmen hala daha sorun
çözülmemiştir. Okul idaresi ve öğretmenlerimiz tek otobüsle iki defa taşınmayı bekleyen öğrencilerimizin güvenli bir
şekilde beklemeleri ve otobüse binmelerini geç saatlere kadar özveriyle sağlamaya çalışmaktadır. Ancak hükümet
edenlerin siyasi çıkar kaygılarından kaynaklanan çekişmeleri sonucu kaos devam etmekte öğrencilerimiz kurban
edilmektedir. 

Uzun süredir tartışılan, sıkıntılar yaşanan ve gelecekte çok daha büyük sıkıntılar doğuracak olan öğrencilerin
taşınması konusunda yanlışlara devam edilmektedir. Geçmişte bu konuda 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
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yapılmamaktadır. Taşımacılık Tüzüğünün gereklerinin yerine getirilmemesi yanında, tüzükteki anomaliler büyük riskler
oluşturmakta, partizanlığa prim verilmektedir. Bu konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir 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.

Katılımcı bir anlayışın, şeffaflığın ve denetimin olmadığı, şaibelerin ortalıkta dolaştığı mevcut taşımacılık düzeninin
sürdürülmesi okullarımıza ve çocuklarımıza faydalı, güvenli bir şekilde hizmet verilmesi yönünde bir gayret sarf
edilmemesi, rant sistemi şüphelerini artırmaktadır. Eğitim bakanlığına hiç zaman kaybetmeden şaibeleri ortadan
kaldıracak adımlar atma çağrımızı yineliyoruz. Aksi takdirde yaşanacak felaketlerin sorumlusunun eğitim bakanlığı
olacağının bir kez daha altını çiziyoruz. 

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 
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09/01/2020

Basına Davet
Değerli Basın Emekçilerimiz,
10 Ocak 2020 Cuma gün saat 11.30’da Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulunda basın açıklaması yaparak asılsız id-

dialarla öğretmenlerimiz ve bu okulumuzla ilgili itibarsızlaştırıcı haber yapan, kamuoyunu yanıltan basın kuruluşunu
protesto edeceğiz.

İlgi göstereceğinizi ümit eder iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

10/01/2020
Öğretmeni İtibarsızlaştırma Politikalarına Karşı Bakanlık Ne Yapıyor?

Eğitimin ve bunun temeli ve uygulayıcısı olan öğretmenler bir toplumun geleceğini şekillendirmede en önemli un-
surdur. Toplumun aydın ve ilerici kesimini oluşturan, hak ve özgürlüklerden, demokrasiden, laik ve bilimsel dünya
görüşünden yana olan öğretmenlerimiz örgütüyle yani sendikasıyla birlikte ortadan kaldırılmak istenen kamusal, çağdaş,
fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitim mücadelesi vermektedir. Karşılığında ise çeşitli şekillerde cezalandırılmakta,
ekonomik, sosyal ve özlük hakları gasp edilmekte, eğitim sistemindeki tüm aksaklıkların sorumlusu olarak gösteril-
mekte ve toplum gözünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’de eğitimde yürürlüğe konmuş ve toplumsal yapıyı değiştirip kindar, dindar nesiller yetiştirmeyi hedefleyen
neoliberal görünümlü, gerici, teslimiyetçi, çağdışı politikalar Kıbrıs’ın kuzeyinde de dayatmalarla sürdürülmeye çalı-
şılmaktadır. Bilimsel, laik eğitimden uzaklaşılarak anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırı müfredat içerikleri uygu-
lanmakta, öğretmen ataması yapılmakta, küçük yaştaki çocuklarımızın camilerde, tarikat yurtlarında kuran kursu
gerekçesiyle beyinlerinin yıkanmasına göz yumulmakta ve hatta olanak sağlanmaktadır. 

Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin mücadele gücü olan sendikalarını ortadan kaldırmak için yandaş sendika
kurdurulmakta,  yasalar çıkarıp öğretmenleri bölerek gücünü zayıflatmak hedeflenmekte, göç yasasıyla geçim derdine
düşürerek öğretmeni örgütsüzleştirmek, diz çöktürtmek için her türlü asimilasyoncu baskıcı dayatmalara başvurul-
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maktadır. 
Değerlerimiz ve toplumsal yapımız her türlü takiyye ve misyonerlik çalışmalarıyla dönüştürülmeye çalışıl-

maktadır.
Okul yapılmamakta, kaynaklar, kadrolar kısıtlanmakta, buna karşılık camiler, külliyeler açılmakta, gençlerimiz

atanma beklerken görevlendirme öğretmen getirilmektedir. Öğretmenlerin iş yükü artırılmakta, eksik altyapılar, kitaplar,
kalabalık sınıflar, güncellenmeyen tüzük ve yasalar, yapılmayan özel eğitim ve rehber öğretmen yasaları, bu branşlarda
yapılmayan atamalar gibi sorunlarla baş başa ve tamamen desteksiz bırakılmakta, yasal hakları toplum önünde sorgu-
lanır hale getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla yok edilmek isten-
mektedir. 

Tüm bunlarla sendikasıyla örgütlü mücadele eden öğretmenlerimize ve kamusal eğitime ince hesaplarla ve
asılsız iddialarla zarar verilmeye çalışılmaktadır.

Bu okulumuzla ilgili (ŞTO) asılsız iddialar yayınlanmıştır. Okulda eksik öğretmen kadrosu yoktur. Öğretmenlerimiz
ve okul idaremiz özverili şekilde eğitim vermekte üstlerine düşen görevi layıkıyla yapmaktadır. Bu haberi yapanlara
sormak isteriz; bunu yaparken amaç nedir? 

Bakanlığa sormak isteriz, öğretmeni itibarsızlaştıran, kamusal eğitime zarar veren bu haberlerle ilgili ne
yaptı, ne yapacak?

Sendikamız ve öğretmenlerimiz çağdaş laik eğitim ve toplum yapısı için, tüm itibarsızlaştırma politikalarına karşı,
asılsız iddialara göz yuman ya da çanak tutan basiretsiz siyasilere karşı mücadele etmeye devam edecektir.

KTOEÖS olarak eğitim bakanlığını göreve davet eder eğitimimiz, öğretmenlerimiz, toplum yapımız için ta-
rafsız, ilkeli, onurlu kararlar ve politikalar üretmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

23/01/2020
Uluslararası Eğitim Günü: Öğretin, Öğrenin, Geleceği Şekillendirin

Uluslararası Eğitim Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2018 yılında ilan edilmiştir. Bu yıl 24 Ocak
2020’de dünya çapında kamusal, nitelikli eğitim için mücadele eden tüm eğitimciler tarafından ikinci kez kutlanacaktır. 

Bu günün ilan edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Yıllar boyunca kamusal, nitelikli eğitim için yürütülen evrensel
kolektif çabalar ve yorulmak bilmeyen savunuculuk sayesinde, eğitimle daha iyi bir dünyaya ulaşmanın öneminin gi-
derek daha fazla önem kazandığının göstergesidir. 

Bu yılki günün teması “İnsan, Evren, Refah ve Barış İçin Öğrenme” dir. “Öğret, Öğren, Geleceği Şekillendir”
sloganı altındaki evrensel amaç barış içinde, huzurlu ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin rolünü vurgulamaktır.
Nitekim, sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve iklim değişikliği eğitimi de dahil olmak üzere nitelikli eğitim, 17 Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedefinin tamamının başarısında merkezi bir öneme sahiptir.

Bununla birlikte, sendikamızın uluslararası alanda üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin uygulanırlığını takip etmekte ve hükümetlerin şu anda 2030 yılına kadar herkese nitelikli eğitim sağlama
hedefinde başarısız olduğunu gözlemlemektedir. 

Dünya çapında öğretmenler ve eğitimciler 5 temel zorlukla karşı karşıya bırakılmıştır. Öğretmen eksikliği sorunu
olmasına rağmen, çok fazla öğretmenin statüsü düşürülmüş, istihdam ve çalışma koşulları ağırlaştırılmış ve bu da öğ-
retmenlik mesleğini cazip olmayan bir meslek haline getirmiştir. İnsan hakları ve örgütlenme hakları ihlal edilmekte
ve eğitimciler politika geliştirmeye yeterince katılmamaktadır. Kamu hizmetleri genellikle yetersiz finanse edilmekte
ve eğitimin özelleştirmesi yaygınlaşmaktadır. Eşitsiz, adaletsiz eğitim olanakları dar gelirli ve dezavantajlı kişilere
karşı ayrımcılık yaratmaktadır.

Tıpkı Dünya Öğretmenler Günü gibi, bu önemli günde de kamusal, nitelikli eğitim gailesi taşıyan dünya çapında
tüm öğretmenler ve sendikalarının seslerinin duyurulması için bir fırsattır. Gün, eğitimi temel bir insan hakkı ve ka-
musal olarak yeniden teyit etme günüdür. Nitelikli öğretmenlerin nitelikli eğitimin merkezinde olduğunu tekrar
teyit etmek için bir fırsattır. Ayrıca hükümetlere eğitime yatırım yapmaya, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir ço-
cuğun ücretsiz kamusal, nitelikli eğitim alma haklarından mahrum kalmadığından emin olunması çağrısında bulunul-
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maktadır. 

BM, gün dolayısıyla New York’ta üst düzey bir etkinliğe ev sahipliği yapacak, dünyanın dört bir yanından kuruluşlar
ve bireyler günü çeşitli şekillerde kutlayacaktır. Eğitim Enternasyonali sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin önemine
dikkat çekmekte ve hükümetlere bu yönde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini acilen uygulamaları için çağrı yapa-
caktır.  

Kıbrıs’ın kuzeyinde de 24 Ocak Uluslararası Eğitim Gününde sendikamız demokratik, laik, bilimsel, ka-
musal, nitelikli eğitimin her çocuk için temel bir hak olduğunu hükümet edenlere ve eğitim bakanlığına hatırlatır,
bir kez daha kamusal eğitime ve öğretmene yatırımın 

geleceğe yatırım olduğunu vurgularız.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

29/01/2020
Eğitim Bakanlığı Siyasi Kaygılarla Politikalar Sürdürmekten Vazgeçmelidir

Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımlarında eğitim adına değil partizanca gibi görünen adımlar atmaktadır. KTOEÖS
olarak soruyoruz;

1. Okullarımızda seçmeli ders açma öğretim yılı başında yapılır ve öğrencilere ders seçme hakkı verilir.
Tüm programlar da buna göre yapılır. Öğretim yılı ortasına geldiğimiz bu günlerde seçmeli bir ders için neden kadro
artırımı yapılmış ve öğretmen alımı yapılmıştır?

2. Neden bu seçmeli ders seçilmiş, diğer seçmeli ders branşları da seçilip atama yapılması düşünülme-
miştir?

3. Tüm okullarda öğrenciler seçmeli derslerini seçmiş, programlar ona göre yapılmış, öğretmen kad-
roları da ona göre planlanmış iken hangi okul veya okullarda ders programları ve seçmeli dersleri kaos yaratacak şekle
dönüştürülüp bu yeni atamaların görev yapması sağlanacaktır?

4. Bakanlığın seçmeli derslerle ilgili, özellikle yabancı dil seçmelileriyle ilgili olması gereken ilke,
kriter ve hedefi var mıdır? Olsaydı bu çerçevede planlama yapılması, müfredat ve kadroların ona göre belirlenmesi
gerekmez mi?

5. Bu öğretim yılı başından beri eksik olan bazı kadroların ataması yapılmamışken, atama bir seçmeli
derse ve bunun yanında başka bir branşa yönelik yapılmıştır. Buna ihtiyaç var mıdır? Varsa nerdedir?                                                 

Eğitim Bakanlığı nakillerde ve ihtiyaçların belirlenmesinde sendikamızla yasa gereği istişare etmek zorun-
dadır. Bu istişare yapılmadan keyfice sadece bazı branşlarda gizlice yapılan bu kadro artırımları siyasi yatırım
olarak görünmektedir.

Atama bekleyen öğretmenlerimiz sırada beklerken bir taraftan TC’den öğretmen görevlendirmesi, diğer taraftan
planlama yapılmadan partizanca yapılan atamalar adaletsizlik yaratmaktadır. Bu kabul edilebilir değildir. 

Bakanlığa siyasi kaygılarla politikalar sürdürmekten vazgeçmesi için çağrı yaparız. 

Bakanlığın tüzükler, yasalar, okul yapımı ve altyapıların tamamlanması, kantinler ve taşımacılıkla ilgili sorunlara
çözüm üretmesi için sorumluluklarını yerine getirme yükümlülüğünü hatırlatırız. Eğitimde yaşanan tüm sorunlara ta-
rafsız, eşitlik ve adaleti gözetecek çözümler üretmek için, toplumumuzu, çocuklarımızı ileriye taşıyacak nitelikli, ka-
musal eğitimin geliştirilmesi için sendikamızın desteğe hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyarız.

Selma Eylem
Başkan

(Yönetim Kurulu a.) 

30/01/2020
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Değerli Basın Emekçilerimiz, 

31 Ocak 2020, Cuma günü (Yarın) 
saat 10:00’da İskele Bekirpaşa Lisesinde öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize yapılan hakaretleri pro-

testo etmek amacıyla basın açıklamamız gerçekleşecektir.
İlgi göstereceğinizi ümit eder, iyi çalışmalar dileriz. 
Saygılarımızla,

20 Şubat 2020
Eğitim Bakanlığı Tahakküm Altındadır

Sendikamız, eğitim bakanlığının okullara gönderdiği çalıştaya katılmama kararı almış ve öğretmenlerimize bu
yönde çağrı yapmıştır. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına bağlı Kül-
türel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığının Eğitim Bakanlığına 07.02.2020 tarihinde gönderdiği “Anadolu Tarih ve
Kültür Birliği Buluşmaları, KKTC Programı” konulu yazı uyarınca düzenlenmesi planlanan çalıştaya katılmama ka-
rarını şu nedenlerle almıştır;

1-) Öğrencilerimize çatışma kültürü, tarihsel düşmanlıklar değil, barış kültürü, çok kültürlülük ve farklılıklara saygı
göstermek gibi değerlerin aktarılması gerekmektedir.

2-) Çalıştayın konuları belli bir amaca hizmet etmek için seçilmiştir ve son günlerde dozu artırılarak Kıbrıs Türk
toplumunu aşağılayanlara destek görüntüsü vermektedir.

3-) Kıbrıs adasının 1571 öncesine ait binlerce yıllık tarihi vardır. Çalıştaydaki konu başlıkları sadece 1571 yılı son-
rasına ait ve sadece siyasi tarih içeriklidir.
Bu durumda hem adanın binlerce yıllık ta-
rihi, hem de Kıbrıslı Türklerin sosyal, kül-
türel ve ekonomik tarihi yok sayılmıştır.

4-) Tarih, siyasi dernek, vakıf vs. çalış-
malarının siyasi arenalarda sonuçlandırıla-
cağı bir alan değil, bilimsel çalışmaların
titizlikle yapıldığı, objektif/eleştirel bir
bakış açısıyla, belgelerle ve tüm detayla-
rıyla ortaya konulduğu bir bilimdir.

5-) Çalıştay aracılığı ve seçilen konu
başlıkları açısından öğrencilere resmi, ulu-
salcı ve muhafazakar bir bakış açısı kazan-
dırılması amacını taşımaktadır. Bizler,
sorgulayan, eleştiren, çoklu bakış açısına

sahip, tarihini nesnel bir şekilde değerlendirebilen eğitim anlayışını savunmaktayız.
6-) Toplum mühendisliği ile Kıbrıs Türk toplumunun genç nesillerinin nasıl düşünmesi, davranması gerektiği bi-

limselmiş gibi gösterilmektedir. Kıbrıs Türk toplumuna şekil verilmesi gayreti vardır.
7-) Çalıştayın hazırlanış şekli ve içeriği, başka bir ülkenin ideolojik kurumunun eğitim bakanlığımız üzerindeki ta-

hakkümünü bir kez daha göstermiştir.
8-) Bu çalıştayı kimler hazırlamıştır? Konu başlıkları hangi kıstaslara göre belirlenmiştir? Okullarımızda görev

yapan yüzlerce tarih öğretmenimizin fikri sorulmamış, öğretmenlerimiz dışlanmıştır.
Kendi öğretmenini, sendikasını dışlayan, yok sayan bir anlayış kabul edilebilir değildir!
Kendi eğitim sistemimiz, kendi belirleyeceğimiz müfredat içerikleriyle barış kültürü oluşturacak objektif yaklaşım

ve etkinliklerle oluşturulması, demokratik katılımcılık ilkesiyle tüm eğitim paydaşları dahil edilerek şekillenmelidir.
KTOEÖS olarak bu ilke ve hedefle yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye her zaman olduğu gibi hazır ol-

duğumuzu bir kez daha belirtiriz.
Selma EYLEM

Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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9 Mart 2020

Mesleğimizi Ayaklar Altına Almanıza Asla İzin Vermeyeceğiz!

Lefkoşa Türk Lisesinde yaşandığı öne sürülen, polise de intikal eden ve eğitim bakanlığının soruşturmakta olduğu öğ-
renci istismarı olayı tüm toplumumuzu olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.

Sendikamız ilk ihbar geldiği andan itibaren yasanın da emrettiği şekilde eğitim bakanlığıyla istişare içinde olmuş, ger-
çeğin ortaya çıkması için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için öğretmenlerin açığa
alınmasına onay vermiştir. Disiplin kurulu üyelerimizden olan zanlı öğretmenlerden biri ise disiplin kurulu üyesi olarak
bu süreçte çalışmasının etik değerlere aykırı olacağından hareketle sendika tüzüğümüze uygun olacak şekilde disiplin
kurulumuz tarafından görevinden alınmıştır.

Sendikamız bakanlığın sürdürdüğü yasal soruşturma sürecini takip etmektedir. Kısacası üzerine düşen tüm görevleri
sorumluluklarından kaçmadan yerine getirmiş ve getirmektedir.

Ancak ne yazık ki bir kısım medya ya da kendini gazeteci diye nitelendiren bazı ‘kalemşörler’ yazdıklarından zarar
görecek olan hiçbir kişiyi özellikle çocukları düşünmeden, soruşturmanın seyrini etkileyecek, toplumdaki infiali daha
da büyütecek şekilde haber yapmakta, aldıkları talimat uyarınca yaşanan bu olayı tüm öğretmene ve örgütlerine mal
etmeye, toplum önünde küçük düşürmeye,  öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu asla kabul edilemezdir.
Böyle fütursuzca yayın yapan bir kesim medya  için  medya etik kurulunu göreve davet ederiz. Ayrıca babasına ve an-
nesine yıllardır okul kantinlerinin peşkeş çekildiği, örneğin Atatürk Meslek Lisesi kantininin önceki bakanlık yetkilileri
tarafından 9 yıllığına! babasına  kiralandığı, ancak bu şahsın hijyen koşullarına uymadığından çocukların zehirlenme-
sine, keyfi fiyat uygulamasına, çalışma izinsiz personel çalıştırmasına, sözleşme gereklerine uymamasına rağmen ne
şimdiki ne de önceki eğitim bakanlıklarının ne hikmetse sözleşmesini iptal edemediği kalemşörlerden birinin neden
sendikamıza saldırdığını, neden yazılarıyla Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yaptığını, desteği nerden aldığını çok iyi anlıyoruz.
Kendisine ve tüm öğretmen camiasına ve sendikalarına saldıranlara karşı dimdik ayakta duracağımızdan, asla ödün
vermeyeceğimizden, kokuşmuş düzene çomak sokmaya, hak ve adalet için her türlü mücadeleyi vermeye devam ede-
ceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır!

KTOEÖS herhangi bir suçu ya da suç şebekesini bugüne kadar korumamıştır, korumayacaktır. Demokrasinin, adaletin
hakların yanında istismarın, baskının karşısında olmuştur, olmaya devam edecektir.

KTOEÖS kişileri peşin yargılamanın ya da kişilerin yargılanmalarının siyasi çıkarlar gözetilerek üstünü örtmeye ça-
lışılmasının karşısında olmuştur, olmaya da devam edecektir.

Kişilerin yargılanma sonucunda suçlu bulunmaları halinde ne cezaları varsa çekmelerinin de savunucusu olmaya devam
edecektir.

Kişiye göre, duruma göre esneyenlerin “mal bulmuş mağribi” gibi hem bazı medya, hem de bazı sosyal medyacıların
münferit bir olayda öğretmene ve KTOEÖS’e saldırmalarının nedenini toplumumuz çok iyi bilmektedir.
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Bilimsel, laik eğitimi savunan sendikamıza başta CENGAVER kesilen sonra da her zaman olduğu gibi aniden dönen-
lerin ilahiyat üzerinden politika yaparak saldırmalarının nedenini ya da nedenlerini de çok iyi bilmektedir.

Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir. Rant uğruna, birilerinin talimatını yerine getirmek için bu mesleği ayaklar
altına almanıza izin vermeyeceğiz!

Ortaya çıkan bu olayla eğitim sistemimizde müfredat içeriklerinin güncellenmesi, düzenlenmesi, denetimin özellikle
bölüm ve atölye şeflik kadrolarının tamamlanarak iç denetim mekanizmasının sağlanmasının, hizmet içi eğitimlerin,
aile eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğitim bakanlığı bu konuda üzerine düşen gör-
evi yapmalıdır. Sendikamız her türlü desteği  vermeye hazırdır.

Bu olayla ilgili tüm toplumumuzu sağduyulu olmaya davet ediyoruz. İddiaların gerçek olması durumunda bu öğret-
menlik mesleği açısından kabul edilebilir olmaz, gerekli ceza verilmelidir ancak unutulmamalıdır ki olay hala soruş-
turma aşamasındadır.

Çocuk hakları, insan hakları ilkeleri bu süreçte göz önünde bulundurulmalıdır.

Bakanlık yürüttüğü soruşturmayı ivedilikle tamamlayıp sonuçlandırmalı, en köklü liselerimizden biri olan LTL’nin,
öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmelidir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)
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123

Göç Yasası Mücadelesi



Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan ve Kamu reformu Yasasıyla
da kalıcı hale getirilmeye çalışan Göç Yasasıyla ilgili mücadelemiz

devam etmektedir. 

Öğretmen statüsünü sürekli olarak düşürmek, öğretmenlik mesleğini
sıradanlaştırarak toplumları köleleştirmek isteyen anlayışlara seyirci

kalmayacağız. 

Alım gücü her geçen gün gerilemesine rağmen zamlarla tüm çalışanları
açlık sınırı ve altında yaşamaya mahkum eden,   öğretmenlerin
kazanılmış haklarına sürekli saldıran, artan sorunlar karşısında

öğretmene hiçbir destek sağlamayanlar, ayni işi yapan öğretmenleri
farklı farklı yasalara bağlayarak anayasaya aykırı, gayri ahlaki ve adil

olmayan Göç Yasasını kaldırma taahhütlerini, seçimler öncesi verdikleri
tüm sözleri unutarak kalıcı hale getirmek istemektedirler.

Buna izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizlik son bulana kadar mü-
cadelemizden yılmayacağız!
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25.01.2019
GÖÇ YASASINA ve Haklarımızın Gasp Edilmesine Seyirci Kalmayacağız

 Yönetim Kurulumuz 2012 Yılından, itibaren ciddi bir çalışma ve mücadele içerisine girmiştir. Birçok eğitim, eylem
den sonra 2015 yılını “Göç Yasası ile Mücadele Yılı” ilan etmiştir. Temel amaç tüm öğretmenlerimizi “Tek Yasa” ile
eşit haklar altında birleştirme ateşini hiç söndürmeden, konjektürel olarak da ortam müsait olduğunda ateş büyütülerek
ve sonuç alınmak için çabalar yoğunlaşmaktır. Mücadele aynı dik duruş ve kararlılıkla devam ettirilmektedir.

 Sermaye kendi krizini atlatabilmek uğruna yeni kaynak olarak gördüğü kamusal alanları, özel sektöre peşkeş çek-
mek için her politikayı ileri götürmeye çalışmaktadır.

 Devlet okullarına bilinçli olarak yatırım yapılmamakta, her yıl müdür, muavin, öğretmen, hademe, sekreter eksik-
likleri ve bütçe yetersizliği ile kamusal eğitim zayıflatılmaktadır.

 Özelleşen eğitimde kamusal hizmeti veren öğretmen de niteliksizleştirilerek, itibarsızlaştırılarak sorunlar altında
ezdirilerek, geçim derdine sokularak, tamamen etkisiz eleman yapılmak istenmektedir. Sorun GÖÇ yasası ile birlikte
ciddi bir saldırı sorunudur. Karmaşık olan  bu saldırıya verilecek cevap da oldukça planlı, örgütlü ve stratejiye dayalı
olmalıdır.

 Öğretmenleri bazı standartlarla kontrol etmek, bencilleştirmek, dayanışmaları yerine rekabete sokmak bir politika
ve strateji haline gelmiştir. 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
örgütlülüğünü dağıtmak için çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim sisteminin içi sürekli boşaltılmakta, metalaşmakta,
gericileşmektedir. Bununla birlikte Öğretmen itibarsızlaştırılmak, Sendikası elinden alınmak istenmektedir. Bütün
planlı politikalar bu doğrultuda işletilmektedir.

2008'den sonra mesleğe giren öğretmenlerin;
Emeklilik yaşı 60'a çıkmıştır.
Kadın öğretmenlerin 1/5 yıpranma payı kaldırılmıştır.
Emeklilik ekstra yatırıma bağlanmıştır.
Emeklilik maaşı azaltılmıştır.
Prim kesinti oranı (%13) artırılmıştır.
Sağlık sigortası kesintisi başlatılmıştır.
Sağlıktan yararlanma belirli süre prim yatırmaya endekslenmiştir.

2011'den sonra mesleğe giren öğretmenlerden ek olarak:
Tüm ek tahsisat ve ücretler kaldırılmıştır.
2. Üniversite gibi barem için artışlar kaldırılmıştır.
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Maaş topuna 17 yıl yerine minimum 32 yıl koşulu getirilmiştir
Otomatik barem kaldırılmıştır.
Derece atlama siyaseten belirlenecek“performansa” bağlanılmıştır.
Maaşlar yaklaşık %40 azaltılmıştır.

Ne yapılmak istenmektedir?
İstihdam biçimi değiştirilmek istenmektedir
Geçici, sözleşmeli istihdam ile işsizler devreye sokularak iş bulma, geçim derdine düşmüş öğretmenin şükranla

devam etmesi istenmektedir.
Maaş garantisi siyasi performansa bağlanarak öğretmenin kaderi siyaseten ele alınmak istenmektedir.
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 istenmek-
tedir

2012 yılından itibaren iyi bir eğitimden sonra sürekli, eylem ve doğru stratejiler uygulayarak kavgayı özel-
likle ateşleyen, ZİNCİRLİLER eylemlerini yapan KTOEÖS, GÖÇ YASASINDA somut ne kazanmıştır?

1-PERFORMANS uygulamasının geçmesi engellenmiştir. Otomatik barem devam ettirilmiştir.
2- Derece atlaması ortadan kalkarak, en üst dereceye her öğretmenin çıkması sağlanmıştır.
3- Tüm Öğretmenlere hazırlık ödeneği tahsisatı alınmıştır.
4- Özel sektör ile aynı olan yasada örgütlü olan kesimlerin maşları 2 kat artmıştır.
5-Sağlık sigortası kesintileri engellenmiştir.
6- Öğretmenlerin yatırımları fon kurulmasa da Sigortalara yapılması denetim altına alınmıştır.
7-   2-3 kez GÖÇ YASASI mağdurlarına ek artış yapılmıştır.
8- Bütün kamuoyu bu konuda duyarlılık kazanmış, kamu vicdanında GÖÇ YASASINA kaldırılma baskısı

yaratılmıştır.
9- 2. Üniversitenin baremlerinin kazanılması.

Öğretmen ne kaybedecek ?
- 3-5 yılda 2008 sonrası öğretmen çoğunluğa ulaşıp tüm öğretmenlerin düşük haklarda eşitlenmesi gündeme gele-

cektir.
- Öğretmenden tasarruf için A Öğretmen, B Öğretmen, kol, sınıf gibi denklikler kaldırılmak istenecektir.
- Kamu reformu adı altında eğitimde hiç bir gaile taşımayanlar öğretmeni terbiye etmek için tam gün, eğitimde
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kalite vs. gibi konular tartışmaya başlanarak öğretmene yönelik toplumsal bir linç kampanyası başlatılacaktır.
- 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.
- Geçici istihdam modeli yaratılarak öğretmenlerin iş, maaş garantisi yok edilecektir.
- Nakil, tahsisat gibi haklar kaldırılacaktır.
- Sendikalar, sendikacılar ihtiyaç duyulmayan itibarsız kurumlardır algısı yaratılarak örgütlere saldırılacaktır.

Niyet Bellidir:
Kurulmak istenen yeni liberal yapıyla çalışan kesimlere kriz ve bütçe yetersizliği bahanesi ile acı reçeteler uygu-

lamaya devam edilmek istenmektedir. Bunun için direnç noktaları, dayanışmalar, örgütler dağıtılarak toplumun bu acı
reçetelere öğrenilmiş çaresizlikle itaat etmesi istenmektedir.

Ne Yapmalıyız:
- Bunun karşısında hem toplumsal ilerleyişimiz, hem de örgütlü gücümüzle yeni stratejilerle sürekli mücadele et-

meliyiz. GÖÇ YASASI gibi bölücü adaletsizliklerin üzerine her yöntemle gitmeliyiz. Temel hedefimize bağlı ara hede-
fler ve doğru stratejiler uygulamalıyız.

- Sendika üyeliğini bir silah gibi yönetimlerin üzerine dayayıp, yasa, tüzük dışı taleplerle sendika yönetimlerini
sürekli baskı altına almaya çalışmak yerine, sendikanın “Biz” demek olduğunu, “Biz” in yaşatılması ile ancak güçlü
ve dayanışmacı olacağımızı ön plana koyup, bu bilinçle sendikamıza sahip çıkmamız gerekmektedir.

Saygılarımla,                    

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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23.02.2017
Tüm Adaletsizlikler Bitmelidir

%40’tan fazla maaşları azaltılan Göç Yasası çalışanlarına yapılan 2.14’lük fazla artış oranı traji-komik ve
anlamsızdır. 

Yapılan artış oranı çalışanlar arasındaki eşitsizliği kapatamayacak ve göstermeliktir.

Sosyal Güven(siz)lik ve Göç Yasası ülkede çalışanları bölmüş, adaletsiz, etik olmayan ayırımcı yasalar olarak
ortaya çıkarılmıştır. Bu yasaların içerisinde yapılması çalışılan değişiklikler ve göstermelik iyileştirmeler komik
kalmakta, gerçek sorunu ortadan kaldırmamaktadır. 

Alım gücünün tüm çalışanlarda %50’lere düştüğü, asgari ücretlilerin tamamen açlığa-sefalete itildiği, özel sektörde
sendikasız, toplu sözleşme hakkı olmadan kaçak, güvencesiz, hakları gasp edilmiş olarak çalışmaya mahkum edilen
insanların köleleştirildiği, her gün güvencesiz çalıştırılırken ekmek parası uğruna ölüme terk edildiği bir süreçteyiz. 

Asgari ücretlilerle, Göç Yasası kapsamındakilerle dalga geçirilircesine yapılan popülist, yetersiz, anlamsız
artışlar göz boyamanın ötesine gidememektedir.

Mali Protokol görüşmelerinde kayıpların, Göç Yasasının, asgari ücretin, vergi adaletsizliğinin, eğitimin – sağlığın,
sendikasız toplu sözleşme hakkı olmadan çalıştırılmanın ele alınacağı ortaya koyulup sonradan mali protokol masasını
deviren UBP-DP Hükümeti ve tüm hükümetler bilmelidir ki halkın, çalışanların, emeğin hakları gasp edilmektedir.
Sermayeye tanınan avantajlarda israfta bonkör, peşkeşte bonkör, ham hum da bonkör olanlar halkın çoğunluğunu
dışlamaktadır. 

Göç Yasası kalkmalıdır. Adaletsizlikler bitmelidir.

Fakirleştirilen, boğaz tokluğuna mahkûm edilen, köleleştirilen halkla dalga geçilmekten vazgeçilmelidir. 

Bilinmelidir ki zalimler zulmettikleri çoğunluğun öfkesini de, sabrını da zorlamaktadır.

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

21.03.2017
GÖÇ YASASI KALDIRILMALI, 
TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL YAŞAMA GEÇİLMELİDİR

Göç Yasası ile yasa tasarısı mecliste ivedilik almış, ancak daha sonra gündeme getirilmemiştir. Gayrı ahlaki, adalet-
siz, bölücü, ayrıştırıcı bu yasanın en başından beri böyle olduğu belli iken çalışanlara dayatılması en büyük yanlıştı. 

Önce yargı mensupları, Sayıştay başkanı ve üyeleri yasa dışına çıkarılmıştı. Sonra KTHY, ETİ çalışanları, şimdi
ise doktorların çıkarılması için yasa tasarısı meclise getirilmiştir. Yasanın doktorlar için kaldırılması önerilirken, aynı
zamanda genel sağlık sigortası yasası gündeme getirilerek aslında doktorlara verilecek paranın hizmet alacak hasta-
lardan alınması düşünüldüğü açıktır. Böylece doktorlar için iyileştirme yapılmış gibi görüntüsü çizilirken halkın sırtına
bir yük daha bindirilecektir. 

Tüm çalışanlara dayatılan kuralları içeren bu adaletsiz yasanın uygulanmaz bir yasa olduğu açıktır.  Bu yasanın
hatalı olduğu, amacına ulaşmadığı her vesile ile tüm siyasi partiler tarafından da ortaya konulmuştur. İstisnasız muhale-
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fette olan her siyasi parti, bu yasayı ortadan kaldırmak için söz verirken, iktidara gelen hükümetler ise kıvırtmayı,
takiye yapmayı seçmiştir. 

Göç Yasası bugün yine sadece doktorlar gündemiyle meclise getirilmiştir. Oysa durum ortadadır. Bu ayırımcı yasa
tüm çalışanlar için kabul edilemezdir. KTOEÖS’ün de içerisinde olduğu ve tüm çalışanlar için GÖÇ YASASININ
değişiklik önerisi 17 Haziran 2014 tarihinden berridir meclise sunulmuştur. Doğrusu bu yasanın tüm çalışanlar için,
ADALETİN TESCİLİ için KALDIRILMASIDIR. 

Fakirleştirmenin hızla arttığı, dar gelirlilerin hızla dibe itildiği, alım gücünün %50 eridiği, dövizin şahlandığı bir
dönemde Göç Yasasının kaldırılması, Tüm Çalışanlara Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkının verilmesi
kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Popülistçe atılan politik adımları hazmetmek mümkün değildir. KTOEÖS olarak adaletsizliklerin sürmesine sessiz
kalmayacağımızı bildirir, UBP-DP Hükümetini sağduyuya adım atmaya çağırırız. 

KTOEÖS Yönetim Kurulu 

18.04.2017
Ortak Basın Bildirisi 
UBP-DP Hükümetine Çağrımızdır; “Tavşana Kaç, Tazıya Yakala” Politikasından Vazgeçin!

Sosyal devletin görevi, halkın sorunlarına çözüm bulmak, daha mutlu ve refah içinde yaşamını sağlamaktır. 

UBP-DP Hükümeti sorunları halı altına süpürerek, mavi boncuk dağıtmakta, her geçen gün halkı daha da huzursuz
hale getirmekte ve çaresizliğe itmektedir. 

Her geçen gün Türk Lirasının değer kaybettiği, maaşların erdiği günlerden geçmekteyiz. Kamusal hizmetler
niteliksizleştirilmekte, kamusal hizmetlerin başında gelen ve en temel insan hakkı olan eğitim ve sağlık paralı ve pahalı
hale getirilerek erişilemez yapılmıştır. Döner Sermaye Yasası ile sağlık paralı hale getirilerek sağlık çalışanlarına mesai
saatleri içinde performansa dayalı ücret teklif edilmektedir. Kamu hizmetlerini niteliksiz hale getirilip, özelleştirilerek
peşkeş çekmek amacını güden hükümet anlayışları ise sosyal devleti tüketmiştir. Kamu hizmetlerine yeterli kaynak
yaratmama ve bilinçli niteliksizleştirme politikalarının yarattığı durumun suçlusu olarak ise kamu görevi yapan
çalışanlar gösterilmektedir. Devlet hastanelerinde sağlık hizmeti, devlet okullarında eğitim, dairelerde ise kamu hizmeti
gittikçe değersizleştirilmekte, ulaşılamaz hale getirilmekte, bu anlayış neticesinde ise nitelikli kamu hizmeti alamayan
halkımıza ise bu hizmeti verenleri hedef yapmaktadır. 

Kadroları, denetimi, bütçesi, mentalitesi eksik olan kamu kuruluşlarında bin bir zorlukla, kötü koşullarda ve stres
içerisinde görev yapmaya çalışan doktorlar, öğretmenler, memurların hakları sürekli saldırıya uğramakta, örgütlü mü-
cadeleleri ise yok edilerek, güçleri parçalanmak istenmektedir. 

Bitmez kaynak olarak görülen sağlık, eğitim, ulaşım gibi kamusal hizmet alanları ticari mala dönüştürülerek, özel
şirketlere peşkeş çekilmek için çoktan düğmeye basılmıştır. Bu halkımızı daha da yoksullaştıracak ve hayat kalitesini,
refahını yok edecektir. Günümüzde ancak anne - baba yardımı ile geçinen genç aileler ise zaman içerisinde bu yardımı
da alamayacak duruma gelecek ve toplumsal ekonomik kriz yaşanacaktır. Bir diğer yandan ise bu özel kurumlarda
çalışanlar ise kadrosuz, güvencesiz, ağır yük altında çalıştırılarak, tüm haklardan yoksun çalışan köleler durumuna
getirilmiştir. Kar hırsı ile çalışanların emekleri değersizleştirilmekte, insanca, yaşanabilir bir ücret, çalışma koşulları,
güvence, sendikalaşma, toplu sözleşme hakları gasp edilmektedir. 

Bugünlerde özellikle sağlıkta yaşanan sıkıntılar, doktorların suçlanması, kamu hizmeti alan insanları da, bu hizmeti
veren doktorları da rencide etmiş, esas hedef alınması gereken ve bu hizmeti değersizleştiren hükümet ise susmayı
yeğlemiştir. Kamu hizmetlerinin nitelikli ve ücretsiz olmasının savunucusu olan sendikalarımız özelleştirmenin
tehlikesini her zaman dile getirmiştir, bilinçli niteliksizleştirme politikalarına karşı her zaman olduğu gibi bugün de
mücadelesine devam edecek, yılmayacaktır. Başta sağlık ve eğitim olmak üzere, tüm kamusal hizmetlerin parasız,
nitelikli ve herkesin erişebileceği bir hizmet olmasını savunurken, kamu görevi yapan çalışanlara yönelik saldırıların
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son bulması ve esas sorumlu olan devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz.  

Bu doğrultuda 18 Nisan 2017 tarihinde TIP-İŞ tarafından gerçekleştirilecek eyleme desteğimizi belirtir, ortak olan
taleplerimize vurgu yapmak isteriz:

Tüm kamusal hizmetler nitelikli, ücretsiz, kolay erişilebilir olmalıdır1
Kamu hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesi için kamu çalışanlarının denetimi, çalışma koşulları,2

güvenceleri, insanca yaşayabilecekleri ücretleri olmalıdır. 
Kamu hizmetlerini ticarileştirme, taşeronlaştırma, kar amacına dönüştürme ve ÖZELLEŞTİRMEDEN3

kaçınılmalıdır. 
Kamu hizmeti veren çalışanlara karşı halkımız arasında algı operasyonları yaratılarak, suçlu durumuna4

düşürülmemeli, sorunlar ele alınarak sistemde kalıcı çözümler üretilmelidir. 
Kamu görevi mantığını ortadan kaldıran, kamu hizmeti değerini düşüren, niteliksiz bir statü durumuna5

düşüren 47/2010 (GÖÇ YASASI) derhal kaldırılmalıdır. 

UBP-DP Hükümetine Çağrımızdır;
“Tavşana Kaç, Tazıya Yakala” politikasından vazgeçin!

Kamu hizmeti veren de, alan da memnun değildir. Ya sorun çözmek için samimi olun, ya da yapamayacaksanız
çekip gidin. 

Sendikalarımız, TIP-İŞ’in eylemine destek verirken, Mayıs ayında Göç Yasasını ortadan kaldıracak yeni taslak
yasa önerimizi Meclise, Hükümete sunacağımızı bildirir, UBP-DP Hükümetini sağduyuya çağırırız. 

KTOEÖS – KTÖS – KTAMS – GÜÇ-SEN

10/05/2017 
Kamusal Hizmetleri Bitirmekten Artık Vazgeçin!

Ülkemizde uygulanan politikaların hedeflerinden biri de kamusal hizmetlerin bitirilerek özelleştirmelerin
gerçekleştirilmesidir. Eğitim ve sağlık alanında yapılanlar tam da budur. Bugün geldiğimiz duruma baktığımızda,
eğitimde de sağlıkta da hizmeti sunan da alan da memnun değildir. Bunun nedeni, devletin bu hizmetleri, yatırım yap-
mayarak niteliksizleştirmesi,  kalitesizleştirmesi ve bu hizmeti verenleri de itibarsızlaştırması, kadroları sürekli
boşaltarak çalışanlara durmadan yük yüklemesi ve güvencesiz köle gibi çalışmaya razı olmasını sağlayıp böylelikle
sermayeye kazanç sağlamasıdır.
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Sayın Sağlık Bakanı, Tıp-İş’in bu politikalara karşı verdiği mücadelede yapmaya çalıştığınız grev kırıcılığıdır. Ve
bu, yasalara aykırı davranmak ve suç işlemektir. Buna dikkatinizi çekmek isteriz. Bunu yapmak yerine, öğretmenleri
de doktorları da dinlemeli, altyapı yatırımlarının gerekli ve yeterli şekilde yapılmasını sağlamalı ve tüm çalışanlar için
çözüm üretmelisiniz. Bu sizin göreviniz!

Bir kez daha ortaya koymak isteriz ki, çözüm GÖÇ YASASI’nın kaldırılması, özel sektör çalışanlarına
sendikalaşma hakkı verilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasıdır.

Sayın UBP-DP hükümet yetkilileri, emeğin dönüştürülüp örgütsüz, güvencesiz, ucuz ve esnek hale getirilerek köle
düzenini oluşturma, eğitim ve sağlık gibi hizmetleri paralı hale getirip sermayenin devlet temsilcileri olmaktan ve ka-
musal hizmetleri bitirmekten artık vazgeçin!

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
24/05/2017 
BASINA DUYURU ve DAVET

25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 11:00’de
KTOEÖS – KTÖS – KTAMS – TIP – İŞ ve GÜÇ – SEN 
Meclise gidecek ve bu sendikalar tarafından hazırlanıp 17 Haziran 2014’te meclise sunulan, ancak alt komitede

bekletilerek bir türlü meclisin gündemine getirilmeyen 
Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa önerisinin 
(GÖÇ YASASI) ivedilikle gündeme alınıp görüşülmesini yeniden talep edecektir. 
Gayrı ahlaki, bölücü, ayrılıkçı, adaletsiz, düşünülen amaca bile ulaşamayan bu yasanın çocuklarımızı, gençlerimizi

mahkûm etmesi kabul edilemezdir. 
Bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.

25.05.2017
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Sendikalarımız uzun süreden beridir kamuda çalışanlar arasında büyük eşitsizlik yaratan GÖÇ Yasasına karşı mü-
cadele etmektedir. Bu çerçevede 2014 yılı içerisinde hazırlamış olduğumuz  ve Milletvekili Sn. Dr. Hakan Dinçyürek’in
yasa önerisi olarak sunduğu Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi
(Değişiklik) Yasa Önerisi tam 3 yıldır İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmeyi beklemektedir. Burdan
başta Komite Başkanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif olmak üzere tüm komite üyelerine sesleniyor ve bir an önce bu yasa önerisini
alt komitede gündeme almalarını ülkemiz gençliği adına onlardan talep ediyoruz. Bu yasa amacına ulaşmamıştır. Özel
sektör ile kamu arasında denge sağlanması amacıyla getirilmiş ancak tüm çalışanları düşük maaşla ve güvencesiz
çalıştırılmaya mahkum etmiştir. 

Bugün GÖÇ Yasası ile kamuda görev ifa etmeye başlayan bir kamu çalışanının almış olduğu düşük ücret yetmezmiş
gibi yapılan yasal değişikliklerle ihtiyat sandığı prim oranları %5 + %5’den % 4 + % 4’e düşürülmüş ve bir çalışanın
günün sonunda emekli olduğunda alacağı ihtiyat sandığı yatırımlarından %20’lik pay devlet tarafından çalınmıştır.
Pahalılık ve alım gücünün düşmesiyle birlikte bu yasa orta sınıfı ortadan kaldırmıştır. Yasaya destek veren Sanayi ve
Ticaret Odası da tüketim ve alım gücünün bittiğinin, ayrıca ülkenin kaosa sürüklendiğinin farkına varmalıdır. 

Ayrıca Sosyal Güvenlik Yasası ile birlikte başta kamuda görev ifa eden kadın çalışanlarımız olmak üzere 5’e 1
yıpranma hakkı olan tüm kamu görevlilerinin bu hakkı kaldırılmış ve Göç yasası ile kamuda çalışanlara bir darbe daha
vurulmuştur. Kamu çalışanlarına yapılan tüm bu saldırıların arkasında örgütsüz bir toplum yaratılmak istendiği
hedefinin olduğu aşikardır.

Bugün asıl ve sürekli kamusal hizmetler, başta sağlık alanı olmak üzere  anayasaya aykırı bir şekilde kamu
görevlileri eliyle değil taşeron üzerinden gayrı yasal yapılan istihdamlar ile yürütülmeye çalışılmakta ve vatandaşın
anayasal hakkı olan kamusal hizmetler özelleştirilmektedir. Taşeron üzerinden yasalara aykırı bir şekilde yapılan bu
istihdamlar ile amaçlananın kamusal alandaki hizmetlerin özelleştirilmesinin yanı sıra  bu alanlarda örgütsüz, iş ve
sosyal güvencesiz, düşük ücretli kişilerin çalıştırılması olduğu gün gibi ortadadır. Devletin yürütmekle yükümlü olduğu
kamusal hizmetleri, taşeronlaşma ile özele peşkeş çekmelerine sendikalarımız asla sessiz kalmayacak ve örgütlü bu-
lunan kamusal alanlardaki çalışanları sendikasızlaştırma oyunlarına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerdir.
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26 Mayıs 2017
Göç Yasasına Karşı Sunulan Yasa Önerisi İvedilikle Görüşülmelidir

Kamuda örgütlü 5 sendika olarak 25 Mayıs 2017 Perşembe günü Meclis önünde, “göç yasası” olarak
nitelendirdiğimiz  “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”nın
değiştirilmesini öngören yasa önerisinin ivedilikle görüşülmesi talebinde bulunduk. 

Eylem: Sıkıntılar ekonomik hayatın sadece bir kesimine yüklenmeye çalışıldı
Başkanımız Selma Eylem konuşmasında, çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan “göç yasasının” de-

vletin ekonomik sıkıntıları gerekçe gösterilerek yürürlüğe konduğunu ifade ederek, bu sıkıntıların bedelinin ekonomik
hayatın sadece bir kesimine yüklenmeye çalışıldığını belirtti.

“Gayri ahlaki, adaletsiz ve bölücü” yasanın kaldırılması ve yerine sendikaların hazırladığı yasa tasarısının yürürlüğe
konması amacıyla 17 Haziran 2014’te Meclis’e önerge sunulduğunu anımsatan Eylem, “Ancak bu yasa taslağı
görüşülmemiştir” dedi.

Eylem, bugün bu yasa taslağının gündeme alınıp ivedilikle görüşülmesini talep etmek için geldiklerini ifade ederek,
bu taleplerinde kendilerine destek olan Çağ-Sen’e de teşekkür etti.

Ortak Bildiri Metni:
Sendikalarımız uzun süreden beridir kamuda çalışanlar arasında büyük eşitsizlik yaratan GÖÇ Yasasına karşı mü-

cadele etmektedir. Bu çerçevede 2014 yılı içerisinde hazırlamış olduğumuz  ve Milletvekili Sn. Dr. Hakan Dinçyürek’in
yasa önerisi olarak sunduğu Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi
(Değişiklik) Yasa Önerisi tam 3 yıldır İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmeyi beklemektedir. Burdan
başta Komite Başkanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif olmak üzere tüm komite üyelerine sesleniyor ve bir an önce bu yasa önerisini
alt komitede gündeme almalarını ülkemiz gençliği adına onlardan talep ediyoruz. Bu yasa amacına ulaşmamıştır. Özel
sektör ile kamu arasında denge sağlanması amacıyla getirilmiş ancak tüm çalışanları düşük maaşla ve güvencesiz
çalıştırılmaya mahkum etmiştir.

Bugün GÖÇ Yasası ile kamuda görev ifa etmeye başlayan bir kamu çalışanının almış olduğu düşük ücret yetmezmiş
gibi yapılan yasal değişikliklerle ihtiyat sandığı prim oranları %5 + %5’den % 4 + % 4’e düşürülmüş ve bir çalışanın
günün sonunda emekli olduğunda alacağı ihtiyat sandığı yatırımlarından %20’lik pay devlet tarafından çalınmıştır.
Pahalılık ve alım gücünün düşmesiyle birlikte bu yasa orta sınıfı ortadan kaldırmıştır. Yasaya destek veren Sanayi ve
Ticaret Odası da tüketim ve alım gücünün bittiğinin, ayrıca ülkenin kaosa sürüklendiğinin farkına varmalıdır.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Yasası ile birlikte başta kamuda görev ifa eden kadın çalışanlarımız olmak üzere 5’e 1
yıpranma hakkı olan tüm kamu görevlilerinin bu hakkı kaldırılmış ve Göç yasası ile kamuda çalışanlara bir darbe daha
vurulmuştur. Kamu çalışanlarına yapılan tüm bu saldırıların arkasında örgütsüz bir toplum yaratılmak istendiği
hedefinin olduğu aşikardır.

Bugün asıl ve sürekli kamusal hizmetler, başta sağlık alanı olmak üzere  anayasaya aykırı bir şekilde kamu
görevlileri eliyle değil taşeron üzerinden gayrı yasal yapılan istihdamlar ile yürütülmeye çalışılmakta ve vatandaşın
anayasal hakkı olan kamusal hizmetler özelleştirilmektedir. Taşeron üzerinden yasalara aykırı bir şekilde yapılan bu
istihdamlar ile amaçlananın kamusal alandaki hizmetlerin özelleştirilmesinin yanı sıra  bu alanlarda örgütsüz, iş ve
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sosyal güvencesiz, düşük ücretli kişilerin çalıştırılması olduğu gün gibi ortadadır. Devletin yürütmekle yükümlü olduğu
kamusal hizmetleri, taşeronlaşma ile özele peşkeş çekmelerine sendikalarımız asla sessiz kalmayacak ve örgütlü bu-
lunan kamusal alanlardaki çalışanları sendikasızlaştırma oyunlarına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerdir.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ)
Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ- SEN)

07/10/2017
Yüzlerce İşsiz Öğretmenimiz Varken Bu Dayatma Neden?

TC Eğitim Bakanlığı, yıllardır sürdürülen kültür anlaşması çerçevesinde her yıl ülkemizde görevlendirilen
öğretmenlerin bu yıl sayısını artırarak 19 farklı branşta görevlendirilmek üzere toplam 167 öğretmen alınacağını
duyurdu. 1 yıl süreli olan bu görevlendirmeler 4 yıl uzatılabilecek, görevlendirilen bir öğretmen toplam 5 yıl süreyle
ülkemizde görev yapabilecektir. Nakiller sonrası belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bu yıl toplam 80 öğretmen münhali
ilan edilip atama yapıldığı düşünüldüğünde bu görevlendirmelerle uzun yıllar ülkemizde münhal açmaya gerek
duyulmayacağı ve hemen hemen tüm branşlarda yüzlerce mezunumuz olmasına rağmen işsizler ordusu yaratılmış
olunacağı net bir şekilde görülebilmektedir. İhtiyaç duyulan birçok branşta kadro açıp münhal ilan edip atama yapılması
gerektiği, bununla beraber, duyurulan bu 19 branşın bazılarına ise ihtiyaç olmadığı bilinmesine rağmen bu şekilde
görevlendirme yapılmak istenmesinin esas amacı nedir? İşsiz öğretmenlerimiz dururken, görevlendirme gelecek
öğretmenlere çifte maaş ödenirken dayatma protokollerle ihtiyaç olarak atanması gereken kadroların atanması engel-
lenip ithal öğretmen getirilmesindeki niyet nedir? Bunun toplumumuzu dönüştürme çalışmalarıyla ilgisi var mıdır?
Jurnalcilik, ilahiyat ve bu görevlendirmelerin yeni öğretim anlayışıyla ilişkisi nedir?

Kontrolsüz nüfus akışı nedeniyle ülkemizdeki okullar patlama noktasına gelmiş durumdadır. Bazı okullarımızda
sınıflar 40’ı aşmış, sınavla öğrenci alan okullarımıza dahi hala daha kayıt yapılmaktadır. Altyapı, okul, öğretmen
ihtiyacı doğuran bu durum karşısında ise ülkemizin gençleri iş beklerken, yeni okul yapılmazken neden TC’den
öğretmen ithal edilmekte ve buralara bütçe ayrılmaktadır?

Vatandaşlık, eğitim, saat, su, elektrik, dayatmalar, yağma, talan, peşkeş, ve tüm bunlara boyun eğen işbirlikçi UBP-
DP hükümeti irademizi, geleceğimizi, ülkemizi çıkar uğruna teslim ediyor, eğitim yoluyla toplum mühendisliğine göz
yumuyorsunuz. Toplumun aydın kesimini oluşturan öğretmenlerimizi ise görevlendirme öğretmenlerle doldurmaya
çalıştıkları okullar içerisinde etkisizleştirme, kültürleme ve tüm toplumu dönüştürme dayatmalarına izin veriyorsunuz.
Bu ülkeye ve kendi insanınıza ihanet ediyorsunuz. Artık yeter!

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

Tarih : 09/10/2017 
Uyarı Grevi ve Basın Açıklaması
KAMUOYUNA Duyuru

10 Ekim 2017 Salı günü (Yarın) saat: 10:00-12:00 saatleri arasında Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulunda 
2 saatlik Uyarı Grevi ve Basın Açıklaması gerçekleştirilecektir. 
Bilginize sunarız. 

10 Ekim 2017
Ortak Basın Açıklaması 

Türkiye’de devam eden gerici, ırkçı eğitim sistemini AKP Hükümeti’nin baskısı ile ülkemize taşımak isteyen,
eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Özdemir Berova, koltukta kalma uğruna Türkiye’den 167 öğretmenin ülkemize
gelmesi için resmi girişim başlatmıştır.  

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlanan ilan ile gündeme gelen bu konu, adamızın kuzeyinde eğitimin
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nasıl yöneltildiğinin de güzel bir örneğidir. “Tasarruf” adı altında eğitimin ihtiyacı olan öğretmenleri istihdam etmekten
kaçınan Sn. Özdemir Berova’nın KKTC vatandaşı binlerce işsiz öğretmen olurken Türkiye’den öğretmen getirmek is-
temesinin altında yatan temel düşünce gerici eğitimi ülkemize taşımaktır. Kıbrıs Türk toplumunu asimile etmek ve
adamızın kuzeyini Türkiye’ye entegrasyonunu sağlamak temel amaçtır. Özellikle ülkemizde var olan yetişmiş
öğretmenler işsizken Türkiye’den bu alanda yetişmiş öğretmen talep etmek, bu amaçları gizlemeye yönelik
perdelemedir. “Kindar ve dindar” nesiller yetiştirmeyi amaçlamış Türkiye eğitim sisteminin ülkemize gelecek olan bu
öğretmenlerle ancak gerici, dinci eğitimi getirecekleri açıktır. Sn. Özdemir Berova’nın talep ettiği öğretmenlerin 32
tanesinin din eğitimi ile ilgili olması bu niyetin ne olduğunu ispat etmektedir. 

Adamızın kuzeyinde 580 işsiz rehber psikolojik danışması, 185 özel eğitim öğretmeni ve onlarca öğretmen
işsizken Türkiye’den öğretmen talep etmek ülkemiz insanına saygısızlıktır. 

İstihbarat maksatlı ve gericiliği yaymayı hedefleyerek öğretmen kisvesi adı altında ülkemize misyoner gönder-
ilmesini reddeder, bu konuyla ilgili tepki vermeye devam edeceğimizi vurgularız. 

Saygılarımızla. 
Selma Eylem Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri

25.10.2017
KAMUOYUNA DUYURU

30 Ekim 2017 Pazartesi saat 16:30’da öğretmenlik sınavına girmiş veya girmemiş, atanmamış ve atanmayı bekleyen
tüm öğretmen adaylarını sendikamızın Merkez Lokalinde toplantıya davet ediyoruz.

Boş bırakılan veya TC’den getirilerek doldurulan kadrolarla ilgili yol haritası belirlemek amacıyla yapmayı plan-
ladığımız toplantıya işsiz, görev bekleyen tüm öğretmen adaylarının katılımı önemlidir.

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

31/10/2017
BASINA DUYURU VE DAVET

31 Ekim Salı (Bugün) saat 11:00’de Meclis önünde Sendikalar, Örgütler ve Siyasi Partiler olarak 
19 Milletvekilinin meclise sunduğu önergeyle ilgili ortak basın toplantısı gerçekleştirilecektir.
Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.
Saygılarımızla, 

Selma EYLEM
KTOEÖS Başkanı

Sendikalar, Örgütler ve Siyasi Partiler (a.)

Meclise Sunulan Önerge Kıbrıs Türk Toplumuna İhanettir

19 Milletvekilinin, Meclis’in federasyonun müzakerelerde bir çözüm modeli olmaktan çıktığına ilişkin karar al-
masına yönelik Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına öneri sunması, seçimler için malzeme niyeti taşıyor olsa da, oldukça
tehlikeli bir durum oluşturmaktadır.

Bu önergeyle;
1. Kıbrıs Türk toplumunun egemen ortağı olduğu bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarından vazgeçiliyor,
2. Kıbrıs’ta iki toplumun da bugüne kadar karşılıklı kabul ettiği ve BM tarafından da kayıt altına alınan uzlaşılar

yok sayılıyor,
3. Lahey ve Kopenhag görüşme süreci devam ederken muz bahçelerinde dolaşıp Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek

yanlı AB üyesi olmasına sebep olmakla Kıbrıs Türk tarafına kaybettirilenler onaylanmış oluyor,
4. Çözüm karşıtı politikalarla Dünyadan soyutlanan suçlu gösterilen Kıbrıs Türk toplumu Annan Planındaki

somut FEDERASYON  çözümüne %65 EVET demiş ve ilk kez tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Bu barışçı duruşu,
yanlış, ayrılıkçı politikalarla yıllardır dünyadan izole ettirilen Kıbrıs Türk toplumuna tutunma getirmiş, statükocuların,
çözüm karşıtlarının bile sarıldığı bir durum yaratmıştır. Bireysel ve kurumsal olarak Dünya’ya Kıbrıs Türk toplumunu
daha kolay anlatmış, yıllarca ÇÖZÜMSÜZLÜK damgası yemiş politikaların açtığı tahribatı düzeltmeye başlanmıştı.
Bugün, bu önergeyle ve federasyon istemeyiz duruşuyla tek çözüm olan Federasyonu istemeyiz mesajı veriliyor. Kıbrıs
Türk toplumu tamamen dünyadan izole ediliyor.

5. 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası ve 1983 KKTC Bağımsızlık Bildirgesi’ndeki Federal çözümü
öngören maddeler görmezlikten geliniyor.
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Bugün Kıbrıs Türk toplumunu haklı olduğu halde haksız duruma düşüren, YOKOLUŞA sürüklenen bir toplum ha-
line getiren yanlış, ayrılıkçı politikaların yenisine imza atmak isteyenler Kıbrıslı Rumları, Kıbrıs’ın tek, AB üyesi dev-
letinin sahibi yapanlardır. Bu anlayış milliyetçi bile değildir. Akıldan yoksun bir anlayıştır ve düpedüz ırkçı bir körlüktür.
Kıbrıs Türk toplumuna bugüne kadar yapılmış en büyük kötülüktür. Kıbrıs Türk toplumunu  EŞİT ORTAK olmaktan
çıkarmaya çalışmak, rotası, dümeni olmayan gemide maceraya sürüklemek demektir. Barışçılığı, çözüme olan inancını

tescillemiş olmasına, karşı tarafın da birçok şeyi kabul etmesini sağlamış olmasına rağmen, güçlü son politikasını da
yok etmek demektir.   Rum meclisinin görüşmelerle ilgili almış olduğu tek yanlı kararı tescilleyerek müzakere sürecinin
baltalanmasına destek olmak demektir. Bu anlayış Kıbrıs’ta yaşanan trajedinin sorumlularının her iki tarafın ırkçı,
şöven çevreleri olduğunu gösterdiği gibi, şövenistlerin dayanışma içinde olduklarını ispatlamaktadır.

Meclise sunulan bu önerge, Kıbrıs Türk toplumuna taşıdığı sonuçların defalarca görülmesine rağmen aynı yolda
ısrar edenlerin ihaneti anlamını taşımaktadır ve asla kabul edilebilir değildir.

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, EL-SEN, BASIN-SEN, BES, KOOP-SEN,
DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, TEL-SEN, HTKS, KŞK-SEN, EMEK-İŞ, GENEL-İŞ, PET-
ROL-İŞ, MAĞUSA TÜRK GENEL-İŞ, CTP, HP, BKP, YKP, TKP-YG, TDP, BAĞIMSIZLIK YOLU, BA-
RAKA, BORAN KÜLTÜR MERKEZİ, TABİPLER BİRLİĞİ, K.T. HAYVAN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
KTEZO, ARİF HASAN TAHSİN VAKFI, UNITE CYPRUS NOW, DKB

07/11/2017
Öğretmenlerimiz İş Beklerken TC’den Öğretmen Dayatmasına
Seyirci Kalınmayacaktır !

Öğretmen olan ve iş bekleyen öğretmenlerimizle 30 Ekim 2017 tarihinde toplantı yapılmıştır. Siyasi ve ideolojik
amaçla TC’den gönderilen ve okullarımıza görevlendirilmek istenen 167 öğretmen dayatmasına karşı gerek eylemsel
boyutta, gerekse hukuki boyutta mücadele başlatılmıştır. 

Bu karar, derhal iptal edilmeli işsiz öğretmenlerimiz, tüm kadrolar eksik kalmayacak şekilde atanmalıdır.
Toplantıya katılan öğretmenlerimiz arasından bir komite oluşturulmasına ve bu komitenin sendikamızla birlikte

bir hareket planı oluşturulmasına karar verilmiştir. 
Bu dayatmaya seyirci kalınmayacak gerekli mücadele verilecektir.
Atanma bekleyen tüm öğretmenlerimizi birlikte mücadele için destek vermeye davet ederiz.
Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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09.11.2017
BU ANAYASAL SUÇA VE İHANETE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ !

Anayasaya göre;
Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzeni
Madde 47
(1) Ekonomik ve sosyal hayat, adalete,   tam çalışma ilkesine ve her yurttaş için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam

düzeyi sağlanması amacına göre düzenlenir.

Çalışma Hakkı ve Ödevi
Madde 49
(1) Çalışma her yurttaşın hakkı ve ödevidir.
(2) Devlet,  çalışanların  insanca  yaşaması  ve  çalışma  hayatının  kararlılık içinde  gelişmesi  için,  sosyal,

ekonomik  ve  mali  önlemlerle  çalışanları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici önlemleri alır.

Gençliğin Korunması
Madde 60
Devlet, gençlerin bilgili, sağlıklı, sağlam karakterli ve topluma yararlı birer yurttaş olarak yetişme ve

geliştirilmelerini sağlar.

Kamu Hizmeti ile İlgili Asıl ve Sürekli Görevlerin Yürütülmesi
Madde 120
(1)  Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve

sürekli görevler, kamu görevlileri eliyle yürütülür.
(2)  Kamu  iktisadi  teşebbüslerinin  ve  diğer  kamu  tüzel  kişilerinin,  genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle

yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği  asıl  ve  sürekli  görevler  ise  diğer  kamu  personeli  eliyle
yürütülür.

Kendi ülkemizde insanlarımızın altında imzası olan Toplum Sözleşmesi, yani Anayasamıza göre bu ülkeyi yönetme
görevini geçici bir süre için yapanlar, devleti ele geçirip istediğini yapabileceğini sanmaktadır.

Aynı Anayasamızda binlerce çocuğumuzun eğitim hakkı çalınarak okul açılmazken, okullarda kadro eksikliği yü-
zünden dersler, görevler yapılamazken yüz binlerce lira ödeyerek eğitimini tamamlayan gençlerimiz sokağa atılmış
durumdadır. Bu ülkede halen açılma izni verilmeye devam edilen, sayısı bilinmeyen üniversitelerden, İngiltere, ABD
ve dünyanın her yerindeki üniversitelerden mezun olan binlerce gencimizin mezun oldukları bu okullar hiçe sayılmıştır.
Binlerce işsiz, atanmayı bekleyen öğretmen adayı varken başka bir ülkeden öğretmen getirip istihdam etmek -amacı
ne isterse olsun- gençlerimizi harcamak demektir. Anayasal, yasal suç işlemenin yanında, ihanettir.

Hele kadroların bilinçli olarak boşaltılması ve bu kadrolara ajanlık yapması bile öngörülen dost, kardeş TC’li genç-
lerin işsiz gençlere rağmen atanması düşmanlığa, ötekileştirmeye prim verilmesi demektir. Kültürünü, benliğini, dilini,
dinini yıllarca mücadele ederek korumuş Kıbrıs Türk toplumu ve gençlerini bu duruma sokan, göç yollarına iten, işsiz
bırakan böyle bir hükümet anlayışı kabul edilemezdir. Kendi avantaları, maaşlarıyla koltuklarına yapışan bu bakanlara,
omurgasız yönetime ve bu toplumun ve her kurumunun varlığını hedef alan dayatmalara boyun eğmeyeceğiz. 

Öğretmenlerimiz Bu Ülkeden Göç Etmeyecektir.
Direnerek Kazanacağız, Bu Sese Kulak Verilene Kadar Peşini Bırakmayacağız.

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

23/11/2017 
Basına Davet
Kamuoyuna Duyuru

Öğretmenlik mesleğini yok etmeye çalışan, eğitimin içini boşaltarak, muhafazakârlaştıran, çağdışı bırakan,
Kamusal, bilimsel laik eğitimi yok eden anlayışla mücadeleye devam edeceğiz.
Toplumlarının aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz yok edilmek istenmektedir.
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Statümüze, haklarımıza ve gerçek değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Köle olmayı, işsiz-aşsız bırakılmayı kabul etmeyeceğiz. 

24 Kasım 2017, Cuma günü 09:30’da  Atatürk Büstüne çelenk koyduktan sonra 
10:00’da Meclis önünde olacağız. 
Meclis önünde pankartlı eylem ve basın açıklaması yapacağız. 

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

“Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır”

Öğretmenlik mesleğini yok etmeye çalışan, eğitimin içini boşaltarak, muhafazakârlaştıran, çağdışı bırakan, kamusal,
bilimsel laik eğitimi yok eden anlayışla mücadeleye devam edeceğiz. Toplumlarının aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz
yok edilmek istenmektedir. Statümüze, haklarımıza ve gerçek değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğimizi, köle
olmayı, işsiz-aşsız bırakılmayı kabul etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak ve haykırmak için 24 Kasım 2017,

Cuma günü 09:30’da  Atatürk Büstüne çelenk
koyduktan sonra 10:00’da Meclis önünde
pankartlı eylemimiz ve  basın açıklamamız
gerçekleşti. 

Basın Açıklaması Metni:
“Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır”
Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren

en önemli ve en sağlam araçtır. Eğitimin temeli ve
uygulayıcısı olan öğretmenler toplumların gele-
ceklerinin teminatı ve temel unsurudur. “Gelecek
Öğretmenlerin Eseri Olacaktır” diyen Atatürk yük-
sek öngörüsü ile bu durumu ortaya koymuştur.

Oysa Türkiye’de 12 Eylül cunta rejimi, aydın,
ilerici çağdaş eğitimi savunan öğretmenleri bir bir
katletmiş, yaptığını örtmek amacıyla da  24

Kasım’ı öğretmenler günü olarak ilan etmiştir.  Bugün 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanırken Atatürk’ün işaret
ettiği kamusal, çağdaş, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitim ortadan kaldırılmaya çalışılmakta, öğretmenler ise
ücretli köleye çevrilmek, etkisizleştirilmek, itibarsızlaştırılmak ve toplumdaki statülerini kaybetmekle karşı karşıya
bırakılıp ortaçağ karanlığına hapsedilmek istenmektedir.

Tasarlanan eğitim sistemiyle, insan hakları, demokratik, laik, çağdaş toplum yapısı ortadan kaldırılmakta, muhafaza-
kâr, dindar, kindar nesiller devlet eliyle yetiştirilmeye çalışılmaktadır.  Bu kaba ve karanlık ortamda öğretmene biçilen
rol emeği yeniden dönüştürecek olan böylesi nesilleri yetiştirmesidir. İş derdine, geçim derdine düşürülmüş, aydın
kişiliği yok edilmiş, pasifliğe ve çaresizliğe mahkûm edilmiş, desteklenmeyen, örgütsüzleştirilen, yeni bir öğretmen
profili yaratmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de yürürlüğe konmuş bu Neoliberal
görünümlü, gerici, teslimiyetçi, çağdışı  dayatmalar
Kıbrıs’ın kuzeyine de monte edilmeye çalışılmaktadır.
Yıllardır kendi dinini, kültürünü, dilini, benliğini mü-
cadele ederek korumuş bu toplumu dönüştürmek için
özellikle AKP- işbirlikçi hükümetler eliyle bu politikalar
her türlü Takiye ve misyonerlik çalışmalarıyla hayata
geçirilmek istenmektedir. Okul yapılmamakta, kaynaklar
kısıtlanmakta, kadrolar atanmamakta, öğretmenler
işsizliğe, köleliğe mahkum edilmekte, buna karşılık
camiler, külliyeler açılmakta,

Eksik öğretmenin olmadığı branşlara bile TC’den
öğretmenler istihdam edilmektedir. Öğretmenlerin iş
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yükü artırılmakta, sorunlarla baş başa
bırakılarak tamamen desteksiz bırakılmakta;
sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla
yok edilmek istenmektedir. Ahlakı sadece
Sünni ahlak olarak göstermek isteyen,
Anayasa, Milli Eğitim Yasasını çiğneyen bu
anlayış, Atatürk’ün çağdaşlaşma, batılılaşma
düşüncesini bile yok etmek için tüm
gericiliğiyle toplumu esir almaya çalışırken,
öğretmeni karşısında bulacağını bildiğinden
saldırılarını artırmıştır.

Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin
mücadele gücü olan sendikalarını ortadan
kaldırmak için yandaş sendika  kurdurul-
makta, ajan öğretmen atanmakta, ilahiyat

açılmakta, öğretmeni örgütsüzleştirmek, diz çöktürtmek için her türlü asimilasyoncu baskıcı dayatmalara
başvurulmaktadır.

Atatürk’ün Latin alfabesinin başöğretmenliğini yaptığı gün olan ve bugün öğretmenler günü olarak kutlanan 24
Kasım’da O’nun laik bilimsel eğitim, insan hakları, demokrasi, çağdaş toplum, özgür ve toplumsal statüsü tartışılmayan
öğretmen profilini ve ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, laik toplum yapısını dönüştürmeye çalışan dayatmalara karşı, kamusal eğitim ve
sağlık hakkının gasp edilmesine karşı, tüm çalışanların haklarına yapılan saldırı ve dayatmalara karşı mücadeleyi
sürdürecek, geleceğin dünyasını kurmak için kavgamızı büyüteceğiz

İvedi Taleplerimiz;
1. Göç Yasası gibi adaletsiz, gayri ahlaki yasa derhal kaldırılmalı, Tüm çalışanlar tek yasada birleştirilmedir.

Öğretmenler Emeklilik Yasası ve Öğretmenler Yasası içinde olmalıdır.
2. 1983’ten beri verilmeyen, çalınan, Öğretmenler Yasasının 65. Maddesi olan Risk Tahsisatı derhal verilme-

lidir
3. Öğretmen meslek hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı emeklilik tüzüğü geçirilmeli. Tüm öğretmenlere

öğretmenlik mesleğinin zorlukları ve önemi dikkate alınarak 20 yıllık hizmet karşılığında emeklilik hakkı ve emeklilik
maaşı verilmelidir.

4. Öğretmenin kendini geliştirmesi, yenilemesi ve motivasyonu geliştirmesi, tükenmişlik sendromuna girmemesi
için 7 yılda 1 ödenekli olarak kurs ya da eğitim alma hakkı tanınmalıdır. (İsrail’de örneği var – Sabbatical leave)

5. Tüm öğretmenlere polis ve hemşirelere verildiği gibi 5 yılda 1 yıpranma payı hakkı verilmelidir. (Türkiye’de
bile öğretmenlere verilen bir haktır.)

6. Tüm kadın çalışanlara ve öğretmenlere doğum izinleri 3 ay önce ve 3 ay sonra olacak şekilde düzenlenmelidir.
Talep edilmesi halinde 6 ay ödenekli izin hakkı tanınmalıdır.

7. Sosyal Güven(siz)lik Yasası ile çalınan İhtiyat Sandığı kesintileri %4-%4 yerine %5-%5’e çıkarılmalıdır.
8. Öğretmenler Yasasına bağlı olarak Teknik Kurul Toplantıları düzenli hale getirilmeli ve eğitimde çağdışı

kalmış tüzük, müfredat değişiklikleri derhal yapılmalıdır.
9. Fakirlik sınırına itilen öğretmen ve çalışanlar için adaletli vergi sistemi ile az kazanandan az, çok kazanandan

çok vergi alınmalıdır.
10. HP hesaplamaları realiteye kavuşturularak iki ayda bir konsolide edilmelidir.
11. Öğretmenlerin çift kadro atamaları sonlandırılmalı. Yolluk ve lojman uygulaması derhal başlatılmalıdır.
12. Eğitim sisteminin Türkiye eğitim sistemi ile paralel gitmesi sonlandırılarak 2014 Şura Kararları dikkate

alınmalı eğitimde yap-boz eğiliminden vazgeçilmeli, çağdaş, bilimsel, laik bir eğitim sistemi Devlet Politikası
yapılmalıdır.

13. Atama bekleyen öğretmenlerimiz iş, aş beklerken TC’den öğretmen görevlendirme kararı derhal geri
alınmalıdır.

14. Eğitime bütçe ayrılmalı, eksik kadrolar derhal doldurulmalı, öğretmenlere her geçen gün yeni yükler ekle-
mekten vazgeçilmelidir. (Sınıf sayıları, oryantasyon eğitimi, okul güvenliği, öğrencilere rehberlik, destekleme vs.)

Taleplerimizin Takipçisi Olmaya Devam Edecek,
Mücadelemizden Yılmayacak, Vazgeçmeyeceğiz!

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)                                    
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28.02.2018
GÖÇ YASASI İLE GİRENLER EMEKLİ DE Mi OLAMAYACAK?

2008’de geçirilen sözde tek tip sosyal güvenlik yasası ve kamu çalışanlarının aylık maaş ve diğer ödeneklerini
düzenleyen yasa (GÖÇ YASASI) ile istihdam edilen kamu çalışanlarının birçok hakları budanarak maaşlar %40
azaltılmıştır. 

Bu yasalar alicengiz oyunları ile geçirilmiş, diğer yasalarla çelişki yaratıp yaratmadığına, adalete uygun olup
olmadığına bakılmamış, bazı ayrıcalıklı ilan edilen kesimler de bu yasalardan çıkarılarak gençlere dayatılmıştır. Özel
sektördekileri yukarı çekeceği söylenen bu yasalar aslında tüm gençleri açlık ve sefalette birleştirmiş, çaresizliğe
itmiştir. 

Soruyoruz 
Sosyal Güvenlik yasası kapsamında işe alınıp 2008’den beri bu yasaya dahil edilenler için kurulacak FON1

NEREDEDİR? Yasaya göre, tüm çalışanların temsilcilerinden oluşturulması gereken “Fon Yönetimi” neden
oluşturulmamıştır? 

10 yıldır çalışandan yapılan kesintiler nemalanmış mıdır? Nemalandıysa ne kadardır? 2
Sosyal Güvenlik Fonu oluşturulmayıp sigortalara bu para hiç nemalanmadan yatırılıyormuş! Hükümet3

edenler bunun yasa dışı olduğunu bilmiyor mu? 
Nemalanmayan bu para ile hiç ilgisi olmayan sigorta emeklilerini ödeyen devlet, sigortaların yoğun4

emeklilik olduğu durumda bu kaynağı oluşturan “Fonun” bu yükü kaldıramayacağını ve “sigortalar battı” de-
nilerek emeklilik menfaatlerinin yok edileceğini biliyor mu? 

Aylardır GÖÇ yasasından işe girenlere devlet çalışandan kestiği halde yatırım yapıyor mu? Yapıyorsa bu5
yatırımlar eksik mi, tam mı? 

Sosyal Güvenlik ve Göç Yasasına bağlı olanlara niye devlet işine geldiği yasadan muamele yapıyor, bu6
yasal mı?

Yasal olmayan bir şekilde Sigortalara aktarılıp bu kaynaklarla yapılan ödemeler yasal mı? Hak sahiplerine7
yasadışı şekilde ödenmeyen menfaat var mı?

Güya yenilikçi yasalardan bazı kesimler niye çıkarıldı,  anayasa önünde her kesim eşit değil mi?8

Yeni hükümet, gayrı ahlaki, anayasal eşitliği bozan, amacından sapmış SOSYAL GÜVENSİZLİK ve GÖÇ
YASASINI DERHAL İPTAL ETMELİDİR.

Özel sektör de dahil toplu sözleşmeli, toplu pazarlıklı sendikacılığa hızlı bir şekilde geçilecek önlemler alınmalı
ve tüm kesimler mesleksel statüler dışında her türlü AYRILIKÇI, ADİL VE EŞİT OLMAYAN bu anlayıştan
kurtarılmalıdır.

Bu yapılmaz ise şimdiden uyarmakta yarar vardır:
25 yıl sonra BU FON EMEKLİ VEREMEYECEKTİR!
Kamuoyuna duyurulurken, hükümet edenlere derhal gereğini yapmaları ve bu konuda katkı yapmaya hazır

olduğumuzu hatırlatırız.

Aziz SELENGİN
Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)
Tarih: 29/03/2018 
Duyuru ve Davet

Değerli Basın Emekçilerimiz,  Sendikamız “Eğitim Sorunları ve Göç Yasası” konusunda siyasi partilerle
görüşecektir. Bu bağlamda; 30 Mart 2018 Cuma (Yarın) saat: 16:00’da

TDP Başkanı ve Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit’le Eğitim Bakanlığında ilk görüşmeyi gerçekleştirecektir.
Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.           

Tarih: 02/04/2018 
Kamuoyuna Duyuru 
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Sendikamız “Eğitim Sorunları ve Göç Yasası” konusunda siyasi partilerle görüşme programı çerçevesinde 4 Nisan
2018 Çarşamba günü saat 12:00’de DP Başkanı ve Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş’la Maliye Bakanlığında
görüşme gerçekleştirecektir.

Bilginize sunarız.

“Eğitim Sorunları ve Göç Yasası” kapsamında Maliye Bakanı ve Eğitim Bakanı ile Görüştük

Sendikamızın “Eğitim Sorunları ve Göç Yasası” konusunda siyasi partilerle görüşme kararı çerçevesinde 30 Mart
2018 Cuma günü saat: 16:00’da TDP Başkanı ve Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit’le Eğitim Bakanlığında, 4
Nisan 2018 Çarşamba günü saat 12:00’de DP Başkanı ve Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş’la Maliye
Bakanlığında görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede eğitim sistemimizdeki sorunlar ve çözüm önerileri ve Göç Yasası ile ilgili yazılı döküman verildi.
Hükümet programında yer almayan Göç Yasası kapsamındaki öğretmenlerimizin yaşadığı eşitsizlik, farklı

çalışma koşulları ve hak budamalarının sona ermesi, eşit hak ve koşullar temelinde mesleklerini
sürdürmelerinin önemine değinildi, yeni hükümetin bu yönde adımlar atması talep edildi ve bununla ilgili önerilerde
bulunuldu.

Eğitimde yaşanan sorunların bitmesi için ülkemizde katılımcı bir yapıyla eğitim anlayışının
değişmesi gerektiği belirtilirken,  2014’te toplanan Eğitim Şurasına sendikamızın katkılarına değinildi ancak, ortada
Şura Kararları yokmuş gibi davranıldığı, bu kararların hayata
geçirilmesi gerektiği ve eğitimin siyasilerin oyuncağı, misy-
onerlik alanı olmaktan çıkarılması gerektiği ve eğitimin
her alanında yeni bir anlayışla düzenlenmesine ihtiyacı
olduğu sendikamız Başkanı Selma Eylem tarafından
vurgulandı.

“Eğitim bir insan hakkıdır. Nitelikli, çağdaş, kamusal,
parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı
tüm kademelerde yeniden düzenlenmelidir.” diyerek söz-
lerine devam eden Eylem, haksız ve adaletsiz bir düzen
yaratan Göç Yasasının ortadan kaldırılıp öğretmenleri
tek yasa altında toplayacak adımların ivedilikle
atılması gerektiğinin altını çizdi.



19/04/2018 
Duyuru ve Davet

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
Sendikamız “Eğitim Sorunları ve Göç Yasası” konusunda siyasi partilerle görüşme programı kapsamında 25

Nisan 2018 Çarşamba saat: 17:00’de Halkın Partisini ziyaret edecektir. 
Bilginize sunar,  katılımınızı dileriz.                                                    

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

4 Mayıs 2018

Eğitim, Sosyal Güvenlik/Göç Yasası İle İlgili Atılacak Adımların Takipçisi Olacağız
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca sendikamız Eğitim Sorunları ve Sosyal Güvenlik/Göç Yasası gün-

demiyle siyasi parti ziyaretleri kapsamında 25 Nisan 2018 tarihinde hükümet ortaklarından Halkın Partisi’ni zi-
yaret etmiştir.

Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette eğitimde yaşanan sorunları ve köklü bir değişiklik gerekliliğini
bir kez daha ortaya koyarak nitelikli, bilimsel, laik, demokratik, fırsat eşitliği sağlayan parasız, kamusal eğitim
talebimizi dile getirerek bunu öngören verimli bir çalışma olan 2014 Şura kararlarının hayata geçirilmesini
talep ettik.

Eğitimde yaşanan sorunların altında ezilen öğretmenlerimizin eşitsizlik ve adaletsiz bir durum yaratan yasalara
dâhil edildiğini, geçim derdine sokularak düşük maaş ve geriletilen haklara mahkûm edildiklerini bir kez daha
ortaya koyduk. Tüm öğretmenlerimizin tek yasa altında toplanması talebimizi bir kez daha ifade ettik.

Seçimler öncesi tüm siyasi partileri ziyaret ederek aynı sıkıntıları ortaya koyduğumuzu, çözüm önerileri ve talep-
lerimizi belirttiğimizi, ancak buna rağmen hükümet programında göç yasasının yer almadığını belirttik.

Ziyarette HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Sn. Kudret Özersay eğitimle ilgili sorunlara
üretilecek çözümleri takip edeceğini, göç yasasını ise Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirerek bu yönde
hükümetin adımlar atması için girişimde bulunacağının sözünü vermiştir.

Sendikamız hem eğitimle ilgili, hem de sosyal güvenlik/göç yasası ile ilgili atılacak adımları takip edecektir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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15/05/2018 
Kamuoyuna Duyuru 

Sendikamızın “Eğitim Sorunları ve Göç Yasası” konusunda siyasi partilerle görüşme programı kapsamında 
17 Mayıs 2018 Perşembe saat: 15:00’de CTP Genel Başkanı ve Başbakan Sn. Tufan Erhürman ile Başba-

kanlıkta görüşme gerçekleştirecektir.

Bilginize sunarız.

16.05.2018
İnsanca bir Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz

Yükselen döviz karşısında erimekte olan maaşlarla alım gücü ciddi bir şekilde gerileyen çalışanlar yaşam mücadelesi
verirken bu duruma etkin ve yeterli çözümler üretmek yerine hükümetin zam üstüne zam yapması ülkeyi yangın yerine
döndürmüş, çalışanlar açlık sınırı ve altında yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Aylar önce de ortaya koyup talep ettiğimiz gibi asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlen-
melidir.

HP’nin hesaplanma biçimi realiteye dönüştürülmeli devlet eliyle halkın fakirleştirilmesine son verilmelidir. Eşel
mobil 2 ayda bir olmalıdır. Stabil para birimine geçilmesi için ivedilikle adımlar atılmalı, vergi adaleti sağlanarak
düşük gelirliler rahatlatılmalıdır. 

Ortadan kaldırılan mali protokol görüşmeleri derhal başlatılmalıdır.
Kamu ya da özel sektör tüm çalışanların kadrolu, sendikalı, toplu iş sözleşmeli, güvenceli çalışması için gereken

düzenlemeler yapılmalıdır. 
Eğitim ve sağlık parasız, nitelikli kamusal hizmetler olmalıdır.
Eğitimin devlet politikası haline dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Anayasaya uygun olarak

bilimsel, laik, demokratik, nitelikli kamusal eğitim zorunlu hale getirilmeli yasaya uygun olmayan eğitim veren okullar
yasal hale dönüştürülmelidir. TC ile paralel götürülen eğitim sistemi tamamen yerelleştirilmeli cinsiyetçi, gerici, şöven
unsurlardan arındırılmalıdır. Eksik öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi, atölye şefi kadroları tamamlanmalı
okul altyapı sorunları giderilmelidir. Özel eğitim yasası geçirilmeli, kadro açılmalıdır. Tüzük, yasa, program, müfre-
datlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.

Çalışanlar arasında adaletsiz bir durum yaratan sosyal güvenlik ve göç yasaları ortadan kaldırılmalı hem
özel hem de kamu için eşitlik ve adalete dayalı bir barem sistemi oluşturulmalıdır.

Hükümete soruyoruz;
1. Ekonomik, siyasi, nüfus ve diğer dayatmalara dur denmeyecek mi?
2. TC ile imzalanan protokolün içeriği nedir?
3. Her geçen gün fakirleştirilen halkın bu durumuna seyirci kalmaya devam mı edilecek?                                                      
4. Çeşitli olanaklar sağlanan vakıf dernek ve tarikatların örgütlenmesine daha ne kadar göz yumulacak?     

Bir kez daha ortaya koymak isteriz ki KTOEÖS olarak bizler;   
İnsanca bir Yaşam için,
Saygın, Aydın Öğretmen için,
Nitelikli, Laik, Bilimsel Eğitim için,
Çağdaş, Demokratik, Laik Toplum için 
her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

21.05.2018
İnsanca Yaşam İçin 
Hükümet Derhal Etkili ve Yeterli Tedbirler Almalıdır

Yükselen döviz, hayat pahalılığı ve bunun üstüne yapılan zamlar sonucunda çalışanların alım gücü oldukça
geriletilmiş açlık sınırı ve altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. Döviz karşısında değer kaybeden TL nedeniyle ücret
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ve maaşlar erimiş, değer kaybetmiştir. 

Yapılan zamlarla çalışanlar yaşam mücadelesi vermektedir.

Göç yasasıyla öğretmenlerin maaşları düşürülmüş hakları geriletilmiştir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında
eşitsizlik yaratan bu yasayla adalet bozulmuş öğretmenlik mesleğinin statüsü geriletilmiştir. Kalabalık sınıflar, altyapı
ve donanım sorunları, eksik kadrolar, güncelliğini yitirmiş tüzük ve yasalar, müfredat ve kitaplarla ilgili sıkıntılar ve
eğitimde yaşanan daha birçok sorun altında ezilen öğretmenlere hiçbir destek de sağlanmamaktadır. 

Çalışanlar arasında adaletsiz bir durum yaratan sosyal güvenlik ve göç yasaları ortadan kaldırılmalı hem özel hem
de kamu için eşitlik ve adalete dayalı bir barem sistemi oluşturulmalıdır. Geleceğin yurttaşlarını yetiştirme kamusal ve
nitelikli olmalıdır. Bu nedenle devlet okulları güçlendirilmeli, öğretmen statüsü yükseltilmelidir. 

Eğitimin devlet politikası haline dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

Anayasaya uygun olarak bilimsel, laik, demokratik, nitelikli kamusal eğitim zorunlu hale getirilmeli yasaya uygun
olmayan eğitim veren okullar yasal hale dönüştürülmelidir. TC ile paralel götürülen eğitim sistemi tamamen
yerelleştirilmeli cinsiyetçi, gerici, şöven unsurlardan arındırılmalıdır. Eksik öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm
şefi, atölye şefi kadroları tamamlanmalı okul altyapı sorunları giderilmelidir. Özel eğitim yasası geçirilmeli, kadro
açılmalıdır. 

Tüzük, yasa, program, müfredatlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.
Bütün çalışanlar insanca bir yaşam ücreti, sendikalı olma, güvenceli, eşit çalışma hakkına sahiptir. Özel sektör

çalışanlarına iyileştirme yapılacağı iddiasıyla ortaya çıkarılan sosyal güvensizlik ve göç yasasıyla tüm çalışanlar
köleliğe mahkum edilmiş, daha büyük bir anomali ve adaletsizlik yaratılmıştır. 

Bazı zümrelerin bu yasalardan çıkarılması ise eşitsizlik ve adaletsizliği daha da derinleştirmiştir. Tüm çalışanlara
barem sistemi, insanca bir ücret, güvenceli çalışma koşulları sağlama imkânı vardır. Bunun için toplu sözleşme,
sendikalaşma hakkı her alanda mutlaka hayata geçirilmelidir, 

Kaynak yoktur mazeretini sıralayanlara nereden kaynak bulacaklarını, eşitlik ve adaleti nasıl
sağlayacaklarını defalarca izah ettik, yine etmeye hazırız.

Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir. HP’nin hesaplanma biçimi realiteye
dönüştürülmeli devlet eliyle halkın fakirleştirilmesine son verilmelidir. Eşel mobil 2 ayda bir olmalıdır. Stabil para bir-
imine geçilmesi için ivedilikle adımlar atılmalı, vergi adaleti sağlanarak düşük gelirliler rahatlatılmalıdır. 

Ortadan kaldırılan mali protokol görüşmeleri derhal başlatılmalıdır. 

Hükümet yetkililerine yaratılan bu düzene seyirci kalmamaları çağrısında bulunur, bir kez daha ortaya koymak is-
teriz ki KTOEÖS olarak bizler;    

İnsanca bir Yaşam için,
Saygın, Aydın Öğretmen için,
Nitelikli, Laik, Bilimsel Eğitim için,
Çağdaş, Demokratik, Laik Toplum için 
her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 



28/05/2018 
Kamuoyuna Pankartlı Eylem Duyurusu 

Değerli Üyelerimiz ve Halkımız,   30 Mayıs 2018, Çarşamba günü sabah 07:00 – 08:00 saatleri arasında Lefkoşa
Başbakanlık ışıkları kavşağında pankartlı eylemimizi gerçekleştirerek,

“Zamlar, Hayat Pahalılığı, Yükselen Döviz karşısında Halkım Alım Gücünün Geriletilmesi, Göç Yasası, Eğitim
ve Toplumsal Sorunlar” karşısında hükümetin seyirci kalmasını protesto edeceğiz.  

Bilginize sunarız. 

Saygılarımızla, 

Kıbrıs Türk Toplumunun Sesine ARTIK KULAK VERİN !

30 Mayıs 2018, Çarşamba günü sabah 07:00 –
08:00 saatleri arasında Lefkoşa Başbakanlık ışıkları
kavşağında pankartlı eylemimizi
gerçekleştirerek,“Zamlar, Hayat Pahalılığı, Yükselen
Döviz karşısında Halkım Alım Gücünün Geriletilmesi,
Göç Yasası, Eğitim ve Toplumsal Sorunlar” karşısında
hükümetin seyirci kalmasını protesto ettik ve halkımıza
el broşürü dağıttık.

30/07/2018
ARTIK YETER!

Kıbrıs Türk toplumu yıllardır siyasi eşit bir varlık
olarak varoluş mücadelesi vermiş,  varolmayı başarmıştır.  Yarattığı demokrasiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla
var olmaya devam edecektir. Ayrıştırma, bölme, dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve
kimden gelirse gelsin baskılar karşısında onurlu direnişini sürdürecektir.

Kıbrıs Türk toplumunu temsil ettiğini söyleyenler ya bu onurlu duruşun temsilcisi olacak ya da korkak pısırık kahya
rolünün ötesine geçemeyecektir.

Ülkemizi yaşanmaz hale getiren politikalarınız artık yeter, tarih sizi affetmeyecektir!
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TC tarafından yıllardır uygulanan politikalar çerçevesinde nüfus artışı üzerine kurulan yapı ülkemizi sorma1
gir hanına döndürmüştür. Hiç alışkın olmadığımız kadın cinayetleri, çocuk gelinler, taciz ve tecavüzler her
geçen gün artış göstermektedir. Nüfusunu bilmediğimiz küçücük adamıza akan kontrolsüz nüfusunuz artık
yeter! 

Afrika gazetesine hukuk dışı bir uygulamayla TC ‘de dava açılıyor. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü2
olan ülkemizde  gözdağı vererek, korkutmak, sindirmek, toplumsal muhalefeti ortadan kaldırmak hedefleniyor.
Hukuk dışı, antidemokratik yaklaşımlarınız, savaş çığırtkanlığınız, şiddet eylemleriniz, faşizan baskılarınız
artık yeter! 

Toplumumuz üretimden koparılmış, üleştirmeye, ithal yaşamaya, TL’ye mahkum edilmiştir. Kumar, gece3
kulübü, kara para, insan kaçakçılığı merkezi yapılmıştır. Yarattığınız bu kokuşmuş düzen artık yeter!

Göç Yasası, Sosyal Güvensizlik Yasasıyla, dayatma ekonomik paketlerinizle çalışanlara, asgari ücretli ve4
özel sektör çalışanlarına reva gördüğünüz açlık sınırı altında eşitsiz, adaletsiz yaşam artık yeter!

Din işleri yasasıyla, ilahiyatla, Kuran kurslarıyla, Çanakkale kamplarıyla, vakıf, dernek, tarikat örgütlen-5
meleriyle hedeflediğiniz dindar, kindar yeni toplum modeli çalışmalarınız artık yeter!                         

Yeter artık biz Kıbrıslı Türklere yaşattıklarınız! Sahip olduğumuz barış, demokrasi, hoşgörü, saygı gibi değerlerimizi
yok ettiniz. Kültürümüzü, çevremizi yok ettiniz, peşkeş çektiniz. Kurumlarımızı, eğitimimizi ele geçirdiniz. Hukuk
düzenimizi baskı altına aldınız. 

Bu toplum, tarihinde  boyun eğmedi, yine eğmeyecek. Barış için, toplumsal varoluş için mücadeleye devam
edecek...

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

29.08.2018
Fakirleştirmeye, Toplumsal Yok Oluşa Karşı Mücadeleye Devam Edeceğiz
Ekonomik kriz artarak devam etmekte, bunun ülkemize yansıması ise daha şiddetli şekilde yaşanmaktadır. Hayat

pahalılığı, paketler, zamlar ve döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesiyle halkın alım gücü gerilemekte, asgari ücretli
ve göç yasası çalışanları açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edilmektedir. Toplum her geçen gün fakirleşmekte,
gelir dağılımındaki eşitsizlik artarak sosyal adaletin ortadan kalkmasına ve orta sınıfın yok olmasına seyirci kalınmak-
tadır.

Krizin faturası halkın sırtına yüklenmekte,
üstüne üstlük toplumsal özveriden bahsedilmektedir.
Maaşı döviz karşısında zaten eriyen, çocuğunu okutamayacak, borcunu ödeyemeyecek çalışandan daha hangi özveri

beklenmektedir? Özveri toplumun tüm kesimleri için geçerli olmalıdır. Zengini daha zengin yapan bir kriz karşısında
halkı koruyucu tedbirler almamak,  sermayeden yana tavır geliştirmek anlamına gelmektedir. 

Hükümet bu tavrını değiştirmeli ve;
1. Çalışanlar arasında eşitsizlik, adaletsizlik yaratan sosyal güvensizlik ve göç yasasını derhal kaldırmalı,
2. HP hesaplamasını gerçeğe dönüştürülmeli, eşel mobili 2 ayda 1 yapmalı,
3. Temel tüketim maddelerine sıfır KDV uygulamalı ve ucuzlatmalı, harçları kaldırmalı, ülkeye giren tüm mal-

ları, antrepoları saymalı e-devlet ve muhasebe yöntemi geliştirerek kayıt dışılığı sıfırlamaya gitmeli,
4. Dar gelirliden değil zenginden daha çok vergi almalı,
5. Asgari ücreti derhal artırmalı, Euro’ya endekslemeli,
6. Zamları geri alıp Euro’ya geçmeli,
7. Vergi kaçakçılığı yapanlardan, vergi affı uygulayanlardan, KTHY’nı, belediyeleri batıranlardan, yolsuzluk-

larla devleti zarara sokanlardan yasa çıkararak hesap sormalı, zararları tahsil etmeli,
8. Herkese toplu sözleşme hakkı ve sendikalaşmayı hayata geçirmeli,
9. Örtülü ödenekleri durdurmalı,
10. Üçlü kararname çok az olacak şekle dönüştürmeli,
11. Vakıf, sivil savunma, merkez bankası ve halkın olan tüm kurumların yönetiminin ve bütçesinin merkezi hü-

kümete bağlanması için gerekeni yapmalı,
12. Doğrudan üretim, alternatif enerji yatırımını teşvik edip elektriği ucuzlatmalı,
13. İşsizliği ortadan kaldırılmak için yasal çerçeve  konulup denetlenerek tüm otel, üniversite çalışanlarının en

az %80’inin Kıbrıslı olmasını sağlamalı,
14. Askeri kantinlerin, otellerin, üniversitelerin yerli ürünleri satacağı, vergisiz yabancı mal satamayacağı bir düzenleme

yapmalı,
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15. Kimlikle girişi durdurmalı, nüfusu kontrol altına almalı,
16. Öngörülen kamu reformuna devletin tepesinden başlamalı, reformun yargının, bağımsız organların, eğitimin güç-

lendirilmesinden geçtiğini dikkate almalı,
17. Vergi reformu ile birlikte en az 2 asgari ücret vergi dışı bırakılırken üst gelirlere, vergi oranlarını açıp dü-

zenleme yapmalı,
18. Fakirleşen halk için temel kamusal hizmetlerin nitelikli hale getirilmesi için özellikle devlet okulları ve hastane-

lerdeki kısıtlamaları, kadro eksikliklerini, altyapı sorunlarını ortadan kaldırmalı,
19. Halkın olan kamu mallarının, denizlerin tekrar halka devredilmesi sağlamalıdır.

TC’nin dayatmalarıyla alt yönetimi haline gelmiş, 
AB’nin Kıbrıs’taki tutumunun yanlışlığı ve tek taraflı olarak üyeliğe aldığı, 
Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarını gasp ettiği, 
TC sermayesinin fütursuzca iş yaptığı, 
Kurumlarında, eğitimde anayasaya dahi uyulmadığı, 
Rekabet yasası, nerden buldun yasasının olmadığı, 
Kıbrıs sorunundaki strateji eksikliği, 
Kayıt dışı ekonomi, nüfus akışıyla 
Ülkemizin 30-40 yıl sonra nereye varacağını hükümetler öngörmeli, halkımızı göçe zorlayan, toplumsal yok

oluşa götürecek olan düzene karşı yıllar önce toplumsal mutabakatla meydanlarda hep bir ağızdan içilen andı
dikkate alarak gerekeni bugünden yapmalıdır:

Bu memleket bizim, biz yönetmeliyiz.                                    •
Nereden gelirse gelsin, dayatma ve müdahaleler kabul edilemez.                                                                •
Dayatma ekonomik yıkım paketleri kabul edilemez.         •
Ekonomimizi biz planlamalı, biz yapılandırmalı ve biz yönetmeliyiz.                           •

Kıbrıs sorununda cumhurbaşkanı ve hükümet aktif çözüm planı geliştirmeli ve hayata geçirmelidir. Görüşmeler
önkoşulsuz devam etmeli, kalıcı çözüm gerçekleştirilmeli, siyasi eşitliğe dayalı birleşik federal Kıbrıs’a ulaşılmalıdır.      

Nüfus, eğitim, sağlık politikalarını kendimiz belirlemeli, eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğin yükü tamamen
çalışanların sırtına yüklenmemelidir.

Göçe, baskı ve dayatmalara, faili meçhullere ve hukuk dışılığa son verilmeli, eşitlik, adalet, demokrasi ve insanca
yaşanabilir bir düzen olmalıdır.       

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke için,
kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur demek için,
çözüm, barış ve emek kavgasına devam edeceğiz.

Pahalılığa, zamlara, fakirleştirilmeye seyirci kalmayacağız, susmayacağız.

3 Eylül 2018 Pazartesi saat 12:00’de yine burada meclis önünde olacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz.

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

KTOEÖS ve KTÖS’ten Ortak İthal Öğretmen Eylemi

Ülkemizi yönetenler, Anayasa ve Yasalar çerçevesinde bu ülkeyi yönetme zorunluluğunu göz ardı etmekte, devleti
ele geçirip istediklerini keyfi bir şekilde yapabileceğini sanmaktadırlar. Binlerce çocuğumuzun eğitim hakkı çalınarak,
haftalardır okullar açılmış olmasına rağmen, hala daha kadrolar tamamlanmadığından dersler görevler yapılamazken,
yüz binlerce lira ödeyerek eğitimini tamamlayan gençlerimiz sokağa atılmış durumdadır.

Bu ülkede halen açılma izni verilmeye devam edilen, sayısı bilinmeyen üniversitelerden, İngiltere, ABD  ve
Dünyanın her yerindeki üniversitelerden mezun olan binlerce gencimizin mezun oldukları bu okullar hiçe sayılmaktadır.
Binlerce işsiz, atanmayı bekleyen öğretmen adayımız varken ihtiyaç olmasına rağmen münhal açmayıp bu gençlerim-
izin ataması yapılmayıp başka bir ülkeden öğretmen getirip istihdam etmek, amacı ne isterse olsun, gençlerimizi har-
camak demektir.
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Anayasal suç işlemenin yanında tek kelimeyle ihanettir.
İşsiz gençlerimize rağmen kadroların bilinçli olarak boşaltılması veya yeterli sayıda münhal ilan edilmemesi, daha

sınav yapılmadan TC’den görevlendirilen öğretmenlerin merkez okullara yerleştirilmesi, öğretmenlerimizin ve
çalışanlarımızın  hazırlık ödeneği, hayat pahalılığı gibi yasal hakları ekonomik kriz bahanesiyle gasp edilip toplum
önünde tartışılır hale getirilmesi, göç yasasıyla işe alınan çalışanlarımız ve asgari ücretle çalışanlarımız açlık sınırı
altında yaşamaya mahkum edilirken, tüm çalışanlar fakirleştirilip satın alma gücü geriletilirken, zamlardan, faizlerden
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TL kullanımından mağduriyet yaşarken gelen ithal öğretmenlere maaşlarının yerel bütçeden Euro bazında ödenmesi,
düşmanlığa, ötekileştirilmeye prim verilmesi demektir.

Kültürünü, benliğini, dilini, dinini yıllarca mücadele ederek korumuş Kıbrıs Türk toplumu ve gençlerini bu duruma
sokan, göç yollarına iten, işsiz bırakan böyle bir anlayış kabul edilemezdir, kabul etmeyeceğiz.

Toplumumuzun ve her kurumunun varlığını hedef alan
Dayatmalara ve Omurgasız Yönetime
Boyun Eğmeyeceğiz! 

Selma EYLEM                                                         Şener ELCİL
KTOEÖS Başkanı                                           KTÖS Genel Sekreteri
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Tarih: 17/01/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

18 Ocak 2019, Cuma günü saat 12:00’de Maliye Bakanlığı önünde basın açıklamamız gerçekleşecektir. Bil-
ginize sunar, katılımınızı dileriz.  

18/01/2019

Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ülkemize çifte
enflasyon olarak yansımış yapılan zamlarla halkın satın alma gücü
oldukça gerilemiş, özellikle asgari ücretle çalışanlar ve göç
yasasına bağlı çalışanlar insanca bir yaşam sürdüremeyecek du-
ruma getirilmişlerdir.

• Son 1 yılda akaryakıt fiyatları %40’lara varan
oranda artmıştır.

• Son 2 yılda elektrik fiyatları %100’e yakın
artmıştır.

• Son 1 yıldaDöviz bazında asgari ücret %35,
kamu çalışanlarının maaşları %30 oranında azalmıştır.  

Ülkemiz  yangın yerine dönmüş durumda iken hükümet
dar gelirliyi koruyacak tedbirler almak yerine krizin faturasını
çalışanlara kesmek için gerçekçi olmayan HP hesaplamasının
yanında 3 aylık kısmının dondurulması kararını  da alarak  elini
çalışanların cebine bir kez daha  atmıştır

.  Aldığımız duyumlara göre hükümet sessiz sedasız yeni bir alicengiz oyunuyla Ocak ayı sonunda
maaşlara yansıtılması gereken ve 3 aylık kısmını dondurduğu hayat pahalılığının oranını düşürmek için bakan-
lar kurulu kararıyla vergi muafiyetleri oranını en düşük noktaya çekerek, çalışanların alacağı hayat pahalılığı
artışının bir kısmını çalmayı planlamıştır.

Bu asla kabul edilemezdir, düpedüz hırsızlıktır, acımasızlıktır, dar gelirlinin değil sermayenin yanında
olmaktır.  En zenginin de en düşük gelirlinin de ayni oranda vergi verdiği bir düzen yaratan siyasiler zengini
daha da  zengin hale getiren bu kriz karşısında HP hesaplamasını realiteye dönüştürüp vergi adaleti sağlamak için
çalışma yapmak alım gücünü yükselterek halkın biraz nefes almasını sağlamak yerine boğulmasına seyirci kalmakta
hatta ipi bizzat kendisi çekmektedir.

Asgari ücreti ısrarla belirlemeyerek çalışanları açlığa mahkum etmektedir. Maliye bakanlığı, tüm sendikaları pro-
tokol masasına çağırmak yerine bazılarıyla gizli pazarlıklar yaparak mavi boncuk dağıtmaktadır. Hükümete bir kez
daha çağrı yapıyoruz;

Göç yasasını kaldırmak, asgari ücretliyi yukarı çekmek yerine tüm çalışanları göç yasasına•

mahkum eden alicengiz oyunlarını çözüm diye yutturmaya çalışmaktan vazgeçin.
Vergi adaleti sağlayacak düzenlemeleri ivedilikle yaparak az kazanandan az çok kazanandan•

çok vergi alınacak adil bir düzeni sağlayın.
Faiz mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken adımları atın.•

Mali protokol görüşmelerini başlatmak için tüm sendikalara derhal•

çağrı yapın. 
Euro kullanımına geçmek için gerekli girişimleri yapın.  •

Kişisel muafiyet oranlarında düzenleme yaparak artırın.•

• KRİZİN FATURASINI ÇALIŞANLARA KESMEKTEN VAZGEÇİN.                                                                        

Ozan ELMALI
KTOEÖS Mali Sekreteri
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09/02/19
KAMUOYUNA DUYURU

11 Şubat 2019 Pazartesi 10.30’da Göç Yasasıyla fakirleştirilen, yükü artırılan, hakları gaspedilen, eşitsizliğe
mahkum edilen öğretmenlerimizle birlikte meclisi  izleyeceğiz. Ayrıca bu tarihten itibaren meclisi izlemeye devam
edeceğiz. 

Kamuoyuna duyuruz.

Saygılarımızla,
Selma Eylem

Başkan
(Yönetim Kurulu a.)

Meclisi İzliyoruz Uyarı Eylemimiz Gerçekleşti

11 Şubat 2019 tarihinde Göç Yasası’ndan kay-
naklanan haksızlık ve adaletsizliğin gündeme
taşınarak, ortadan kaldırılması amacıyla Göç
Yasasıyla fakirleştirilen, yükü artırılan, hakları gas-
pedilen, eşitsizliğe mahkum edilen
öğretmenlerimizle birlikte meclisi izleme eylemi
gerçekleştirdik. 

KTOEÖS Başkanımız Selma Eylem, göç
yasasının yarattığı haksız ve adaletsiz durum ne-
deniyle hükümetin kurulmasından önce ve sonra
bazı temaslarda bulunulduğunu, bazı çözüm öneri-

leri sunulduğunu söyledi.
Bugüne kadar bu konuda bir adım atılmadığını ifade eden Eylem, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendilerine

bir barem düzenlemesinden bahsettiğini, ancak bugüne kadar bu konuda da somut bir adım atılmadığını kaydetti.
Eylem, göç yasasının yarattığı adaletsiz durumu ortaya koymak ve ortadan kaldırılarak, somut adımlar atılabilmesi

için gerekenin yapılacağını ifade ederek, bu eylemde sadece Meclis Genel Kurulu oturumunu izlediklerini, sorunun
çözülmemesi halinde sonraki günlerde çeşitli eylem şekillerinin ortaya konacağını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nu izleyici locasında bir süre izleyen öğretmenlerimiz, ayağa kalktıkları gerekçesiyle Meclis
Başkanı Teberrüken Uluçay’ın uyarısıyla dışarıya çıkarıldılar.

21/02/2019

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
22 Şubat 2019, Cuma günü (Yarın) saat 14:00’de Yürütme Kurulumuz ve Eylem Komitemiz Halkın Partisini

ziyaret edecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  



22 Şubat 2019
Göç Yasası konusunda Halkın Partisine Ziyaretimiz Gerçekleşti

22 Şubat 2019, Cuma günü saat 14:00’de KTOEÖS Yönetimi Göç Yasasına mahkum öğretmenler ile birlikte
Halkın Partisini ziyaret etti.

Gayrı ahlaki, adaletsiz, Anayasamızın “Eşitlik” ilkesine aykırı olan ve tüm siyasi partilerin “Adil Değil” dediği

Göç Yasasının halen yürürlükte olmasının kabul edilemez olduğu yeniden belirtildi.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem; Halkın Partisinin hem parti programında, hemde seçim manifestosunda Göç

Yasasının çalışanlar arasında ayrımcılık yarattığını ve sürdürülemez olduğunu belirttiğini hatırlattı.
Bazı kesimlerin, ayrıca Bakan ve milletvekillerinin dahil göç yasası kapsamından çıkarıldığını fakat birkaç kesime

uygulandığını belirten Eylem, şu andaki Yasanın amacını da yitirdiğini vurguladı.
Göç Yasası Anayasamızın “Eşit İşe Eşit Ücret” ve Eşitlik İlkesine tamamen aykırıdır denilerek Hükümet ortağı

Halkın Partisinden ivedi olarak yasanın geri çekilmesi talebi yinelendi.
“Şu anda öğretmenler yasalarla paramparça edilmiştir. aynı işi yapan öğretmenlerin 5-6 farklı yasaya bağlı hale

getirildiği bir yapıda motivasyon ve verimlilik ortadan kaldırılmıştır. Kamu Reformunun ve verimliliğin tartışıldığı
bugünlerde Göç Yasası verimliliği ve adaleti yok eden bir yasadır ve ortadan kaldırılmalıdır.” vurgusunu yapan Eylem
bu konuda acil olarak adım atılması gerektiğini  sorunun kaynak sorunu olmadığını, niyetle ilişkili olduğunu defalarca
belirtmiş ve çalışmalarını her partiye, hükümete, Maliye Bakanına verildiğini hatırlatmıştır.

Meclise sevk edilen, ivedilik alan Göç Yasası derhal gündeme getirilip kaldırılmalıdır. 
Halkın Partisi yetkilileri ve hazır olan Milletvekilleri bu konuda söylenenlerde haklılık payı olduğunu, gerekli adım

atılmadığını, bu konuda bir komite oluşturulduğunu ve bu konuda hızlı bir çalışma yapacaklarını ifade etmişlerdir.
Aynı kapsamda siyasi partilere yönelik ziyaret programımız devam edecektir.

27 Şubat 2019
CTP ziyaret edildi. Eylem: “Eşitsizlik adaletsizlik yaratan göç yasasının kaldırılması için somut adımlar

atılmalı !”

26 Şubat 2019 Salı günü sendikamızın
Yönetim Kurulu üyeleri ve 2011 sonrası Göç
Yasası kapsamında olan öğretmenlerimizle
CTP’yi ziyaret ettik. Ziyarette sendika
başkanımız Selma Eylem eşitsizlik ve adalet-
sizlik yaratan Göç Yasasının halen yürürlükte
olduğunu, birçok kez CTP’ye yapılan zi-
yaretlerde durumu ilettiğini ve hem fikir ol-
unan adaletsiz göç yasasının sürdürülemez
olduğunu ifade etmiştir.

Eylem, kamu reformunun konuşulduğu
bu dönemde aynı işi yapan çalışanlar
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arasında farklı yasaların uygulanmasının verimliliği azalttığını
dile getirmiştir. Öğretmenlerin parçalanmış ve 5-6 farklı yasaya
bağlı bir duruma getirilmiş olduğunu, gayrı ahlaki, Anayasanın
eşitlik ilkesine aykırı, adil olmayan, eşitsizlik yaratan yasanın
değişmesi konusunda meclisten ivedilikle geçen yasa tasarısının
olduğunu, bunun tekrar gündeme getirilip yasallaşması
gerektiğinin altını çizmiştir. Sendikamızın bu sürecin takipçisi
olacağını belirten başkanımız Eylem somut adım atılması
talebimizi bir kez daha ortaya koymuştur.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın konuşmasında
“çalışanlar arasında anomali, eşitsizlik yaratan bir yasadır” diyerek Göç Yasasının süratle kaldırılması gerektiğini
bildiklerini söyledi. TL’nin değer kaybetmesi, ciddi sıkıntılar vermektedir diyen Sorakın alt baremlere bazı fazla artış
verilmesinin farkı kapatmadığının farkında olduklarını belirtmiştir. “Emeğe değer veren bir parti olarak kaldırılması
gerektiğine inanıyoruz, birçok hakkı çalışanlara veren bir partinin temsilcisiyiz, 47/2010’nun ortadan kaldırılması için
çaba harcayacağız,  bir anda yapamazsak bile, bir program çerçevesinde bunu kaldırma adımlarını atacağız” diyen
Sorakın, öğretmenlerin tek yasa altında toplanması gerektiğini düşündüklerini belirtti ve sendikaların çalışanların
haklarının geliştirilmesi çabalarına teşekkür etti.

11.03.2019
Sendikal Platform Basın Toplantısı Metni

Dayatılan ekonomik paketlerle yaratılan çarpık düzene ayak uyduran hükümetlerimiz, yine paketle yanlışlarına
devam etme kararlılığındadırlar. 

Son dayatılan ekonomik paketle, limanların elektrik kurumunun telefonun ve Kıbrıslı Türklerin elinde kalan son
toplumsal varlıkların da Türkiye sermayesine peşkeş çekilmesi hedeflenmektedir. Dörtlü koalisyon hükümeti kapalı
kapılar ardında yaptığı görüşmelerle toplumsal geleceğimizi ipotek altına koyarken, bir yandan da partizanlık ve
Türkiye’ye entegrasyonu hedefleyen yanlış icraatları da “Kamu Yönetimi Reformu” olarak isimlendirdikleri ve
sendikaların bilgisi dışında hazırladıkları yasa tasarısı ile düzeltecekleri söylemi yapmaktadırlar. 

“Kamu Görevlileri Yasası” dedikleri çarpık yasa ile reforum gibi bir kelimenin arkasında saklanarak çalışanların
haklarını ve maaşlarını düzenlemek değil, geriletilip partizanca ve kayırma anlayışı ortaya konarak Türkiye’den para
koparmayı hedeflemektedirler. Bir yıldan beri Türkiye’den bir tek kuruş katkı almayan dörtlü koalisyon hükümetinin
bu çıkışı, gerçekte rant ve teşviklerle beslenen ganimetçi yerli sermayeyi memnun etmeye yöneliktir. Vergi vermeden,
köle pazarı yaratıp ucuz emek sömürüsü yapan, sendikalaşmaya karşı çıkan bu çevreler hükümete Türkiye’den para
alıp, onlara dağıtması için sürekli baskı yapmaktadırlar. Sendikal Platform Türkiye’den para ve talimat almaya karşı
olduğunu geçmişte de bugün de açıkça vurgulamaktadır.  

Hükümete açık çağrı yapıyoruz;
“Kamu Görevlileri Yasası” bir reform değildir ve tüm sendikaları ilgilendirmektedir.  Bu yasa taslağı1

derhal tüm sendikalarla görüşmeye açılmalıdır. 

Göç Yasası’nın, Kamu Görevlileri Yasası ile ortadan kaldırılması mecliste bulunan dört hükümet ortağı2
ile UBP’nin ortak taahhüdüdür. Bu yasa ile Göç Yasası kalıcı hale getirilmektedir. Sizi verdiğiniz sözleri tut-
maya davet ederiz. 

Türkiye ile imzalanan dayatma ekonomik paketler, kuzey Kıbrıs’ta çarpık bir ekonomik yapı oluşturduğu3
gibi çevre yağmasından, kara para aklamaya, toplumsal varlıklarımızın peşkeş çekilmesine yaramaktadır.
Türkiye’ye bağımlılığı getiren bu anlayıştan vazgeçilip, kaçak ekonomiyi ve kaçak çalışma yaşamını kontrol
altına almaya yönelik çalışmalara yönelinmelidir.

Partizanlık ve adam kayırma konusu kamuda verimsizliğin temel nedenlerinden bazılarıdır. Fakat esas4
neden üçyüz bin kişiye göre kurgulanmış bir devlet yapısında en az sekizyüz bin nüfusa ulaşmış kuzey
Kıbrıs’ta yaşanan kaostur. Bu nedenle vatandaşlık verilmesi durdurularak vatandaşlık ve muhaceret yasaları
derhal yeniden düzenlenmelidir. 

Türkiye’den bir yıldan bu yana para alınmadığı gerçeğinden hareketle Türkiye ile ilişkiler siyasi eşitler5
düzeyinde ele alınmalı, siyasi irademize müdahale ve bağımlılık şiddetle reddedilmelidir. 
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Sendikal Platform olarak toplumsal varlığımızı korumada tarafız ve dörtlü koalisyon hükümetlerini uyarıyoruz:

Dayatmalara boyun eğmeyeceğiz! “Reform” adı altında hak budama girişimlerine izin vermeyeceğiz!

Geçmişte olduğu gibi emekçilerin ve toplumumuzun çıkarlarını korumak için grev dahil her türlü
demokratik hakkımızı kullanmakta karalıyız.

Saygılarımızla.

Sendikal Platform Üyesi Sendikalar
KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN, 
DAÜ-BİRSEN, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN, TÜRK-SEN, HAVA-SEN, 
EL-SEN, TEL-SEN,  TIP-İŞ, EMEK-İŞ

13 Mart 2019
2011 sonrası “Göç Yasası” kapsamında olan öğretmenlerimizle 
Demokrat Parti ziyaret edildi 

13 Mart 2019 tarihinde sendikamız Demokrat Parti’yi ziyaret etti.

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 2011 sonrası
“Göç Yasası” kapsamında olan
öğretmenlerimizle DP’ye yaptığımız ziyarette,
Başkanımız Selma Eylem, halen yürürlükte olan
Yasanın sürdürülebilir olmadığına vurgu yaptı.

Eylem, kamu reformunun konuşulduğu bu
dönemde aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı
yasaların uygulanmasının verimliliği azalttığını
dile getirdi. Öğretmenlerin parçalanmış ve 5-6
farklı yasaya bağlı bir duruma getirilmiş
olduğunu, gayrı ahlaki, Anayasanın eşitlik ilke-
sine aykırı, adil olmayan, eşitsizlik yaratan
yasanın değişmesi konusunda meclisten ivedi-
likle geçen yasa tasarısının olduğunu, bunun
tekrar gündeme getirilip yasallaşması
gerektiğinin altını çizdi. Sendikamızın bu
sürecin takipçisi olacağını belirten başkanımız

Eylem somut adım atılması talebimizi bir kez daha ortaya koydu.
DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de, sendikaların ülke için çok önemli olduğunu dile getirerek, söz konusu yasanın

o dönemde ülkede yaşanan gençlerin işsizlik sorunu ve kamu maliyesinin yapısı göz önünde bulundurularak
geçirildiğini söyledi. Ancak DP’nin ve Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş’ın fırsat eşitliğini ortadan kaldıran söz konusu
yasayla ilgili hassasiyetlerinin olduğunu ve bununla ilgili atılması gereken adımlar için çalıştıklarını ifade etti.

EYLEM: “Eşitlik Ve Adaleti Sağlayacak Yasal Düzenleme İstiyoruz”

Sendikamız Göç Yasası mağduru öğretmenlerimizle 20 Mart 2019, Çarşamba günü hükümet ortağı Toplumcu
Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzen-
lenmesi Yasası’nın (Göç Yasası) kaldırılması ve tüm öğretmenlerin bir yasa altında toplanması talebimizi yineledik. 

KTOEÖS Başkanımız Selma Eylem ziyarette sendikamızın kamu reformu sırasında yapılabilecek yasal düzenleme
ile beklentilerimizi ve taleplerimizi içeren bir rapor sundu.

Eylem, kamuda çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratıldığını belirterek “Göç Yasası”na karşı uzun
yıllardır mücadele etmekteyiz, kaldırılması için tüm partileri seçim öncesi de sonrası da ziyaret ettik, tüm partilerin
seçim manifestosunda yer alan eşit işe eşit ücret maddelerini gündeme getirdik ancak hiçbir adım atılmadı” dedi. 

Eylem, bu yasa içerisinde öğretmenlerin de bulunduğunu ve yasanın kaldırılması talebini sürekli yinelediğimiz,
ancak gelinen son aşamada kamu reformunun gündemde olduğunu, ama göç yasası için yine adım atılmadığını kay-
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detti.
Selma Eylem, “Eşitlik ve

adaleti sağlayacak yasal düzen-
leme istiyoruz” diyerek, hedef ve
taleplerimizin; yıllar içinde farklı
yasalarla ayrılan tüm
öğretmenlerin tek yasa altında
toplanması, eşit hak ve maaşa
sahip olması olduğunu vurguladı.

Eylem, Göç yasasının ortadan
kaldırılması için TDP’nin ne
yapacağını öğrenmek istediğimizi
sordu.  

TDP Genel Sekreteri Halil
Hızal da, TDP’nin o dönemde
“Göç Yasası”na karşı durduğunu
ve sonrasında da kaldırılması için,

eşitlik ve adalet için de çalıştığını hatırlattı.
“Eşit işe eşit ücret” sloganının haklı bir slogan olduğunu, söz konusu yasanın toplum vicdanını yaralayan bir yasa

olduğunu ifade eden Hızal, TDP’nin bu yasa ile ilgili düzenlenme konusunda üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.
Kamu reformu ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü, bunla ilgili gerekli önerileri komitede yapacaklarını ifade eden

Hızal, ülkede yıllardır gerekli olan kamu reformunun yapılmadığını, yanlış yasal düzenlemelerle herkesin başka başka
yasalarla ve farklı uygulamalarla çalıştırıldığını ifade ederek, “Gelecek nesillere daha iyi bir çalışma imkanı sağlamak
için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

19/03/2019

Değerli Basın Emekçilerimiz, 

20 Mart 2019, Çarşamba günü (Yarın) saat 14:00’de Yürütme Kurulumuz ve Eylem Komitemiz Toplumcu
Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecektir.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  
Saygılarımla,

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

2.4.2019
UBP ziyaret edildi. 
Eylem: “Anayasaya Aykırı Adaletsiz Göç Yasası Ortadan Kaldırılmalıdır !”

2 Nisan 2019 Salı günü sendikamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve 2011 sonrası Göç Yasası kapsamında olan
öğretmenlerimizle Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret etti. Ziyarette sendika başkanımız Selma Eylem eşitsizlik ve adalet-

sizlik yaratan Göç Yasasının halen yürürlükte olduğunu,
adaletsiz göç yasasının sürdürülemez olduğunu ifade
etmiştir.

Eylem, kamu reformunun konuşulduğu bu dönemde
aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı yasaların
uygulanmasının verimliliği azalttığını dile getirmiştir.
Öğretmenlerin parçalanmış ve 5-6 farklı yasaya bağlı
bir duruma getirilmiş olduğunu, gayrı ahlaki,
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, adil olmayan,
eşitsizlik yaratan yasanın değişmesi konusunda meclis-
ten ivedilikle geçen yasa tasarısının olduğunu, bunun
tekrar gündeme getirilip yasallaşması gerektiğinin altını
çizmiştir. Sendikamızın bu sürecin takipçisi olacağını
belirten başkanımız Eylem somut adım atılması
talebimizi bir kez daha ortaya koymuştur.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy konuşmasında
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partisine bu konuyu götürüp tartışacağını, Göç Yasasının içeriğine bakıldığında ayrışım olduğunu, tüm istihdam edilen-
lerin aynı haklara sahip olması gerektiğini, Göç Yasası kapsamındaki çalışanlara yönelik artışların yetersiz kaldığını,
öğretmenlerde yaratılan eşitsizliğin verim ve motivasyonu düşürdüğünü belirtti. “İşletme mantığına göre kıdem, liyakat
dışında farklı haklar verilirse mutlu olunmaz, verim alınmaz” diyen Taçoy, “nasıl planlayıp halledeceğiz, buna
bakacağız ve size bu konuda döneceğiz” ifadelerini kullandı.

04/04/2019
16 Nisan’da Yine Sokaktayız !

Yıllardır yasa yapan, kural koyan, ve yöneten ülkemiz siyaseti kamu yönetiminde oluşan sıkıntıların birincil dere-
cede sorumlusudur. Popülizm, sorun çözmekten uzak yavaş çalışan bir bürokrasi, siyasi atamalarla oluşturulmuş liyakat
tan uzak idare, eşit ve adil olmayan yönetim anlayışı gibi sıkıntıların oluşturduğu bu düzene bugünlerde yine gündeme
getirilen kamu reformu yasasıyla çözüm üretilmemekte, suçlu olan siyaset kurumu yerine kamu görevlileri yine tek
suçlu olarak gösterilerek hedef haline getirilmektedir. Anayasaya aykırı, çalışanlar arasında eşitsizlik yaratan adaletsiz
göç yasasının kaldırılması için beyanatlar veren siyasiler, bu sözlerini unutup, halkı aptal yerine koyup dalga geçercesine
kamu reformu yasasıyla göç yasasını da kalıcı hale getirmeye çalışmaktadırlar. Ayni işi yapan çalışanların eşit haklara
sahip olması gerekirken göç yasasıyla yaratılan bu adaletsizlik kabul edilemezdir. 

Ülkemizin toprağı dağları, denizleri, kıyıları sermayeye peşkeş çekilip bunlara teşvik ve muafiyet olanağı
sağlanırken TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle alım gücü gerileyen halkın,  yaptıkları zamlarla, dondurulan
HP ile, yeterince artırılmayan asgari ücretle insanca yaşam hakkı elinden alınmakta, Göç yasası, Kamu Reformu yasası
gibi yasalarla, zenginle yoksul arasındaki  uçurumun daha da derinleşmesi sağlanmaktadır. TC ile imzalanan pro-
tokollerle kamusal alanlara, sendikalara, haklara saldırılmaktadır. 

Görüşme yaptığımız tüm partilerle olan temaslarımızda defalarca tekrarlamamıza rağmen, her partinin adaletsiz
olduğunu, parti programlarında kaldırılması gerektiğini belirttikleri GÖÇ YASASI için somut adım atılmazken, imza-
lamaya çalıştıkları yeni protokollerle, geçirdikleri yeni yasalarla hak budama yolunu seçen, kamusal hizmetleri tamamen
piyasa malına çevirirken, peşkeş çekerken, kamu görevi yapan insanları suçlu göstermeye çalışan, zamlarla orta sınıfı
yok eden bu anlayışa cevap vereceğiz. 

16 NİSAN’DA YİNE SOKAKTA OLACAĞIZ!
Selma EYLEM

Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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15 Nisan 2019
Neler Söylendi UNUTMADIK…Adaletsiz Göç Yasasına Karşı Yine Sokaktayız

Değerli Öğretmenlerimiz,
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan ve Kamu reformu Yasasıyla da kalıcı hale getirilmeye çalışan Göç

Yasasıyla ilgili mücadelemiz devam etmektedir. Bu bağlamda 16 Nisan 2019 Salı günü 08:00-13:00 saatleri arasında
Göç Yasası kapsamında atanan öğretmenlerimiz grevde olacaktır. Bu öğretmenlerimiz ve dersi uygun olan
öğretmenlerimizle 08:30’da sendikamızda toplanıp meclise yürüyeceğiz.

Öğretmen statüsünü sürekli olarak düşürmek, öğretmenlik mesleğini sıradanlaştırarak toplumları köleleştirmek
isteyen anlayışlara seyirci kalmayacağız. Alım gücü her geçen gün gerilemesine rağmen zamlarla tüm çalışanları açlık
sınırı ve altında yaşamaya mahkum eden,   öğretmenlerin kazanılmış haklarına sürekli saldıran, artan sorunlar karşısında
öğretmene hiçbir destek sağlamayanlar, ayni işi yapan öğretmenleri farklı farklı yasalara bağlayarak anayasaya aykırı,
gayri ahlaki ve adil olmayan Göç Yasasını kaldırma taahhütlerini, seçimler öncesi verdikleri tüm sözleri unutarak kalıcı
hale getirmek istemektedirler.

Buna izin vermeyeceğiz !
Bu adaletsizliğe son verilmesi gerektiğini bir kez daha hep birlikte haykıracağız!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

16/04/2019
Adaletsiz Göç Yasasına Karşı Yine
Sokaktayız

Değerli Basın Emekçilerimiz, 
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan ve Kamu reformu Yasasıyla da kalıcı hale getirilmeye çalışan Göç Yasasıyla

ilgili mücadelemiz devam etmektedir.
Bu bağlamda 16 Nisan 2019 Salı günü (Bugün) 08:00-13:00 saatleri arasında Göç Yasası kapsamında atanan

öğretmenlerimiz grevde olacaktır.
Göç Yasası kapsamında atanan öğretmenlerimiz ve dersi uygun olan öğretmenlerimizle 08:30’da

sendikamızda toplanıp meclise yürüyeceğiz.
Bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.
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16/04/2019
Bugün Yine Sokakta, Yine Yollardayız ! 

Teşviklerle, muafiyetlerle sermayenin önünü açan, çalışanları, emekçileri çıkardıkları yasalarla, hak gasplarıyla,
zamlarla köleleştirme çabasında olan meclistekilere susmayacağımızı, mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi, kabul
etmeyeceğimizi bir kez daha haykırmaya geldik! Kavgamız emek-sermaye kavgasıdır. 

Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasalar çıkarıp  öğretmenlerin sosyo- ekonomik statüsünü ger-
ileterek öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırılmaya çalışıyorlar. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz.

Okullarda kadroları eksik bırakıp tamamlamayarak öğretmenin yükünün artırılmasını, köleleştirme,
örgütsüzleştirme, güvencesiz çalıştırılma hedefiyle yapılan tüm uygulamalarla öğretmenin toplumumuzda da hedef
haline gelmesini, saldırılara maruz bırakılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz! 

Göç yasasının seçimlerden önce Anayasaya aykırı, eşitsizlik yaratan bir yasa olduğunu kabul eden, bu
adaletsizliği ortadan kaldıracağını ifade eden ya da seçim manifestolarına yazan, verdikleri sözleri unutan, bu
yasada bazı kesimlere ayrıcalıklar tanıyan, kamu reformu diyerek bu yasayı kalıcı hale getirmeye çalışanlara
izin vermeyeceğiz.

Sorun kaynak meselesidir diyenlere, üç kez emekli olan siyasiler varken, %65 vergi kaçakçılığı mevcut iken, üçlü
kararnamelerle siyasi atamalar hala sürdürülürken, dünyanın sayılı zenginleri arasında olan sermayedarlara teşvik ve
muafiyetler sağlanırken inanmadık inanmayacağız. Gençlerimizle, asgari ücretle çalışanlarla, emekçilerle dalga
geçmelerine izin vermeyeceğiz!

Eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetleri bitirip özele peşkeş çeken, anayasanın öngördüğü çağdaş, laik, bilimsel
eğitimden ödün veren, vakıf, dernek, tarikat dayatmalarına boyun eğenlere karşı mücadele ettik etmeye devam
edeceğiz.

Nitelikli parasız eğitim ve laik demokratik toplum için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bir yandan vatandaş yapan, bir yandan Siyasi Paketlere onay veren, 
bir yandan kaynak yoktur diyen, diğer yandan zenginlerin vergi borcunu silen,
örtülü ödeneklere devam eden, kişiye özel teşvikleri sürdüren, 
yurt dışı gezilerinde milyonlar harcayan, usulsüz, yasa dışı davranan, 
devleti soyan, dosyaları dokunulmazlık örtüsü altına atan, 
kamusal kaynakları peşkeş çeken, çekilmesine seyirci kalan, 
kendi insanımız işsizken yabancı misyoner kadrolara milyonlarca lira ödeyen, 
Kıbrıslı olan tüm kurumları devreden, 
başlarındaki misyoner yöneticilere ses çıkarmayan, 
vakıf, dernek, casino, bet ofis, otel, üniversite adı altında ülkeyi parselleyip kamusal mallara ve kaynaklara el koyan, 
yerli istihdamı, yerli malı tüketimi yapmayan kurumlara göz yumarak milyarlarca liranın yabancılara gitmesine

seyirci kalan, 
tek bir yerli istihdamı yapmayan, 
askeri kantinleri yaratan, 
ülke kaynaklarını kullanan vakıf, derneklere külliye yaratma şansı veren, 
ülkemiz içerisinde maddi kaynaklarla birlikte eğitimde, siyasette Elçilikle birlikte yaratılan bölücülüğe, psikolojik

bölünmeye sessiz kalan,
yanlış vatandaşlık politikaları ile hastaneleri, okulları, yolları kullanılamaz, 
hizmetleri yapılamaz duruma getiren, 
bu ülkenin kaynaklarının yetişemez duruma gelmesini ve nüfusumuzun halen OLDUKÇA KALABALIK

OLMASINA neden olan siyasetiniz değil mi?
Bu yanlış siyaset yüzünden dün gelmişler bu gün kabadayı Milletvekili pozisyonuna oturup trafikte bile

ayrıcalık talep etmez mi?

Yıllarca varoluş kavgasını devam ettiren Kıbrıs Türk Toplumunu dünyadan tecrit ederek Kıbrıs’ın kuzeyinde açık
hapis yaşatan, göç ettiren, bu siyaseti emir veren-alan siyaseti ile siz sağlamadınız mı? 

Kıbrıs Türklerinin bile bu ülkeye dönememesinin, dönenlerin batmasını sağlayarak ülkenin kuzeyini TC
şirketlerine, off shore bankalarına terk eden bu siyaset değil mi? Kıbrıs Türk Toplumunun her gün varlıklarını
eriten TL’ye mahkumiyeti bu siyaset yaratmadı mı?

Konu kaynak değil sayın vekiller, konu siyasette hangi tarafta olduğunuzdur...
Emir aldığınız makamlarla birlikte her gün milli gelir artığından bahsediyorsunuz? Peki her gün hayat

pahalılaşırken, çalışanların alım gücü düşerken bu gelir artışının kime gittiğini sanıyorsunuz? Halkımız fakirleşmiştir,
Kıbrıs’ın kuzeyinde sorun çözemeyen siyasetten bıkmıştır. Birbirinin kopyası parti politikalarından, seçim öncesi
yalanlarınızdan usanmıştır. 

İşte karşınızdayız. Biz öğretmeniz ve mesleğimizi seviyoruz. Ailemizden harçlık alarak 2 gün Lefke’ye, 3
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gün Karpaz’a gitmekten hicap duyuyoruz.
İşte karşınızdayız pırıl, pırıl yüzlerce öğretmen genciz ve GÖÇ YASASI ADALETSİZLİĞİNİ KABUL

ETMEYECEĞİMİZİ YÜZÜNÜZE BAKARAK SÖYLÜYORUZ.
Adaletsizliğe....HAYIR !
Hukuksuzluğa...... HAYIR !
Ayrımcılığa.... HAYIR !
Ahlaksızlığa.... HAYIR !
Yalan vaatlere..... HAYIR !
Göç etmeye..... HAYIR !
GÖÇ YASASINA..... HAYIR ! HAYIR ! HAYIR !

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

16/04/2019
Adaletsiz Göç Yasasına Karşı Yine Sokaktayız

Değerli Sendikal Platform Üyeleri  
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan ve Kamu reformu Yasasıyla da kalıcı hale getirilmeye çalışan Göç Yasasıyla

ilgili mücadelemiz devam etmektedir.
Bu bağlamda 16 Nisan 2019 Salı günü (Bugün) 08:00-13:00 saatleri arasında Göç Yasası kapsamında atanan

öğretmenlerimiz grevde olacaktır.
Göç Yasası kapsamında atanan öğretmenlerimiz ve dersi uygun olan öğretmenlerimizle 08:30’da

sendikamızda toplanıp meclise yürüyeceğiz.
Bilginize sunar, desteğinizi bekleriz.                              

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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18 Nisan 2019
Kararlı ve Israrlıyız: “Göç Yasası Mücadelemiz Devam Edecektir! ”

Değerli Öğretmenlerimiz,
16 Nisan 2019 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz grev ve eylemimize katılımınızdan dolayı hepinize

teşekkür ederiz.
Teşviklerle, muafiyetlerle sermayenin önünü açan, çalışanları, emekçileri çıkardıkları yasalarla, hak gasplarıyla,

zamlarla köleleştirme çabasında olan meclistekilere susmayacağımızı, mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi, kabul
etmeyeceğimizi, kavgamızın emek-sermaye kavgası olduğunu hep birlikte bir kez daha haykırdık.

Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasalar çıkarıp öğretmenlerin sosyo- ekonomik statüsünü ger-
ileterek öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırılmaya çalışmalarına, okullarda kadroları eksik bırakıp tamamla-
mayarak öğretmenin yükünün artırılmasına, köleleştirme, örgütsüzleştirme, güvencesiz çalıştırılma hedefiyle
yapılan tüm uygulamalarla öğretmenin toplumumuzda da hedef haline getirilmesine, saldırılara maruz
bırakılmasına karşı tepkimizi ve tüm bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koyduk.

Göç yasasının seçimlerden önce Anayasaya aykırı, eşitsizlik yaratan bir yasa olduğunu kabul eden, bu adaletsizliği
ortadan kaldıracağını ifade eden ya da seçim manifestolarına yazan, verdikleri sözleri unutan, bu yasada bazı kesimlere
ayrıcalıklar tanıyan, kamu reformu diyerek bu yasayı kalıcı hale getirmeye çalışanlara izin vermeyeceğimizi, sorun
kaynak meselesidir diyenlere, üç kez emekli olan siyasiler varken, %65 vergi kaçakçılığı mevcut iken, üçlü karar-
namelerle siyasi atamalar hala sürdürülürken, dünyanın sayılı zenginleri arasında olan sermayedarlara teşvik ve
muafiyetler sağlanırken inandırıcı olmadıklarını bir kez daha yüzlerine vurduk.

Gençlerimizle, asgari ücretle çalışanlarla, emekçilerle dalga geçercesine sürdürdükleri politikalarını asla
kabullenmeyeceğimizi bir kez daha ifade ettik.
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Eylem esnasında meclise girip DP, HP, CTP, UBP, TDP parti başkanları ve meclis başkanıyla ayrı ayrı görüşmeler
yapıp kendilerine göç yasasıyla ilgili önceden hazırlanmış, mecliste görüşmek için ivediliği alınmış, ancak
görüşülmeyip kadük olmuş yasa önerisinin sendikamız tarafından güncellenmiş halini sunarak meclis gündemine ge-
tirmelerini talep ettik.

Adaletsizlik yaratan, çalışma barışını ortadan kaldıran, motivasyonu ve verimliliği azaltan bu yasanın
kaldırılması için ivedilikle adım atılması gerektiğinin ısrarla altını çizdik. Bu yasanın yarattığı adaletsizliği
kabul eden başkanlar yasa değişiklik önerisini erken bir zamanda ele alacaklarını ifade ettiler.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetleri bitirip özele peşkeş çeken, anayasanın öngördüğü çağdaş, laik, bilimsel
eğitimden ödün veren, vakıf, dernek, tarikat dayatmalarına boyun eğenlere karşı, öğretmenlerin statüsünün geriletilme-
sine karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Nitelikli parasız eğitim ve laik demokratik toplum için,
İnsanca yaşam, adalet ve eşitlik için kararlıyız, ısrarlıyız,
mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!
Bir kez daha hep birlikte haklılığımızı, kararlılığımızı, örgütlü gücümüzü gösterdiğimiz eylemimize katılıp

destek verdiğiniz için
teşekkür eder saygılar sunarız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu a.
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5 Temmuz 2019
Ortak Basın Açıklaması 

UBP-HP Hükümeti ilk icraat olarak kanun gücünde kararname ile ve hiçbir sendika ile istişare yapmadan,
“tasarruf” gerekçesi ile çalışanların emeklilerin yasal olarak alması gereken Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden %2 kesinti
yapmaya karar vermiştir. 

Geçmişte çalışanların maaş ve ücretlerine göz dikerek kesintiye gitmeyi alışkanlık haline getiren ve hak gasbında
sabıkalı UBP, yanına dürüst temiz siyaset diyerek topluma yalan söyleyen HP’yi de alarak çalışanların ve emeklilerin
haklarını çalmaya kararlı görünmektedirler. 

Bizler öncelikli olarak “Asgari Ücret Tesbit Komnisyonu”nun acilen toplanıp açlık sınırında yaşayan emekçilerin
aldığı asgari ücretin de yeniden belirlenmesini ısrarla talep etmekteyiz. 

2010 yılında geçirdikleri Göç Yasası ile gençlerin maaşını ve geleceğini çalan UBP aynı zamanda 2011 yılında
%14,72’lik Hayat Pahalılığı Ödeneği’ni de gasp etmiştir.  Bu da yetmezmiş gibi Türk Lirası kullanmadan dolayı maaş
ve ücretler TL’nin devalüasyonu yüzünden döviz karşısında %40 oranında erimiş, iğneden ipliğe, akaryakıttan, elektriğe
su ücretlerine kadar herşey %100’ü aşkın oranda pahalanmıştır. Bu gerçekler ortada iken denk bütçe ve tasarruf söylem-
leri ile yapılmak istenenin çalışanlar ve emeklilerden kesinti yapıp, rant ve teşviklerden beslenen ganimetçi sermayeyi
beslemektir. 

UBP-HP Hükümeti’nin kurulma aşamasında Ankara’daki AKP yetkililerinin ayağında gidip, gammazlayan bu
çevrelerin gerçek amacı UBP-HP Hükümeti’nin bu ilk icraatı ile ortaya çıkmıştır. Turizm teşviki, ihracat teşviki ve
her türlü avanta ile devletin sırtına asalak olanlar, çalışanlardan ve emeklilerden yapılacak olan kesintilerle, muafiyet
ve aflarla destek olunmasının tek bir hedefi olabilir o da, UBP ve HP’nin seçim dönemlerinde ganimetçi sermayeden
alınan maddi destekle oy avcılığı yapmalarıdır. 

Emek ve çalışan düşmanı bu iki parti denk bütçeden ve tasarruftan bahsederken savunma bütçemizin dışında olan
ve 17 aydır TC tarafından ödenmeyen 400 milyar TL’yi aşkın harcamalarından doğan alacaklarını bahsetmemektedir.
Hükümete gelene kadar “biz Türkiye’den para alırız” gibi dilenci söylemlerini dillerinden düşürmeyen UBP-HP
hükümet yetkilileri hak ettiğimiz bu ödemeleri bile almaktan acizdirler. 

Bilinmelidir ki, çalışanların ve emeklilerin haklarına göz dikenlerin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bu işbirlikçi
hükümeti kuranın ve Kıbrıs Türk toplumunun fakirleşmesini adadan göç etmesini, bağımlılığın artmasını hedefleyenin
AKP Hükümetlerinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Para uğruna, asimilasyon, entegrasyon politikalarının Kıbrıs Türk
toplumuna uygulanmasına uğraş veren UBP-HP Hükümeti ile ranttan, teşviklerden ve ucuz emek sömüründen beslenen
ganimetçi sermaye bizi karşısında bulacaktır.

Saygılarımızla. 

Sendikal Platform  
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Toplumsal ve Sınıfsal Sendikal Mücadeleler
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8 Mart Mücadele Günü - 2017

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Mücadele Günü ülkemizde kadın – emek – haklar bağlamında farkındalığın çeşitli
etkinliklerle yükseltildiği bir mücadele günüdür.

8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin çıkan bir yangınla hayatlarını kaybetmeleri, tüm
dünyada emekçi kadınların uyanışı haline gelmiştir. Clara Zetkin’in
önerisiyle Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında, 8 Mart’ın
Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasının kabul edilmesi ve ardından 16
Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “Dünya
Emekçi Kadınlar Mücadele Günü” olarak kabul edilmesiyle başlatılan
hareket, bugün dünyanın her yerinde sönmeyen bir meşale gibi yanmaya
devam ediyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olarak her yıl 8 Mart
Mücadele Gününde tüm üyelerimizi ve halkımızı bilinçlendirmeye,
farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler yapıyoruz.

Ülkemizde çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri 8 Mart’ta
farkındalığa yönelik etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ancak “Kadın
Emeği” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularında istenilen değişimi
sağlamada tüm paydaşların birlikte mücadele etmesi gerektiği su
götürmez bir gerçektir.

Kadınların aile yaşamına, ekonomik ve sosyal yaşama katılmasında,
her türlü ayrımcılığın önlenmesi için “Kadınların İnsan Hakları
Sözleşmesi” olarak tanımlanan CEDAW ile “Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi” önemli birer belgedir. Ülkemizdeki yasal düzenlemelerde bu sözleşmeler temel alınmalı ve uygulanmalıdır.
Yasal düzenlemelerin önemli olduğu kadar, nasıl bir insan yetiştirdiğimizin de sorgulanması gerekmektedir. Toplumsal
hayatta kadının daha özgür, daha adil ve eşitlikçi bir anlayışla var olabilmesinde, ailede ve eğitim – öğretim
kurumlarında verilen eğitimin rolü yadsınamazdır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bağlamında eğitim-öğretimin her
kademesinde müfredatların yeniden düzenlenmesi bir gerekliliktir. Milli Eğitim Bakanlığı-Okul-Aile üçgeninde,
ailelerin de eğitici programlarla bilinçlendirilmesi çocuk ve gençlerin daha iyi yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması, yasaların sendikalaşmaya yönelik olarak düzenlenmesi taleplerimiz
arasındadır. Kadın emeğinin değerli olduğu, özel sektörde çalışan kadınlarımızın haklarını arama ve haklarının
korunması ancak sendikalı bir iş yaşamıyla mümkündür.

Çalışan kadınların iş yaşamının her kademesine özellikle yönetsel kademelere daha aktif katılmalarını, anne olduk-



tan sonra da devam ettirebilmeleri için 0-4 yaş çocukların bakımına olanak veren birimlerin devlet eliyle sağlanması
gerekmektedir. Bunun yanında doğum izinleri (hamilelik ve doğum) süresi ödenekli toplam 16 hafta olarak düzenlen-
meli (Anne ve bebek sağlığı ile eğitimdeki kayıplar dikkate alınarak kadın öğretmenlerin doğum öncesi 6 hafta, doğum
sonrası izin süreleri 10 haftaya çıkarılmalı) ve talep edilmesi halinde eşlere de 15 güne kadar izin hakkı verilmelidir.

Sosyal Güvenlik Yasasıyla ortadan kaldırılan yıpranma paylarının kadının görünmeyen emeği dikkate alınarak
tekrardan iade edilmesi gerekmektedir.

Her türlü şiddete maruz kalan canlıların yasalarca korunmasına yönelik düzenlemeler yapılması, özellikle şiddete
maruz kalmış kadınların korunması amacıyla, her ilçede bir kadın sığınma evinin devlet eliyle açılması bir gerekliliktir.
Şiddete maruz kalan kadın ve çocukların, sosyal yaşamda var olabilmesi için  Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı birim-
lerin gereken yardım ve psikolojik desteği sağlaması elzemdir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Mücadele Günü’nde eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla, “Kadının
Özgürleşmesindeki Etkenler” konulu panel 7 Mart Salı günü, saat 18:00’de KTOEÖS salonunda gerçekleştirildi.

8 Mart Bugün 17:15’te Pronto Çemberinden Ledra Palas’taki Dayanışma Evine yürüyecek ve iki toplumlu etkin-
liklerle 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününde bir kez daha eşitlik, adalet ve özgürlük uğrunda mücadele eden
kadınları selamlayacağız.

Temennimiz eşit ve özgür bir toplumda var olabilmektir…
Tüm üyelerimizi bekleriz.

Selma EYLEM
Yönetim Kurulu (a.)

8 Mart Mücadele Günü - 2018
Eşitlik ve Adalet için Eğitim ve Örgütlü Mücadele 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir kez daha kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi
tüm dünyada ve ülkemizde de ortaya konmaktadır.

BM tarafından hazırlanan ve birçok ülke tarafından onaylanan CEDAW gibi uluslararası anlaşmalar ve bu
doğrultuda atılan adımlara ve bazı yasal düzenlemelere rağmen Türkiye’de ve ülkemizde de bulunduğumuz noktaya
baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok boyutlu bir sorun olduğunu, eğitimden çalışma yaşamına kadar
toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan siyasal ve toplumsal rol açısından eşitsizliklerin günümüzde hala varlığını
koruduğu bir gerçektir.

Eşitsizliğin nedenlerine baktığımızda kadınlara karşı aileden ve çocukluktan başlayan cinsiyetçi yaklaşımlar, siyasi,
sosyal ve eğitim sisteminde yapılan değişimlerle muhafazakarlaştırılan ve bunlarla biçimlenen toplumsal değer ve rol-
leri, çalışma yaşamında baktığımızda ise ataerkil toplum değerlerini kendi yararına kullanan kapitalist sistemin temel
nedenler olduğu ifade edilebilir.

Ülkemizde yıllardır, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevre ve eğitim alanında yapılan dayatmalar ve boyun eğen
hükümetler tarafından uygulanan politikalarla değiştirilmeye, dönüştürülmeye çalışılan çağdaş laik demokratik toplum
yapımızda, saygı, hoşgörü, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi,
düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değerimiz değiştirilmeye çalışılmaktadır.

KTOEÖS ve KTÖS olarak eğitim ortamlarının, eğitim programlarının, eğitim materyallerinin barışçıl, hoşgörü
kültürünü içeren ve ayrımcılıktan uzak bir anlayışla düzenlenmesinde ayrıca tüm emekçi kadınlara yıpranma payı
hakkı tanınması, doğum izin sürelerinin düzenlenip artırılması,  demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve de toplumsal değerlerimizin korunmasında mücadelemizi sürdürmeye
devam edeceğiz.

8 Mart’ta siz değerli öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlar, eğitim ve örgütlü mücadeleyle
eşitlik ve adaletin tüm dünyada sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.

Selma EYLEM Emel TEL
KTOEÖS Başkanı KTÖS Başkanı
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8 Mart Mücadele Günü - 2019

Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Emekçi Kadının Mücadelesi!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi tüm dünyada
ve ülkemizde de verilmektedir.

BM’nin hazırladığı ve birçok ülke tarafından onaylanan CEDAW gibi uluslararası anlaşmalar ve bu doğrultuda
atılan adımlara ve bazı yasal düzenlemelere rağmen Türkiye’de ve ülkemizde bulunduğumuz noktaya baktığımızda
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok boyutlu bir sorun olduğunu, eğitimden çalışma yaşamına kadar toplumsal rol ve
değerlerden kaynaklanan eşitsizliklerin günümüzde hala varlığını koruduğu bir gerçektir.

Ülkemizde son yıllarda artış gösteren kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını önleyecek etkili ve

yeterli tedbirler devlet tarafından alınmalı, mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan yasalar ivedi olarak
yürürlüğe girmelidir.  

Kadınlara karşı aileden ve çevreden dayatılan öğrenilmiş cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddete karşı ancak siyasi, sosyal
ve eğitim sisteminde yapılan değişimlerle, eğitimin şöven, gerici cinsiyetçi unsurlardan arındırılmasıyla, demokrasi,
eşitlik, farklılıklara saygı gibi barış kültürü oluşturacak değerleri içermesiyle engel olunabilir.

Muhafazakârlaştırılan ve içi boşaltılan bilimsellikten ve laiklikten uzak eğitim müfredatı, çalışma yaşamında ise
ataerkil toplum modelini kendi yararına kullanan kapitalist sistem, sermayenin ise kadınların emek ve bedenini
sömürmesi, kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetlerin temel nedenidir.

Ülkemizde yıllardır, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevre ve eğitim alanında yapılan dayatmalar ve boyun eğen
hükümetler tarafından uygulanan politikalarla değiştirilmeye, dönüştürülmeye çalışılan çağdaş, laik, demokratik toplum
yapımızda, saygı, hoşgörü, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi,
düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değerimiz değiştirilmeye çalışılmaktadır.

KTOEÖS ve KTÖS olarak;
• Eğitim ortamlarının, eğitim programlarının, eğitim materyallerinin barışçıl, hoşgörü kültürünü içeren ve

ayrımcılıktan uzak bir anlayışla düzenlenmesi,
• Eğitimin her kademesinde müfredatın ve ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek düzenlenmesi

için adım atılması,
• Tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izinlerinin arttırılması için yasal mevzuatın

tamamlanması,
• Demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplum-
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sal değerlerimizin korunması,
• Ülkemizde barış, çözüm ve birleşik federal Kıbrıs için
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz!
8 Mart’ta siz değerli öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlar, eğitim ve örgütlü mücadeleyle

eşitlik ve adaletin tüm dünyada sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.

Emel TEL                                                                         Selma EYLEM
KTÖS Başkanı                                                                KTOEÖS Başkanı
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1 Mayıs 2017

1 Mayıs’ta Kıbrıs’ın Emekçileri Olarak Sokaktayız

Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan işçi 1 Mayıs’ını bu yıl
da kutluyoruz.

Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadelelerinde aydınlık bir örnek ve yol gösteren bir fener olan 1886 Şikago
isyanının öncü kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Sosyal güvenlik, günlük çalışma süresinin 8 saat olması, örgütlenme hakkı gibi Kıbrıs işçi sınıfının temel
kazanımlarını verdikleri ortak ve çetin sınıfsal mücadelelerle elde eden Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk ülkemiz işçi hareketinin
öncülerini saygıyla anıyoruz.

Bu yılki 1 Mayıs’ta dünyamız kaynakların denetimi, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin artması için emperyalist
müdahalelerin yoğunlaşarak devam ettiği bir dönemden geçiyor.

Doğu Akdeniz bölgesinde emperyalizmin saldırganlığı savaşlara yol açıyor; halkların, milyonlarca insanın büyük
acılar yaşamasına neden oluyor.

Ekonomik ve sosyal alanda, halkları yoksulluğa ve işsizliğe götüren, ırkçılığa ve aşırı sağ güçlere yolu açan sert
neoliberal kemer sıkma politikaları hâkim olmuş durumdadır.

Yurdumuzda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler kapitalist krizin ve kuzeyde olduğu kadar güneyde de şu ya da
bu biçimde dayatılan AB ile IMF’nin sert neoliberal politikalarının sonuçlarını yaşıyorlar.

Kapitalist kriz ve sonuçları Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını daha da net bir biçimde
gözler önüne sermektedir. Neoliberal kemer sıkma politikalarına, sendikal ve sosyal hakların yok edilmesine karşı
emekçilerin mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırmaları gereksinimini daha açık bir biçimde göstermektedir.

Bu çetin ekonomik ve sosyal koşullar içerisinde Kıbrıs sorununun çözümü öncelik ve acil gereksinim olmaya
devam etmektedir.

Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs çözüm, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı
teyit etme gününü de teşkil etmektedir.

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm ve anlaşmaya ulaşabilmek için tek yol görüşmelerdir. Kıbrıs sınıf
sendikacılığı hareketi Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek ve yabancıların değil, Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ilkeli
bir çözüme varılmasını hedeflemesi gereken müzakere sürecini desteklemektedir. Durgunluk statükoyu kalıcılaştırmakta
ve çözümün değil, tam aksine taksimin lehine işlemektedir.

İki lidere art niyetlerden ve sorumluluk yükleme oyunlarından uzak durup, çözüme ulaşma hedefiyle hala üzerinde
anlaşmaya varılamamış konulara kararlılık ve sorumlulukla odaklanmaları ve gerekenleri yapmaları çağrısında bu-
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lunuyoruz.
BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve

tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı
olmaya devam ediyoruz.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçileri ülkemizin sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye çağırıyoruz.
• Kıbrıs sorununun çözümü, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için,
• Barış içerisinde bir arada yaşama anlayışını desteklemek için,
• Kemer sıkma, çalışma ilişkilerini düzensizleştirme, özelleştirme ve sosyal devleti ortadan kaldırma

politikalarına karşı,
• Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal

kazanımları korumak ve ortak sınıfsal mücadelelerimizi geliştirmek için,
birlik içerisinde mücadele ediyoruz.
Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyeleri olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve

DAÜ-SEN olarak 1 Mayıs akşamı saat 19.30’da ara bölgede Ledra Palas karşısında gerçekleştireceğimiz bu yılki ortak
1 Mayıs kutlaması Kıbrıs’ın bir ucundan öbür ucuna Kıbrıs’ın emekçilerinin birlik ve direniş mesajını güçlü şekilde
gönderecektir. Mitinge katılacak emekçilerimizin geçişler için kimlik kartı ile gelmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Ortak etkinliğin öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecektir. Ön mit-
ingler akşam saat 18.00’de güneyde Maliye Bakanlığı’nın önünde, kuzeyde Girne Kapısı’nda yapılacaktır.

1 Mayıs 2018 
YAŞASIN 1 MAYIS “VARDIK, VARIZ, VAROLACAĞIZ”

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyeleri olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve
DAÜ-SEN olarak, Ledra Palas karşısındaki ara bölgede 1 Mayıs akşamı saat 19.30’da “Israrlıyız: Çözüm, Yeniden
Birleşme, Sosyal Adalet” sloganı altında ortak 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdik.

Ön mitingler saat 18.00’de güneyde Maliye Bakanlığı’nın önünde, kuzeyde Girne Kapısı’nda gerçekleştirildi.

172



Sonrasında ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilerek Lefkoşa’nın iki tarafında da oluşturulan kortejler eşliğinde
miting alanına yüründü. Örgüt ve siyasi partiler miting alanına girişlerinde sloganlar atıldı ve çeşitli pankartlar taşındı.

Miting alanında DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek ve PEO Genel Sekreteri Pambis Kritsisi ortak bildiriyi okudu.
Felek, sosyal güvenlik, günlük çalışma süresinin 8 saat olması ve örgütlenme hakkı gibi Kıbrıs işçi sınıfının
kazanımlarını ortak ve sınıfsal mücadele ile elde eden Kıbrıslı Rum ve Türk işçi hareketinin öncülerini saygıyla andı.

Ortak bildiride sosyal haklar, sendikalı olmak ve emeğe vurgu yapılırken, Kıbrıs’ta görüşmelerin duraksama
noktasına gelmesiyle yaşanmakta olan sürece dikkat çekildi. Ortak bildiride iki toplum liderine çağrı yapılarak Guterres
çerçevesinde bir çözüm için adım atılması yönünde çağrı yapıldı.

Konuşmaların ardından, alana kurulan platformda hem Türkçe hem de Rumca şarkılar seslendirildi.

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN
1 Mayıs 2018 Ortak Açıklaması

Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan işçi 1 Mayıs’ını bu yıl
da kutluyoruz.

Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfı mücadelesine aydınlık bir fener olarak yolgösteren ve örnek olan 1886 Şikago
isyanının öncü kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Sosyal güvenlik, günlük çalışma süresinin 8 saat olması, örgütlenme hakkı gibi Kıbrıs işçi sınıfının temel
kazanımlarını verdikleri ortak ve çetin sınıfsal mücadelelerle elde eden Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk ülkemiz işçi hareketinin
öncülerini saygıyla anıyoruz.

Bu yılki 1 Mayıs’ta tüm dünyada emekçiler emperyalist müdahalelerle ve savaşlarla, sosyal eşitsizliklerin
keskinleşmesiyle, kapitalist krizin ağır sonuçlarıyla ve emekçilerin haklarına saldırılarla karşı karşıya bulunuyorlar.

Emperyalist güçlerin Orta Doğu bölgesinde zengin kaynakları denetim hedefiyle yoğunlaştırarak sürdürdükleriölüm,
yıkım ve binlerce insanın yerinden yurdundan olmasına yol açan müdahalelerini en yoğun biçimde kınıyoruz.

Suriye ve Filistin emekçileriyle  barış, adalet ve emekçilerin hakları için mücadele eden bütün halklarla enternasy-
onalist dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Yurdumuzda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler neoliberal politikaların sonuçlarını yaşadıkları koşullarda
Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerinortak sınıfsal çıkarları ve emekçilerin mücadelelerini ve dayanışmalarını
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yoğunlaştırma gereksinimi daha da net bir biçimde görülmektedir.
Bu çetin ekonomik ve sosyal koşullar içerisinde Kıbrıs soru-

nunun çözümü öncelik ve acil gereksinim olmaya devam etmek-
tedir.

Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs çözüm, yurdumuzun ve
halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı teyit
etme gününü de teşkil etmektedir.

BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun
siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek
uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon
çözümüne istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz.

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız,
askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için iki toplum arasında anlaşmaya

ulaşılabilmesinin tek yolu görüşmelerdir.
Görüşmelerin kesintiye uğraması ve Kıbrıs sorununun bugün içinde bulunduğu

durgunluk sadece kısır değil, aynı zamanda çok tehlikelidir ve çıkmazdan Kıbrıs
halkının tümü zarar görmektedir.

İki lidere en erken bir zamanda BM Genel Sekreteri Guterasın Grant Montanada
açıkladığı çerçeveye bağlı kalarak gerekenleri yapmaları ve bugüne kadar varılan
görüş birliklerini koruyarak müzakere sürecinin yeniden başlaması yönünde yaratıcı
bir yaklaşımla ilerlemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Aynı zamanda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçileri ülkemizin sınıf
sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye ve kemer sıkma politikalarına, çalışma yaşamının düzensizleştirilmesine,
özelleştirmelere ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal
kazanımları savunmak için ülkemiz emekçilerini birlikte ortak sınıfsal mücadeleleri geliştirmeye çağırıyoruz.

Şikago’da öncü emekçilerin uğrunda canlarını feda ettikleri idealler için ortak mücadelelerimize birlik ve kararlılıkla
devam edeceğimiz mesajını ortak 1 Mayıs kutlamasıyla Kıbrıs’ın bir ucundan öbür ucuna güçlü bir şekilde gönderiy-
oruz.
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1 Mayıs 2019 
Yaşasın İşçilerin 1 Mayıs’ı!

Emeğin hakları için 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 18:00’da
Kuğulu Park’ta buluşup, Ledra Palas’daki Çetinkaya sahasına (Cirit
Hisarı) yürüdük.

Ekonomik kriz günlerinde, gittikçe yoksullaştığımız, iş cinayet-
lerinde öldüğümüz, sendikasız çalışma koşullarında her gün daha çok
sömürüldüğümüz, fikir ve ifade özgürlüğü anlamında demokratik
kültürümüze saldırılarda bulunulduğu ve Kıbrıs’ta barışın egemen güç-
lerin çıkarları doğrultusunda sürekli ertelendiği bir dönemde, Kıbrıs’ta
yaşayan tüm kesimler farklılıklarıyla birlikte 1 Mayıs yürüyüşüne
katıldı.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye (DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS,
KOOP-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN ve PEO) sendikalarının çağrısıyla
düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri saat 18:00’de başladı.

Lefkoşa Kuğulu Park’ta saat 18.00’da sendika, dernek ve partiler
toplamaya ve kortejlerini oluşturmaya başladı. Saat 18.30 da ise Ledra
Palace’daki Çetinkaya Sahası’na (Cirit Hisarı) yürüyüş başladı. Orada
Kıbrıs’ın güneyinden de sendika ve örgütlerin katılımıyla ortak bir mit-
ing düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca Lefkoşa Belediyesi Orkestrası eşliğinde Kıbrıslı
Türk ve Kıbrıslı Rum müzisyenler sahne aldı.

Zamlara karşı sesimizi duyurmak, Göç Yasasının yarattığı
adaletsizliğe dur demek, Asgari Ücreti insan onuruna yaraşır düzeye getirmek, İş Cinayetlerine dur demek,
Özelleştirmelere karşı güçlü toplumsal muhalefet oluşturmak, Birleşik Federal Kıbrıs mücadelesini yükseltmek için
tüm emekçiler olarak 1 Mayıs’ta yine sokaktaydık !
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PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN
1 Mayıs 2019 Ortak Açıklaması

Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan işçi 1 Mayıs’ını bu yıl
da kutluyoruz.

Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele
sembolü olan 1886 Şikago isyanının öncü
kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Onların vizyonları
emekçilere insanca yaşamasına olanak sağlayacak iş,
barış ve sosyal adalet mücadelelerinde yıllardır yol
gösteren bir fener olmaya devam ediyor.

Sınıf kardeşliği ve enternasyonalizm ruhuyla ve
verdikleri çetin ortak sınıfsal mücadelelerle yeni yol-
lar açan ve Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını
elde eden ülkemiz işçi hareketinin Kıbrıslırum-
Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla anıyoruz.

Faşizme, ırkçılığa ve emperyalist savaşlara karşı
dünyanın dört bir yanında barış, eşitlik, adalet, insan
hakları ve emekçilerin hakları için emekçilerin
verdikleri mücadelelerle gücümüzü birleştiriyoruz ve
enternasyonalist dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Dünyanın hâkim güçlerinin jeostratejik ve ekonomik çıkarlarını dayatmalarının aracı olmaya devam eden em-
peryalistlerin savaşlarını ve müdahalelerini kınıyoruz. Bu müdahaleler yangınlar ve çalkantılar içerisindeki bölgemizde
ölümlere, yıkımlara ve milyonlarca insanın yerinden, yurdundan olmasına yol açmaktadır.

Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs çözüm, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı
teyit etme gününü de teşkil etmektedir.

BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve
tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü hedefine istikrarlı bir
biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz.

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir
çözüm için iki toplum arasında anlaşmaya ulaşılabilmesinin tek yolu toplumlar arası görüşmelerdir.

Görüşmelerin Crans Montana’da kesintiye uğramasının ardından Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu kısır durgun-
luk adamızda bölünmenin kalıcılaşması yönünde büyük tehlikelere yol açmaktadır.

İki lidere gerekenleri yapmaları ve bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, Crans Montana’da BM Genel
Sekreteri’nin koyduğu çerçevede müzakere sürecinin yeniden başlaması yönünde hızla ilerlemeleri çağrısında bu-
lunuyoruz.

Bu yılki 1 Mayıs’ta tüm dünyada emekçiler emperyalist müdahalelerle ve savaşlarla, kapitalist krizin ağır
sonuçlarıyla ve emekçilerin haklarına saldırılarla, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle, çevrenin yıkımıyla karşı
karşıya bulunuyorlar. Neoliberal kemer sıkma politikaları halkları yoksullaştırdı ve ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve
aşırı sağcı faşist güçlerin yükselişine yol açtı.

Yurdumuzda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin neoliberal politikaların sonuçlarını yaşadıkları koşullarda
Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin ortak sınıfsal çıkarları ve emekçilerin mücadelelerini ve dayanışmalarını
yoğunlaştırma gereksinimi daha da net bir biçimde görülmektedir.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçileri yurdumuzun sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye ve kemer sıkma
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politikalarına, çalışma yaşamının düzensizleştirilmesine, özelleştirmelere ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasına
karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal
kazanımları savunmak için ülkemiz emekçilerini birlikte ortak sınıfsal mücadeleleri geliştirmeye çağırıyoruz.

• Çözüm ve Yeniden Birleşme için
• İnsanca yaşama olanağı sağlayan iş için
BİRLİKTE MÜCADELE!

Yaşasın İşçilerin 1 Mayıs’ı!
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06.04.2017
Çekin Kanlı Ellerinizi Çocuklarımızın, Kadınlarımızın, Halklarımızın Üzerinden

Ortadoğu’da yaşananlar yine yüreğimizi parçalıyor. Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Han Şeyhun
beldesinde yüzlerce masum insan yine katledilmiştir. 

Emperyalist güçlerin bölgeyi paylaşma planları ve bundan çıkar medet umanlar halklara, kadınlara, çocuklara savaş,
kan, acı, gözyaşı, sefalet yaşatmaktadır. Tüm bu oyun içinde aktif rol oynayanları da, kendi iktidar kavgası için
acımasızca kan dökülmesine fırsat verenleri de kınıyoruz. 

Bu kanlı savaştan kaçmak zorunda kalıp mülteci durumuna düşen, Akdeniz’de ölümü göze alan, kıyıya
ulaşabilenlerin ise  açlık, sefalet ve insanlık dışı koşullarda yaşamak ve sermayeye uşaklık etmek zorunda kaldığı bu
rezil durumu pazarlık konusu yapan sözde medeniyeti kınıyoruz.

Ortadoğu’da tanık olduğumuz bu durum karşısında ise ülkemiz Kıbrıs’ta çözüm ve barışa odaklanıp
gerçekleştirilmesi için azami çaba sarf edileceğine, petrol ve doğal gaza daha fazla ilgi gösterilmesini kınıyoruz.

Birleşik Kıbrıs’ı gerçekleştirmek ve barış içinde yaşamayı hedeflemek yerine Kıbrıs’ın kuzeyini mafya düzenine
döndürüp, kumarhane, gece kulübü cenneti haline getirip, şimdi de vatandaşlıklarla Kıbrıs sorununu içinden çıkılmaz
hale getirip halk arasında da gerginlik yaratan, dayatma politikalarına boyun eğenlerin  bu düzeni sürdürme çabalarını
kınıyoruz.

Yanı başımızda yaşanan bu dramı Sn Akıncı ve Sn Anastasiadis iyi değerlendirmelidir. Her iki lider de Kıbrıs’ta
kalıcı bir barışa gidecek adımı bir an önce atmazlar ise tarih onları affetmeyecektir. 

Biz Kıbrıslılar ülkemizde ve dünyada barış içinde yaşanmasını istiyoruz. Tüm savaşları, yaşatılan acıları kınıyor
ve emperyalist güçlere haykırıyoruz: “Çekin kanlı ellerinizi çocuklarımızın, kadınlarımızın, halklarımızın üz-
erinden”.

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)        

19 Nisan 2017
Ortak Basın Açıklaması 

Denetleme, değerlendirme ve yönlendirme eğitimin en önemli kısımlarından biridir. Eğitim Bakanlığı’nın yasalara
uyması, eğitimin öznesi olan tüm tarafların dahil olacağı süreçler planlamasıyla demokratik, objektif ve çağdaş bir
eğitim mümkün olabilecektir.

2006 yılında sendikalarımız KTOEÖS ve KTÖS’ün yoğun katkılarıyla Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme
Kurulu Yasası yapılmıştır. Bu yasa çağdaş kriterlere uyması açısından hem Türkiye’den Gazi Üniversitesi’nden hem
de İskoçya Strathcylde Üniversitesi’nden eğitim uzmanlarıyla çalışılarak yazılmıştır.

Yasanın iyi bir zemin olmasının yanında çalışabilmesi için 2008 yılında hazırlanan tüzükler uzun süre raflarda
bekletilmiş, 2015 yılına kadar geçen süreçte hiçbir girişim yapılmamış, zaman içinde eksilen kadrolar tamamlanmamış,
yasaya bağlı kurullar oluşturulmamıştır. Eğitim Bakanlığının çağrısıyla 2015-2016 yapılan çalışmalar da hasıraltı edil-
erek bakanlar kuruluna götürülmemiştir.

Bugün burada karşılaştığımız sorun Eğitim Bakanlığı’nın tek taraflı olarak, eğitimdeki esas yetkili sendikaları
görmezden gelerek, Öğretmenler Yasasının 92. Maddesi’ne aykırı davranarak ve hatta eğitimden anlamayan Kamu-
Sen’i yetkili sendika olarak kabul ederek, Eğitim Bakanlığı’nda teknik kurul yapması, bir yasa hazırlaması ve bu yasayı
da göz göre göre Meclis gündemine taşımasıdır. Tüm bu yasadışılıkların arkasındaki sorumlu kişi ise Eğitim Bakanı
Özdemir Berova’dır.

Dün itibarıyla sendikalarımız aranarak yasanın meclisin alt komitesinde görüşülmesinin gerçekleştirileceği
tarafımıza resmen iletilmiştir. Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nun ortadan kaldırılacağı, özerk
yapısının sona erdirilip siyasete malzeme yapılacağı, eğitim denetmenlerinin memur olacağı, denetmen başkanı 12
yılda atanırken, denetmenin 20 yılda atanacağı, hırsız-polis mantığıyla çalışacağı aşikar olan bir denetleme yasa
taslağının bir gün önce çağrı yapılarak iş ola görüşme yapılıyormuş gibi meclisten geçilerek yasalaşmasını kabul et-
miyoruz. 

Saygılarımızla. 

KTOEÖS                                           KTÖS
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21.04.2017
BU GİDİŞATA “ARTIK YETER!” DİYORUZ

Ülkemizde son günlerde yaşanan kadın cinayetleri infial yaratmaktadır. Ne yazık ki cinayetler her geçen yıl art-
maktadır. Son 16 yılda 31 kadın katledilmiştir. Devlet nerededir? Şiddete maruz kalan kadınlar korumasızdır. Devlet
gerekli ve yeterli tedbirleri almamakta, caydırıcı cezalar uygulamamaktadır. Sadece Lefkoşa’da değil tüm bölgelerde
Sığınma Evi açılması gerekmektedir. Bunun için gerekli girişimler devletin gündeminde dahi değildir. Devlet şiddetin,
tacizin, tecavüzün, cinayetlerin önlenmesiyle ilgili gerekli ve etkili tedbirleri ivedilikle almalıdır. Kadınların güvenlik
ve yaşam hakkı için gerekli sistem oluşturmalıdır.

2014 yılında geçirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nda öngörülenler işlevsel hale getirilmelidir.
Kontrolsüz nüfusun giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi, var olan nüfusa eğitim aracılığıyla ulaşılması, medyanın

da kadın eşitliği üzerine gerekli rolü üstlenmesi kadına, çocuğa şiddet ve tacizin önlenmesi mücadelesine büyük katkı
sağlayacaktır. 

Şiddeti önlemede eğitim alanında adımlar atılmalı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten derslerin ivedilikle müfre-
data yerleştirilmesinin yanında barış eğitimine de önem verilmelidir.

Kadın cinayetlerinin bitirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bireyler yetiştirmek ve böylelikle cinsiyetler
arası eşitsiz güç ilişkisine dayalı mevcut düzeni ortadan kaldırmakla mümkün olabilecektir. Kısacası, ülkemizde eşitlik
ve adaletin sağlanması ve yetkililerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesiyle ancak kadın cinayetleri durdu-
rulabilecektir.

Cinayet, taciz, tecavüz, hırsızlık, kara para, kumar, fuhuş ve kriminal olayların her geçen gün arttığı ülkemizde,
devlet yetkilileri bir an önce gerekli ve etkili tedbirleri almalı ve bu gidişe son vermelidir.

Bu gidişata “ARTIK YETER!” diyoruz.

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)        

22/04/2017
Nükleer enerji tehlikelidir: Çernobil’de, Fukushima’da ve dünyanın başka yerlerinde yaşanan nükleer kazalar

bunu bize hatırlatıyor. Girne’nin kıyısından 90 km uzakta olan Akkuyu’da benzer bir senaryonun tekrarlanmaması
için hiçbir gerekçe yok!

NÜKLEERE KARŞI İKİ TOPLUMLU EYLEM

26 Nisan 2017, Çarşamba, saat 19:00, Ledra (Lokmacı)

İnsanlık, 6 yıl geçmesine rağmen Japonya’nın 11 Mart 2011 tarihinde yaşadığı trajedinin ardından meydana gelen
depremin neden olduğu tsunami ve karmaşanın dehşet verici sonuçlarından hala acı çekmektedir Fukushima’nın etrafı
“ölü” bölge olarak kaldı ve orda yaşayanlar hala geri dönemedi!

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 daha fazla 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 yaşam kalitesini tahrip edecektir. Doğu Akdeniz havzası çok
geniş ve iç içe geçmiş bir ekosistemdir. Bir radyasyon sızıntısı olması durumunda santralin çevresindeki onlarca kilo-
metrelik bir alan zarara uğrayacaktır. 

Otuz bir 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? 
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Bütün Kıbrıslıları, Çernobil faciasının 31. yıldönümü olan 26 Nisan akşamı akşamüzeri 19:00-20:00 saatleri arasında
Ledra Sokağının her iki tarafında Çernobil mağdurlarını anmak için mumlarıyla toplanıp insan bir zincir oluşturmaya
davet ediyoruz.

Unutma, nükleer güç tehlikelidir. Nükleerin tehlikesini 31 yıl önce Çernobil’de, 6 yıl önce Fukushima’da
yaşadık, yarın Girne’nin kıyısından 90 km uzakta olan Akkuyu’da bunu deneyimleyebiliriz!

Gelin, sesimizi çocuklarımızın geleceği için yükseltelim!

Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Yeşiller – Yurttaşlar İşbirliği, KTÖS,
KTOEÖS, Çevre Mühendisleri Odası, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Sanatçı ve Yazarlar Birliği,
Bağımsızlık Yolu, Dayanışma, Envision Diversity

22/04/2017
Nuclear power is dangerous: the nuclear accidents at Chernobyl, at Fukushima and elsewhere are there to remind

us this. There is no need for such a similar scenario to occur again tomorrow at Akkuyu which is just 90 km away from
the Kyrenia coast! 

BI-COMMUNAL ACTION AGAINST NUCLEAR 

Wednesday, 26 April 2017, 7:00 PM, Ledra Street

Even though 6 years have passed Japan is still suffering from the consequences of the terrible earthquake that took
place on Friday, March 11, 2011, the tsunami caused and the resulting havoc. The area around Fukushima remains a
“dead” area and the population has not returned back yet.

Humanity is becoming conscious in a dramatic way that the much advertised safety of the nuclear plants in highly
questionable. So, it becomes even more imperative for a new mobilization of European and world public opinion for
zero nuclear weapons and nuclear plants.

The nuclear accident in Japan has created a global outcry against the nuclear projects of many countries. One of
these countries is Turkey, which plans to build a nuclear station near Akkuyu, which is a highly seismic area, off the
coast of Cyprus. 

Radiation from the normal operation of the plant as well as any serious leak as a result of an accident will demolish
the quality of life of the nearby living beings, including humans. This Eastern Mediterranean basin is a huge and in-
terconnected ecosystem. In the instance of a radiation leak, this will harm tens of kilometres around the nuclear plants. 

The Chernobyl accident which occurred 31 years ago, the same day as today, is still creating problems to people
and the environment all around the Black Sea basin; thousands are dead, thousands of still-born cases with various
diseases due to radiation released to the atmosphere, forbid the repetition of the same error. The nuclear danger that
Japan is facing today can relate to many parts of the world and particularly Akkuyu, which is located very close to a
dangerous fault line.

Nuclear waste by itself is an environmental disaster that will last for centuries and no one can claim that there is a
safe way of its disposal, since the danger of leak is always there. The cost of the disposal of nuclear waste is very high
and this negates the theory that nuclear power is a cheap source of energy. This cost or the cost of environmental impact
is not calculated. We honestly wonder: which area wishes to keep nuclear waste for some tens of thousands of
years buried in their land?

The protection of life and the environment is above the profit of the big business involved in the expansion of the
nuclear industry, especially in the last decade. Our future is inextricably linked with the development of renewable en-
ergy and energy conservation.

We call on all Cypriots to join us on 26 April 2017 on the date of the 31st anniversary of Chernobyl tragedy at 7:00
till 9:00 in the evening, on both sides of Ledra Street with their candles… We will create a human chain for the com-
memoration of the victims of Chernobyl…

Don’t forget, nuclear power is dangerous; what we have experienced in the past at Chernobyl 31 years ago
and at Fukushima 6 years ago, we may experience again tomorrow at Akkuyu! The Nuclear Energy Plant which
is planned for Akkuyu is just 90 km away from the Kyrenia coast!

Let’s rise up together our voice for the future of our children…

The progressive party of the working people (AKEL), New Cyprus Party (YKP), Cyprus Greens – Citizens
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Cooperation, KTÖS, KTOEÖS, Chamber of Environmental Engineers, Green Action, Biologists’ Association,
Union of Artists and Writers, Independence Path, Solidarity, Envision Diversity

22/04/2017
KKTC Meclisi ve Trafik Güvenliği Kriz Masasının Oluşturulması

Trafik güvenliği Kıbrıs’ın kuzeyinde gelmiş geçmiş hiçbir hükümet tarafından birincil öncelik yapılmadı. Dolayısı
ile trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemek hiçbir zaman bir amaç olmadı. Bu acı gerçeğin en güçlü
göstergesi 1975 yılından itibaren trafiğe verdiğimiz canların sayısının bu yıl kaybettiğimiz 14 insanımızla birlikte
1887’yi bulmasıdır. Sadece 2007-2016 yılları arasındaki 10 yıllık sürede KKTC trafiğinde ölenlerin sayısı 389’dur.
Demek ki, son 10 yılda her yıl ortalama 39 insanımız trafikte hayatını kaybetmiştir. Bugünkü hükümetin bir yılı yeni
aşmış görev süresinde de ne yazık ki 38 insanımız trafikte hayatını kaybetmiştir. Bu değişmeyen karanlık tablo, trafik
güvenliği açısından bakıldığında, toplum olarak uzun yıllardır büyük bir krizin içerisinde olduğumuzu gösterir.

Bizler yıllardır trafik güvenliği sorunlarımızın dünya bilgi birikimi ve tecrübeleri ile eğitim, denetim, ve mühendislik
temellerinde nasıl çözülebileceğini çok yazdık ve anlattık. Ancak bizim yöneticilerimiz dünyanın doğrularını öğrenmeyi
ve hayata geçirmeyi her nedense uygun bulmadılar. Onlar düşük maliyetli bilimsel çözümleri hayata geçirmek yerine,
gereksiz pahalı harcamaların yapılarak halkın parasının heba edildiği, büyük yanlışlar içeren, ve toplumumuza hizmet
etmek yerine ciddi zararlar veren bir sistemi savundular ve sürdürdüler. 

Oysa, eğitim, denetim, ve mühendislik konularında gereken tüm bilgiler altın tepsi içerisinde 27 yıldan beridir tüm
yönetimlere sunuldu. Ancak, yanlış bir sistemin savunuculuğunu yapmakta olan sorumlu kişiler, tüm değişim çağrılarına
kulak tıkadılar. Birçok konuda olduğu gibi trafikte de bilimi göz ardı edip bilim insanlarını yok saydılar.

Bu nedenle, içerisinde olduğumuz trafik güvenliği krizini çözmeye başlamak için KKTC Meclisinin bilimsel ve
etik temellere dayalı bir Trafik Güvenliği Sistemi yaratmak için ciddi ve istikrarlı adımlar atması artık kaçınılmazdır.
Meclis bünyesinde bir Trafik Güvenliği Kriz Masası oluşturulmalı, ve görev üstlenecek vekillere gerçek trafik güvenliği
uzmanlarından oluşacak bir kurulun danışmanlık yapması sağlanmalıdır.

Devlet ve gelmiş geçmiş tüm hükümetler bugüne dek trafikte meydana gelmiş ölümlerden ve kalıcı sakatlıklardan
birinci derecede sorumlu ve suçludurlar. Eğer oluşturulmasını önerdiğimiz kriz masası bunca yıldır yapılmış yanlışları
ve bu yanlışlara imza atanları sorgulamayacaksa, toplum olarak hak ettiğimiz Trafik Güvenliği Sistemine kavuşama-
yacağımızı ve bugün olduğu gibi trafikte ölülerimizi ve kalıcı sakatlarımızı saymaya mahkum kalacağımızı herkesin
çok iyi bilmesi gerekir. 
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Bizler kriz masası fikrinin içinin boşaltılacağı ve gerçeklerin üzerinin örtüleceği bir oluşum istemiyoruz. Biz hal-
kımız için hizmet verecek, şeffaf olacak, bilimsel ve etik temellerde çalışacak ve toplumumuza hizmet edecek bir
sistem yaratılana dek görevde kalacak gerçek bir kriz masası istiyoruz. Toplum olarak trafikte daha çok kaybetmemek
için ihtiyacımız olan değişime hepimizin kucak açması gerekmektedir. Meclisin “trafik güvenliği” başlığı ile olağanüstü
bir toplantı gerçekleştirmesi belki de en son şansımızdır.

Bizler örgütler olarak trafik güvenliği ile ilgili süreci yakından takip etmeye ve doğruların yapılmasını kararlılıkla
talep etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, doğruların hayata geçirilmesi için gereken her türlü eylemi ortaya koymak için
hazır olacağız.

TRAKAYAD/KTÖS/KTOEÖS/YKP

Tarih : 12/05/2017 
Basın Toplantısı Duyurusu ve Davet
15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat: 14:30’de sendikamız Maliye Bakanlığı önünde “Enflasyon ve Hayat

Pahalılığı” konusunda basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın emekçilerimizin bilgisine sunar, katılımını dileriz.

16.05.2017
”Yasal Haklarımıza Saldırmaktan ve Haklarımızın Gaspı Için Planlar Yapmaktan Artık Vazgeçin!”

70’li yılların başında kar oranlarındaki düşüş nedeniyle kapitalizmin krize girmesiyle çözüm, yeni yatırım alanları
yaratılarak bitmeyen kaynak yaratmak ve böylelikle birikim süreçlerini güvence altına almakta görülür. 

Bunun için küresel ölçekte emeğin dönüşümü ve üretim sürecinin parçalanması amacıyla sistemin yeniden
yapılandırılma süreci başlatılır. Bu süreçte uygulanan politikalarla sosyal devlet anlayışı ortadan kaldırılıp eğitim,
sağlık gibi temel kamusal hizmetlerin erozyona uğratılması hedeflenir.

80’li yıllardan günümüze Neoliberal yapılanmanın ikinci evresinde Dünya Bankası’nın küresel eğitim reformu
çerçevesinde daha çok finansman, müfredat ve öğretmen konusuna odaklanılır. Bu süreçte, birçok ülkede, özel okullara
teşvik, muhafazakârlaştırma, öğretmen haklarının budanması, sosyal bir hak olan eğitimin ticarileştirilip fırsat
eşitliğinin ortadan kaldırılması, çalışma hakkı ve istihdam koşullarının değişimi, kaliteyi düşürüp düzensiz, esnek ve
sözleşmeli çalışmayı yaygınlaştırıp çalışanların örgütsüzleşmesini getirerek sendikaların zayıflatılması hedeflenir.

Türkiye’de 80’li yıllardan itibaren yeniden yapılanma ya da ‘dönüşüm reformları’ uygulanmaya başlanır. 1995’ten
itibaren eğitim, sağlık gibi birçok alan piyasaya açılarak Türkiye, küresel kapitalist sisteme entegre hale gelir. 

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise Türkiye ile paralel götürülen eğitim sistemi de söz konusu ‘reformlar’ çerçevesinde tasar-
lanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, eğitime ayrılan bütçenin %75’inin devlet tarafından özel okullara aktarılması, de-
vlet okullarının altyapı ve öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefliği, hademe ve sekreter ihtiyaçlarının
tamamlanmaması, öğretmenlere, çalışanlara ve sendikalara karşı itibarsızlaştırma çalışmaları, ilahiyat kolejinin
açılması, özel üniversitelerin nitelik değil nicelik olarak büyümesi ve kalitenin değil ‘müşterilerin’ önemli olduğu ku-
rumlar olması, 2008 ve 2011 yıllarında çıkarılan yasalara bağlı olarak istihdam edilen öğretmen ve kamu çalışanlarının
birçok haklarının gasp edilmesi ve maaşlarının düşük olması söz konusu hedef doğrultusunda uygulanan politikalardır.

Sayın Milli Eğitim Bakanı ve UBP-DP hükümeti, yasal haklarımıza saldırmaktan ve haklarımızın•
gaspı için planlar yapmaktan artık vazgeçin!

Dayatılan politikaları harfiyen uygulamaktan vazgeçin!•
Eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerini paranın satın alabileceği bir mal haline dönüştürme•

çalışmalarından vazgeçin! 
Sorgulamayan, araştırmayan, muhafazakâr, gerici, kapitalizmi dışlamayan ama barışı, kadını,•

özgürlükleri dışlayan yeni yurttaşlar yetiştirme hedefiyle tasarlanan yeni eğitim sistemi modelini hay-
ata geçirme çalışmalarından vazgeçin!

Biliniz ki, KTOEÖS ülkemizde yarattığınız tüm eşitsizlikler adaletsizlikler ve tüm hak gaspı planlarınıza karşıdır!
Ve tüm bunlarla mücadele etmeye devam edecektir!

Ayrıca, KTOEÖS olarak bizler, 15 Temmuz darbesinden sonra olağanüstü hal kapsamında işinden edilen binlerce
öğretmeni, yaratılan sisteme karşı, yargısız infaza karşı, işini geri almak için açlık greviyle direnen Nuriye ve Semih
öğretmeni, ve direnişlerine destek veren DAÜ-SEN ve Boran Kültür Merkezini selamlıyor ve mücadelelerine destek
veriyoruz.

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 
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17.05.2017
MUTFAK’TA YANGIN VAR
VATANDAŞ YANIYOR FARKINDA MISINIZ?

DPÖ’nün yanıltıcı hesaplamalarına rağmen Nisan 2017 itibarı ile ülkemizde son 13 yılın en yüksek enflasyon
oranı ortaya çıkmıştır.(4 ay itibarı ile % 6.54) Bu durum, zaten alım gücü çok düşük olan insanımızın, geçmişten gelen
çok büyük kayıpları da eklendiği zaman mutfağını, evini ve sonucunda ülkemizi yangın yerine çevirmiştir. 

Bu oranın öngörülen ve hedeflenen enflasyon oranlarının üstünde olması yanında daha çarpıcı olan; esas artışın
TEMEL GİDER KALEMLERİNDE ve son 13 yılın en yüksek artış oranın (% 6.54) bile çok üstünde olmasıdır.

Su-Elektrik-Yakıt %9.65  
Sağlık %7.89   
Gıda %7.63 oranında pahalanmıştır.

DPÖ VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA KİŞİ BAŞINA BORÇ % 178.4
ORANINDA ARTMIŞTIR.

DPÖ VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA ‘MAHKEMELİK BORÇ MİKTARI’
% 148 ARTMIŞTIR.

Son 10 yılda dövizin % 250’nin üstünde arttığını düşündüğümüzde, her türlü harcamanın dövize endekslendiği
ülkemizde Eşel-Mobil uygulamasının ortadan kaldırılmasıyla eriyen maaşlar sonucunda bu tablonun daha da vahim
bir hal alması kaçınılmazdır. Sadece 2011 yılında % 14.72 hayat pahalılığı yaşanmış ve bu oran maaşlara
yansıtılmayarak vatandaşın cebinden çalınmıştır.(DPÖ verilerine göre 2009-2016 yılları arasında toplamda % 72.09
hayat pahalılığı olmuş ve bunun %34.48 i maaşlara yansıtılmamıştır)

Bilinmelidir ki;
Halkın alım gücü her geçen gün azalmakta, dövize endeksli olarak her şey pahalılaşmakta, hayat pahalılığı

insanımızın hayatını açıklanan oranların çok üstünde etkilemektedir. Yukarıda bahsi geçen TEMEL GİDER KALEM-
LERİ ortalama % 8.39 oranında artış göstermiştir ki; bu kalemler hayatın olmazsa olmazlarıdır. İnsanımızın
harcamalarının çok büyük bölümünü oluşturmaktadır.

Her geçen gün halkın fakirleştiği, 
her geçen gün daha çok sayıda insanın borç batağına düştüğü bir ülkemiz var.

Mutfakta yangın var, memlekette yangın var.
VATANDAŞ YANIYOR. FARKINDA MISINIZ?

Ozan ELMALI
Mali Sekreter

31.05.2017
KTOEÖS Yönetim Kurulu İmza ve Yardım Kampanyası Başlattı

Yönetim kurulumuz, Türkiye’de hukuksuzca görevlerinden atılan veya uzaklaştırılan kardeş sendikamız Eğitim-
Sen üyesi tüm eğitimcilerin görevlerine iade edilmelerini talep etmek amacıyla imza ve yardım kampanyası başlatma
kararı almıştır. Ayrıca, isyanları işlerini geri istemek olan ve bedenlerini açlığa yatıran ve bu bağlamda süresiz, dönü-
şümsüz açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ölüme terk edilmemesi, serbest bırakılması
ve tüm ihraç edilen öğretmenlerle birlikte görevlerine iade edilmelerini ve yaşamlarına sağlıklı bir şekilde insanca
devam edebilmeleri talebini desteklemek için de bu kampanya başlatılmıştır. 

Sendikamızın uluslar arası alanda örgütlü olduğu Eğitim Enternasyonali de (EI) görevlerinden atılan ve zor durumda
olan eğitimcilere destek vermektedir. ETUCE Kıbrıs temsilcisi olan sendikamız da buna paralel olarak, işlerinden
atılan tüm emekçilere maddi ve manevi destek verme, dayanışma kararı almıştır.
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KTOEÖS olarak bizler bu kampanyayla yetkilileri sağduyuya davet ediyor, hukuksuzca işinden edilen ve bin bir
zorluklar içinde yaşamaya çalışan eğitimcilerle açlık grevinde olan iki eğitimcinin bir an önce görevlerine iade edil-
mesini talep ediyoruz!

Saygılarımla, 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

Eğitimci Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in Tutuklanmasını Kabul Etmiyor, Kınıyoruz!
Süresiz, dönüşümsüz açlık grevinin 75. gününde, evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan “işimi geri is-

tiyorum” diyerek isyan eden, bedenlerini açlığa yatıran Türkiye’deki yoldaşlarımız, kardeş sendikamız Eğitim-Sen
üye eğitimcileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hukuksuzca ihraç edilmiştir. Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in
ölüme terk edilmemesini, hemen serbest bırakılmasını, tüm ihraç edilen öğretmenlerle birlikte taleplerinin süratle
karşılanıp görevlerine iade edilmelerini ve yaşamlarına sağlıklı biçimde devam edebilmelerini istiyoruz!

Hukuksuzca işlerinden atılan emekçiler işlerine iade edilmelidir. Görevden alınan tüm eğitimcilerle dayanışma için
ÖYAK Hesabımdan KTOEÖS Dayanışma Hesabına 10 TL (bir defaya mahsus) bağış yapmayı kabul ediyorum.

İSİM SOYİSİM KİMLİK NO İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

05.06.2017
PROTESTO EYLEMİ BASIN DUYURUSU 

Değerli Basın Emekçilerimiz,

Aile fertlerine menfaat dağıtan ve siyasi iradeyi dağıttığı vatandaşlıklarla gasp eden işbirlikçi UBP-DP Hükümetini
protesto etmek için sendika ve siyasi parti temsilcileri olarak, 

6 Haziran Salı günü saat 11:00’de, meclis önünde protesto eylemi düzenleyeceğiz.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.

Aziz SELENGİN 
KTOEÖS Genel Sekreteri

Sendika ve Siyasi Partiler (a.)
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06.06.2017
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen asimilasyon-entegrasyon politikalarının uygulanması işbirlikçi UBP-
DP Hükümeti eli ile halka dayatılırken, bir yandan da Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını da içinden çıkılmaz
hale getirmeyi amaçlamaktadır.

1974 yılından sonra oluşan “ganimet düzenini” devam ettirme gayreti içinde olan işbirlikçi UBP-DP hükümeti
mevcut statükonun hukukunu bile hiçe saymaktadır. Yıllardan beri dağıtılan taşınmaz malların yarattığı uluslararası
sorunu aşmak için gösterilen gayreti hiçe sayarak, şimdi de topluma ait araziler, sahiller ve dağlar hükümet üyelerinin
yakınlarına peşkeş çekilmektedir. Aile şirketine dönüşen UBP-DP Hükümeti’nin dağıttığı topluma ait varlıklar sadece
buzdağının görünen tepesidir. Anlaşılan odur ki, bu yağmanın boyutları çok büyüktür. Verilen toplumsal mücadeleyi
hiçe sayarak devleti kendi malı gibi gören anlayışın hukuku tanımadığını ortaya koyan UBP-DP hükümeti üyelerinin
yakınlarına yaptığı arazi peşkeşi, verilebilecek en güzel örnektir.

Devam eden görüşme sürecini çökertmek ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini ortadan kaldırmaya yönelik
bir başka girişim de “vatandaşlık” dağıtılmasıdır. Yıllardan beri devam eden bu uygulama, seçimlerde hükümet olmayı
garanti etmeye yönelik bir silaha dönüşmüştür. UBP-DP Hükümeti hiçbir hukuka dayandırılmadan, on binlerce insana
vatandaşlık dağıtmayı sürdürmekte ve “istediğimi yaparım” keyfi tutumu ile toplumla alay etmektedir. Eğitim, sağlık
ve sosyal yaşamla ilgili ortaya çıkan sorunların temelinde hesapsız, kitapsız ve hukukun açık açık çiğnendiği vatandaşlık
dağıtılması uygulaması yatmakta olup, artan nüfusla beraber iç sorunlar dev gibi büyürken, Kıbrıs sorununun çözümüne
yönelik de karmaşa yaratılmaktadır.

Hukukun sadece güçlüden yana olduğu dayatmasına verilebilecek bir başka örnek ise, çalışma yasalarını altüst
eden yasadışı bir şekilde özel şirketler üzerinden sözde temizlik işçisi olarak, asgari ücretin altında istihdam edilerek
asıl ve sürekli personelin yapması gereken görevleri yaptıran ve iş gücü anlaşması ile de çağdaş köleliği dayatan bu
anlayış, işbirlikçi UBP-DP hükümetinin son marifetleridir.

Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü, kimliğini, inanç biçimini, demografik yapısını değiştirmek için TC’den dayatılan
asimilasyon ve entegrasyon ve dini siyasete alet etme politikalarını uygulayan işbirlikçi UBP-DP hükümetine karşı
çıkmak her yurtseverinin görevidir.

Bu çerçevede toplumun iradesini hiçe sayan ve aile fertlerine menfaat sağlayan bir işbirlikçi UBP-DP hükümetini
şiddetle protesto ediyor tüm halkımıza ve siyasi partilere çağrı yapıyoruz: 

Ülkemizdeki bu gidişata, bu kirli işlere, dayatmayla oluşturulan bu kokuşmuş düzene karşı, toplumsal yok oluşa
karşı hep birlikte DUR diyelim 

Saygılarımızla;

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, GÜÇ-SEN, DAÜ-SEN, ÇAĞ-SEN, CTP, BKP, YKP
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20 Haziran 2017
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Ortak Basın Açıklaması

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü, tüm dünyada olduğu gibi ada yarımızda da, zorunlu göç olgusunun ve mülte-
cilere ilişkin sorunların hatırlanması ve bunların tartışılması adına önemli bir fırsat sunuyor. Ne yazık ki, bu alandaki
küresel ve yerel gelişmelere baktığımızda, insanlığımızın girdiği kriz yüzümüze çarpıyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, en fazla insanın ülkesini savaş veya zulme nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı,
yani mülteci olarak tanımlandığı günleri yaşıyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim insan hakları ve mültecilere dair
uluslararası sözleşmeleri iç hukukun parçası haline getirmiş olsa da, bu yükümlülüklerini uygulamamaktadır.
Uluslararası yükümlülüklerin sistematik bir şekilde hayata geçmesini kolaylaştıracak olan yerel yasalardaki düzen-
lemeler hale daha yapılmadığı gibi, yerelde yapılabilecek yasal düzenlemerin gerekmediği hallerde dahi haklara ilişkin
yükümlülükler yerine getirilmemektedir. 

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, bir kez daha, vakit daha da geç olmadan, yetkililere gerekli düzen-
lemeleri yapmaları için çağrıda bulunuyoruz: 

1) Gerekçesi her ne olursa olsun, mülteciler geri ülkelerine iade edilmemelidirler. İnsan hakları sözleşmeleri ve
insanlık gereği olarak hiç kimse savaşa, zulüme geri gönderilemez.

2) Muhaceret kurallarına uygun olmayan bir şekillerde adamıza giriş yapmak zorunda kalan mültecilerin
tutuklanması, cezai yargılamaya tabii tutulması ve hapsedilmesi uygulamaları acilen durdurulmalıdır. Mülteciler yasa
dışı giriş veya bulunuşları sebebiyle cezalandırılmaları ne vicdanlara, ne de taraf olunan uluslararası sözleşmelere sığar. 

3) Adamızın herhangi bir yarısındaki aile üyelerine ulaşmaya çalışan mülteciler, deniz ve hava limanlarından geri
çevrilmemeli, yasa dışı ve güvensiz yolları kullanmaya mahkum edilmemelidirler.

4) Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden mültecilerin muhaceret statüleri güvence altına alınmalıdır. Birçok mülteci,
mültecilere ilişkin bir statü olmadığı için çalışma izni ile ikamet etmektedir. Çalışma izinlerinin iptali onlar için savaşa
ve zulme dönme riski taşıdığından, her türlü haksız çalışma koşuluna boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Emek
sömürüsünün bir nebze azaltılması için mültecilerin ikamet statülerinin yerel yasal tarafından düzenlenmesi zaruridir. 

Bilinmelidir ki, mülteciler aynı zamanda anneler, babalar, çocuklar, neneler, dedelerdir. Yani, savaş ve zulüm onları
göç etmek zorunda bırakmadan önce iyi veya kötü, eğitimli veya eğitimsiz olan, sıradan veya sıra dışı, bize benzeyen
veya benzemeyen hayatlar yaşayan İNSANLARdır. Bu yıl mülteciler gününde hepimizin hatırlaması gereken, hangi
dili konuşursak konuşalım, rengimiz, doğduğumuz veya büyüdüğümüz ülke, dinimiz veya muhaceret statümüz ne veya
neresi olursa olsun, hepimizi bağlayan bir bağ vardır – o da ortak insanlığımızdır. 

Mevcut durumumuzda, mültecilerin başka bir seçenekleri yoktur, bizim ise vardır! İnsanlığımızı krizden çıkarmanın,
sorumluluk almanın zamanı şimdi değilse ne zaman?

İmzacı Örgütler: Baraka Kültür Merkezi, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Gençlik Örgütü, CTP Kadın Örgütü, Dayanışma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası
(DAÜ-SEN), Envision Diversity, Feminist Atölye (FEMA), Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk İnsan
Hakları Vakfı (KTİHV), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS), Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatifi, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Post
RI, SOS Çocuk Köyü, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SOROV), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs
Partisi (YKP)
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25.07.2017
Eğitim-Sen Emekçileriyle Dayanışma
Nuriye ve Semih Öğretmenin Serbest Bırakılması, 
Tüm Emekçilerin İşlerine İadesi Çağrısı 

Sendikamız, Türkiye’de OHAL kapsamında çıkartılan, KHK’lerle işlerinden edilen, açığa alınan, atılan, mağdur
edilen, maaş almayıp zor günler geçiren ve Eğitim-Sen’in desteğiyle yaşamlarını sürdürmeye çalışan tüm Eğitim-Sen
emekçilerinin işlerine iadesi için, ayrıca görevlerine iade talebi için açlık grevi yaparken gözaltına alınan eğitimciler
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ölüme götüren mahkumiyetin sonlandırılarak serbest bırakılmaları için imza ve
yardım kampanyası gerçekleştirmiştir. Yoldaş sendikamız Eğitim-Sen’e kampanyamızla dayanışmamız iletilmiş,
toplanan yardım ulaştırılmıştır. 

KTOEÖS olarak bizler, hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan, KHK zulmüne karşı açlık grevinde olan ve durumları
her geçen gün kötüye giden Nuriye ve Semih öğretmenin yaşam haklarının, direnme haklarının gasp edilmesine şiddetle
karşıyız. Derhal serbest bırakılmalarını, başta bu iki eğitimci olmak üzere KHK’larla haksız bir şekilde işlerinden ihraç
edilen tüm emekçilerin işlerine geri iade edilmesi gerektiğini haykırıyor, bu direnişe destek veriyor, dayanışmamızı
ortaya koyuyoruz. Bu hukuksuzluğun ve adaletsizliğin her alanda ve ülkemizde de yaygınlaştırılmasına son verilmesi
mücadelesinin verilmesi, her kesimin sesini yükseltmesi ve destek vermesiyle başarılı olacağına inanıyoruz.

Selma Eylem
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
04 Ağustos 2017
Basın Açıklaması

Değerli basın emekçileri;
Kıbrıs Türk toplumunun laik, demokratik karakter geliştirmesinde ve verilen var oluş mücadelesinde görev alan

ilkokul öğretmenlerini yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi T.C’den aldığı talimatlar doğrultusunda UBP-DP
Hükümeti tarafından kapatılmak istenmektedir.

1937 yılında kurulan ve seksen yıldan beri öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılması;
parasız, planlı öğretmen yetiştirmeye ve Kıbrıs Türk toplumunun laik, demokratik karakterine doğrudan yapılan bir
saldırıdır.

Toplumsal olan herşeyi kapatmayı veya birilerine peşkeş çekmeyi alışkanlık haline getiren yöneticilerimizin Atatürk
Öğretmen Akademisi’ne yapmak istedikleri; geçmişte Sanayi Holding, Turizm İşletmeleri, OTEM, Hemşirelik Yüksek
Okulu, ETİ, Saray Hotel, K.T.H.Y, Ercan Havaalanı, Cypfruvex, DAİ (Doğu Akdeniz İlkokulu), DAK’a (Doğu Akdeniz
Koleji) yaptıklarından hiçbir farkı yoktur. ‘’Kıbrıs Türk toplumuna ait tüm yapılar elden çıkarılmalı veya
kapatılmalıdır’’ mantığına dayalı bu dayatmalarda sıra Atatürk Öğretmen Akademisi’ne gelmiştir. Bu yapılan toplumsal
varlıklarımıza bir saldırıdır ve tüm toplumumuzu ilgilendirmektedir.

Talimat alarak, kendi toplumumuzun çıkarlarını ve iradesini hiçe sayarak topluma ait kurumları elden çıkarmak
veya peşkeş çekmek ülkemize yapılan en büyük kötülüktür. Bu çerçevede dayatılanlara karşı bugüne kadar verdiğimiz
mücadelede olduğu gibi toplumsal değerlerimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürk Öğretmen
Akademisi toplumsal onurumuzdur. Bu onuru çiğnetmeyeceğiz. Toplumsal varlıklarımız satılık değildir. Atatürk
Öğretmen Akademisi kapatılamaz.

Saygılarımızla

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, DEV-İŞ, BES, EL-SEN, TÜRK-SEN, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, TIP-İŞ, ÇAĞ-
SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, BASIN-SEN, Baraka, BORAN Kültür Merkezi, TKP-YG, CTP, Pir Sultan
Abdal Derneği, Bağımsızlık Yolu, Doğu Güney Doğu Derneği, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı

18.08.2017
SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ! – Ortak Bildiri 

Biz Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır uygulanan sistematik saldırı politikalarına karşı varoluş mücadelesi vermek-
teyiz. Türkiye’nin de garantör olduğu Kıbrıs Cumhuriyetini paylaşmak istemeyen Kıbrıs Rum liderliği tarafından gasp
edilmiş, Kıbrıslı Türkler eşit ortak olmaktan çıkartılıp hakları yok sayılmıştır. Yıllardır TC Hükümetleri tarafından da-
yatılan paketler ve boyun eğen işbirlikçi hükümetler aracılığıyla uygulanan politikalarla ülkemiz bugün TC’nin arka
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bahçesi haline getirilmiştir.
Tacizler, tecavüzler, kriminal suçların her geçen gün arttığı ülkemizde casinolar, gece kulüpleri, kara para aklama,

bet ofisler, mafya, uyuşturucu, insan kaçakçılığının yanında TC bankaları, üniversiteleri ve otelleri ile ülkemiz yeşil
sermayeye peşkeş çekilmiş, merkez bankasından polisine, askerinden sivil savunmasına, vakıflar idaresine kadar her
kurumuna el konulmuştur. Nüfus politikasıyla demografik yapı bozulmuş, ekonomik paketler ve çıkarılan göç yasasıyla
alım gücü azaltılıp fakirleştirilme, eğitim - sağlık gibi kamusal hizmetlerin bitirilmesi hedeflenmiş, siyasi, sosyal, kül-
türel, dini dayatmalarla beraber kıyıların ve çevrenin yağma talanı yanında özelleştirme adı altında Kıbrıslı Türklere
ait kurumlar TC sermayesine devredilmiştir. 

TC ile paralel götürülen eğitim sistemine 2011 yılından itibaren dini unsurların enjekte edilmesiyle başlayan ve
kuran kursları, koordinasyon ofisi, din işleri yasasıyla ve AÖA’nın kapatılma hamlesiyle toplum mühendisliği hedef-
lenmektedir. Eğitim aracılığıyla gerici, dinci, sorgulamayan, biat eden, farklılıklara tahammülü olmayan, bağımlı,
boyun eğen bir toplum modeli yaratılmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde gelinen bu durumun sorumlusu ise sadece TC değil, Kıbrıs Türk toplumu liderlikleri, Rum top-
lumu liderlikleri yanında hukuki sorumluluklarından kaypakça kaçan 

AB ve BM gibi uluslararası kuruluşlardır. 
Yaratılan yeni statükoyla ise adamız kalıcı fiziksel ve psikolojik bölünmeye götürülmektedir. Kıbrıs’ın yarısını AB

üyesi yapmak, diğer yarısına da müktesebat uygulamamak, Kıbrıs Türk toplumunu kaderine terk etmenin yanında ya-
ratılan statükodan yararlanmaya çalışmaktır. AB vatandaşı, İsrail, Rus, TC ve diğer bazı kesimlerin savaş mağduru
Türk ve Rum mallarını yağmalamasına, devam eden kontrolsüz nüfus akışına göz yumup uluslararası hukukun, insan
hakları ve AB yasalarının uygulanmasının sağlanmamasının sorumlusu olmaktır.

Görüşmelerin bittiğini söyleyen çevreler Kıbrıs’ı bölmek için, hukuksuzluğu hukuk yapmak için aslında işbirliği
yapmaktadır. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumu liderlerinin basiretsizliği, öngörüsüzlüğü, korkaklığı ile bu sonuca
hızla gidilmeye başlanmıştır ancak bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz!

Siyasi eşitlik, halkların self-determinasyon hakkını ortaklıktan yana kullanması ile Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur.
Bugün bir taraf istedi diye, ya da her taraf kaypaklık yapıyor diye Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliği ortadan kal-
dırılamaz. Kıbrıs Türk Toplumunun haklarından yararlanılırken, Kıbrıs Türk Toplumu yok oluşa sürüklenemez. 

Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler olarak bizler Kıbrıs Türk toplumunun yok oluşuna dur
demek için, yaratılan statükonun tıkanıp ileri götürülmesini durdurmak için, TAKSİM ve ENOSİS politikala-
rına dur demek için ayağa kalktık!

Ne Yama, Ne Rehin Olmayı İstemiyoruz!
Ulaşılabilecek zeminde görüşmelerin başlaması gerektiğini haykırıyor, görüşmeci heyette gerçek temsilci olarak

bizlerin de yer almasını talep ediyoruz!
Yaratılan statükoya, gasp düzenine, bilmediğimiz B, C planlarına itiraz edemeyen, katkı koyan işbirlikçilerin

bu düzeni devam ettirme çalışmalarına SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ!

12.09.2017
Kamuoyunun Sesine Kulak Verin !
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş hükümetin yaz saati uygulamasına devam edeceğini,

kış saati uygulamasına bu yıl da geçilmeyeceğini açıkladı. Hükümet, bu kararıyla geçen yıl yaşananları görmezden
geliyor, hiçe sayıyor, üç maymunu oynuyor. Geçen yıl yaşananlar bugün hala yüreğimizi sızlatıyor. Dağ yolunda, ka-
ranlıkta okul yolunda hayatını kaybeden gencecik canların acısını bugün hala tüm toplum yüreğinde taşıyor. Kazanın
olduğu yolda, iyileştirme yönünde tek bir altyapı çalışması yapılmadığını ve hatta o yolun kazanın olduğu günden bu-
güne çok daha kötü ve tehlikeli durumda olduğunu gören herkesin içinde bu acının yanında öfke ve isyan duyguları
birleşip zaman zaman medyaya da yansıyor.

Peki hükümet yetkilileri ne yapıyor? Bir kez daha bu siyasi dayatmaya boyun eğiyor ve Türkiye ile eşgüdüm
kararı vererek yaz saati uygulamasına devam edeceğini açıklıyor. 

Yaz saati uygulamasına devam edilmesinin gerekçesi enerji tasarrufu olarak açıklanmıştı geçtiğimiz yıl. Ancak,
Türkiye Elektrik Mühendisleri Odasının istatistiki verilerle yaptığı açıklamaya göre kış saatine geçilmemesi tasarruf
değil, israf getirmiş elektrik tüketimi, önceki yıllara oranla artmıştır.

Sayın hükümet yetkilileri,
Sadece kamu çalışanlarına değil, tüm çalışanlara ve tüm topluma sıkıntı yaratan, hem dış dünyayla iletişim açısından

sorunlar yaratan, hem trafikte kaza riskini artıran, hem de elektrik tüketiminde israf yaratan bu uygulamaya devam
etme ve bu topluma dayatılanlar karşısında boyun eğme kararınızı KTOEÖS olarak bizler protesto ediyoruz! 

Sizleri yapacağınız referandumla kamuoyunun sesine kulak vermeye davet ediyoruz.
Toplumumuza, ekonomik, kültürel, siyasi, eğitim, din, çevre, nüfus alanlarında yıllardır bizlere yapılmakta olan

dayatmalara karşı durma, boyun eğmeme, oldubittilere karşı iradesine sahip çıkma çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. 
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Bıçak kemiği kesmektedir!
Toplumumuzun tüm kesimleri birleşmeli, bu vurdumduymaz hükümet anlayışı değişene kadar birlikte mü-

cadele etmelidir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

20.09.2017
SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ! 
TC’de ileri saat uygulamasına devam kararının ülkemizde de uygulanması kararı alan basiretsiz, iradesiz, halkından

kopuk hareket eden işbirlikçi UBP-DP Hükümetinin halkın tüm karşı çıkışlarına rağmen yeni bir dayatmaya boyun
eğmesiyle karşı karşıyayız. 

Bu, geçen yıl yaşanan ve katliam gibi sonuç veren kazada ölen yurttaşlarımızın anısına saygısızlıktır.
Yollarımız karanlık ve tehlikelidir. Bu saat uygulaması ile binlerce insanımız, öğrencilerimiz zifiri karanlıkta yollara

dökülecektir
Yıllardır kuzey yarım kürede yaşayan tüm canlıların güneşe olan uyumunu reddeden akıl ve bilim dışı bir uygula-

madır.
Kazadan sonra hiç bir önlem alınmamasına rağmen halkı karanlıkta yollara dökmek Azrail ile işbirliği yapmak an-

lamına gelmektedir.
Bu uygulamanın yanlışlığında toplum birleşmişken bunda ısrar etmek Kıbrıs Türk toplumu üzerinde kapanmaz

manevi yaralar açmak demektedir.
Saatleri yaz saatinde bırakıp, mesaileri denkleştirmeye çalışmak özel sektör, kamu, öğrenciler ve taşımacılığı ina-

nılmaz kaoslara sürüklemektir. Gece karanlığında okula bırakılan birçok öğrenci her türlü tehditle saatlerce baş başa
kalacaktır....

Dünyayla entegre olmaya çalışan bir toplumun dünyadan izole edilmesini kabul etmiyoruz. Uzun yıllardır uygulanan
sistematik saldırı politikalarına karşı toplumsal varoluş mücadelesi vermeye kararlıyız. 

1974’ten sonra TC hükümetleri tarafından sistematik olarak dayatılan ve ülkemizi yöneten birçok basiretsiz hükümet
tarafından uygulamaya sokulan politikalar halkımızı canından bezdirmiştir. Tacizler, tecavüzler ve kriminal suçların
her geçen gün arttığı, casinoların, gece kulüplerinin, kara para aklayanların, bet ofislerin, uyuşturucu ve insan kaçak-
çılarının ülkemizde cirit atması bu politikalarla içinden çıkılamaz bir noktaya gelmiştir.

Özelleştirme, nüfus politikaları ile demografik yapı bozulmuştur. Ekonomik paketler çare olma yerine göç etmeyi
getirmiş, üretimi bitirmiştir. Peşkeş çekilen arazilerle çevre yok edilmiştir. Dayatma eğitim, sağlık, su, elektrik politi-
kaları nitelikli temel kamusal hizmetleri bitirme noktasına getirmiştir. Siyasi, sosyal, kültürel ve dini dayatmalar ve
toplum mühendisliği çabaları çok tehlikeli sonuçlara doğru hareket etmektedir. Ercan Havalimanı özel bir şirkete dev-
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redilmiş, KTHY, ETİ, Sanayi Holding, Turizm İşletmeleri, Ercan Havaalanı, Hemşirelik Yüksekokulu, DAİ, DAK ve
daha birçok kurumumuz ortadan kaldırılmıştır. 

Sendikal Platform olarak, Kıbrıs Türk toplumuna yeni bir dayatma anlamına gelen saat uygulamasını kabul etmi-
yoruz. UBP-DP hükümeti isterse bunu bir referandumla halkımıza sorabilecekken, sonucunu bildiği için yan yollara
sapmakta kamuda, okullarda mesai saatleri ile çözüm ürettiğini sanmaktadır. 

Topluma dayatılan ve yeni kurbanlar anlamına gelen SAAT DAYATMASINI kabul etmeyeceğimizi deklere
ediyor, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve toplumumuzun tüm kesimlerine birlikte hareket etme çağrısı
yapıyoruz ve SEYİRCİ KALMAYIN diyoruz. 

Hükümeti halka kulak vermeye davet ediyoruz. Tek bir insanımızın burnunun kanamasının bu hükümet anlayışının
suçu olacağı bu adımdan vazgeçilmesi çağrısını yineleriz. 

Bu uyarı algılanmazsa, toplum olarak hayır demek için ayağa kalkacağımızı bildiririz.
YETER diyoruz!
SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ!
SENDİKAL PLATFORM

Göçmenler ve Mültecilerle Uluslararası Dayanışma Günü

Enternasyonalist dayanışmanın ve Kıbrıslıtürk-Kıbrıslırum emekçilerin sınıfsal mücadelesinin ilkelerine her zaman
bağlı olarak, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından bugün 3 Ekim’de dünyanın dört bir yanında gerçekleş-
tirilmekte olan eylemlere katılan emekçilerle sesimizi birleştiriyoruz.

Bu yıl DSF üyesi sendikaların küresel eylemi göçmenler ve mültecilerle dayanışmanın ifade edilmesine adanmıştır
ve bugünkü etkinliğimizi bu çerçevede gerçekleştiriyoruz.

Bu vesileyle, yurdumuzda bulunan göçmenlere ve mültecilere kardeşçe selamlarımızı gönderirken, sınıf sendika-
cılığı hareketi olarak onurlu bir yaşam ve çalışma hakları için mücadeleye devam edeceğimize onları temin ediyoruz.

Dönemimize emperyalizmin acımasız saldırganlığı ve kapitalizmin derin krizi damgasını vurmaktadır. ABD ve

müttefikleri devletlerin egemenliği ve insan hakları aleyhine kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını dayatmayı arzula-
maktadırlar.

Bölgemizde, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Libya’da yıllardır süren savaşlar halklarda tarif edilemez acılara yol
açmakta, ardında on binlerce kurban, yüz binlerce yetim çocuk, dev maddi yıkımlar bırakmaktadır.

Savaşlar ve yıkımlar, yoksulluk ve sefalet milyonlarca insanı yaşamlarını korumak, kendileri ve çocukları için daha
iyi bir yaşam aramak için ister mülteci ister göçmen olarak ülkelerinden ayrılmaya mecbur kılan nedenlerdir.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2016 verilerine göre dünya çapında çoğunluğunu kadın ve
çocukların teşkil ettiği 65,5 milyon insan yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Bu insanların çoğu savaş-
lardan, yoksulluk ve sefaletten kaçış çabalarında insan tüccarlarının çürük gemilerine yığılmakta ve dev bir mezarlığa
dönüşen Akdeniz’de boğularak yaşamlarını yitirmektedirler.

Aynı esnada, Avrupa ülkelerine ulaşarak savaşın vahşetinden kurtulmayı başaran on binlerce mülteci yaşadıkları
acıları ve eziyetleri görmezden gelen ve Avrupa’yı bir kaleye çevirmeye çalışan Avrupa Birliği’nin ve sığındıkları ül-
kelerin hükümetlerinin sert ve açmaz göçmen politikasıyla karşı karşıya bulunuyorlar.

Akdeniz’de boğularak yaşamlarını yitirenler için bir yandan timsah gözyaşları döken Avrupa Birliği, diğer yandan
mülteci-göçmen meselesine sonuç alıcı yanıtlar vermeyen önlemleri sadece öne çıkarmakla kalmayıp, bürokratik ve
diğer prosedürlerin labirentinde kaybolan pek çok mülteci için çıkmaz bir durum yaratmaktadır.

Sınıf sendikacılığı hareketi olarak mülteciler ve göçmenlerle dayanışmamızı dile getiriyoruz; insan haklarına ve
onuruna saygı ve dayanışma temelindeki politikaların yaşama geçirilmesini talep ediyoruz. Bu insanların karşı karşıya
oldukları çok yönlü ve zor meselelerin çözümüne derhal yanıt verecek ve kendilerini ucuz iş gücü olarak kullanmayı
arzulayan işverenler tarafından sömürülmelerine sonuç alıcı bir biçimde karşı koyacak politikaların yaşama geçiril-
mesini talep ediyoruz.

Sermayeye çalışanların aleyhine sömürüyü yoğunlaştırma olanağını veren ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı,
emekçileri bölen milliyetçiliğe karşı mücadele ediyoruz.

Mülteciliğe ve göçmenliğe yol açan nedenlere karşı Avrupa Birliği’nden kararlı bir biçimde harekete geçmesini
talep ediyoruz. Çok uluslu devlerin çıkarlarına boyun eğmenin ve sömürünün sonucu olarak yaygınlaşan yoksulluk ve
sosyal eşitsizliğe karşı koyması yönünde Avrupa Birliği’nden kararlı bir biçimde harekete geçmesini talep ediyoruz.
Bu, çok uluslu şirketlerin denetim dışı faaliyetlerinin sınırlanması ve kalkınmakta olan ülkelerin desteklenmesiyle ba-
şarılabilir.

Avrupa Birliği’nin mülteciler ve göçmenler karşısında yükümlülüklerini üstlenmesini ve buna paralel olarak Dublin
Tüzüklerini, duvarları ve tel örgüleri, faaliyetleriyle daha büyük trajedilere yol açan Frontex’i ve diğer baskı mekaniz-
malarını yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz.

Mültecilerin ve göçmenlerin misafir edileceği insan onuruna yakışan yerlerin yaratılması için alınması gereken ön-
lemleri, eğitim ve sağlık alanlarında erişim olanaklarını, büyük sayıda mülteci ve göçmenlerin kaldıkları ülkelere destek
sunulmasını, ailelerin yeniden birleşmesinin desteklenmesini, onların yerleştirilmeleri, insani nedenlerle giriş vizeleri
gibi alternatif hukuki çözümlerin sunulmasını içeren bir Avrupa göçmen politikası talep ediyoruz.

Aynı zamanda milyonlarca insanın yaşam hakkının Avrupa açısından bir tehdit gibi sunulmasının artık örgütlü
faşist yapılar tarafından dile getirilen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olgularına hizmet ettiğinin altını çiziyoruz.

Savaşı ve yıkımı yaşamış olan yurdumuz da emperyalist planların bir kurbanıdır. Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareke-
tinin taksimle ve statükonun devamıyla uzlaşması asla söz konusu değildir.

BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın olacağı iki toplumlu, iki böl-
geli federasyon çözümü değişmeyen hedeftir.

Müzakere sürecinin bir kez daha Kıbrıs sorununun çözümüne değil, tam aksine tehlikeli çıkmazlara götürülmesini
görmekten duyduğumuz hayal kırıklığını dile getiriyoruz. Ülkemizi ve halkımızı yeniden birleştirecek ve Kıbrıslırum,
Kıbrıslıtürk, Ermeni, Maronit ve Latin bütün Kıbrıslılar için barış ve refah perspektiflerini yaratacak karşılıklı olarak
kabul edilecek bir anlaşma hedefiyle müzakere sürecinin kesildiği yerden derhal yeniden başlaması gerektiği görü-
şündeyiz.

5 Ekim 2017
Ortak Basın Açıklaması
Koltukta kalma ve saltanat sürme adına UBP-DP Hükümeti hiçbir yasa ve kural dinlemeden ve Kıbrıs Türk toplumu-

nun siyasi iradesini hiçe sayarak, adamızın kuzeyinde entegrasyon faaliyetlerine hız vermiştir. 
Ağızlarından düşürmedikleri “devlet” sözcüğünün de içini boşaltan UBP-DP Hükümeti en basit işleri bile artık

Türkiye yetkililerine devrederek “Ankara’nın memuru” olduklarını bir kez daha ispat etmişlerdir. 
Talimat almaya hazır bu zihniyetin topluma ve ülkemizin bütününe yönelik verdiği zararlar her geçen gün

artmaktadır. Özellikle “eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı” olarak tarihe geçecek olan Özdemir Berova’nın toplumdan
gizleyerek öğretmenlerin ve öğrencilerin şahsi kimlik bilgilerini Ankara’ya verme girişimi tam bir skandaldır. Adamızın
kuzeyindeki yasaların bile izin vermediği bir konuda girişim yapmak, hukuk tanımamak olduğu gibi suç teşkil etmek-
tedir. Sn. Özdemir Berova’nın attığı bu adım Kıbrıs Türk toplumuna hizmetin ötesinde işbirlikçilik ve jurnalciliğe ver-
ilecek en güzel örnektir. 

Konuyu değerlendiren örgütlerimiz, gönüllü olarak Ankara’ya jurnalcilik yapan Eğitim Bakanı Özdemir Berova
ile ilgili yargıya başvuru yapmaya ve olayı uluslararası alana taşımaya karar vermişlerdir. Bununla birlikte kendi
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insanını temsil etmeyen Sn. Özdemir Berova’nın istifasını talep eder, tüm öğretmen ve okul yöneticilerine hükümetin
Ankara’ya jurnalcilikten vazgeçildiği ile ilgili açıklama yapana kadar öğretmen ve öğrencilerle ilgili hiçbir şahsi bilginin
Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmaması çağrısında bulunuyor, bu konuyla ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı duyu-
ruyoruz. 

Saygılarımızla. 

Aziz Selengin                                          Emel Tel
KTOEÖS Genel Sekreteri                         KTÖS Başkanı

3 Ekim 2017 
Göçmenler ve Mültecilerle Uluslararası Dayanışma Günü
Dünya Sendikalar Federasyonu Emekçilerinin Eylem Günü

Enternasyonalist dayanışmanın ve Kıbrıslıtürk-Kıbrıslırum emekçilerin sınıfsal mücadelesinin ilkelerine her zaman
bağlı olarak, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından bugün 3 Ekim’de dünyanın dört bir yanında
gerçekleştirilmekte olan eylemlere katılan emekçilerle sesimizi birleştiriyoruz. 

Bu yıl DSF üyesi sendikaların küresel eylemi göçmenler ve mültecilerle dayanışmanın ifade edilmesine adanmıştır
ve bugünkü etkinliğimizi bu çerçevede gerçekleştiriyoruz.

Bu vesileyle, yurdumuzda bulunan göçmenlere ve mültecilere kardeşçe selamlarımızı gönderirken, sınıf
sendikacılığı hareketi olarak onurlu bir yaşam ve çalışma hakları için mücadeleye devam edeceğimize onları temin
ediyoruz.

Dönemimize emperyalizmin acımasız saldırganlığı ve kapitalizmin derin krizi damgasını vurmaktadır. ABD ve
müttefikleri devletlerin egemenliği ve insan hakları aleyhine kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını dayatmayı
arzulamaktadırlar. 

Bölgemizde, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Libya’da yıllardır süren savaşlar halklarda tarif edilemez acılara yol
açmakta, ardında on binlerce kurban, yüz binlerce yetim çocuk, dev maddi yıkımlar bırakmaktadır. 

Savaşlar ve yıkımlar, yoksulluk ve sefalet milyonlarca insanı yaşamlarını korumak, kendileri ve çocukları için daha
iyi bir yaşam aramak için ister mülteci ister göçmen olarak ülkelerinden ayrılmaya mecbur kılan nedenlerdir. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2016 verilerine göre dünya çapında çoğunluğunu kadın ve
çocukların teşkil ettiği 65,5 milyon insan yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Bu insanların çoğu
savaşlardan, yoksulluk ve sefaletten kaçış çabalarında insan tüccarlarının çürük gemilerine yığılmakta ve dev bir
mezarlığa dönüşen Akdeniz’de boğularak yaşamlarını yitirmektedirler. 

Aynı esnada, Avrupa ülkelerine ulaşarak savaşın vahşetinden kurtulmayı başaran on binlerce mülteci yaşadıkları
acıları ve eziyetleri görmezden gelen ve Avrupa’yı bir kaleye çevirmeye çalışan Avrupa Birliği’nin ve sığındıkları
ülkelerin hükümetlerinin sert ve açmaz göçmen politikasıyla karşı karşıya bulunuyorlar. 

Akdeniz’de boğularak yaşamlarını yitirenler için bir yandan timsah gözyaşları döken Avrupa Birliği, diğer yandan
mülteci-göçmen meselesine sonuç alıcı yanıtlar vermeyen önlemleri sadece öne çıkarmakla kalmayıp, bürokratik ve
diğer prosedürlerin labirentinde kaybolan pek çok mülteci için çıkmaz bir durum yaratmaktadır. 

Sınıf sendikacılığı hareketi olarak mülteciler ve göçmenlerle dayanışmamızı dile getiriyoruz; insan haklarına ve
onuruna saygı ve dayanışma temelindeki politikaların yaşama geçirilmesini talep ediyoruz. Bu insanların karşı karşıya
oldukları çok yönlü ve zor meselelerin çözümüne derhal yanıt verecek ve kendilerini ucuz iş gücü olarak kullanmayı
arzulayan işverenler tarafından sömürülmelerine sonuç alıcı bir biçimde karşı koyacak politikaların yaşama geçir-
ilmesini talep ediyoruz. 

Sermayeye çalışanların aleyhine sömürüyü yoğunlaştırma olanağını veren ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı,
emekçileri bölen milliyetçiliğe karşı mücadele ediyoruz. 

Mülteciliğe ve göçmenliğe yol açan nedenlere karşı Avrupa Birliği’nden kararlı bir biçimde harekete geçmesini
talep ediyoruz. Çok uluslu devlerin çıkarlarına boyun eğmenin ve sömürünün sonucu olarak yaygınlaşan yoksulluk ve
sosyal eşitsizliğe karşı koyması yönünde Avrupa Birliği’nden kararlı bir biçimde harekete geçmesini talep ediyoruz.
Bu, çok uluslu şirketlerin denetim dışı faaliyetlerinin sınırlanması ve kalkınmakta olan ülkelerin desteklenmesiyle
başarılabilir. 

Avrupa Birliği’nin mülteciler ve göçmenler karşısında yükümlülüklerini üstlenmesini ve buna paralel olarak Dublin
Tüzüklerini, duvarları ve tel örgüleri, faaliyetleriyle daha büyük trajedilere yol açan Frontex’i ve diğer baskı
mekanizmalarını yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz. 

Mültecilerin ve göçmenlerin misafir edileceği insan onuruna yakışan yerlerin yaratılması için alınması gereken ön-
lemleri, eğitim ve sağlık alanlarında erişim olanaklarını, büyük sayıda mülteci ve göçmenlerin kaldıkları ülkelere destek
sunulmasını, ailelerin yeniden birleşmesinin desteklenmesini, onların yerleştirilmeleri, insani nedenlerle giriş vizeleri
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gibi alternatif hukuki çözümlerin sunulmasını içeren bir Avrupa göçmen politikası talep ediyoruz. 
Aynı zamanda milyonlarca insanın yaşam hakkının Avrupa açısından bir tehdit gibi sunulmasının artık örgütlü

faşist yapılar tarafından dile getirilen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olgularına hizmet ettiğinin altını çiziyoruz. 
Savaşı ve yıkımı yaşamış olan yurdumuz da emperyalist planların bir kurbanıdır. Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareke-

tinin taksimle ve statükonun devamıyla uzlaşması asla söz konusu değildir. 
BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın olacağı iki toplumlu, iki böl-

geli federasyon çözümü değişmeyen hedeftir. 
Müzakere sürecinin bir kez daha Kıbrıs sorununun çözümüne değil, tam aksine tehlikeli çıkmazlara götürülmesini

görmekten duyduğumuz hayal kırıklığını dile getiriyoruz. Ülkemizi ve halkımızı yeniden birleştirecek ve Kıbrıslırum,
Kıbrıslıtürk, Ermeni, Maronit ve Latin bütün Kıbrıslılar için barış ve refah perspektiflerini yaratacak karşılıklı olarak
kabul edilecek bir anlaşma hedefiyle müzakere sürecinin kesildiği yerden derhal yeniden başlaması gerektiği
görüşündeyiz. 

2 Ekim 2017
KABUL ETMİYORUZ

Ülkemizde var olan birçok sorunu çözmek yerine, sorunlara sorun katan, bu hükümeti uyarmak, toplumsal anlamda
yaz saati uygulamasını kabul etmeyeceğimizi, ortaya koymak tepkimizi dile getirmek için, toplumun her kesimini
temsil eden örgütler olarak bir araya geldik.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde özelleştirme ve nüfus politikaları ile demografik yapı bozulmuştur. Ekonomik paketler çare
olma yerine, işsizliği, yoksulluğu ve göçü getirmiş, toplumumuz üretimden koparılmıştır. Plansız programsız yapılan

inşaatlar, peşkeş çekilen
araziler ile çevre yok edilmiştir.
Temel insan hakkı olan eğitim,
sağlık, su, elektrik, ulaşım gibi
kamusal hizmetler yok olma
noktasına gelmiştir. Çalışma
yaşamında sermaye temsilcileri
utanmazca, yabancı işçilere 50
dolar maaş ile kölelik koşulları
istemektedir.

Bütün bu yapısal sorunlar
ortada dururken, hükümetin
yaz saatleri konusundaki ısrarı
ve uygulaması toplumumuzla
alay etme anlamı taşımaktadır.
Toplumun her kesimini
doğrudan etkileyecek bu karar,
halkın bu konudaki görüşlerini
değerlendirmeden, kamuoyu-
nun fikri sorulmadan ve
irademiz tamamen yok
sayılarak alınmıştır.

Bitmek bilmeyen yaz saati
uygulamasına geçilirken; bu kararın neden alındığına dair ekonomik, psikolojik, pedagojik, sosyolojik hiçbir gerekçe
sunulmamış, bilimsel herhangi bir çalışma yapılmamış, ülkemizdeki bilim insanlarının fikirlerine danışılmamıştır. Bir
yıl boyunca uygulanan bu kararın, bugün itibariyle toplumumuza yansımaları da hiçbir bilimsel veri ile hesaplanmış
veya kamuoyu ile paylaşılmış değildir.

Halktan kopuk, basiretsiz UBP-DP Hükümetini, yaz saati uygulaması ısrarından bir kez daha vazgeçmeye
çağırıyoruz.

• Çünkü bu uygulama yıllardır Kuzey yarım kürede yaşayan tüm canlıların güneşe olan uyumunu reddeden
akıl ve bilim dışı bir uygulamadır.

• Çünkü yollarımız karanlık ve tehlikelidir, bu uygulama ile binlerce çalışanımız, öğrencilerimiz ve insanımız
zifiri karanlıkta yollara dökülecektir.

• Çünkü saatleri yaz saatinde bırakıp, mesai saatlerini değiştirmeye çalışmak, özel sektör ve kamu çalışanları,
öğrencileri ve taşımacılığı kaosa sürükleyecektir.

• Çünkü bu uygulama gece karanlığında okula bırakılan birçok öğrenci için tehdit ve risk oluşturacaktır.

193



• Çünkü bu uygulama geçen yıl yaşanan kazada ölen gençlerimizin anılarına saygısızlık anlamındadır.
• Çünkü bu uygulama dünyayla entegre olmaya çalışan bir toplumun, dünyadan izole edilmesini getirecektir.
• Çünkü bu kararı dayatanın ülkesindeki hukuk dahi bu kararın durdurulması yönünde karar üretmiştir.
• Çünkü, her fırsatta iradesini barıştan yana koyan halkımızın, bir adada iki farklı saat diliminde yaşamaya

mahkum edilmesi, bölünmüşlüğün pekiştirilmesi demektir.
• Çünkü bu uygulama elektrik enerjisi kullanımını artıracak, her kesimin elektrik faturalarının yükselmesine

sebep olacaktır.
Bütün bu nedenlerden dolayı yaz saati uygulamasını kabul etmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bugün itibarı

ile bu uygulamaya karşı imza kampanyası başlattığımızı buradan açıklıyor ve tüm halkımızı bu kampanyaya destek
vermeye davet ediyoruz.

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN,
EL-SEN, BASIN-SEN, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, TEL-SEN, 

HTKS, KŞK-SEN, EMEK-İŞ, GENEL-İŞ, PETROL-İŞ, MAĞUSA TÜRK GENEL-İŞ, CTP, BKP, YKP,
TKP-YG, TDP, BAĞIMSIZLIK YOLU, BARAKA, BORAN KÜLTÜR MERKEZİ, TABİPLER BİRLİĞİ,

K.T. HAYVAN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, KTEZO

11.10.2017
KAMUOYUNA DUYURULUR

Sendikal Platform, Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Partiler olarak başlatmış olduğumuz KABUL ETMİYORUZ
imza kampanyası kapsamında  imza noktaları oluşturduğumuzu tüm halkımızın bilgisine sunarız. 

İmza Noktaları: KTOEÖS, KTAMS, KTÖS, CTP 6 İlçe Binası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Lefkoşa - Mağusa -
Girne Gümrük Daireleri, DAÜ Ana Giriş Kapısı Önü, ELSEN (Kıb-Tek Önü), Koyu Kırmızı Kitap Cafe.

Ayrıca 11 Ekim 2017, Çarşamba günü (Bugün) saat 17:00’de Metropol bölgesinde (Lefkoşa) tüm örgütlerin başkan,
genel sekreter ve yönetim kurulları düzeyinde gerçekleştirilecek eylemle bildiri dağıtılacak ve eylem sürecinde bölgeye
imza standı kurularak imza toplanacaktır. 

Kış saatine geçilmesi ve saatlerin 1 saat geri alınması talebine SEN DE İMZANLA SAHİP ÇIK!
Saygılarımızla,

Selma EYLEM
KTOEÖS Başkanı

Sendikal Platform, Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Partiler (a.)

20.10.2017
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Hükümet saatler konusunda geri adım atarak önceden aldığı kış mevsiminde yaz saatine devam etme kararından
vazgeçmiştir. Ancak bu adım yarım atılmış, yapılan açıklamada kış saati uygulamasının belirli bir süre için uygulana-
cağı belirtilmiştir. Bu nedenle toplumumuzun tüm kesimlerinin ortaya koyduğu irade ve eylem birlikteliğiyle yapılan
mücadeleyi askıya almış olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Hükümete süreci takip edeceğimizi, kararlı olduğumuzu, kış saatinin, uygulanan ülkelerdeki süreyle eşit sü-
rede ülkemizde de uygulanması gerektiğini, aksi takdirde mücadeleyi yeniden başlatacağımızı bildiririz.

UBP-DP hükümetinin tüm karşı çıkışlara rağmen TC’de alınan kış mevsiminde yaz saati uygulamasına devam
etme kararı toplumumuza yapılan dayatmalardan biriydi. Bu dayatmaya karşı sürdürülen mücadeleye destek veren
toplumumuza teşekkür eder, hep beraber binlerce imzayla ortaya koyduğumuz bu irade, basiretsiz, iradesiz, halkından
kopuk hareket eden hükümete ve dayatma politikalara karşı kazanılan bu başarı, bu toplumun gerektiğinde birbirine
kenetlendiğinin ve baş kaldırdığının, örgütlü mücadeleye sahip çıktığının kanıtıdır. Bu iradeyle geçen yıl yaşanan ve
katliam gibi sonuç veren kazada ölen yurttaşlarımızın anısına sahip çıkılmıştır.

Karanlık olan yollarımızda binlerce insanımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin sabah zifiri karanlıkta yollara
dökülmesine engel olunmuş, tüm canlıların güneşe olan uyumunu reddeden akıl ve bilim dışı olan uygulamaya karşı
çıkılmıştır. 

Dünya’yla entegre olmaya çalışan bir toplumun Dünya’dan izole edilmesi kabul edilmemiş, karşı durulmuş-
tur.
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Yasaya aykırı karar üreten ve yaz saatine devam kararı veren UBP-DP hükümetinin geri adım atmasına neden olan
halk iradesinin yanında, seçimlerin yaklaşmış olması da etkili olmuştur. 

Verilen bu karar toplumsal yarar adına değil oy kaygısıyla alınmıştır.
Aynı zamanda, yasayı çiğneyerek yaz saati uygulamasına devam etme kararının alınmasıyla ilgili hukuki süreç

başlatılacak olması da geri adım atılmasına etken olarak görünmektedir. Hükümet oluşacak toplumsal muhalefetten
oy kaybına uğramayı ve yasa dışılığının mahkeme tarafından tescillenmesini göze alamamıştır.

Bizler, sendikal platform, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler olarak saat dayatmasına karşı başlattığımız mü-
cadeleye destek veren tüm toplumumuza bir kez daha teşekkür ederiz.

Dayatmalara boyun eğmeyeceğimizi, çözüm ve barışın sağlanacağı ülkemizde eşit, adil, demokratik, ba-
ğımsız ve özgür bir Kıbrıs için toplumsal mücadeleyi yükseltip, toplumsal dayatmalara boyun eğmeyeceğimizi,
dün olduğu gibi bugün de ve yarın da Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine sahip çıkacağımızı bir
kez daha ortaya koyarız.

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, EL-SEN, 
BASIN-SEN, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, 
TIP-İŞ, TEL-SEN, HTKS, KŞK-SEN, EMEK-İŞ, GENEL-İŞ, PETROL-İŞ, 
MAĞUSA TÜRK GENEL-İŞ, CTP, HP, BKP, YKP, TKP-YG, TDP, 
BAĞIMSIZLIK YOLU, BARAKA, BORAN KÜLTÜR MERKEZİ, 
TABİPLER BİRLİĞİ, K.T. HAYVAN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, KTEZO, 
ARİF HASAN TAHSİN VAKFI, UNITE CYPRUS NOW, DKB

31.10.2017
Meclise Sunulan Önerge Kıbrıs Türk Toplumuna İhanettir
Ortak Basın Bildirisi

19 Milletvekilinin, Meclis’in federasyonun müzakerelerde bir çözüm modeli olmaktan çıktığına ilişkin karar
almasına yönelik Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına öneri sunması, seçimler için malzeme niyeti taşıyor olsa da, oldukça
tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. 

Bu önergeyle;
Kıbrıs Türk toplumunun egemen ortağı olduğu bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarından vazgeçiliyor, 1
Kıbrıs’ta iki toplumun da bugüne kadar karşılıklı kabul ettiği ve BM tarafından da kayıt altına alınan2

uzlaşılar yok sayılıyor,
Lahey ve Kopenhag görüşme süreci devam ederken muz bahçelerinde dolaşıp Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek3

yanlı AB üyesi olmasına sebep olmakla Kıbrıs Türk tarafına kaybettirilenler onaylanmış oluyor,
Çözüm karşıtı politikalarla Dünyadan soyutlanan suçlu gösterilen Kıbrıs Türk toplumu Annan Planındaki4

somut FEDERASYON  çözümüne %65 EVET demiş ve ilk kez tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Bu barışçı
duruşu, yanlış, ayrılıkçı politikalarla yıllardır dünyadan izole ettirilen Kıbrıs Türk toplumuna tutunma getirmiş,
statükocuların, çözüm karşıtlarının bile sarıldığı bir durum yaratmıştır. Bireysel ve kurumsal olarak Dünya’ya
Kıbrıs Türk toplumunu daha kolay anlatmış, yıllarca ÇÖZÜMSÜZLÜK damgası yemiş politikaların açtığı
tahribatı düzeltmeye başlanmıştı. Bugün, bu önergeyle ve federasyon istemeyiz duruşuyla tek çözüm olan
Federasyonu istemeyiz mesajı veriliyor. Kıbrıs Türk toplumu tamamen dünyadan izole ediliyor.

1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası ve 1983 KKTC Bağımsızlık Bildirgesi’ndeki Federal çözümü5
öngören maddeler görmezlikten geliniyor.              

Bugün Kıbrıs Türk toplumunu haklı olduğu halde haksız duruma düşüren, YOKOLUŞA sürüklenen bir toplum
haline getiren yanlış, ayrılıkçı politikaların yenisine imza atmak isteyenler Kıbrıslı Rumları, Kıbrıs’ın tek, AB üyesi
devletinin sahibi yapanlardır. Bu anlayış milliyetçi bile değildir. Akıldan yoksun bir anlayıştır ve düpedüz ırkçı bir
körlüktür. Kıbrıs Türk toplumuna bugüne kadar yapılmış en büyük kötülüktür. Kıbrıs Türk toplumunu  EŞİT ORTAK
olmaktan çıkarmaya çalışmak, rotası, dümeni olmayan gemide maceraya sürüklemek demektir. Barışçılığı, çözüme
olan inancını tescillemiş olmasına, karşı tarafın da birçok şeyi kabul etmesini sağlamış olmasına rağmen, güçlü son
politikasını da yok etmek demektir.   Rum meclisinin görüşmelerle ilgili almış olduğu tek yanlı kararı tescilleyerek
müzakere sürecinin baltalanmasına destek olmak demektir. Bu anlayış Kıbrıs’ta yaşanan trajedinin sorumlularının her
iki tarafın ırkçı, şöven çevreleri olduğunu gösterdiği gibi, şövenistlerin dayanışma içinde olduklarını ispatlamaktadır. 

Meclise sunulan bu önerge, Kıbrıs Türk toplumuna taşıdığı sonuçların defalarca görülmesine rağmen aynı yolda
ısrar edenlerin ihaneti anlamını taşımaktadır ve asla kabul edilebilir değildir.
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KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, EL-SEN, BASIN-SEN, BES, KOOP-SEN,
DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, TEL-SEN, HTKS, KŞK-SEN, EMEK-İŞ, GENEL-İŞ, PET-
ROL-İŞ, MAĞUSA TÜRK GENEL-İŞ, CTP, HP, BKP, YKP, TKP-YG, TDP, BAĞIMSIZLIK YOLU, BA-
RAKA, BORAN KÜLTÜR MERKEZİ, TABİPLER BİRLİĞİ, K.T. HAYVAN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ,
KTEZO, ARİF HASAN TAHSİN VAKFI, UNITE CYPRUS NOW, DKB

24.11.2017
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Güçlü, 
Toplumsal Bilinç İnşa Edilmesiyle Mümkündür

25 Kasım 1960, Dominik Cumhuriyetinde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Patria, Minerva ve Maria
Mirabel kardeşlerin, sistem tarafından katledildiği tarihtir. BM 1999 yılında bu günü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul etmiştir.

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak herkesin görev üstlenmesi gereken bir mücadele alanıdır. Ülkemizde ve
dünyada gün geçtikçe kadın cinayetlerinin artması, kadına uygulanan şiddetin bir parçasıdır. 

Cinayetler, kadınların hak ve özgürlüklerini ihlal eden şiddet eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır ve bu bir insan hakkı ihlalidir.

Devlet, bu cinayetlerin önüne geçilmesi için gerekli adımları atmamakta, kadın hakları, LGBTİ hakları başta olmak
üzere insan haklarına karşı farkındalığın arttırılması için gerekli hiçbir önlem almamakta, bu konuda sosyal ve eğitim
politikaları ortaya koymamakta, şiddete uğrayan kadınlar için sığınma evlerinin açılması için çaba sarf etmemektedir. 

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile TC Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı arasında bir mutabakat imzalanmıştı. Artan kadın cinayetlerine karşı sadece seyirci kalan ve bu cinayetleri
“algıda seçicilik” olarak değerlendiren, 12 yaşındaki çocuklarda rıza arayan, çocukları istismarcılarıyla zorla evlendiren,
imamlara resmi nikâh kıyma hakkı tanıyan, tecavüzcülerin iyi halden cezalarını azaltan, devlete ait kurumlarda ya da
Ensar gibi vakıflarda çocuklara yapılan tacizleri örtbas eden bir devletin bakanıyla imzalanan mutabakatın kabul
edilmesi mümkün değildir. 

Kadının değersizleştirildiği, kadının statüsünün günden güne muhafazakarlaştırıldığı, sosyal yaşamda kadını ikinci
plana iten bu anlayışa toplum olarak karşı durmalı, Mecliste de onaylanan uluslararası antlaşmaların hayata geçirilmesi
için mücadele edilmelidir. 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, güçlü, toplumsal bilinç inşa edilmesiyle mümkündür.

Bu amaçla, formal ve informal öğrenim süreçleri etkinleştirilmeli, tüm bireylerin insan haklarına saygılı bireyler
olarak yetişmesini sağlayacak eşit, adil, demokratik, kamusal eğitim alması sağlanmalıdır. 

KTOEÖS olarak cinsiyet, yaş, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin şiddetin her türlüsüne ve insan hakları ih-
lallerine karşı olduğumuzu, bu konuda gerekli tüm adımların atılması için mücadele vermeyi sürdürmeye
kararlı olduğumuzu belirtiriz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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27.11.2017
ÜÇ MAYMUNU OYNAMAKTAN VAZGEÇİN!

Vatandaşı her geçen gün fakirleşen, cebindeki parası azalan, alım gücü düşen bu ülkenin yöneticileri rahat mıdırlar
bilinmez. Ancak anlaşılan odur ki bu durumdan pek rahatsız değiller. Belki de onlar birikimlerini döviz olarak
yaptığından ellerini ovuşturmaktadırlar. Aksi olsa hayat pahalılığı hesaplanırken kandırmacalara son verip, dövizin
durdurulamaz yükselişini ve halkın her geçen gün fakirleştiğini görüp gereken önlemleri ivedilikle alırlardı.

Eylül ayı HP (0.51) hesaplanırken Ercan-Antalya uçak bileti %26 ucuzladı ve bu H.P hesaplamasında bir veri olarak
kullanıldı. Dikkat edelim, Eylül ayı okullar açılırken giyim %6.4, eğitim giderleri % 4.11 artmıştır. Turizm sezonunun
kapanması ile özellikle Ercan-Antalya uçak bileti hesaplanarak (çünkü Antalya uçak biletleri yaz sezonunda (Tem-
muz-Ağustos) çok yükselirken Eylül ayında da çok düşecektir) insanların esas giderleri olan okul kıyafetleri ve eğitim
giderleri için yaptığı harcamalar %10.51 arttığı halde ancak bu oyunla Eylül ayı H.P 0.51 ilan edilmiştir.

Ekim ayı H.P 0.92 ilan edilirken Halkın gerçek gideri olan gıda-su-elektrik-eğitim ve giyim %14.71 artış
göstermiştir, ancak Ekim ayı H.P hesaplanırken yurt dışı turların ve otellerin ucuzlaması da hesaplanmış ve ana harcama
gruplarındaki %14.71 artış karşımıza 0.92 HP olarak çıkmıştır.

Sadece Eylül ve Ekim ayında D.P.Ö’nün yaptığı hesaplamalar dikkate alındığında bile halkın ana harcama
grupları olan gıda-su-elektrik-eğitim ve giyim (%13.47-%14.71) %28.18 artmıştır. Ancak bu iki aydaki H.P
%0.51 ve %0.92 olarak hesaplanmış yani % 1.43 hayat pahalılığı ilan edilmiştir. Aslında bu oranlara
baktığımızda halkın gerçekte yaptığı harcamalarda %26.75 oranında artış olmuştur. 

Bu en kibar tanımlama bile kandırmacadır, yalancılıktır, 
Devlet eliyle halkın fakirleştirilmesidir.
Dövizin değişimine ve hayata yansımasına bakarsak Euro’nun 1 Ocak 2017 -20 Kasım 2017 arasındaki dönemde

%19- İngiliz sterlininin ise %16 arttığını görüyoruz. Haklarımızın alım gücünün çeşitli hesaplama oyunlarıyla
düşürülmesinin yanı sıra maaş ve ücretlerin de dövizin bu artışı karşısında eridiğini görmek zor olmasa gerek. 1 Ocak
2017’de 473€-404 STG olan asgari ücret bugün itibariyle 415€- 369 STG olmuştur. Ve bu her geçen gün daha da
azalmaktadır. 

Göç yasası kapsamında işe başlayan bir öğretmenin 1 Ocak 2017’de eline geçen maaş 575.STG-673 Euro iken
bugün 534.STG-601.Euro’ya düşmüştür.

Yıllardan beridir halkın mağdur olduğu en önemli sorunlardan biri dövizin yükselişi karşısında halkın alım gücünün
azalmasıdır. Bu durum uzun yıllardır halkımızın belini bükerken bu konuda hiçbir adım atılmadığı gibi adeta ‘sin da
gülle geçsin’ mantığı ile görmezden gelinmiştir. Ülkedeki insanların, halkın ne halde olduğunu hissedecek, anlayacak,
hesaplayacak iradeli, cesur, duyarlı adımlar atılmalı, HP tekrardan iki ayda bir konsolide edilmeli, ya stabil para birimine
geçilmeli, ya da döviz tüm mal ve hizmetlerin pahalılaşmasını önlemek için normal değerine sabitlenmelidir. Atılması
gereken önemli bir adım da H.P hesaplanırken halkın temel gider kalemleri olan gıda –su-elektrik- eğitim- giyim ve
sağlık kalemlerinin artışı özenle ve gerçekçi rakamlarla dikkate alınmalı ve hesaplanmalıdır. Aksi taktirde yapılanlar
halka hizmetten çok fakirleştirmeye yönelik oyunlara düşmektedir. Halkın refahını düşünenlerin bu konuda harekete
geçmesi bir zorunluluktur. 

Halka karşı sorumluluk taşıyanların üç maymunu oynamayı bırakıp bir an önce çözüm üretmesi gerekmek-
tedir.

Ozan ELMALI
Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.) 
13 Aralık 2017
Ortak Basın Açıklaması

Türkiye’de barış talep ederek ve savaş politikalarına karşı olduklarını belirten 1128 akademisyen, 2015 yılında
“Barış İçin Akademisyenler topluluğu adı altında “Bu suça ortak olmayacağız” başlığı ile bir bildiri yayınlamış ve
bunu kamuoyu ile paylaşmışlardır. 

Bu bildirgenin yayınlanmasından iki yıl sonra AKP Hükümeti bu bildiriyi imzalayan 375 akademisyene OHAL
kapsamında soruşturma başlatmış, bu soruşturma kapsamında 341 akademisyeni işten çıkarmıştır. OHAL sürecinde
toplamda 40260 eğitimci görevlerinden alınmıştır. 

AKP Hükümeti 341 kişiyi işten atmakla yetinmemiş, son olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile bildiriye
imza koyan tüm akademisyenlere terör eyleminde bulundukları iddiası ile 7,5 yıl hapis istemi ile dava açmıştır. 

Türkiye’de OHAL ve KHK’lar nedeniyle halen akademisyenler tutuklanıyor, ihraç ediliyor veya var olmayan suçla-
malarla mahkemede yargılanıp, yıldırılmaya çalışılıyor. Örgütlü mücadeleye darbe vurmak isteyen AKP Hükümeti,
tüm devlet olanaklarını kullanarak eğitimcileri “BİAT” etmeye zorluyor.

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN olarak bizler her zaman olduğu gibi bugün de;



Savaşa karşı BARIŞI,
Hukuksuzluğa karşı ADALETİ,
Baskılara karşı ÖZGÜRLÜĞÜ ve DEMOKRASİYİ savunmaya devam edeceğiz. 
Bu çerçevede ETUCE’a üye Avrupa’daki eğitim sendikaları ile birlikte İstanbul’daki mahkemeyi yerinde izleyerek,

Eğitim-Sen ve akademisyenler ile dayanışmamızı gösterdik. 
KTÖS, KTOEÖS ve DAÜSEN olarak “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi nedeni ile evrensel bir hak olan

düşünce ve ifade özgürlükleri engellenmeye çalışılan akademisyenlerin yanında olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımızla

Emel Tel                                                      Selma Eylem                Tarık Timur
KTÖS Başkanı                                             KTOEÖS Başkanı       DAÜ-SEN Başkanı

13.12.2017
Basın Bildirisi
HER BAHANEYİ TOPLUMU TERBİYE ETME ARACINA DÖNÜŞTÜREN 
FAŞİZAN AKP ANLAYIŞI BİZİ YILDIRAMAZ

Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, laik, demokratik toplum yapısı uzun yıllardır, uygulanan sistematik saldırılarla
karşı karşıyadır. Son yıllarda AKP ve işbirlikçi hükümetler her fırsatı Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluşa sürükleyecek
bir dayatmaya dönüştürme çabalarını artırmıştır. 

1974’den sonra uygulanan sistemli politikalarla ve TC hükümetleri tarafından dayatılan ve ülkemizi yöneten birçok
işbirlikçi, kukla hükümet tarafından uygulamaya sokulan politikalarla halkımız canından bezme noktasına getirilmiştir.
Yaratılan düzen ülkemizi tacizler, tecavüzler ve kriminal suçların her geçen gün arttığı, casinoların, gece kulüplerinin,
kara para aklayanların, bet ofislerin, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının cirit attığı bir ülke durumuna getirmiştir. 

Özelleştirme, nüfus politikaları ile demografik yapı bozulmuştur. Ekonomik paketler çare olma yerine göç etmeyi
getirmiş, üretimi bitirmiştir. Peşkeş çekilen arazilerle çevre yok edilmiştir. Yanlış eğitim, sağlık politikaları nitelikli
temel kamusal hizmetlerin ortadan kaldırılması noktasına getirilmiştir.

Siyasi, sosyal, kültürel ve dini dayatmalar ve toplum mühendisliği çabaları toplumu yok oluş noktasına getirmiştir.
Çağdaş, laik, demokratik toplum yapımız tehlike ve tehdit altındadır. Demokrasilerin temel ilkelerinden biri olan öz-
gürlüklerimiz saldırılarla kısıtlanmaya, ortadan kaldırılmaya çalışılmakta, düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yapılan
saldırılar hem sosyal medyada hem de eylemlerle kendini göstermektedir. 

Karikatürlere dahi tahammül edemeyen gerici anlayışların çağdaş, demokratik toplumlarda farklılıklara saygı duy-
ması, hoşgörülü olması, farklı unsurların birbirlerine tahammül etmeyi ve uzlaşmayı öğrenmesi gerektiğine dair hiç
bir fikri olmadığı açık ve nettir. Zaten hoşgörü, belirli bir toplumsal ve kültürel düzey gerektiren bir tutumdur. Karşıt
düşüncelere saygı göstermeyen, başkalarının farklı düşünebileceğini ve herkesin buna hakkı olduğunu kabul etmeyenler
için hoşgörüden söz edilmesi mümkün değildir.

Kendisini Kıbrıs işlerinden sorumlu TC’nin bakanı olarak gören zat ülkemizin içişlerine, hukuk sistemimize sö-
mürge bakanı edasıyla müdahale etmeyi, tehditler savurmayı kendinde hak görmektedir. Bu hakaretlere cevap vermesi
gereken ve devlet iddiasında bulunanlar ise buna seyirci kalmaktadır.

Dayatmalarla bizleri azaltmaya, varlığımızı yok etmeye, değerlerimizi ortadan kaldırıp dönüştürmeye çalışanlar
bilmelidir ki Kıbrıslı Türkler, din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin toplumu oluşturan tüm bireylerin hak ve özgürlük-
lerine saygılı, farklılıklara hoşgörülü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir sisteme inanan, demokrasi bilincine sahip bir
toplumdur. 

Çağdaş, laik, demokratik yaşam biçimine yapılan saldırıları yıllardır göğüslemiş mücadeleden vazgeçmemiştir.
Yılmadan sürdürmeye devam edecektir...

KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ, DAÜSEN, ÇAĞSEN, BASINSEN, BES
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29.12.2017
Ortak Basın Açıklaması

Adamızın kuzeyinde son 20 aylık sürede yaşanan UBP-DP hükümeti kadersizliği tarihe kara bir leke olarak
kaydedilecektir.

Ülkede yaşamayan, bir geceliğine sırf kumar oynamak ve turistik gezi için uğrayanlara bile vatandaşlıklar
verilmiştir. Bu vatandaşlıkların esas amacı tamamen demografik yapıyı değiştirmek ve koltukta oturmaya devam et-
mektir. UBP-DP Hükümeti bu dönemde en çok yandaşlara ve partililere rant sağlamak ve çeşitli rüşvet iddiaları ile
anılmıştır. Seçim yasaklarının başlayacağı tarihe yakın şaibeli kırsal kesim arsaları dağıtımı en bariz örneklerden biridir.

20 aylık UBP-DP Hükümeti, emeğe, demokratik değerlere Kıbrıslı Türklerin barış ve adalet istencine düşman poli-
tikalarla hafızalarda yer alacaktır. Geçtiğimiz yıl sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi talebiyle örgütlenen CAS
çalışanlarını, yasalara ve temaüllere aykırı şekilde 32 çalışanı açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu zihniyeti
unutmadık, unutturmayacağız.

Tüm bu partizanlık, adaletsizlik ve hukuksuzluklar devam ederken ortaya çıkan boşanma davası ile toplumun bil-
gisine gelen Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ait bankalardaki milyonlarca dolarlık hesaplarla ilgili Sn. Özgürgün’ün
sessizliğini koruması, adamızın kuzeyindeki idari yapının nasıl kokuştuğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Rüşvet, yolsuzluk ve adam kayırma ile adı eşleşen bu hükümetin başının hesaplarında milyonlarca dolar bulunması
ve kaynağın ne olduğuyla ilgili açıklama yapılmaması tüm bakanları ve hükümet yetkililerini şaibe altında
bırakmaktadır. Boşanma davası olmasa bu konu “dedikodudan” öteye gitmeyecekti. Bu noktada başta Sn. Hüseyin
Özgürgün olmak üzere tüm bakanların ve birinci derece yakınlarının mal beyanında bulunmaları toplumun beklentisidir.
Seçimlere gidilen bu dönemde mal beyanında bulunmak şeffaflık, objektiflik ve hesap verilebilirlik adına “adil” bir
yönetimin gerekliliğidir. Toplumun beklentisi karşısında hiçbir açıklama yapma gereği duyulmaması toplumu hiçe
saymak hatta aşağılamak anlamı taşımaktadır.

Başbakanın hesaplarında gündeme gelen milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz para, ülke siyasetinde seçimlerde
oy satın almayı da alışkanlık haline getirenlerin işine yarayan önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Kaynağı belirsiz par-
alarla oy satın alma meclis gündemine bile gelen bir konu iken, boşanma davası ile ortaya çıkan Başbakan Hüseyin
Özgürgün’ün hesaplarındaki milyonlarca dolar, devletin avukatı durumunda olan Ombudsman’ı harekete geçirmeliydi.
Merkez Bankası yetkililerinin bu konuda sessiz kalmaları da kamu yararına olan bu kurumun kişilerin yararına dönük
kullanılmasını destekler niteliktedir. Seçimlerde bu paralarla oy satın alma konusu seçimlerdeki iradeyi şaibeli hale
getirmek için yeterli görülmeliydi. 

Toplumsal yarar açısından mali polisi, Başsavcılık’ı ve Ombudsman’ı bu konuyla ilgili derhal soruşturma açmaya,
Merkez Bankası’nı da bu yüksek miktardaki kaynağı belirsiz paralara el koymaya davet ederiz. Seçime gidilen bu
dönemde halkımıza çağrıda bulunarak, objektif, şeffaf ve hesap verebilir olmaktan uzak siyasetçilere rağbet etmemeleri
tavsiyesinde bulunuruz.

Destek veren örgütler:
KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, DAÜ-SEN
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05 Ocak 2018
BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Medya Kurumu’nda yönetim değişikliği sonrası yaşanan gelişmeler çalışma barışını bozmuş, mevcut yönetim
kurulu resmen Basın İş Yasası’nı ayaklar altına alarak yasadışı adımlar atmıştır. Bu konuda gerek Basın-Sen Yönetimi
olarak, gerekse avukatımız aracılığı ile yaptığımız tüm uyarılar ilgili yönetim tarafından dikkate alınmamış ve yasadışı
uygulamalar günümüze kadar devam etmiştir.

Süreç içerisinde;
-Basın İş Yasası’na aykırı bir şekilde işten çıkartmalar yaşanırken, diğer yandan “iş azlığı” sebep gösterilerek

yapılan bu işten çıkartmaların yaşandığı gün Kıbrıs Medya Kurumu’na bağlı olan Kıbrıs Gazetesi’nde aynı iş alanında
iş yasasına aykırı şekilde münhale çıkılmıştır.

-Bir emekçi sırf izinli olduğu gün işe çağırıldığı ve bu çağrıya olumsuz yanıt verdiği için Basın İş Yasası’na aykırı
bir şekilde işine son verilmiştir.

-Daha önceden izni onaylanmış bir emekçi arkadaşımızın son gün izni iptal edilmeye çalışılmış, buna karşı çıkması
nedeniyle de Basın İş Yasası’na aykırı bir yöntemle işten atılmıştır.

-11 ayı aşkın bir süredir Kıbrıs Medya Kurumu’nda çalışan emekçilerin sosyal hakları ilgili yönetim kurulu tara-
fından yatırılmamaktadır. Süreç içerisinde bazı emekçiler hakları olan ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamamış,
bir arkadaşımız özel bir hastanede neredeyse rehin pozisyonunda kalmıştır. En önemlisi de gelecekleri için olmazsa
olmaz olan bu yatırımların yapılmaması emekçilerin gelecek kaygısı yaşamasına ve huzursuz olmalarına neden ol-
muştur.

-Çalışanlara Basın İş Yasası’na, yasalarımıza ve Anayasamıza aykırı bir şekilde dayatma sözleşmeler imzalatılma
girişiminde bulunulmuştur. Bunu imzalamama yönüne giden emekçilere de etik dışı muamelelerle “sizden ekip olmaz.
Hepinizi işten çıkarıp, yeni bir ekip kuracağız” şeklinde mobbing uygulanmaya başlanmıştır.

- Reklam biriminde personele her gün yeterince reklam alınamazsa maaştan kesinti yapılacağına dair tehditler sa-
vurulmaktadır.

- Mevcut yönetim, işten çıkarma yaptıkları zaman tazminat ödememenin yolu olarak, kurumda görevli bazı arka-
daşlara “gerekçesiz” yere uyarılar göndermeye başlamış ve bu yazıları Çalışma Bakanlığı’na da göndermiştir. Çalı-
şanlar, uyarı ile ilgili detaylı bilgi talep ettikleri zaman ise herhangi bir geri dönüş alamamışlardır. 

Tüm bu yasadışılıkları avukatımız aracılığıyla Çalışma Dairesi’ne şikâyette bulunmamıza rağmen ne yazık ki ser-
maye ile hükümet yetkililerinin derin ilişkileri bu sorunun ortadan kalkmasına, haklı olanın hakkını almasına ve haksız
olanın da cezaya çarptırılmasına engel olmuştur. Çalışma Dairesi, ilgili kuruma müfettiş gönderse ve o müfettiş yukarıda
bahsettiğimiz sorunları gözlemlese de, ertesi gün Çalışma Bakanı’nın aynı kurumu ziyaret etmesi ve yönetim kurulu
ile yemek yemesi sonrası ortaya konan tespitler bakanlık tarafından hasıraltı edilmiştir.

Sermayenin bu gücüne karşı sendika olarak mücadele etmekten ve emekçilerin hakkını savunmaktan vazgeçmedik.
Bu bağlamda son dönemlerde ülkenin en güvenilir kurumu ve kişisi olan Ombudsman Emine Dizdarlı’ya başvurarak
sadece Kıbrıs Medya Kurumu’nun değil tüm basın sektörü genelinde yaşanan bu sorun hakkında rapor hazırlamasını
talep etmiş bulunmaktayız. Elbette sektör içerisinde emekçileri ezmeyen, sosyal haklarını gasp etmeyen ve çalışanla-
rının ağzına bir lokma çalarken, diğer yandan yabancı ülkelere gidip milyonlarca Dolar harcamayan medya patronları
da vardır. Eminiz ki Sayın Dizdarlı’nın sunacağı rapor iyi ile kötüyü tüm kamuoyunun ayırt etmesine yardımcı ola-
caktır.

Buradan Kıbrıs Medya Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini son kez uyarıyoruz. Yıllarca tüm basın
emekçilerinin çalışmayı arzuladıkları bu güzide basın kuruluşumuzun itibarını ayaklar altına alarak emekçilerin hak-
larını gasp etmekten ve çalışanları çağdışı bir anlayışla köle gibi görmekten vazgeçiniz. Bu tavrınız devam ettiği sürece
biliniz ki karşınızda bu ülkenin ve ülke emekçilerinin sonuna kadar yanında duran örgütleri bulacaksınız. Hedefiniz
bu kavgayı büyütmekse, buyurunuz büyütünüz. Bizlerin amacı hem işverenin, hem de emekçinin Basın İş Yasası’na
uygun bir şekilde hareket etmesidir. Çalışma hayatının düzenlenmesi ve kurumda çalışan personelin haklarının güvence
altına alınması için ilgili iş kolunda örgütlü sendika ile bir an önce Toplu İş Sözleşmesi imzalanmalıdır.

Bu bağlamda bizlere destek veren değerli örgütlerimize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla;

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, BASIN-SEN, EL-SEN, BES, KOOP-SEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-
SEN, YKP, KSP

Destek veren tüm örgütler adına;
Basın-Sen Başkanı

Ali Kişmir

200

2018



12.01.2018
Ortak Basın Bildirisi
İrade Ankara’da değil, BİZDEDİR!

Türkiye Dışişleri bakanı Sn. Çavuşoğlu ülkemizde gerçekleştirilen erken seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bir an
önce hükümetin kurulması gerektiğini salık vererek uygulanan seçim sistemini eleştirip başkanlık sistemini gündeme
getirdiği beyanatında Kıbrıs sorunuyla ilgili de yeni parametrelerden bahsetti. 

Sayın Çavuşoğlu, ülkemizin değil kendi ülkenizin dışişleri bakanı olduğunuzu size hatırlatmak isteriz. Size de,
referandum konusunu dile getiren Sn. Meral Akşener’e de bir kez daha ifade etmek isteriz ki yıllardır sürdürdüğünüz
müdahaleler, baskılar, entegrasyon politikaları ve dönüştürme çalışmaları yanlıştır.  Biz Kıbrıslı Türkler toplumsal
varoluş mücadelesi vererek bugünlere geldik. Kimliğimize, nüfusumuza, demokrasimize, kültürümüze, eğitimimize,
içişlerimize yapılan hiçbir baskı ve müdahaleyi kabul etmiyoruz.

Bu dayatmalarınız ve ülkemizi yöneten birçok işbirlikçi hükümet tarafından uygulamaya konan politikalarla
yarattığınız bu alt yönetim düzeni kabul edilemezdir. Yapılan yanlış politikalarla Türkiye Halkı ile Kıbrıs Türk
Toplumunu karşı karşıya getirmektesiniz.

Nüfus politikanız ve yapılan vatandaşlıklarla irademizi elimizden alma çalışmalarınız sonucu seçimler sonrası
oluşan tabloda bir kadın vekile ağza alınmayacak küfür ve hakarette bulunup yargılanmış hüküm giymiş ve fikir
özgürlüğüne karşı açıkça şiddet ve işkence çağrısı yapan kişilerin bile vekil olabildiği bir düzen yarattınız. 

Türkiyeli partisi, Türkiyeli örgütleri, vakıfları, dernekleri, sendikaları, ilahiyat okulu gibi tehlikeli çatışma
alanları oluşturmak istemektesiniz. Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yaptırarak toplumumuzu çatışmaya, bölünmeye
götürecek bir düzen yarattınız.

Gazinoların, gece kulüplerinin, kara para aklayanların, bet ofislerin, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının ülkemizde
cirit attığı bir düzen yarattınız. Özelleştirme, ekonomik paketler ve çıkarttırdığınız yasalarla bizleri göç etme noktasına
getiren, üretimi bitiren bir düzen yarattınız. Peşkeş çekilen arazilerle çevrenin yok edildiği, yanlış eğitim, sağlık
politikalarıyla nitelikli temel kamusal hizmetleri bitirdiğiniz bir düzen yarattınız. Siyasi, sosyal, kültürel ve dini day-
atmalar ve toplum mühendisliği çabalarınız çok tehlikeli boyuta doğru gitmekte, hedeflediğiniz düzen bizleri yok oluşa
sürüklemektedir.

Sayın Çavuşoğlu, size bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Kıbrıs’ta var olan demokrasiye müdahale etmek
değil, saygı duymak, Kıbrıs Türk Toplumunun Kıbrıs’taki eşit statüsüne ve Dünyadaki varlığına saygı göster-
mek zorundasınız. 

İrade Ankara’da değil BİZDEDİR!
Tüm müdahalelerinize, dayatmalarınıza, yarattığınız düzene ve işbirlikçilerine karşı varoluş mücadelesinden asla

vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin yanlış politikalarınıza göz yummayacağız. 
Ülkemizde çözüm, kalıcı barış ve birleşik federal Kıbrıs talebimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk

Toplumunun haklarını, varlığını, hukuksal statüsünü ve demokrasisini savunmaya devam edeceğiz.
Sendikal Platform içindeki örgütler: 

KTOEÖS, KTÖS, GÜÇSEN, KTAMS, KOOPSEN, DEVİŞ, BASINSEN, DAÜSEN, ÇAĞSEN, BES

18.01.2018

40 yıldır bu topraklarda yaşayan ancak adaya ve topluma karşı bir aidiyet geliştiremeyen Erhan Arıklı, katıldığı
televizyon programlarında kin ve nefret söylemlerine devam ediyor.

20 yıl önce kaleme aldığı köşe yazıları ile bu ülkenin ilerici kesimlerine hakaretler yağdıran ve şiddet içerikli teh-
ditler savuran Arıklı, aradan 20 yıl geçmesine ve bu yaptıklarından dolayı “pişmanım” demesine rağmen tıpkı 20 yıl
öncesinde olduğu gibi bugün de kin ve nefret dolu açıklamalarını sürdürüyor.

Her dönemde bu düzenden beslenen, her türlü siyasi mevkiye getirilen, adı şaibeli işlere karışan ve bir dönem İn-
terpol tarafından aranan bu kişi, şimdilerde kurduğu ayrımcılığı körükleyen partisi ile Türkiyeli-Kıbrıslı ayırımı yap-
tırarak toplumumuzu bölünmeye götürmeye çalışmaktadır. Türkiyeli – Kıbrıslı çatışmasını yaratmalarına asla izin
vermeyeceğiz.

Mağdur ve mazlum olanların partisi olduğu söylemleriyle ezilenleri temsil ettiklerini iddia ederken, aslında böyle
bir kaygıya sahip olmadıklarını özel sektörde sendikalaşma karşıtı ifadeleriyle ortaya koymuşlardır.
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Arıklı ve onun zihniyetindeki kişilerin bu topraklara getirmek istedikleri dikta rejimi ve bu toplumu yok etmeye
dönük çabaların karşısında sendikaları bulacaklarını çok iyi bildikleri için sendikaların hareket alanlarını kısıtlamaya
dönük adımlar atmayı hedeflemektedirler.

Nefret dili kullanarak insanlık suçu işleyen Arıklı’nın sendika ve emek düşmanı söylemleri karşısında sessiz kal-
mayacağız.  Demokratik toplum yapımızın dayatmalarla dönüştürülmeye çalışıldığı, özgürlüklerimizin saldırılarla kı-
sıtlanmaya, ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu dönemde bunları dayatanların sözcülüğü ve uygulayıcılığını yapan
Erhan Arıklı ve benzerlerine karşı mücadeleye devam edeceğiz ve faşizme geçit vermeyeceğiz.

KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, BES, BASIN-SEN, KOOP-SEN,
DAÜ-SEN, ÇAĞ-SEN

25.01.2018
Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne Ortak Çağrı
“HADE SOKAĞA !”

Kıbrıs Sorunu nedeni ile adamızın kuzeyinde kendine özgü bir demokrasi, özgürlük ve toplumsal barış ortamıyla
kendi kurumlarını oluşturan Kıbrıs Türk toplumunun bu sistemi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
hedef gösterici bir kışkırtması ile çok ciddi bir tehlike altına girmiştir. Kendi hukuk sistemimiz içinde her türlü suç
teşkil eden olayı ele alma yerine, özgürlükleri kısıtlayıcı, zorba davranışlarla ve devletin güvenlik güçlerinin deneti-
minde sokak şiddetine göz yumularak ortaya çıkarılan tablo toplumsal barışın bozulmasına davetiye çıkardığı gibi
anarşiyi de teşvik etmektedir. Kıbrıs Türk tarihinde 22 Ocak günü yaşananlarla;

Kıbrıs’ın kuzeyindeki demokrasi ciddi bir yara almıştır. 
Basın ve ifade özgürlüğünün temel taşı olan özgür basını şiddet yöntemleri ile susturma girişimi gerçekleşmiş,

temel insan hakları çiğnenmiştir.
Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası alanda temsil eden Cumhurbaşkanına hakaret edilmiş fiili saldırıda

bulunularak, toplumun siyasi iradesine müdahale edilmiştir.
Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesinin toplandığı ve siyasal iradeyi temsil eden meclis binasından

milletvekilliği yemini yaşandığı esnada polisin göz yumması ile çatıya çıkanlar açtıkları bayraklarla siyasal
iradeye saygısızlık etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın verdiği talimat ve TC Elçiliği yetkililerinin desteği ile bazı belediye
başkanları  resmi kurumların personeline şiddet içeren devlet destekli  linç eylemi yaptırmışlardır.. 

Türkiyeli- Kıbrıslı çatışması ile kan ve gözyaşından beslenen faşist provokatörlerin toplumsal barışı
bozmaları devlet eli ile teşvik edilmiştir. 

Meclis çatısı altında toplumsal ortak gelecek için çalışma yerine çatışmayı kendine geçim yolu olarak seçen
faşist milletvekili, başka bir milletvekiline saldıracak kadar ileri gitmiş ve milletvekillerini tehdit eder noktaya
gelmiştir. 

Yaşanan olaylara göz yuman güvenlikten sorumlu makamlar, Kıbrıs’ın kuzeyinde “güvenlik” sorununu
tartışılır hale getirmiştir. 

Başkalarından emir alarak toplumsal barışı bozmaya, hukuğa, demokrasimize, insan haklarına, karşılıklı hoşgörüye
siyasal irademize ve kurumlarımıza şiddet yolu ile saldıranlara karşı soğukkanlılıkla karşı çıkmak temel görevimizdir. 

Bu çerçevede herkesi toplumsal dayanışma içinde, 
26 Ocak Cuma günü ülkemize ve kurumlarımıza sahip çıkmak amacıyla
Lefkoşa Dereboyu’nda saat 17:00’de toplanıp 
barışçıl bir yürüyüş yapmaya çağırıyoruz.
Saygılarımızla,                     
SENDİKAL PLATFORM
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23 Ocak 2018
Barış ve Demokrasi Yürüyüşünde Hep Birlikte Sokaktaydık

Barışa ve demokrasiye inanan, kendi irademiz ile yönetilmemizi savunan ve yıllar içerisinde oluşturduğumuz de-
ğerlerimize, kültürümüze, özgürlüklerimize saygı gösterilmesini talep eden, bunlara sahip çıkan, bu ülkeyi yurt bilen
duyarlı, barışçı, aydın binlerce öğretmenimize ve toplumumuza teşekkürler…
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30.01.2018
SENDİKAL PLATFORM BİLDİRİSİ

Duyarlı, Aydın, Barışçı Halkımız,

26 Ocak 2018 günü toplum olarak tarihi bir güne daha imza attık. Barış, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri,
hoşgörü, kardeşlik, saygı gibi değerlerimizin karşısına konulmak istenen linç kültürü, şiddet, ayrımcılık, savaş ve
faşizan yaklaşımları kabul etmediğimizi, barış, demokrasi ve özgürlük talebimizi bir kez daha hep birlikte sokağa
çıkarak, yürüyerek meydanları doldurarak haykırdık. Büyük bir olgunluk içerisinde geçen yürüyüşümüze yağmura
rağmen, öncesinde sosyal medyada yer alan tehditlere, spekülatif uyarılara rağmen katılan destek veren, barışa ve
demokrasiye inanan, kendi irademizle yönetilmemizi savunan ve yıllar içerisinde oluşturduğumuz değerlerimize,
kültürümüze ve özgürlüklerimize saygı gösterilmesi talebini ortaya koyan değerli halkımıza sendikal platform olarak
teşekkür ederiz. 

Bu eylemle varoluş kavgamızda uygulanmak istenen, bireyleri, örgütleri, düşünceleri, özgürlükleri hedef alan,
toplumun yararına olmayan anti-demokratik politikalar reddedilmiş, en geniş katılımla toplumumuzun talebi ortaya
konmuştur. 

Geniş kitleleri birleştiren, örgütlü mücadelenin gücünü bir kez daha gösteren, kişisel kaygıları bir kenara bırakarak
yollara, meydanlara akan halkımız faşizan baskılara “Dur” demiş, Kıbrıs Türk Toplumunun sesini güçlü bir şekilde
duyurmuştur. 

Yağmur nedeniyle oluşan teknik sıkıntılardan dolayı program içerisinde yer alacak olan Serdar Kavaz ile Serdar
Tuksal ve ekibinin konseri ve Lirik Şiir Grubunun dinletisi gerçekleştirilememiştir. Ancak faşizme karşı omuz omuza
sürdürmeye devam edeceğimiz barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi içerisinde tüm sanatçı dostlarımızla aynı yolu
yürümeye devam edeceğiz. Farklı dillerde, farklı inançlarla aynı şarkıları, aynı şiirleri söyleyeceğiz. 

Toplumsal Varoluş, Barış, Demokrasi, Özgürlük Talebimizi 
Hep Birlikte Haykıracağız!
Saygılarımızla,

Selma EYLEM
KTOEÖS Başkanı

Sendikal Platform (a.)
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12.03.2018
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Vakıflar İdaresi’nin laikliği tehdit eden adımlarını endişe ile takip etmekteyiz. Özellikle AKP’nin Türkiye’deki
“Cumhuriyet” öncesine dönme adımlarını eş zamanlı olarak bu topraklarda atmayı kendine vazife olarak edinen Vakıflar
İdaresi’nin bu bağlamda Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı Türklerin tarihini silmeye yönelik adımları karşısında sessiz kalmamız
söz konusu değildir.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıkça talimat aldıklarını ifade eden
vakıf yönetiminin dini siyasete alet eden icraatları artarak sürüyor. Son olarak Akdoğan’a yapılacak olan Cami’nin
avlusuna çocuk parkı yapılması ve Kumarcılar Han’ın adının değiştirilmesine yönelik ortaya konan çaba, Vakıflar
İdaresinin niyetini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Halka ait malların ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara peşkeş çekilmesi, evkafın imkânlarının Kıbrıs Türk toplumu-
nun genelinin refahı için kullanılması gerekirken, din sömürüsü üzerinden belli bir kesim ve ideolojiye hizmet etmesi
anlaşılır değildir. Bu anlamda Evkaf idaresi görevini kötüye kullanmış,  sorumluluklarını yerine getirmemiştir. 

Vakıflar İdaresi’nin ülkemizin yönetsel anlamda örnek alınması gereken yegâne yeri olan Dome Otel’i, çalışanların
elinden alarak özelleştirmek istemesi, Vakıflar İdaresi’nin yandaşa menfaat güden anlayışlarından bir tanesidir. Sendikal
Platform toplumun yozlaştırılmasının, kültürel değerlerimizin yok edilmesinin ve Vakıflar İdaresi eli ile kurumlarımızın
cemaatlere peşkeş çekilmesinin karşısında olacaktır.

Hükümete çağrımız, Vakıflar İdaresi gibi laikliği tehdit eden ve toplumun kurumlarına göz diken her alandaki
kişilerin görevde bulunduğu sürenin soruşturma kapsamına alınmasıdır. 

Çok geç olmadan hükümet bu konuda gerekli adımı atmalı ve Vakıflar İdaresi’ni Kıbrıs Türk Toplumuna hizmet
eden bir konuma getirmelidir.

Saygılarımızla,
Sendikal Platform 

Selma EYLEM Emel TEL
KTOEÖS Başkanı KTÖS Başkanı

20.03.2018
YILLARCA YARATILAN YAĞMA, TALAN DÜZENİNE ÇÖZÜM VARDIR

Belirlenen yeni asgari ücret, artan döviz karşısında satın alma gücü her geçen gün gerileyen çalışanları açlık sınırında
yaşamaya mahkûm etmeyi sürdürmek anlamına gelmektedir. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının işçileri temsil
etmekten uzak olduğunu ortaya koyan Çalışma Bakanı Sayın Çeler ‘siyasileşen’ ve bu ülkeye ‘zarar’ verdiğini iddia
ettiği bazı sendikalara ve sarı sendikalara rağmen tüm çalışanların sendikalı olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu du-
rumda yapılması gereken açık ve nettir: 

özel sektör çalışanları da dahil tüm çalışanlara sendikalı, toplu sözleşmeli, güvenceli çalışma hakkı için
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, asgari ücret tespit komisyonun işçilerin temsiliyetine olanak sağlayacak
bir yapıya dönüştürülmesi, asgari ücret tespiti için var olan kriterlerin uygulanmasının sağlanması gerekmek-
tedir.

Ekonomik, siyasi, sosyal, tüm alanlarda bu topluma dayatılanlarla oluşturulan bu düzende ‘bizde ne varsa sizde de
olacak’ hedefiyle fakirleştirme, muhafazakârlaştırma, insan hak ve özgürlükleri yanında düşünce ve ifade özgürlüklerine
yapılan saldırılar, linç kültürüyle şiddet eylemlerine başvuranlara seyirci kalınırken;

slogan attı diye ağzı kapatılanlar, yasak yayın bahanesiyle ters kelepçeyle gözaltına alınanlar, cami avlularına
çocuk oyun parkı yapılması, küçücük çocukların barış ve demokrasi bilinciyle yetiştirilmesini sağlayacak çağdaş
laik bilimsel eğitim ilkeleri çerçevesinde eğitim etkinlikleri yapılması gerekirken aşırı milliyetçi ideolojiye alet
edilmelerinin yaşandığı ülkemizde yıllardır yaratılan bu düzene karşı ve 

toplumsal yok oluşa karşı mücadelemize devam edeceğiz. 

Yaratılan bu düzende KTOEÖS olarak hükümetten taleplerimiz: 

Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir. Asgari Ücret yasada belirtilen kriterlere göre
belirlenmeli, Asgari Ücret tespit komisyonu demokratik yapıya kavuşturulmalıdır.
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Stabil para birimine geçilmelidir.

HP’nin hesaplanma biçimi realiteye döndürülmeli / Eşel Mobil iki ayda bir olmalıdır. 

Sosyal Güvenlik / Göç Yasası ortadan kaldırılarak Özel ve Kamu için Eşitlik / Adalete dayalı bir barem sistemi
oluşturulmalıdır.

Vergi adaleti sağlanmalı, düşük gelirliler rahatlatılmalı, kayıt dışılığın sıfırlanarak kaçak ekonomik faali-
yetlerin önüne geçilmelidir. 

Sağlık ve eğitim kamusal ve nitelikli hale getirilmeli; tüm vatandaşların yararlanabileceği güvenceye kavuştu-
rulmalı ve parasız hizmet alımı sağlanmalıdır. Eğitimin hükümet değil devlet politikası haline dönüştürülmesi için
yasal düzenleme yapılarak,  toplum sağlığı için ivedi bir yapılanma oluşturulmalıdır.

Tüm işyerlerinde sendikalaşmanın yasal çerçevesi derhal ortaya konulmalı; Kamu ve Özel Sektöre kadrolu /
güvenceli / sendikalı / toplu sözleşmeli istihdam biçimi her alanda zorunlu hale getirilmelidir.

Üçlü kararname / siyasi atamalar kaldırılmalı/ sınırlanmalıdır.

Vatandaşlık politikası net ve değişmeyecek hale getirilmeli / siyasetin tekelinden alınmalıdır.

Anayasada olduğu gibi Demokratik / Laik / Bilimsel/ Nitelikli ve Kamusal Eğitim zorunlu hale getirilmeli;
bunun dışındaki tüm okullar bu yasal çerçeveye dönüştürülmelidir.

Anayasa ve yasalarımızdaki demokratik olmayan, bağımlılık yaratan  maddeler kaldırılmalı (Geçici 10. Madde)
G.K.K., Polis, Sivil Savunma, Merkez Bankası, Yüksek Koordinasyon Kurulu vs. atamaların yasal olarak Kıbrıs
Türk Toplumunun iradesine tabi kılınmalıdır.

Yasaların uygulanmasının polisin, siyasinin, savcının tekeline bırakılmayacak düzenlemeler derhal yapılmalı; temiz
toplum için bütün yolsuzluk dosyaları kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılmalıdır.

Trafik ve her alanda sürekli denetim (denetleme, eğitim ve mühendislik) geliştirilmelidir. Sorumluluk sahipleri
hesap vermelidir.

Siyasal Partiler Yasası, Seçim Halk Oylaması Yasası, lider - parti sultasına son verecek şekilde değiştirilmeli,
her alanda demokratik katılım ve karar alma ortaklaştırılmalıdır.

Ülkedeki sosyal, ahlaki çöküntüyü yaratan, çevreyi yok eden,  kumar, gece kulüpleri, gazinolar,   oteller, üni-
versiteler, taş ocakları, izin, denetim vs siyasi iktidarların elinde gelir getiren rant anlayışından kurtarılmalı, sıkı bir
denetim ve yasal çerçeveye, uluslararası standartlara kavuşturulmalıdır/kapatılmalıdır. 

Toplum sağlığı ve güvenliği, hastalıklardan korunması, tedavisi için yeni bir yapılanmaya gidilmelidir.

Üretim ve pazarlamayı artıracak, ülke kaynaklarını doğru kullanacak, siyasileri geçim kaynağı durumundan
kurtaracak gerçek teşvik yapılmalı ve önlemler alınmalıdır. 

Gençliği adada tutacak iş yeri açma, teşvik etme, mülklendirme politikaları, arsaları seçim döneminde dağı-
tımdan kurtaracak önlemler alınmalı rekabet yasası, nerden buldun yasası gibi yasalar geçirilmelidir. 

Offshore bankacılığı, parayı yurt dışına çıkarma mekanizmaları, kuruluşları yeniden düzenlenerek kooperatifçiliğin
ve paranın ülkede kalmasının finansal önlemleri alınmalıdır. 

Yabancı sermayeye sağlanan olanaklar, ülke üretimini, istihdamını, kaynaklarını artıracak, yasal çerçeveye ve
denetime kavuşturulmalıdır.
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Sosyal hayatı düzenleyen çevre, şehirleşme için ülke master planları yapılmalı, hükümetlere göre değişmeyecek
Çevre-İnsan-Yaşam faydası en başa koyulmalı ve popülizmden kurtarılmalıdır.

Toplumu hapseden, serbest dolaşımı, ticareti önleyen kartelleşmeye neden olan, kendi kendine ambargolar yaratan,
güneyle ve dünyayla entegrasyonu geliştiren yasaklar, cezalar, geçişler, engeller, zorluklar kaldırılmalıdır.

Çevre tekrar kamu malı haline getirilmeli, çevrenin kirletilmesi, yok edilmesi, kullanımı, korunması için acil
hareket planı ele alınmalı, ülke fiziki / beşeri yerleşim planı bütünlüklü olarak yapılmalı, siyasetin kontrolünden tüm
halkın kontrolüne verilecek bir yapılanma oluşturulmalıdır. 

Kısa sürede Kıbrıs’ta çözüm / Federasyon için hükümet hareket planı oluşturulmalı; görüşmelerde gelinen
nokta zorlanmalı, heba edilmemelidir.

Kamusal kurumların (Elektrik, Su, Saatler vs.), arazilerin, dayatma politikaların, paketlerin hükümetler
kontrolünde peşkeş çekilmesine son verecek bir kararlılık ve şartlar ortaya konulmalıdır.

Kamuoyu onayı olmayan, “Oldu, Bitti” politikaları kabul edilemezdir.

Kıbrıs Türk Toplumu devre dışı bırakılmamalıdır.

Saygılarımızla, 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

KIBRISLILAR AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİN İNŞA EDİLMESİNE KARŞI
Basın açıklaması, H4C, 24 Nisan 2018 Salı, saat 11:00

26 Nisan hatırlanması gereken bir tarih. Çernobil trajedisinin üzerinden geçen 32 yılın ardından felakette ölenlere
ve halen etkilerini üzerlerinde taşıyıp acı çekenlere saygılarımızı sunuyoruz. BM Atomik Radyasyon Etkileri Üzerine
Bilim Kurulu raporlarına göre bu felaketten dolayı 115.000 insan yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmış, tiroid
kanseri vakalarında inanılmaz artışlar meydana gelmiştir. Dahası halen birçok bebek genetik anomalilerle ve yüz
kusurlarıyla doğmaktadır. Olay grafiklerden ve rakamlardan da ibaret değildir; sayısız yaşam kaybedilmiş, insan
sağlığında ve çevrede geri döndürülemez hasarlara yol açmıştır. Bu olayı takip eden süreçte yaşanan Fukushima felaketi
gibi deneyimlerden dolayı nükleer santrallere olan ihtiyacı ve bu santrallerin gerçekte ne kadar nükleer enerjinin barışçıl
kullanımını temsil ettiğini tekrar düşünmek durumundayız.

Yeni nükleer enerji nükleer santrallerdeki güvenliği garanti altına almakta mıdır? Bu teknoloji deprem bölgelerinde
inşa edilen nükleer santrallerin güvenliğini garanti altına almakta mıdır? Bu sorulara verilen cevaplar oldukça iç
karartıcıdır. Bu gerçek 2011 Fukushima felaketinde ortaya çıkmıştır. O tarihte son derece ileri teknolojiye sahip Japonya,
Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami sonucunda 15000 insanının ölmesini ve
buna bağlı yaşanan trajedileri önleyememiştir. Yakın tarihli bu nükleer kaza, radyasyonun denize sızması ve havaya
karışması sonucunda onlarca yıl insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir.

Geçtiğimiz yıllarda giderek artan oranda ülkelere nükleer enerji politikalarını gözden geçirmeye başlamışlardır.
Türkiye’nin güney kıyısında bulunan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin resmi olarak inşa edilmeye başlanması,
ülkemiz Kıbrıs için bir tehdittir. Bu noktada Kıbrıs’ın Akkuyu’ya Ankara’dan ve Türkiye’deki birçok büyük ilden daha
yakın olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Kıbrıslılar aktif bir deprem bölgesinde inşa edilmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin işler hale gelmesi duru-
munda oluşacak tehlikenin farkında olmak durumundadır. Radyasyon sızıntısı durumunda oluşacak hasar nükleer
santralin yüzlerce kilometre çevresini etkileyecektir. Çernobil’de olduğu gibi yüzlerce insan sağlık sorunları yaşayacak
ve bu yüzden ölecektir. Ancak riskler teknik sorunlardan dolayı oluşacak kazalardan hatta depremden dolayı meydana
gelebilecek olanlardan ibaret değildir. Böylesi bir santralin normal işleme sürecinde bile radyoaktif atıkların nasıl
saklanacağı, deniz suyunun ısınmasının yaratacağı termal kirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda oluşacak enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjilerle (esas olarak güneş enerjisiyle)
karşılanabileceğine inanıyoruz. Yukarda anlatılan riskler 10 Ocak 2015’te yapılan Nükleer Santraller Konferansı’nda
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bilimsel olarak analiz edilmiş ve tartışılmıştır. Yalnızca Türkiye’de değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde
yapılması planlanan ya da inşa halinde olan nükleer santrallerin işler hale gelmesi durumunda yalnızca Kıbrıs’ın değil,
Türkiye’nin kendisinin ve diğer komşu ülkelerin de yüksek risk altında olacağı tespit edilmiştir. Bu santraller ülkemiz
Kıbrıs için korkunç felaketlere yol açabilecektir.

Çevreci, siyasi ve toplumsal örgütlerin üyeleri olan bizler, Kıbrıs’ın her yerinden yurttaşlarla birlikte Kıbrıs Nükleer
Karşıtı Platformunun aktif katılımıyla Mayıs 2015’te hazırlanan Nükleerden Arındırılmış bir Akdeniz için Lefkoşa

Deklarasyonu’nu hatırlatmak istiyoruz. Değerli adamıza yakın yerlerde inşa edilmesi planlanan nükleer santrallere
karşı olan duruşumuzu tekrar ilan ediyoruz. Bu duruşumuzun yalnızca Akkuyu’ya değil var olan veya inşa edilecek
olan tüm nükleer santrallere karşı olduğunu da vurguluyoruz. Toplumumuzun farkındalığını artırmayı ve çabalarımızı
Kıbrıs içinde ve dışında sürdürmeyi amaçlıyoruz. Mücadelemiz ancak bu nükleer santrallerin bölgemizdeki inşası
durduğunda sona erecektir.

26 Nisan acı bir anıdır. Bu bağlamda tüm Kıbrıslıları Lefkoşa’da yer alacak özel bir etkinliğe davet etmek
istiyoruz. 26 Nisan Perşembe akşamı, akşam 19.00-21.00 arasında mumlarınızı yanınızda getirin ve Lefkoşa
Ledra Sokağı’ndaki (Uzun yol) barikatta oluşturacağımız insan zincirine katılın.

THE CYPRIOTS AGAINST THE CONTRUCTION FOR THE AKKUYU NUCLEAR PLANT
Press Conference, Home of Cooperation, Tuesday 24 April, 2018, 11.00 hours

The 26th April is a date to remember! 32 years after the Chernobyl tragedy we need to pay tribute to the memory
of those killed and others still suffering from the effects of that disaster. According to the UN’s Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation, more than 115.000 people were displaced and a tremendous increase of cases of
thyroid cancer was observed. Furthermore, many new-born babies still bear genetic anomalies and face relevant prob-
lems. It is not just a matter of figures and statistics; it involves numerous actual lives lost and many other irreversible
consequences to people’s health and the environment. Following this and other lessons from the years since then (e.g.
Fukushima experience), we need to reconsider the need of nuclear plants and whether they represent the so called
peaceful use of nuclear energy. 

Does new nuclear technology ensure safety of nuclear plants? Can this technology ensure safety of nuclear plants
constructed in a seismic area? The answer to this question is quite pessimistic! This comes from the Fukushima disaster
in 2011. It is not surprising that Japan, a quality conscious country with very high technological level, had not managed
to avoid the tragedy where over 15.000 people lost their lives after the 9 degree (Richter scale) earthquake and the
consequential tsunami. It is well known that the effects of this rather recent nuclear accident and the leakage of radiation
to sea and air are lasting and are expected to affect people and the environment for decades to come. 

During the last decades and especially more recently, there was a worldwide consideration with many countries re-
viewing their Nuclear Energy Policies. The celebration for the official start of the construction of Akkuyu Nuclear
Power Plant on the southern coast of Turkey represents a threat to our country; it is noteworthy to mention that Cyprus
is much closer to Akkuyu than Ankara and many other big cities in Turkey. 

Cypriots need to realise the threat we are facing in the perspective of the operation of Akkuyu nuclear plant in an
earthquake prone location. In case of a radiation leak, the damage will inevitably affect an area of hundreds of kilometres
around the nuclear plant. Like Chernobyl’s tragic experience, hundreds of people are suffering from health problems
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and are dying due to them. However, the risks are not related only to an accident due to technical reasons or, even
more, from an earthquake. Even during the normal operation of such a plant, big problems are created regarding the
management of radioactive wastes and the increase of the sea water temperature (thermal pollution).

We strongly believe that additional energy needs for the next decades could efficiently be met with the use of re-
newable resources, mainly solar energy. These risks were scientifically analysed and discussed during the Nuclear
Power Plants Conference on 10th January 2015. It was confirmed that Cyprus and other neighbouring countries in the
region including Turkey itself, would be at a high risk in case the nuclear power plants, planned or currently under
construction, were to operate not only in the boundaries of Turkey but also in the Eastern Mediterranean and the Middle
East region. These plants can potentially create a tremendous disaster for our country, Cyprus.  

We all, members of environmental, political and social organizations and institutions as well as other active citizens
from all over Cyprus, recall the Nicosia Declaration of May 2015 for a Nuclear Free Mediterranean prepared with the
active involvement of the Cyprus Anti-Nuclear Platform. We declare our opposition to the construction of nuclear
power plants close to our precious island. We refer not only to Akkuyu but to other existing or planned new nuclear
plants as well. We are committed to upgrade the awareness of the society and will put all our efforts both in Cyprus
and abroad! Our struggle will last until we manage to prevent the installation of such nuclear power plants in our
region. 

The 26th April is a day of painful recollection. On this occasion, we invite all Cypriots to a special event in Nicosia.
In the evening of Thursday 26th April, 7-9 pm, bring your candles with you and let’s join our hands in a human chain
throughout the check point of Ledra Street, in Nicosia.

Nükleer Karşıtı İki Toplumlu Eylem
26 Nisan 2018
Ledra/Lokmacı Ara Bölge
Saat: 19.00
Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler nükleere karşı ortak mesajımızı göndermek için Ara Bölge’de insan zinciri

oluşturuyoruz.
(Ön Miting: Uzun Yol başlangıcı – Saat: 18.30)

Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla Akkuyu’da nükleer
santralın kısa bir süre önce temelinin atılması bölgemiz açısından olumsuz bir gelişmedir.

Girne sahillerinden kısa bir mesafe uzaklıkta nükleer bir santralın inşasının çevre açısından yol açacağı ciddi olum-
suz sonuçlara ilişkin tehlikelere son yıllarda defalarca işaret ettik.

Nükleer enerjinin ne kadar tehlikeli olabileceği görülmüştür. Çernobil ve Fukuşima kurbanları bunu bize her gün
hatırlatmaktadır. Bir kaza ya da sızıntı Doğu Akdeniz bölgesinde çevrede yol açacağı büyük yıkımın dışında, binlerce
insanın hayatını da tehlikeye sokacaktır. 

Bu nedenle ve aynı zamanda Çernobil faciasının 32. Yıldönümünde Akkuyu Nükleer Santaralı’nın inşasına karşı
olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz. 

Etkinliğin organizasyonuna katılım açık olup şu ana kadar katılacaklarını açıklayanlar:
AKEL
Ekologlar Hareketi-Yurttaşlar İşbirliği
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)
Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP)
Sol Hareket
PEO
EDON
Kıbrıs Çevre Hareketi
Birleşik Kıbrıs Platformu
Unite Cyprus Now
Akama Dostları
Ekoloji Hareketi
Kıbrıs Barış Konseyi 
Bi-comunal İnitiative for Peace-United Cyprus
Yeşil Barış Hareketi
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği
Biyologlar Derneği
Bağımsızlık Yolu
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Baraka Kültür Merkezi
KTÖS
KTOEÖS
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB)
“Proodeftiki” İlkokul Öğretmenleri Hareketi 
“Proodeftiki” Teknik Okullar Hareketi
Larnaka Çevre Hareketi
Kıbrıs Kuşları Koruma Derneği “BirdLife Cyprus”
Arif Hasan Tahsin Vakfı
NE.OI.
Kuir Kıbrıs

BICOMMUNAL ACTION AGAINST OPENING OF NUCLEAR POWER PLANT IN AKKUYU, TURKEY
26 April 2018, 7-9pm Ledra Street/Lokmaci 

Akkuyu, the nuclear power plant in Turkey, is just a few kilometres from the Kyrenia coast and is a matter that
must concern us all. Nuclear power plants are a very important issue as not only are they a threat to the environment
but primarily can affect the health and safety of the people of the surrounding areas. A possible leak could pose a huge
risk to both workers and residents. However, indirect risks are also very important and dangerous. Pollution of the en-
vironment (air, soil, subsoil, water) in the unfortunate case of an accident, would affect not only the area itself, since
radioactivity travels by affecting large geographic areas.

Humanity has witnessed Japan’s tragedy, which is still suffering from the consequences of the terrible earthquake
that took place in Fukushima on Friday, 11 March 2011, the tsunami it caused and the resulting havoc.

Humanity is rapidly becoming conscious of the much advertised ‘safety’ of nuclear plants and it is now highly
questioning it. So, it becomes more imperative for a new mobilization of European and world public opinion for zero
nuclear weapons and nuclear plants.

Unfortunately, even after the above mentioned dramatic events, Turkey, is building a nuclear station near Akkuyu,
which is a highly seismic area, off the coast of Cyprus which threatens the safety of the wider region. 

Radiation from the “normal” operation of the plant as well as any serious leak because of an accident, will gradually
destroy the quality of life of nearby living beings, including humans. This eastern Mediterranean basis is a huge and
interconnected ecosystem. In the instance of a radiation leak, this will harm hundreds of kilometres around the nuclear
plants.

The Chernobyl accident, which occurred 32 years ago today, is still creating problems to people and the environment
all around the Black Sea basin; thousands are dead, thousands of still-born cases with various diseases due to radiation
released to the atmosphere, forbid the repetition of the same error. The nuclear danger that Japan is facing today can
relate to many parts of the world and particularly Akkuyu, which is located very close to a dangerous fault line.

Nuclear waste by itself is an environmental disaster that will last for centuries and no one can claim that there is a
safe way for its disposal, since the danger of a leak is always there. The cost of the disposal of nuclear waste is very
high and this negates the theory that nuclear power is a cheap source of energy. This cost, or the cost of environmental
impact, is not calculated. We honestly wonder: is there anybody that wishes to keep nuclear waste for tens of thou-
sands of years buried on their land?

Nuclear power is neither renewable nor clean. Undoubtedly the problems it can cause far outweigh the advantages.
There are so many other forms of energy that can be utilized by mankind today that the use of nuclear energy can be
characterized as unnecessary.

Our vision for good quality of life and environmental protection is incompatible with the existence and use of nu-
clear energy.

We call on all Cypriots to join us on 26 April 2018 on the date of the 32nd Anniversary of the Chernobyl
tragedy between 7-9pm, on both sides of Ledra Street/Lokmaci to come with candles…. We will create a human
chain for the commemoration of the victims of Chernobyl…

Don’t forget, nuclear power is dangerous; as we have experienced yesterday at Chernobyl, today at
Fukushima and tomorrow it may be Akkuyu! The Nuclear Energy Plant which is planned for Akkuyu is just
90km away from the Kyrenia coast!

Together let us raise our voices for the future of our children!
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22 Mayıs 2018 
Basın Açıklaması 
Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Sorunlar Ortadan Kaldırılmalıdır
22 Mayıs 2018 Salı günü saat 10:00’da Sendikal Platform Meclis önünde basın toplantısı gerçekleştirdi. 

1974 yılı sonrası, Türkiye ile ekonomik entegrasyonu sağlamak hedefi ile Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası’nın tedavüle
sürülmesi, Türkiye’ye bağımlılığı sağladığı gibi, Türkiye ekonomisinin istikrarsızlığı nedeni ile Kuzey Kıbrıs’ta üretimi
geriletmiş ve Kıbrıslı Türklerin fakirleşmesinin önünü açmıştır.  

Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık nedeni ortaya çıkan enflasyon, Türk Lirası’nın erimesini getirmekte, bu da
emeği ile geçinenlerin alım gücünü düşürürken, banka borçlarının artmasına, piyasadaki mal ile hizmetlerin
pahalılaşmasına sebep olmaktadır. Görüleceği üzere tamamen Türkiye’ye ekonomik entegrasyonu hedefleyen bu süreç
Türkiye’ye ödenen “enflasyon vergisi” nedeni ile Kıbrıslı Türklerin fakirleşmesini getirmektedir. Ev kiraları, araç

fiyatları, üniversite ve okul haçları, beyaz eşya
fiyatları, taşınmaz mal fiyatları ve piyasadaki
mal ve hizmetlerin büyük bölümü döviz cinsin-
den hesaplanırken, maaş ve ücretlerin TL olması
emeği ile geçinenlerin sömürülmesi anlamı
taşımaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’taki hükümetler TL kullanımı
nedeni ile ekonomide söz sahibi olamadıklarını
itiraf ederken tasarruf ve kısa vadeli çözümler-
den de kaçmaktadırlar. Vatandaşı ekonomik
olarak rahatlatmak ve TL’nin erimesinden doğan
enflasyon vergisinden kurtarmak için acilen şu
tedbirlerin alınmasını talep ederiz; 

Piyasadaki mal ve hizmetlerin pahalılaşması
bilimsel yöntemlerle hesaplanarak hayat
pahalılığı her iki ayda bir uygulanacak olan eşel-
mobil sistemi maaş ve ücretlere yansıtılmalıdır. 

Asgari ücret yasada belirtildiği şekilde ele
alınarak, Asgari Ücret Komisyonu her iki ayda

bir toplanarak asgari ücret belirlenmelidir. 
Asgari Ücret başta olmak üzere tüm maaş ve ücretler stabil bir para birimine endekslenerek, çalışanların emekleri

korunmalıdır. 
Geçici önlemler üretimi canlandırmadığı gibi çalışanlara geçici bir rahatlama getirecektir. Önemli olan Türkiye’ye

bağımlılığı azaltacak, sağlıklı bir ekonomik yapı ile siyasi açılım sağlayacak olan Kıbrıs’ta çözüme ulaşılmasıdır.
Adanın birleşmesine ve çözüme karşı çıkarak sadece zamlardan şikayet etmek tam bir “ikiyüzlü siyasettir.” Adanın
birleştirilerek Avrupa Birliği içinde Federal Birleşik Kıbrıs’ın yaratılması, ekonomik sosyal ve siyasal sorunları ortadan
kaldıracağı gibi kendi siyasal irademizin hayat bulması demektir. 

Saygılarımızla. 

Sendikal Platfom 

05.06.2018
Hukuk, Adalet için Mücadele Edenler Baskı, Tehdit ve Şantaj Altındadır

Biz Kıbrıslı Türklere, yıllardır TC hükümetleri tarafından ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, eğitim, çevre
alanlarında uygulanan dayatma ve baskılar ve bunlara boyun eğen birçok hükümetlerle adamızın kuzeyinde bir düzen
yaratılmıştır. 

Ülkemizde, tacizler, tecavüzler ve kriminal suçların her geçen gün arttığı, casinoların, gece kulüplerinin, kara para
aklayanların, bet ofislerin, mafyanın, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının, vakıfların, dernek ve tarikatların cirit attığı,
düşünce ve ifade özgürlüğümüzün, vergi adaleti için veya hukuk, adalet için mücadele edenlerin baskı, tehdit
ve şantaj altında olduğu, yargı sisteminin güvenirliğinin sorgulandığı bir düzen oluşturulmuştur. 

Hukuk devleti görünümündeki KKTC’nin güçler ayrılığını temsil eden yargının en tepesindeki yargıcının istifası
ve gerekçeleri, “Halı Altındaki Pislikleri” bizlere çok daha iyi göstermiştir. 1974’ten sonra kurulan düzeni bir kez
daha deşifre etmiştir. 
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Bir işaretle Afrika gazetesine yapılan saldıranların davasına bakan Yargıç Sn. Reynar’ın baskı, tehdit ve şantaja
maruz kalması, yani adalet sistemine dahi yapılan müdahaleler demokratik hukuk düzeninin hakim olduğu bir
ülke olmaktan her geçen gün daha da uzaklaştığımızı, alt yönetim haline geldiğimizi ispatlamaktadır. 

Yetkililere, biz Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit eden, dönüşümünü hedefleyen, itaat etmesini, biat etmesini, göç
etmesini hedefleyen dayatma ve baskılara dur deme çağrısını bir kez daha yapıyor, göç etmek zorunda kalmayaca-
ğımız, demokrasi, hukuk ve adalet sisteminin hakim olduğu, çözüm ve barış içinde yaşayacağımız demokratik,
özgür bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğimizi ortaya koyarız.

Aziz SELENGİN
Genel Sekreter 

Yönetim Kurulu (a.)

13.06.2018
HAYAT PAHALILIĞINDA ALİ CENGİZ OYUNU !

Dövizin artışı, mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları, hayatın pahalılaşmasına neden olmakta ve buna paralel halkın
alın gücünü zayıflatmaya devam etmektedir. 

Bunun yanında dikkati çeken diğer husus Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık hayat pahalılığı oranının
çok yükselmesini önlemek adına başta akaryakıt olmak üzere zamların bekletildiğidir. Görünen odur ki hayat
pahalılığı açıklandıktan sonra akaryakıta yapılacak olan zamlar kartopu etkisiyle temel tüketim maddelerinin hepsini
etkileyecek, halkımızın alım gücü daha da geriletilecektir. 

2017’den bugüne akaryakıt %40 civarında pahalılaşmıştır.
Geçtiğimiz 5 ay öncesine göre tüp gazda % 10 civarında fiyat artışı söz konusudur. Son bir ayda konut-su-elektrikte

%5.78 artış yaşanmıştır. Geçtiğimiz aya oranla bu ay 365 maddenin fiyatında artış gerçekleşirken, sadece 40
maddenin fiyatı düşmüştür. Ancak nasıl bir hesaplama yapılmaktaysa 365 maddenin fiyat artışına karşın, 3 kalemdeki
ucuzlama hayat pahalılığının gerçek anlamdaki oranına etki edebilmekte ve hayat pahalılığı 3.65 olabilmektedir. 

Dövizin artışı, çalışanların maaşlarının her gün biraz daha azalmasına neden olmaktadır. 2017 yılı başında 429
Sterline denk gelen Brüt Asgari Ücret bugün %10’a yakın gerileyerek 388 Sterline düşmüştür.

Öngörülerimize göre, Temmuz ayı başında açıklanacak olan 6 aylık hayat pahalılığı oranlarını düşük tutma çabasıyla
akaryakıta yapılacak zamlar bir süreliğine ertelenecek ve hayat pahalılığı oranlarının açıklanması sonraya saklanacaktır.
Bu durum, çalışanların maaşlarının uğradığı değer kaybının maaşlara yansımasının önüne geçerek, alım gücünü daha
da geriletecektir. Şüphesizdir ki akaryakıtla başlayacak zamlar bütün tüketim mallarına yansıyacaktır.

BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ VE HATTA KESMEYE BAŞLAMIŞTIR!
Halkın ekmeği üzerinden oynanan oyunlara artık SON VERİN !
Asgari ücretlinin, göç yasasından mağdur çalışanların açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edildiği, bu

düzene SON VERİN!
Halkın refahı, insanca yaşayabilmesi için üzerinize düşen görevi yapıp
GEREKLİ TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALIN!

Ozan ELMALI
Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)

25.06.2018
KIBRIS’IN KUZEYİNDE SORUN VAR MI?

1-Bu ülkede sürekli devam eden taşıma nüfus sorunu vardır.
2-Bu ülkede yasaların, Anayasası’nın hiçe sayılması sorunu vardır.
3-Bu ülkede hiçbir ekonomik,  sosyal akla uymayan dayatma paketler-politikalar sorunu vardır.
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4-Bu ülkenin kurumlarının yönetimlerine başka ülkenin vatandaşlarının el koyması sorunu vardır.
5- Bu ülkede TC elçiliği eliyle kurdurulan, eylemleri organize edilen vakıf, dernek, parti, sendika, sözde sivil

toplum örgütü sorunu vardır.
6-Bu ülkenin toprakları, kurumları, denizleri, dağları yandaş TC sermayesine gazino, otel, üniversite, gece

kulübü vs için peşkeş çekilmesi sorunu vardır.
7- Atılan yanlış adımlardan bu ülkenin gençlerinin spor alanlarında Türkiye’de dahi herhangi bir karşılaşma

yapamama sorunu vardır.
8- Bu ülkenin hissiyatı, dini, kültürü, toplumsal bekası sürekli tehdit altına sokulmuştur. HASTALIKLI TOP-

LUM MUAMELESİ görme sorunu vardır.
9- Bu ülkenin ekonomisinin TL kullanımına mahkûm edilmesi, üretiminin yok edilip TC tarafından açık pa-

zara dönüştürülmesi, tek yanlı, ithalatla dayalı hale getirilmesi sorunu vardır.
10- Bu ülkede eğitime ayrılan bütçeyi kitap basılmasını engelleyecek, sınıf, okul yapılmasını engelleyecek şe-

kilde kırparak devletin laik, bilimsel okullarının gelişmesini engelleyen dayatma sorunu vardır. 
11- Bu ülkede “talep vardır” denilerek; mahkemelere,  yargıçlara, basına, topluma ideolojik politikaları da-

yatma, şiddet, güç kullanmaya başlanması sorunu vardır. 
12- Kıbrıs Türk Toplumunun eşit, siyasi bir varlık olarak kendi ülkesinde, kendisini yönetme talebini ortaya

koyması gereken, ancak toplum hassasiyetine rağmen sürekli  “Kaypak Davranan” siyasi duruş sorunu vardır. 
Sendikamız Kıbrıs’ın kuzeyinde sürdürülen asimilasyon, entegrasyon çalışmalarına karşı mücadelesini sür-

dürmeye devam edecektir. Ancak toplumumuz da kendisine biçileni fark etmeli, tüm dayatmalara ve dönüş-
türme çalışmalarına duyarsız kalmamalıdır.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

18.07.2018
BASIN AÇIKLAMASI

Son dönemlerde sürekli olarak elektriğe, akaryakıta, gaza ve diğer tüketim maddelerine yapılan ZAMLARLA
halkımızın alım gücü neredeyse % 40 oranında gerilemiştir. 

Özellikle özel sektörde sendikasız olarak günde 10-12 saat asgari ücretin altında çalıştırılan işçiler açlık sınırının
altında kalarak açlığa mahkûm edilmiştir.

Hükümet edenler, Dövizin yükseldiğini yani TL’nin Döviz karşısında sürekli olarak değer kaybettiği gerekçesinin
arkasına saklanarak sürekli zam yapmaktadır. . Yapılan zamlarla halkın insanca yaşaması ciddi şekilde zora sokulmuştur.

Başbakanın başkanlığında bütün bakanların katılımıyla kamuoyuna yaptığı açıklamalar sonrası toplum daha fazla
ümitsizliğe kapılmıştır. Bu yönde ekonomik tedbir adı altında yapılan açıklamalar halka yönelik olmamış ve halkın
beklentilerine cevap vermemiştir. Toplumun beklentisi:

Asgari ücretin insanca yaşanır bir noktada olması için artırılması ve stabıl bir para birimine en-•
dekslenmesi

Temel tüketim maddelerinden alınan KDV’nin kaldırılması•
Vergi adaletinin sağlanması ve az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması, sermaye•

sahiplerine verilen vergi muafiyeti ayrıcalıklarının kaldırılması
Örtülü ödeneklerin kaldırılması•
Mecliste temsil edilen siyasi partilerin devlet yardımlarının kaldırılması•
Vergi kaçırma ve kara para aklamalarının önlenmesi•
Stabıl para birimine geçilmesi•
Hayat Pahalılığı Ödeneğinin geçmişte olduğu gibi her iki ayda bir uygulanması•
Ülkeye giren nüfusun kontrol altına alınması ve Muhaceret Yasasının düzenlenerek vatandaşlık•

dağıtılmasının önlenmesi
KIBTEK’ten emekli olanların maaşlarının Maliye Bakanlığı’nca üstlenilmesi•

Bununla birlikte elektirikte zam nedenlerinin başında maliyet hesaplamalarında personel giderlerinin de üzerinde
7.5 kuruşla birinci sırada olan AKSA ile kurum arasında yapılan alım garantili sözleşme gelmektedir.

Bu nedenle birinci derecede yapılması gereken AKSA ile yapılan alım garantili sözleşme derhal İPTAL edilmelidir. 
Ayrıca enerjinin üzerindeki KDV’nin kaldırılması ile enerjiye yapılan ZAMLAR geri alınabilir.

213



Bu uygulamaların bir diğer sebebi ise Kıb-Tek’in özelleştirilmesi için zemin hazırlamaktır.
Ancak bilinmelidir ki Sendikal Platform, bu ülkenin kurumları olan KIB-TEK, Telefon Dairesi, Süt Kurumu, Koop-

Süt gibi kurumlarına sahip çıkmaya devam edecektir ve özelleştirilmelerine asla izin vermeyecektir. 

SENDİKAL PLATFORM

30/07/2018
ARTIK YETER!

Kıbrıs Türk toplumu yıllardır siyasi eşit bir varlık olarak varoluş mücadelesi vermiş,  var olmayı
başarmıştır.  Yarattığı demokrasiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla var olmaya devam edecektir. Ayrıştırma,
bölme, dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve kimden gelirse gelsin baskılar karşısında
onurlu direnişini sürdürecektir.

Kıbrıs Türk toplumunu temsil ettiğini söyleyenler ya bu onurlu duruşun temsilcisi olacak ya da korkak
pısırık kâhya rolünün ötesine geçemeyecektir.

Ülkemizi yaşanmaz hale getiren politikalarınız artık yeter, tarih sizi affetmeyecektir!
TC tarafından yıllardır uygulanan politikalar çerçevesinde nüfus artışı üzerine kurulan yapı ülkemizi sorma1

gir hanına döndürmüştür. Hiç alışkın olmadığımız kadın cinayetleri, çocuk gelinler, taciz ve tecavüzler her
geçen gün artış göstermektedir. Nüfusunu bilmediğimiz küçücük adamıza akan kontrolsüz nüfusunuz artık
yeter! 

Afrika gazetesine hukuk dışı bir uygulamayla TC ‘de dava açılıyor. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü2
olan ülkemizde  gözdağı vererek, korkutmak, sindirmek, toplumsal muhalefeti ortadan kaldırmak hedefleniyor.
Hukuk dışı, antidemokratik yaklaşımlarınız, savaş çığırtkanlığınız, şiddet eylemleriniz, faşizan baskılarınız
artık yeter! 

Toplumumuz üretimden koparılmış, üleştirmeye, ithal yaşamaya, TL’ye mahkûm edilmiştir. Kumar, gece3
kulübü, kara para, insan kaçakçılığı merkezi yapılmıştır. Yarattığınız bu kokuşmuş düzen artık yeter!

Göç Yasası, Sosyal Güvensizlik Yasasıyla, dayatma ekonomik paketlerinizle çalışanlara, asgari ücretli ve4
özel sektör çalışanlarına reva gördüğünüz açlık sınırı altında eşitsiz, adaletsiz yaşam artık yeter!

Din işleri yasasıyla, ilahiyatla, Kuran kurslarıyla, Çanakkale kamplarıyla, vakıf, dernek, tarikat örgütlen-5
meleriyle hedeflediğiniz dindar, kindar yeni toplum modeli çalışmalarınız artık yeter!                         

Yeter artık biz Kıbrıslı Türklere yaşattıklarınız!
Sahip olduğumuz barış, demokrasi, hoşgörü, saygı gibi değerlerimizi yok ettiniz.
Kültürümüzü, çevremizi yok ettiniz, peşkeş çektiniz.
Kurumlarımızı, eğitimimizi ele geçirdiniz.
Hukuk düzenimizi baskı altına aldınız.
Bu toplum, tarihinde  boyun eğmedi, yine eğmeyecek. 
Barış için, toplumsal varoluş için mücadeleye devam edecek...

Selma EYLEM
Başkan

(Yönetim Kurulu a.)

13.08.2018
Daha Ne Bekliyorsunuz?

Türkiye’de AKP iktidarının sürdürmekte olduğu siyasi ve ekonomik politikalar sonucu Türk Lirasının döviz kar-
şısında son 8 ayda % 60’lara varan değer kaybı, ülkemizde de büyük bir ekonomik krize neden olmuştur. Daha fazla
beklenmeden kriz masası oluşturulmalı ivedi ve etkili kararlar üreterek halkın alım gücünü artıracak adımlar atılmalıdır. 

Türk Lirası kullanımı bırakılıp derhal Euro’ya geçilmelidir.
Eşel mobil iki ayda bir uygulanmalıdır.
Asgari ücret insanca yaşanabilecek bir düzeye getirilip, dövize endekslenmelidir.
Vergi kaçakçılığı, kayıt dışılık önlenmeli, vergi adaleti sağlanarak az kazanandan az, çok kazanandan çok

vergi alınmalıdır.
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Temel gıda maddelerinden vergi kaldırılmalıdır
Bankaların borç faizleri ve borçları yeniden yapılandırması sağlanmalıdır.
Tek çözüm birleşik federal Kıbrıs için görüşmelerin ivedilikle başlatılıp olumlu sonuçlandırılması gerek-

mektedir.
Ekonomik yıkımın yaşandığı ülkemizde görünen odur ki, yaşanacak travmalar, iflaslar, sosyal patlamalar kaçınılmaz

olacaktır. Sendikamız aylar öncesinden uyarı yapmasına rağmen hiçbir tedbir alınmamıştır. Şimdi ise memleket yangın
yerine dönmüştür. 

Bu yangına müdahale edilmeyecekse o koltuklarda oturmaya gerek yoktur! 
Ekonomik yıkıntıyı getiren kötü, bilinmez siyaset terk edilerek derhal önlem alınmalıdır.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

16.08.2018
Sendikamız, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun AB ülkelerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türk-

lere yönelik gerekli kolaylıkları yaratmaları çağrısında bulundu

Ekonomik yıkımın yaşandığı ülkemizde görünen odur ki, yaşanacak travmalar, iflaslar, sosyal patlamalar kaçınılmaz
olacaktır. Sendikamız aylar öncesinden uyarı yapmasına rağmen hiçbir tedbir alınmamıştır. Şimdi ise memleket yangın
yerine dönmüştür.  

Türkiye’de AKP iktidarının sürdürmekte olduğu siyasi ve ekonomik politikalar sonucu Türk Lirasının döviz kar-
şısında son 8 ayda % 60’lara varan değer kaybı, ülkemizde de büyük bir ekonomik krize neden olmuştur. Halkımızın
yaşamının dövize yüksek oranda endeksli olması ve dövizin yükselmesiyle, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eği-
tim görmekte olan çocuklarımız eğitimlerini yarıda kesmeleri ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim görmekte olan çocuklarımızın döviz krizi karşısında yaşamakta olduğu ekonomik
sorunlara çözüm bulmak amacıyla sendikamız 14 – 15 Ağustos 2018 tarihlerinde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi
Sn. Ierotheos Papadopoulos’a ve Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Ofisi Başkanı Sn. Andreas Kettis’e çözüm yolu olabilecek
önerilerimizi içeren mektubumuzu göndererek randevu talebimiz olmuştur. 

Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim görmekte olan Kıbrıslı Türk öğrencilere yönelik önermiş olduğumuz olası çözüm
yolları:

Kıbrıslı Türk Öğrencilere yönelik Özel Statülü Burs sağlanması,
Yurt ve ev kiraları ücretlerinde muafiyet, 
Veya kredilendirme / borçlandırma imkânı sağlanması.

Mektupta ayrıca Kıbrıslı Türkler yarım asırdan uzun süredir Kıbrıs Sorunu’nun çözümsüzlüğü nedeniyle muzdarip
olduğunu, ayrıca açık uçlu müzakereler ve ambargolar nedeniyle Türkiye’ye bağımlılığın yaratıldığı ülkemizde Kıbrıslı
Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği anayasalarından ve haklarından tecrit edildiğini, Avrupa vatandaşı ol-
maktan tamamen yararlanamadığını, bölünmüş Kıbrıs’ın AB’ye kabul edilmesiyle ise Kıbrıslı Türklerin kaderlerine
terk edildiği belirtildi. Bugün Türk lirasının devalüasyonuyla birlikte, Kıbrıslı Türk nüfusunun büyük bir kısmının mali
sorunlar yaşamakta olduğunu, KTOEÖS olarak ülkemiz insanına yarattığı travma nedeniyle derin endişe duymakta
olduğumuzu belirttiğimiz mektupta Avrupa Komisyonun ve Avrupa Parlamentosunun bu zorlu süreçten çıkış noktaları
yaratılması için Kıbrıslı Türklere gerekli desteği vermeleri çağrısında bulunuldu. 

Kamuoyunu bu yönde atılacak adımlar ve gelişmeler konusunda haberdar edeceğimizi belirtiriz.                                              

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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20.08.2018
Bıçak Kemiği Kesmeye Başlamıştır; Halkı Koruyucu Tedbirler Alın

Hükümet, ekonomik kriz karşısında birtakım tedbirler aldığını açıklamıştır. Ancak, bu tedbirler, çalışanları ve dar
gelirlileri rahatlatacak adımlar değildir. Doğrudan emekçilere yansımayacak, sistemi, çifte enflasyonu yaratan TL’yi
değiştirmeyecek olan bu önlemler çare olmaktan uzaktır. Döviz karşısında eriyen maaşların üzerine yapılan zamlarla
oluşan hayat pahalılığı halkın alım gücünü daha da geriletmekte özellikle asgari ücretle çalışanlar ve göç yasasıyla ça-
lışanları açlık sınırı altında yaşama noktasına getirirken yaşanan kriz ise para babalarına daha da zengin olma fırsatı
yaratmaktadır. Oysa toplumsal seferberlikten bahsediyorsanız bu, toplumun tüm kesimleri için geçerli olmalıdır.

Toplumsal bölüşüm dengesindeki fark oranı hiç olmadığı kadar açılmıştır.
Bu krizden en çok etkilenen asgari ücretli ve göç yasasıyla işe alınan çalışanların maaşları insanca yaşam için

yeterli olmaktan çok uzak hale gelmiştir. Bu durum karşısında, zaten eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan bu yasayı ortadan
kaldırmak için somut adımlar atmak yerine hükümet milletvekillerinin vekil ödeneklerini vekillerden kesip ‘sadaka’
olarak, sadece 5 ay için 2011 sonrası çalışanlara verme kararı almıştır. 

Bunun adı sadece şovdur, popülizmdir.
Belirlenmiş olan asgari ücret ise çalışanları açlığa mahkum etmek anlamına gelmektedir. Asgari ücret ivedilikle

insanca yaşanabilir bir şekilde yeniden belirlenmeli, dövize endekslenmelidir.
İnsanlarımızı çocuğunu okutamaz hale getiren, birikimlerini tüketen, fakirleştiren, elindeki mülkleri çıkararak göçe

zorlayan bu sisteme karşı açıklanan bu tedbirler çözüm değildir, krizin faturasını emekçilerin sırtına yüklemek demek-
tir. Bu kabul edilebilir birşey değildir. Halkın dayanacak gücü kalmamıştır.

Bıçak kemiğe dayanmış ve hatta kemiği kesmeye başlamıştır. 
Hükümet siyasi irade ortaya koymalı ve alım gücünü koruyacak tedbirleri ivedilikle almalıdır.
Sendikamız, insanca yaşayabileceğimiz bir ülke için, kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur

demek için, çözüm ve barış için gerekli adımların atılması talebi ve mücadelesini ortaya koymak için 29 Ağustos
2018 Çarşamba saat 10.00’da bir kez daha meclis önünde olacak ve başlatılan eylemsel süreci kamuoyuyla pay-
laşacaktır.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Başkan

(Yönetim Kurulu a.)

28/08/2018 
Basına Davet ve Kamuoyuna Duyuru 

Sendika Yönetim Kurulumuz, 29 Ağustos 2018, Çarşamba (Yarın) saat 10:00’da Meclis önünde olacaktır. 
Krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklenmesini, halkın daha da fakirleştirilip göçe zorlanmasını, sosyal adaletin

tamamen ortadan kaldırılmasını, asgari ücretlinin, sosyal yardım alanların köle yapılmasını, orta sınıfın yok edilmesini
kabul etmeyeceğimizi:

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke için,
Kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur demek için,
Çözüm, barış ve emek kavgasına 
Devam edeceğimizi ve krizle ilgili taleplerimize ve mücadelemize devam edeceğimizi, pahalılığa, zamlara, fakir-

leştirmeye seyirci kalmayacağımızı ve susmayacağımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz. 

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

216



03.09.2018
Seyirci Kalmayacağız, Susmayacağız

Ülkemizde çalışanlar, emekçiler olarak oldukça sıkıntılı günler yaşamaktayız. Yükselen döviz karşısında TL’nin
değer kaybetmesiyle eriyen maaşlarımız, üzerine bir de yapılan zamlar, paketler ve hayat pahalılığı satın alma gücümüzü
oldukça geriletmiştir.

Zamlar derhal geri alınmalı ve eşel mobil iki ayda bir olacak şekilde düzenlenerek çalışanların alım gücünün artı-
rılması sağlanmalıdır. 

Asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkûm edilmiştir. Asgari ücret ve diğer ücretlerde Euro’ya geçilmelidir. 
Eşitsizlik, adaletsizlik yaratan sosyal güven(siz)lik yasası ve göç yasası kaldırılmalıdır. 
Krizlerin faturasının açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılan, çocuğunu okutamayacak, borcunu ödeyeme-

yecek duruma gelen halka ödetilmesi kabul edilemezdir. Geçmişte örneğin Boyacı batmış bu halk ödemiştir, PEYAK
batmış bu halk ödemiştir, belediyeler soyulmuş yine bu halk ödemiştir. Batıranlara, devleti zarara sokanlara hesap so-
rulmazken, yolsuzluklar, yasalar, paketler, casinolar, torpiller, üniversite izinleri, rüşvetler, önceki başbakanın banka-
larda hesabı verilemeyen paraları yok sayılırken, halkın eli çoktan taşın altına girmiş durumdayken bu halka, yani
bordro mahkûmlarına, kölelere,   toplumsal seferberlik çağrısı yapılıyor, özveriden bahsediliyor. 

Peki siz ne yapıyorsunuz?
Bu krizden çıkmak, halkı korumak için ivedilikle siyasi ve ekonomik tedbirler almanız gerekmektedir:

•Kıbrıslı Türkler kendi kendini yönetmelidir. Vakıf, merkez bankası, sivil savunma ve halkın olan tüm ku-
rumların yönetimi ve bütçesi Kıbrıslı Türklere ait hale getirilmelidir.
•Dayatmalar, peşkeş çekilen kamusal mülkler, alanlar kamuya geri verilmeli, kontrolsüz nüfus akışı, kurum,
şirket, yabancı sermaye yağması durdurulmalıdır. 
•Vergi reformu yapılmalı, kayıt dışılık, yasasızlık ortadan kaldırılmalı, vergi kaçakçılığı, yolsuzluklar biti-
rilmeli, zenginden daha fazla vergi  alınmalıdır.
•Kamu reformu ile kamu çalışanlarına gerçek bir liyakat, demokratik denetim, itibar getirilmeli, siyasi ta-
hakküme son verilmelidir.
•Eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetler demokratik, nitelikli, tamamen parasız hale getirilmeli gerçek ihti-
yaçlıların kolayca ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.
•Siyasi eşitliğe dayalı birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmak için görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesini
ve kalıcı çözümü sağlayacak adımlar atılmalıdır. 

Cumhurbaşkanı ve hükümet Kıbrıs sorunu ile ilgili birlikte hemen harekete geçecek bir strateji belirlemeli, örneğin,
AB yetkilileriyle görüşüp derhal Euro’ya geçilmeli, AB parlamentosuna seçilmesi gereken Türkler seçilmelidir.     

Sendikamız, yıllardır, ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve sosyal sorunları çeşitli şekillerde dile getirmiş, dayatmalara,
dönüştürme çalışmalarına, göçe zorlanmaya, toplumsal yok oluşa karşı mücadele vermiştir, hem kendi öz gücüyle hem
de birlikteliklerle ortak mücadele vermeye devam edecektir. 

Yaşanmakta olan ekonomik krizle ilgili öngörülerini ve bu konuda yukarda özetlediğimiz ancak detaylı olarak web
sayfamızdan ( www.ktoeos.org)  da bulabileceğiniz gibi ülkedeki en geniş çözüm önerilerini, defalarca  ortaya koymuş,
çeşitli eylem şekilleriyle  dile getirmiştir.         

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke için,
Kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur demek için,
Çözüm ve kalıcı barış için
Mücadelemizi bir kez daha ortaya koyar emek kavgasına devam edeceğimizi, pahalılığa, zamlara, fakirleş-

tirilmeye seyirci kalmayacağımızı, susmayacağımızı bir kez daha haykırırız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

26.09.2018
Sendikamız, AB Ülkelerinde Öğrenim Gören Kıbrıslı Türklerle İlgili Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parla-

mentosu Temsilcileriyle Görüştü 

AB ülkelerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türklere yönelik gerekli kolaylıkların sağlanması talebiyle 19 Eylül Çar-
şamba günü 11:00’de Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Sayın Ierotheos Papadopoulos ve Avrupa Parlamentosu
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Kıbrıs Ofisi Başkanı Sayın Andreas Kettis ile görüşmemiz gerçekleşti. 

Görüşmede Türk Lirasının devalüasyonu karşısında ekonomik yıkım yaşandığı, Kıbrıslı Türklerin artan döviz kar-
şısında maaşlarının eridiği, alım gücünün gerilediği ve çocuklarını okutamaz noktaya gelindiği dile getirildi. Dövizin
yükselmesiyle AB ülkelerinde eğitim görmekte olan çocuklarımızın AB vatandaşı olmalarına rağmen eğitimlerini
yarıda kesmeleri ile karşı karşıya kaldıkları ortaya konuldu. Bu konuda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamento-
sundan olası çözüm yolları için destek talep edildi. 

Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim görmekte olan çocuklarımızın döviz krizi karşısında yaşamakta olduğu ekonomik
sorunlara çözüm noktasında, verilmekte olan bursların artırılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacağını belirten
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Sn. Ierotheos Papadopoulos,  ayrıca görüşmede Kıbrıs sorununun yakın tarihte
çözümüyle adanın yeniden birleşmesini ümit ettiklerini vurguladı. 

Toplantı sonucunda Avrupa Komisyonu Mali birimle toplantısı olduğunu belirten Sn. Papadopoulos konuyu oraya
aktaracağını ve sendikamıza gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini belirtti. 

Bu yönde atılacak adımları ve gelişmeleri takip edeceğimizi ve kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtiriz.                                        

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

01.10.2018
Toplumun Güvenliğini Sağlamak için Gereğini Yapın!
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ 

Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar bir kez daha ne kendi kendimizi, ne de kurumlarımızı yönetmediğimizi
ortaya koymaktadır. Ülkemizde yıllardır süren dayatmalar ve bunlara boyun eğen hükümetlerin sürdürdüğü politikalarla
yaratılmış bu ucube sistemle Kıbrıslı Türkler kendi ülkesinde güvensiz yaşamaya, susmaya, boyun eğmeye,
fakirleştirilmeye, demografik yapısı bozulmaya, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre, eğitim yapısı bozulmaya zorlan-
makta, kısaca yok olmaya mahkûm edilmek istenmektedir. 

Sorma gir hanına döndürülmüş ülkemizde, ne yaşanan kriminal olaylarla ilgili, ne de yolsuzluklarla ilgili
hesap sorulmaktadır.

Polis, merkez bankası gibi kurumlarımız başka bir ülkeye bağlı olacak şekilde tasarlanmış,  egemenlik kavramının
nereye konacağı sorgulanan ‘bağımsız’ bir devlet modeli yaratılmıştır. Bir alt yönetim olan bu düzende bir zamanlar
yasemin kokularıyla geceleri kapıları açık yatan Kıbrıslı Türkler şimdilerde kendi ülkelerine her geçen gün
yabancılaşmaya başlamış, kendi ülkesinden nemalanan ama dönüp kendisine hakaret eden, aşağılayanların yönettiği,
güvensiz bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmıştır. 

Kadınlarımız gece sokağa çıkamayacak duruma getirilmiştir.
Sokaklarımızın, okullarımızın güvenliği tehlike altındadır. Hiç alışkın olmadığımız cinayetler, faili meçhuller, ta-

cizler, tecavüzler, yolsuzluklar artmaya devam etmektedir. Halkımız tedirgindir. 
KTOEÖS ve KTÖS olarak yaratılan bu düzeni, bu topluma reva görülen bu ucubeyi kınıyor, toplumsal

varoluş için, barış ve demokrasi için, çocuklarımızın bağımsız, özgür ve güvende yaşayacağı ülkemiz için mü-
cadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

Selma EYLEM Emel TEL
KTOEÖS Başkanı                                                              KTÖS Başkanı

18 Ekim 2018 
Ortak Basın Açıklaması

Türkiye’yi yönetenlerin siyasi yanlışlar sonucu yarattıkları ekonomik çöküş, 1974 yılından beri Türkiye’nin bir alt
yönetimi olan adamızın kuzeyini de çok kötü etkilemektedir. Yıllardan beri sendikalarımızın tüm uyarı ve eylemlerine
rağmen dayatılan paketlerle idare edilmeye çalışılan statüko şu anda çöküş yaşamaktadır. Bu gidişe dur diyen herkesi,
ötekileştiren ve yapılan uyarılara yağ çekme adına kulak tıkayan yöneticilerimiz, yaptığımız yazılı önerilere bile cevap
vermemektedirler. 
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Sendikal Platform olarak dörtlü koalisyon hükümetine açıkladıkları yirmi beş maddelik önerilerin  yetersiz kaldığını
hatırlatır, bunun yerine acilen şu önlemleri almaları gerektiğini vurgularız;

Bütçenin yükünü artıran, yerli işgücünün verimli kullanılmasını engelleyen, kayıt dışı ekonomiye kaynak yaratan,
suçluların elini kolunu sallayarak adamıza girişini teşvik eden kimlikle girişler derhal durdurulmalı, muhaceret ve
vatandaşlık yasaları acilen yeniden düzenlenmelidir.

Adamızın kuzeyindeki hayat pahalılığı ile maaş ve ücretlerin eriyerek alım gücünün düşmesinin temel nedeni olan
Türk Lirası kullanımından derhal vazgeçilmelidir. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik çöküşle birlikte 1975 yılından beri
belli aralıklarla devalüe edilen Türk Lirası kullanımı Kıbrıslı Türklerin fakirleşmesinin temel nedenidir. Bunun önüne
geçmek için eşel mobil sistemi çalıştırılarak her ay hayat pahalılığı maaşlara yansıtılmalı veya stabil muhasebe birimi
olarak Euro’ya geçilmelidir. Türkiye’nin verdiği söylenen hibe ve borçlanmanın da döviz üzerinden olduğunu
hatırlatmak isteriz.

Türkiye’nin ekonomiyi canlandırmak için sıcak para talebine cevap verme adına mevduat faizlerini artırması kuzey
Kıbrıs’taki mevduat ve kredi faizlerinin artışını da getirmiştir. Türkiye’de kredi borçlularının faiz artışından etkilen-
memesi için Merkez Bankası, bankalardaki faiz farkını karşılar ve mevduatlardaki stopaj vergisini sıfıra indirirken,
kuzey Kıbrıs’ta borçlular bankalarla karşı karşıya getirilmişlerdir. 

Bu kriz karşısında acilen şu önlemler alınmalıdır;
1- Döviz Mevduat faizlerinden alınan %18’lik stopaj sıfıra indirilmeli, paranın maliyeti düşürülmelidir.
2- KKTC Merkez Bankası kredi borçlularının faizlerinin artırılmasından doğan faiz farkını aynen Türkiye’de

olduğu gibi karşılamalıdır. 
3- Adamızın kuzeyindeki şube bankalarının yarattığı haksız rekabet ve mevduatları ülke dışı çıkarmalarının önüne

geçilmelidir. 
4- 8 Mart 2007 tarihinde anayasa mahkemesinin aldığı “faizler anaparayı geçemez” kararı yasal düzenleme

yapılarak, faiz soygunu durdurulmalıdır.

TC’nin dayattığı ekonomik paketlerin yarattığı bu düzen soygun, vurgun ve çöküş getirmiştir. Ekonomik ve siyasi
yıkıma götürenlerin yarattığı çöküşün bedelini emekçiler ödemeyecek. Toplumsal varlığımızın devamı için Kıbrıs
Sorunu’nun çözümü temel hedefimiz olmalıdır. Kıbrıs Türk Toplumunun ve temsilcilerinin aktör olmaktan çıkartılıp,
yok oluşa sürüklenmesi kabul edilemezdir. Bizler “ne yama ne rehin olmak” istemiyoruz. Barış içinde Birleşik Kıbrıs’ta
yaşamak hakkımızdır. Bu çerçevede faiz mağduru tüm vatandaşlarımızı 23 Ekim Salı günü saat 13:00’te Merkez
Bankası önünde düzenleyeceğimiz protesto eylemine davet ederiz. 

Saygılarımızla,
Sendikal Platform

23 Ekim 2018 
Ortak Basın Açıklaması

Türkiye yaşanan ekonomik yıkımın etkilerini Türk Lirası kullanmadan dolayı çok acı bir şekilde ödemekteyiz.
TL’nin değer kaybı nedeni ile Türkiye’ye  “devalüasyon vergisi” ödemenin yanında mevduat ve kredi faizlerinin artması
nedeni ile “faiz vergisi” de ödemekteyiz. 

Son üç yıldır maaş ve ücretlerimizde döviz bazında erime %63’e ulaşmıştır. Buna borç faizlerinin ikiye katlanması
da eklenince TL kullanımının yarattığı yıkımın boyutları ortaya çıkmaktadır. Adamızın kuzeyindeki bankaların
Uluslararası bankacılık sistemine kayıtlı olmasına rağmen, sistemin dışında bırakılıp TC Bankacılık sistemine bağlı
kılınması, TL kullanımı ve Türkiye ekonomisine olan bağımlılık halkımızın cebindeki paranın devlet eli ile çalınıp,
Türkiye’ye götürülmesine yaramaktadır. Yaptığımız tüm önerilere kulak tıkayan “dörtlü hükümet” halkımızın her geçen
gün fakirleşmesine suskun kalmaktadır. Hükümete bankacılık ve faiz konularında tedbir alması için tekrardan çağrı
yapmak istiyoruz. 

Derhal faiz farkı fonu oluşturun. 1
Mevduat faizlerinden alınan stopaj sıfıra indirilmeli veya dövizden alınan stopaj oluşturulacak2

olan faiz farkı fonuna yatırılarak borç faizlerinin düşmesi sağlanmalıdır
KKTC Merkez Bankasının yıllardır ettiği kar kredi borçlularının faizlerinin artırılmasından3

doğan faiz farkına yatırılarak aynen Türkiye’de olduğu gibi borçlular korunmalıdır.
Adamızın kuzeyindeki Türkiye’nin şube bankalarının yarattığı haksız rekabet ve mevduatları4

ülke dışına çıkarmalarının önüne geçecek tedbirler alınmalıdır.
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Kalkınma Bankası’nın eşe dosta partiliye geriye dönüşsüz olarak dağıttığı ve bankaların yıllık5
almak zorunda oldukları tahvil karşılığı kullanılarak faiz mağdurlarının mağduriyeti giderilme-
lidir. 

Batırılan bankaların sahiplerinin hortumladığı ve devlet tarafından ödenen paralar tahsil edil-6
erek Faiz Farkı Fonu’na aktarılmalıdır. 

K.K.T.C Merkez Bankası nezdinde bulunun Tasarruf Mevduat fonu kaynakları faiz7
mağdurlarının mağduriyetinde kullanılmadır. 

Kooperatifler mukayyitliği kontrolündeki Kooperatif Mevduat Fonu kaynaklarının yine koop-8
eratif üyelerinin faiz mağduriyetlerinin giderilmesinde kullanılmalıdır.

Finans şirketlerini yasa ile denetim altına almalı ve oradan gelecek kaynak faiz farkı fonuna9
aktarılmalıdır.

Türkiye hükümetlerinin dayattığı paketler ve Türk Lirası kullanılan bu düzen, soygun vurgun ve ekonomik çöküş
getirmiştir. Bu çöküşün bedelini emekçiler ödemeyecektir. 

Yarattıkları soygun düzeni ile halkımızı fakirliğe sürükleyenlerin insanlarımızı kurumlarla karşı karşıya getirerek,
suskun kalmaları, Kıbrıslı Türklerin kurumlarını kapatmaya dönük asimilasyon politikasının ürünüdür. Oyuna gelmiy-
oruz. Faiz soygununu yaratanlar çözümünü bulmak zorundadır.

Saygılarımızla.  

Sendikal Platform

30.10.2018
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

1974’de adamızın bölünmesiyle kuzey’de yıllarca egemen olan zihniyet  kendi statükosunu sürdürebilmek adına
Türkiye’deki iktidarların da desteği ile  Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına getirmiştir. 

Gelen Türk-Giden Türk anlayışı Kıbrıslı Türklerin adadan göç etmesine yol açarken diğer yandan da Türkiye’den
sistematik olarak nüfus taşınmasının önünü açarak  yıllar içerisinde adaya taşınan nüfus yerli nüfusu geçmiş, Kıbrıslı
Türkler kendi  ülkesinde azınlık durumuna düşmekle karşı karşıya getirilmiştir.

Kontrol edilmeyen nüfus akışından dolayı çalışma yaşamı, sosyal yaşam olumsuz etkilenmekte, suç işlemek
maksadıyla adamıza gelenlerle kriminal olaylar artmaktadır.. Ülkemiz İnterpolün arananlar listesinde olan azılı katillerin
dahi rahatça girip yıllarca yaşayabildiği bir yer haline gelmiş,  kadınlarımız, çocuklarımız kendi sokağında dahi rahatça
dolaşamaz olmuştur.  Gazetelerimizin sayfaları hırsızlık, uyuşturucu, yaralama hatta insan öldürme haberlerine yetmez
olmuştur. Halkımızın ekonomik krizin yarattığı sorunlarla boğuşurken  bir de evinde, sokağında, işyerinde kendini
güvende hissetmemesi  ruh sağlığının bozulmasına neden olmakta, bu durum   çok şiddetli toplumsal travmalara zemin
hazırlamaktadır.  

Ülkemizde uzun süre egemen olan zihniyetin nüfus politikasına paralel  olarak  izlediği vatandaşlık   politikası da
ülkemizin nüfus yapısını değiştirmeye yönelik olmuştur.  Bu zihniyet vatandaşlık gibi ciddi bir olguyu kendi iktidarlarını
devam ettirmek uğruna her seçim dönemi pervasızca kullanmıştır. O kadar ileriye gitmişlerdir ki turist vizesi ile gelip
birkaç hafta  adada kalan insanlara vatandaşlık verilmiştir.  

Kıbrıslı Türklerin iradesini hiçe sayan ve günden güne yok oluşuna neden olan AKP destekli nüfus ve vatandaşlık
yasalarının derhal yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  1949 Cenevre Sözleşmelerine aykırı uygulamalarla ülkenin
demokrafik yapısı değiştirmek savaş suçudur. 

Dörtlü Koalisyon Hükümetini oluşturan partilerin seçimlerden önce halka verilmiş sözleri vardır. Bu nedenle
hükümetten beklentimiz;  ülkeye kontrolsüz girişlerin önlemesi için Muhaceret Yasasının ve istismara açık olan mevcut
Yurttaşlık  Yasasının derhal değiştirilmesidir.

31.10.2018
Hayat Pahalılığı Ödeneğinin Durdurulması Yönünde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname Anayasaya Aykırıdır

Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesi ile ülkemizde yaşanan ekonomik kriz özellikle dar ve sabit
gelirlilerin yaşam koşullarının sürekli bir şekilde kötüye gitmesine  neden olmuştur.

Yaşanan krizden en çok etkilenen asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli çalışanların, engellilerin, sosyal yardım
maaşı ile geçinenlerin alım gücünün korunması adına  tedbirler alınması için defalarca hükümete çağrı yapmamıza
rağmen Hükümet;  kriz karşısında çalışanları, dar ve sabit gelirlileri koruyacak tedbirler yerine krizin bedelini bu kes-
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imlere ödetmek istemektedir.
Çalışanların enflasyon karşısında  alım gücünün korunması açısından çok önemli olan  ve   ülkemizde yaşanan bu

kriz sürecinde  çalışanlar için önemi daha da artan hayat pahalılığı ödeneğinin üç aylığına dondurulması yönünde
hükümet kanun hükmünde kararname yayınlamıştır.

Meclisin açık olduğu bir dönemde kanun hükmünde kararname çıkarılması antidemokratik bir anlayışın gösterge-
sidir. Sendikalarımız bu tür antidemokratik uygulamalarla çalışanların haklarının gasbedilmesini asla kabul etmeyecek
ve her türlü mücadeleyi ortaya koyacaktır.

Krizin bedelini çalışanlara ödetmeye niyetlenenler bilmelidirler ki   sendikalarımız üyeleriyle birlikte  tüm gücüyle
sonuna kadar direnecektir. Bu çerçevede  Hayat Pahalılığı Ödeneğinin durdurulması yönünde çıkarılan kanun hük-
münde kararnamenin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilmesi ayrıca  yürütmenin durdurulması için en kısa sürede
ara emri başvurusu sendikalarımız tarafından yapılacaktır.

SENDİKAL PLATFORM

01.11.2018
Sendikal Platform

Değerli Basın Emekçileri,
Bugün içinde yaşadığımız sistem, emekcileri ve çalışanları sorumlu olmadıkları krizin faturasını ödetmeye zorla-

maktadır. Son aylarda gaza, akaryakıta, elektriğe ve temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlarla emekçiler fakirliğe ve
yoksullluğa mahkûm edildi.

Var olan dörtlü koalisyon hükümeti, emekcilerin temsilcisi olan sendikaların taleplerini ve önerilerini dikkate al-
mayarak, sermaye temsilcileri ile birlikte geçici tedbirlerle krize çare arıyorlar.

Emekcilerin yasal hakkı olan 6 ayda bir uygulanan eşel mobil sistemini sulandırarak son 3 ayını kararname ile gasp
ediyorlar. Diğer yandan doğru dürüst vergi vermeyen sermaye temsilcilerine teşviklerle ve fonlarda indirim yaparak
destek olmaya çalışıyorlar.

Üreterek var olmayı savunan parti, ülkesinde var olan üretim potansiyelini de serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile
yok etmeye çalışıyor. Sendikal Platform olarak bugün burada iki konunun altını çizmek için eylem yapıyoruz.

Birincisi emekcilerin haklarını kimseye yedirtmemek için eylemlerimizi artırarak sürdüreceğimizi kamuoyuna du-
yurmak, ikincisi ise bu limanda yaşanan çevre kirliliğine ve sağlıksız çevre koşullarına bir kez daha dikkat çekmek
için buradayız.

Serbest Limanın ana işlevlerini yitirerek kirli endüstri merkezi haline dönmesini, böyle gitmesi halinde, tüm Mağusa
için büyük bir çevre felaketi yaratacağını vurgulamak isteriz.

Hemen yanıbaşımızda bulunan Karakol İlkokulunda eğitim gören çocuklarımızın bu kirlilikten etkilenmesini ön-
lemek, her duyarlı insanın görevidir.

Sendikal Platform olarak Emek ve Barış mücadelesi ile birlikte Çevre Sorunları konusunda duyarsız kalmayacağı-
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mızı belirtmek isterim. Çevrenin ekonomik faaliyet adı altında sömürülmesine, kirletilmesine, betonlaşmasına ve yağ-
malanmasına karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşama, kendi ayakları üzerinde durma, kendi kendini yönetme ve Kıb-
rıs’ta siyasi eşit Federal bir ülke yaratma hedefiyle mücadele eden Sendikal Platform, Kıbrıslı Türkleri Türkiye’de
devam eden siyasi ve ekonomik krizin ekonomik olarak yok oluşa sürüklediğini ve toplumsal varlığımızı tehdit ettiğini
daha önceleri açıklamıştı.

Her geçen gün bu tesbitlerin doğruluğunu teyid etmekte yaşadığımız çöküntüyü gözler önüne sermektedir. 

Sendikal Platform

13 Kasım 2018
Ortak Basın Açıklaması
Dörtlü koalisyon hükümeti Türkiye’nin garantörlük sorumluluğu çerçevesinde ödemesi gereken savunma bütçesi

harcamalarını toplumdan gizleyerek çalışanların sırtına yıkmıştır.
Kamu görevlilerinin yasa gereği almaları gereken ek mesai ödeneklerini kesen, öğretmenlerin ders yılı hazırlık

ödeneklerini söz verip ödemeyen dörtlü hükümet, on aydan beri askerin harcamalarını ve ihale bedellerini çalışanların
haklarını budayarak ödemektedir. Bu da yetmezmiş gibi ülkemizde yüzlerce işsiz öğretmen olmasına rağmen Türkiye’-
den öğretmen getirtip, onların da maaşlarını Euro olarak ödemektedir. 

Türk Lirası kullanmaktan dolayı maaş ve ücretler son üç yılda döviz bazında %63 oranında gerilerken, Eşel
Mobil uygulaması durdurulurken bankalardaki faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte borçlu insanlarımız borçlarını
ödeyemez noktaya gelmiştir. 

Dörtlü hükümet, Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’ndaki AKP hükümetinin krizi gerekçe gösteren ekonomik am-
bargosunu gizlemeye ve tüm yükü çalışanların sırtına yıkmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki ekonomik kaynakların
yeterli olduğunu vurgularken, krizin bedelinin ve garantör Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili güvenlik harcamalarının bizim
sırtımıza yıkılmasını kabul etmediğimizi vurgularız. 

Bu çerçevede dörtlü hükümete çağrı yapıyoruz;
Güvenlik harcamaları garantör ülkeye aittir. Çalışanların haklarını kısıtlayıp, garantör ülkenin güvenlik

harcamalarını ödemekten derhal vazgeçin.
Kanun gücünde kararname, maskaralığı ile emekçilerin yasal haklarını gasp etmekten vazgeçin. Öğretmenlerin

ders yılı hazırlık ödeneklerini derhal ödeyin. 
Ülkemizde yetişmiş öğretmen varken Türkiye’den öğretmen getirip, Euro olarak maaşlarını ödemekten vazgeçin. 
Türk Lirası kullanmaktan dolayı ortaya çıkan faiz artışı konusunda “Merkez Bankası” üzerinden tedbir alın. 
Maaş ve ücretlerin erimesini önlemek için eşel mobil uygulamasını her ay uygulayın veya stabil muhasebe birimi

olarak Euro’ya geçin. 
Döviz karşısında 2018 yılında ortalama %35 gerileyen asgari ücreti insanca yaşanabilecek bir şekilde derhal yeniden

belirleyin.
Bu gerçekler ışığında bize “besleme” diyerek aşağılayan bir yandan da “garantörlük” sorumluluğunun ekonomik

bedelini Kıbrıslı Türklerin sırtına yükleyip, ambargo uygulayan TC yetkililerine sorumluluklarını hatırlatır, dörtlü
hükümete de garantöre yağ çekme adına çalışanların haklarını gasp ettikleri için, insanca yaşam hakkımızın elimizden
alınmaya çalışıldığı için önümüzdeki haftadan itibaren eylemlerle cevap vereceğimizi duyururuz. 

Saygılarımızla.  

Selma Eylem Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri
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23/11/2018
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Şiddete karşı direniş günlerinde bir tanesi olan 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’nde” dayanışmamızı toplumsal eşitlik mücadelesi veren tüm kesimlerle paylaşırız. 

Ataerkil, kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik ve ayrımcılığın derinleştiği, tüm dünyada, baskıcı politikaların
kadınlar üzerinde şiddetini eksik etmediği günümüzde diktatörlüğe, militarizme ve erkek egemenliğine karşı mücade-
lenin simgesi olmuş Mirabel kardeşleri saygı ile selamlarız. 

Mirabel kardeşlerin mirası bugün tüm dünyada milyonlarca kadının özgürlük mücadelesinde yol gösterici olmaya
devam ediyor.  

Ülkemizde devlet mekanizmaları, şiddetin her türlüsünün önüne geçebilecek yasal tedbirleri almak ve vatandaşların
temel insan haklarını korumak konusunda sorumluluklarını yerine getirme mücadelesinde sınıfta kalmıştır. 

Yasa yapıcıların sivil toplumun tüm mücadelesine rağmen şiddete yönelik önleyici yasaları geliştirmek için yeterli
çaba sarf etmediğini görmekteyiz. 

Özellikle son dönemlerde yaşamın her alanında ülkemizde artan şiddet, taciz, tecavüz, darp ve kadın cinayetleri
gibi vakaların en ağır şekilde cezalandırılmalarını ve devletin şiddeti önleme, şiddet mağdurunu koruma, uygulayanı
soruşturma ve şiddetini sonlandırmasına yönelik politikaları hayata geçirmesinin ivediliğinin olduğunu bu yıl da
yeniden tekrarlamaktayız. 

Şiddetin sadece caydırıcı cezalarla önlenemeyeceği, eğitim sistemi içerisinde “zorbalığa karşı, barış kültürü eğitimi”
projelerinin yer alması gerekliliği konusunda ısrarcıyız. KTÖS ve KTOEÖS olarak eğitim sistemi içerisindeki yasalar,
programlar ve eğitim ortamlarının barışçıl bir dil ile yeniden düzenlemesinin karşılığını yaşamın her alanında “şiddetsiz
iletişim” olarak geri alacağımızın bilinciyle her türlü katkıyı yapmaya hazırız. 

Bizler sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız. 

223

13 Kasım 2018



Her türlü şiddetin son bulduğu, tacizin tecavüzün, kadın cinayetlerinin savaşın olmadığı, eşit, özgür, laik ve
demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşam hakkımızı istemeye devam edeceğiz. Ülkemizde bu hafta içerisinde
konu ile ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikalar tarafından gerçekleştirilen tüm farkındalık etkinlikleri ve yürüyüşlerini
önemsediğimizi vurgularız. Önümüzdeki süreçte de her türlü şiddete karşı susmayacağımızı, ortak çalışmalara devam
edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. 

Biz Birlikte Güçlüyüz.

Selma EYLEM                                                         Emel Tel
KTOEÖS Başkanı                                                 KTÖS Başkanı 

30 Kasım 2018
SENDİKAL PLATFORM ADINA HAYAT PAHALILIĞINI DURDURAN KARARIN 
İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Sendikal Platform adına, üç aylık hayat pahalılığının kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılmaması yönündeki
kanun hükmünde kararnamenin iptali için 23 Kasım 2018 tarihinde Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunuldu.

Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, dava başvurusunun
yapıldığı Yüksek Mahkeme Mukayyitliği binası dışında basına yaptığı açıklamada, yasa yapma yetkisinin mecliste
olduğunu, Hükümet’in ise Meclis’in açık olduğu bir dönemde kanun hükmünde kararname geçirdiğini, bunun yürütme
görevi olan hükümetin kendini yasamanın yerine koyması anlamına geldiğini, yasa ile verilen bir hakkın düzenlen-
mesinin ancak Meclis tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Elcil, hükümetin, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan üç aylık hayat pahalılığının ileride geri ödeneceği
yönünde söz verdiğini ancak kanun hükmünde kararnamede sadece bahse konu üç aylık hayat pahalılığı uygulamasının
durdurulacağının yazıldığını söyledi.

Ombudsman’ın da alınan kanun hükmünde kararnamenin yanlış olduğunu ortaya koyduğunu belirten Elcil, bu
konuda geri adım atılması için halen daha zaman bulunduğunu söyledi.

“Kuzey Kıbrıs’taki Türk askeri için son 10 ayda 280 milyon TL harcama yapıldığını, bu harcamaların garantör
ülke tarafından yapılması gerektiğini, KKTC devletinin üzerine düşmeyen bir sorumluluğu üzerine aldığını” belirten
Elcil, “Hükümet, garantör ülke yükümlülüklerini de üstlenmiş, çalışanların maaşlarını ödeme yönünde bir siyaset
izliyor, bu yanlış bir şeydir” ifadesini kullandı.

Bu konunun Türkiye ile görüşülmesi gerektiğini ifade eden Elcil, “Bu açıdan para yoktur değil kaynaklar doğru
yere gitmiyor dersek daha doğru bir söylem olur” dedi.

Hükümetin bunu halk ile paylaşmadığını belirten Elcil, “Türkiye’den gelen memur, öğretmen, imam ve kolorduyu
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kendi bütçemizden ödüyoruz. Bu doğru değildir. Kendi kaynaklarımız ancak da kendimize yetiyor” dedi.
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Türk Lirasında yaşanan değer kaybından dolayı halkın alım gücünün

gerilediğini, bu durumda halkın alım gücünü koruma adına, yaşanan ekonomik krizin fırsata dönüştürülmesini engelle-
mek için, dar gelirlileri korumak için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Meclisin çalıştığı bir dönemde yasa gücünde kararname çıkarılmasının da doğru olmadığını ifade eden Bengihan,
mecliste hayat pahalılığının asgari ücretli ve dar gelirlilere yansıtılmasının yollarının bulunması gerekirken, meclisin
açık olduğu bir dönemde hayat pahalılığının üç aylığına kamu görevlileri ve emekliler için durdurulmasını “insafsızlık”
olarak değerlendirdi ve hükümetin ülke ekonomisine göre politika geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ise, vergi tahsilatı, vergi muafiyetleri ve
örtülü ödenekler konusunda tedbir alınması beklenirken, ekonomik krizin faturasının çalışanların boynuna yüklendiğini
söyledi.

17.12.2018
Devletmiş Gibi Yapmaktan Artık Vazgeçin!

Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturduğunuz bu düzende eğer,
1. Çocuklarımızı koruyamıyor atış alanında, inşaatlarda kurban verilmelerine rağmen gerekli önlemleri almıyor ve

yasal düzenlemeleri yapmıyorsanız,
2. Öğrencilerimize eşit eğitim hakkı sağlayamıyor aylarca öğretmensiz bırakıp ders yapamadığından sınavlara gire-

medikleri halde hiçbir şey yokmuş gibi kayıtsızsanız ve gerekli, yeterli yatırım ve düzenlemeleri yapmayıp nite-
likli, çağdaş, laik, parasız kamusal eğitimi gözden çıkarmışsanız,

3. Gencecik insanlarımız, ihalesi Ankara’da açılan mühendislik hatasıyla yapılmış yolda hayatlarını kaybediyor, bunu
denetleyemiyor ve buna ‘doğal afet’ diyorsanız,

4. Vergi muafiyeti uyguladığınız, teşvikler verdiğiniz sermayeden vergi alacağınıza, vergi adaleti sağlayacağınıza kriz
bahanesiyle çalışanların hayat pahalılığı ödeneğini donduruyor, buna rağmen siyasi parti ödeneklerini %30 artı-
rıyorsanız, asgari ücretlinin, çıkardığınız yasayla çalışanları bölen, adaletsiz bir durum yaratan göç yasasına tabi
çalışanların açlık sınırı altında yaşamalarını, TL kullanımından, yükselen borç faizlerinden mağduriyet yaşan-
masını umursamıyor, gerekli tedbirleri alamıyorsanız,

5. Kurumlarımızın tahakküm altında olması, eğitim bakanlığında elçilikten görevlendirilenlerin Ankara’da alınan ka-
rarlar doğrultusunda görev yapmaları sizleri rahatsız etmiyorsa,

6. Yüzlerce işsiz, atama bekleyen öğretmenimiz varken ‘ithal öğretmen’ dayatmasına, eğitimden anlamayan popülist-
lerin öğretmene ve örgütüne saldırmasına, itibarsızlaştırma politikalarına, toplumu dönüştürme hedefiyle organize
edilen ideolojik kamplara, cami avlularına yapılan oyun parklarına, vakıf, dernek, tarikatlara ve kurslara göz yu-
muyorsanız, okul değil cami, külliye yapılıyor ve eliniz kolunuz bağlı seyrediyorsanız,

7. Kadına, çocuğa şiddet, taciz, tecavüz, kriminal olayların had safhaya çıkması karşısında hala daha ülkeye girişleri
kontrol etmiyor, gerekli önlemleri almıyor veya ‘ alamıyorsanız’,

8. Düşünce ve ifade özgürlüğümüz tehlike altındaysa, bir karikatür nedeniyle, bir haber nedeniyle gazete ve gazetecilere
linç girişiminde bulunuluyorsa, meclis binasının damına kadar çıkıp bayrak dikiliyor ve bu suçlara gereken cezayı
vermiyor, yargıya müdahale edilmesine, yargıç tehdidine göz yumuyor ve hatta küçücük adamızda bir kısım suç-
luyu bulamıyor veya bulmanıza izin verilmiyorsa,

9. Kıyılarımızı sermayeye peşkeş çekmişseniz, çevrenin yağma talan edilmesi, dağlarımızın un ufak edilip yok edilmesi
sizi rahatsız etmiyorsa, 

10. Gece kulüpleri, uyuşturucu, casino ve bet ofislerle kumar ve mafya adası haline gelen ülkemizdeki bu düzenden
rant sağlayanlara fırsat ve olanak tanıyorsanız,

11. Yıllardır dayatılan siyasi ekonomik ve sosyal politikalarla Kıbrıslı Türkleri yok oluşa sürükleyenlerin eşit siyasi
ortak olan Kıbrıslı Türkler üzerinden kıta sahası hakkı, petrol gaz hakkı iddia etmesini, liderleri sn Akıncı’nın
hiçe sayılmasını, Rum liderle Çavuşoğlu’nun görüşmesini kabul ediyorsanız,  

12. Kıbrıs’ta çözüm için gerekli iradeyi ortaya koyamıyorsanız,     

Siz devlet değilsiniz, olamazsınız!                                            
‘miş gibi’ yaparak toplumumuzun yok oluşuna
seyirci kalmaktan artık vazgeçin!

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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25.12.2018
Baskılar Karşısında Onurlu Direnişimizi Sürdürmeye Devam Edeceğiz!

Yıllardır AKP’nin sürdürdüğü dayatmalar ve bunlara boyun eğen hükümetlerin bu doğrultuda uyguladığı politika-
larla Kıbrıslı Türkler yok oluşla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu bağlamda, Kıbrıs’ın kuzeyine enjekte edilmeye çalışı-
lanlarla demokratik, laik toplum yapımızın dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bunun için sıradanlaştırılmaya çalışılan
ideolojik misyonerlik çalışmaları ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, çevre, nüfus alanlarında kendini göster-
mekte, toplum mühendisliği hedefi son zamanlarda dozu artırılan baskı, şiddet, korkutma, sindirme politikalarıyla ger-
çekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Yayınlanan bir karikatüre,  habere tahammül edemeyip şiddet uygulayan, linç girişiminde bulunan, sosyal medyada
kamusal alanda bulunan, TC’den görevlendirilip bir ortaokulumuzda görev yapan din dersi öğretmeninin ve ailesinin
fotoğrafını yayınladı diye basın mensubuna dava okuyan, kitaptan, türküden, şarkıdan, sanattan, sanatçılardan korkup
baskı altına almaya çalışan, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ilkelerini hiçe sayan, barış, demokrasi, saygı,
hoşgörü gibi değerlerimiz yerine, şiddet, linç kültürünü oluşturmaya çalışan bu anlayışı bir kez daha reddediyoruz.

Kurumlarımıza, kıyılarımıza, çevreye, dağlarımıza, nüfusumuza,
eğitim sistemimize, demografik yapımıza, ekonomik, 
siyasi ve sosyal müdahalelerinize, baskılarınıza, 
tehditlerinize karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
Geleneklerimizi, kimliğimizi,  kültürümüzü ve inançlarımızı dönüştürme hedefiyle sürdürülen sistematik asimi-

lasyon politikalarınız karşısında yarattığımız demokrasimizle, kültürümüzle, dinimiz, dilimiz ve yaşam tarzımızla var
olmaya devam edeceğiz. 

Dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve 
Kimden gelirse gelsin baskılar karşısında onurlu direnişimizi sürdürmeye,
Var oluş kavgası vermeye devam edeceğiz.
Saygılarımla,                     

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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6 Şubat 2019
Sendikal Platform: “Bu Ülkeyi Kim Yönetiyor ?!”

1 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya destek amacıyla Sendikal Platform olarak Cumhurbaşkanlığı
önünde basın açıklamamız gerçekleşti.

Basın açıklamamızın ardından TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere mektup vermek amacıyla
TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yüründü ancak polisin Şehitler Abidesinden elçiliğe kadar olan yolu güvenlik gerekçesiyle
kapatması üzerine mektup teslim edilemedi.

Başkanımız Selma Eylem TC Elçiliği önünde polis engeliyle karşılaşılarak mektubun dahi verilmesine izin veril-

memesine tepki göstererek “Bir çok dairemizde, Eğitim Bakanlığında da Elçilikten görevlendirilen kişiler görev yapı-
yor, bu ülkeyi alt yönetim haline getirmiş vaziyettediler.  Sayın Başbakana buradan çağrı yapıyoruz: bizler için bu
kabul edilebilir bir durum değildir, Polis size bağlıysa gereğini yapacaksınız, bu şekilde kendi yolumuzda yürümemiz,
bir mektup dahi vermemiz engelleniyorsa, bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz demektir” ifadelerini kullandı.

Bu durumu protesto ederek, kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdik.

Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’na Mektup:
01/02/19
Sn. Mevlüt Çavuşoğlu
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı;
Yakın geçmişte adamıza yaptığınız ziyarette ortaya koyduğunuz siyasi tutum ve söylemleri, siyasi irademize yönelik

baskı olarak algıladığımızı vurgulamak isteriz. Kıbrıs Sorunu’nun yaratılmasında taraf garantör ülkelerden biri olan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dışişleri Bakanı olarak sizlere bazı gerçekleri hatırlatma gereği duymaktayız.

Kıbrıs Cumhuriyeti, kuruluş antlaşmalarının altında Türkiye’nin de imzası olan Kıbrıslı Elen ve Kıbrıslı Türklerin
siyasi eşit ortağı olduğu federal üniter bir devlettir. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarında Türkiye, Yunanistan
ve İngiltere bu cumhuriyetin toprak bütünlüğünü ve anayasal nizamını korumakla sorumlu “garantör ülkeler” olarak
yetkilendirilmişlerdir.

1963 yılında iki toplum arasında başlatılan sıcak çatışmalar sonrası Kıbrıslı Türklerin siyasi eşit ortağı olduğu
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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü tamamen Kıbrıslı Rumlara geçmiş olup, 4 Mart 1964 yılında Birleşmiş Milletler de
oylanan 186 sayılı karara, Türkiye Cumhuriyeti’nin onay vermesi, Kıbrıslı Rumların egemenliğindeki cumhuriyetin
uluslararası tanınmışlığını getirmiştir.

1974 yılında faşist Yunan Cuntası’nın yaptığı askeri darbe gerekçe gösterilerek adada devam eden çatışmaları son-
landırmak ve garantörlük sorumluluğu çerçevesinde tek taraflı askeri müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti
uluslararası hukuğu gerekçe göstererek hareket etmiştir.

1974 yılı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de destek verdiği iki bölgeli, iki kesimli federal çözüm modeli
1977 ve 1979 yıllarında iki toplum tarafından kabul edilmiş olup, Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanmıştır. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti 1974 yılından sonra Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olarak sistematik şekilde adaya nüfus
taşıyarak demografik yapıyı bozmuş, 1983 yılında ise adanın bütünlüğüne aykırı olarak ayrı devlet ilan ettirerek,
Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukukun dışına itilmesinin önünü açmıştır.

Kıbrıs Türk toplumu içinde bulunulan durumdan çıkışın iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm olduğuna
inandığından dolayı gerek Annan Planı’na gerekse de çözümle ilgili Birleşmiş Milletler süreçlerine destek vermiş, en
son 11 Şubat 2014 tarihinde varılan yazılı anlaşmaya da destek vermeye devam etmektedir. Annan Planı referandumu

sonuçları Türkiye cumhuriyeti Devleti tarafından
uluslararası alanda kullanılmaktadır. Ancak
TC’nin gümrük birliği uğruna, Kıbrıs Cumhuri-
yeti’nin AB’ye tek taraflı kabul edilmesine onay
vermesi ile Kıbrıslı Türkler siyasi rehine haline
getirilmiştir

Gelinen durumda adada yaratılan ayrılıkçı
statükonun devamını öngören iki devletli çözü-
mün tezinin Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası
hukuktan daha da dışladığı 1983 yılından beri ya-
şanan tecrübe ile öğrenilmiştir. Sizin Kıbrıs Türk
toplumunu uluslararası hukukun dışına iten öne-
rileri masaya getirmenizi şiddetle reddederiz.
Ayrı devlet tezi, altında imzanız olan Kıbrıs

Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarına ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğu gibi, Kıbrıs Türk toplumunun
1960’ta kazandığı uluslararası haklarını da tamamen ortadan kaldıran bir öneridir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenlerin ve öngörüsüz Kıbrıslı Türk siyasetçilerin maceracı milli politikalarının
acısını toplum olarak çekmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tanımadığını söylediği Kıbrıs Cumhu-
riyeti’ndeki Kıbrıslı Rumlarla her türlü kültürel ve sportif faaliyeti sürdürürken, Kıbrıs Türk toplumu ile hiçbir resmi
spor etkinliği bile yapmamaktadır.

Bu gerçekler ortada dururken, laik, demokrat batı kültürü içinde uyumlu hoşgörülü bir toplumsal yapı geliştiren
bizlere yönelik Suudi Arap kültürünü din diye dayatan, din işlerini siyasete karıştıran ideolojik okul modellerini “halk
istiyor” diye uyduruk bir gerekçenin arkasında saklanarak dayatma yapmak siyasi irademize ve iç işlerimize müdaha-
ledir. Kıbrıs Türk toplumunun hoşgörülü toplumsal yapısı adamızda devam eden siyasi süreçlerde “dinin” asla bir ça-
tışma nedeni olmamasından anlaşıldığı gibi linç kültürümüz de hiçbir zaman olmamıştır.  Kıbrıs Cumhuriyeti
anayasasında bile eğitim işleri toplumlara bırakılırken, farklı bir ülkenin dışişleri bakanı olarak yaptığınız açıklama
diplomatik etiğe de uygun değildir.

Bir toprağın dostluğu üzerinde yaşayan insanların dostluğu ile ölçülür. Adamızın stratejik önemi ve zengin enerji
kaynaklarının sizin de dahil olduğunuz birçok ülkenin ilgisini çektiğini biliyoruz. Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünün
arkasında yatan temel nedenin de bu olduğunun farkındayız. Bu çerçevede yapılan açıklamaların karşılıklı saygı te-
melinde olması, dostluğu sürekli kılacaktır.

Özellikle “tek adam” söyleminiz de diplomatik dile yakışmayan bir söylem olup, siyasal iradeye müdahale anlamı
taşıdığı açıktır. 1963 yılından sonra Kıbrıs Türk toplumu tek adam yönetiminin ne anlama geldiğini, hukukun üstün-
lüğünün konuşulmasının bile yasak olduğu günleri yaşayarak kanı ve gözyaşı ile ödeyerek öğrenmiştir. Anlaşılan odur
ki, Türkiye’de bu model yeni denendiği için tecrübe eksikliğiniz olduğunu açıklamalarınızdan anlamaktayız. Bu çer-
çevede Kıbrıs Sorunu gibi bir konuda oluşan ve sizin de destek verdiğiniz çözüm çerçevesinin tek adamın karar verdiği
bir süreç olmadığını hatırlatır, Kıbrıslı Türklerin tek adam yönetimini asla benimsemediğini vurgularız.

Saygılarımızla,

Sendikal Platform içindeki Sendikalar;
Türk-Sen, Çağ-Sen, KTOEÖS, KTAMS, KTÖS, Basın-Sen, Daü-Sen, Daü-Bir-Sen,
Koop-Sen, Tel-Sen, El-Sen, BES, TES, Güç-Sen, Tıp-İş,
Destek veren Siyasi Örgütler: Yeni Kıbrıs Partisi
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17.04.2019
Milleti Temsil Ettiğini Zanneden Vekillerin Tavrı Kabul Edilemezdir.
Basın Açıklaması 

Milleti temsil ettiğini sanan vekillerin kendilerini yasaların ve toplumumuzun üzerinde gören tavırları kabul edile-
mezdir. Özellikle Kıbrıslı – Türkiyeli ayrımcılığı üzerinden beslenen bu zihniyetin sürekli bir şekilde etnik köken
ayrımı üzerinden yarattığı çatışma ortamı adanın kuzeyinde yaşayan insanlarımızı huzursuz etmektedir.

Şu net olarak bilinmelidir ki, anayasaya göre her bir birey yasalar ve kanunlar önünde eşittir. Herhangi bir makama
sahip olmanız sizin yasaların üzerinde olduğunuzu göstermez. Henüz daha milletvekili unvanı ile kendisini yasaların
ve toplumumuzun üzerinde gören bu şahısların daha yüksek bir makama gelmesi durumunda nasıl bir tavır halince
olacağını hayal bile edemiyoruz. Görevini laiki ile yapan polis memuruna karşı dahi tahammülü olmayan ve kişisel
sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak polis emekçisini taciz edip faşist kesimlerin hedef tahtası haline
getiren vekil sıfatlı bir şahsın bu tavrı kabul edilemezdir.

Demokrasi, farklılıklara hoşgörü ve saygı gibi değerlerden haberi olmayan, en önemlisi de etnik köken çatışması
üzerinden beslenen bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan her bir birey bu toplumun kültürüne
ve değerlerine saygı duymak zorundadır. Haddini aşıp bu toplumun kültürüne saldıran kişiler şunu net olarak bilmeli-
dirler ki, demokrasi kültürüne sahip bu toplum bireyleri atılan her şiddet, faşizm, ayrımcılık, bölücülük ve baskı gibi
anti demokratik adımlar karşısında  dimdik duracaklar ve ülkelerine, kültürlerine, değerlerine sahip çıkacaklardır.

Vatandaşlığı dahi tartışmalı olan ve ayrımcılıkla beslenenlerin ülkemizde yaratmaya çalıştığı kaos ortamı, etnik
köken ayırmaksızın bu topraklarda yaşayan ve bu toprakları vatan bellemiş insanlarımızın tepkisi ile karşılanacağından
ve gerekli hesabı bu zihniyetten soracağından en ufak bir şüphemiz yoktur. 

Buradan meclisteki tüm siyasi partilere çağrımız, toplumumuzda infial yaratan bu olay karşısında gereğini yerine
getirmeleri ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırarak yasadışı vatandaşlık konusunun ivedilik ve sami-
miyetle üzerine gitmeleridir.

Saygılarımızla,

Sendikal Platform 

KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS, Türk-Sen, Basın-Sen, Dev-İş, El-Sen, BES, HTSK, Çağ-Sen, Güç-Sen,
Koop-Sen, Tel-Sen, TES

13/05/2019
Özelde Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı Yasallaşmalıdır

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Girne Amerikan üniversitesinde çalışan öğretmenlerin yaşadıkları tam bir sömürü
düzenini gözler önüne sermektedir. 7 aydır maaşları tam ödenmeyen akademisyenlerin işe alındıklarından beri sosyal
sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları da yapılmamaktadır. Geçim derdine düşürülmüş, evlerine ekmek götürememe, işe
gelirken arabasına yakıt koyacak para bulamama, sağlık harcamalarında sigorta yatırımları yapılmadığından mağduriyet
yaşama durumunda bırakılan akademisyenler sendikasız, güvencesiz, sözleşme dahi yapılmadan çalıştırılarak tüm hak-
ları gasp edilmektedir. 

Emeklerinin hakkını diyalogla defalarca talep etmelerine rağmen maaşları ödenmeyip zor durumda bırakılan bu
öğretmenlerimizin bir kısmı grev yaparak haklarını aramaya çalıştıkları zaman ise karşılaştıkları baskı, şiddet, korkutma,
sindirme, mobbing ve ofislerinin kilitleri değiştirilerek derse girmelerini engelleme ve yerlerine başka öğretmenler ge-
tirilerek derslerinin ellerinden alınıp iş yapmalarına izin verilmeyerek istifaya zorlanmalarıdır.

Bu yasa dışılığa, voyvodalığa, sömürü düzenine ise çalışma bakanlığı, eğitim bakanlığı, devlet seyirci kal-
mıştır.

Asgari ücretin altında çalıştırılan, çıkışları dahi verilmeyip baskı ve mobbingle istifaya zorlanan bu öğretmenleri-
mize yapılanlar, bu ülkede teşvik verilen muafiyet uygulanan sermayenin insan hakkı ihlallerine göz yumulduğu, yok
sayıldığı bu düzende, çalışanlarına köle muamelesi yapan bu anlayışa karşı bu ülkeyi yönettiğini sananlar özelde sen-
dikalaşma ve toplu sözleşme hakkının yasalaştırılmasını sağlamak bir yana, mevcut yasal haklarının korunmasını dahi
sağlayamamışlar, özele destek iddiasıyla popülizmden öteye gitmemişlerdir.
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Bu ülkede tüm çalışanlara sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesiyle güvenceli çalışma hakkı, eşit adil yasal
hak ve insanca yaşayacak gelir sağlamak, 

tüm özel üniversite ve okulları denetlemek ihtiyacı vardır. 

Bunu sağlamak kurulacak hükümetin temel ödevlerinden biridir.

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)

20 Haziran 2019
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Kıbrıs’ın kuzeyindeki örgütlerden ortak basın açıklaması 

Basına ve Kamuoyuna,
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü, ülkelerinde hayatları ve özgürlükleri tehlikede olan, savaş ve zulümden kaçmak

zorunda kalan ve bu zorunlu yolculukları süresince ve sonunda yolları basķa coğrafyalarla, halklarla kesişen mültecileri
anlamak, hikayelerini, geride bıraktıkları ve yolda karşılaştıklarını duymak, tanıklık etmek, dirençleri ve cesaretlerini
onurlandırmak ve mültecilerle dayanışmayı yükseltmek amacını gütmektedir. 

Kıbrıs’ın kuzeyinde mülteci haklarına dair yerel yasal düzenlemeler ve politikalardaki eksiklikler, zorla yerinden

edilenlerin ada yarımıza gelmesi veya yollarının buradan geçmesinin önüne geçmiyor.  Mülteci çocuk, yetişkin, kadın
ve erkeklerin hakları sistematik olarak bizim dediğimiz topraklarda, bizim dediğimiz yasalar ve yöneticiler tarafından
ihlal ediliyor. 

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, sürgünsüz ve savaşsız bir dünyaya özlem duyan örgütler ve kurumlar
olarak, mültecilerin haklarının ihlal edilmesine bir son vermek amacıyla, yetkililere, aşağıda belirttiğimiz asgari dü-
zenlemeleri yapmaları için çağrıda bulunuruz:

1. Muhaceret kurallarına uygun olmayan şekillerde adamıza giriş yapmak zorunda kalan sığınmacıların, salt bu
temelde tutuklanması, cezai yargılamaya tabii tutulması ve hapsedilmesi uygulamaları acilen durdurulmalıdır. Savaştan
ve zulümden kaçmak dışında başka hiçbir seçenekleri olmayan insanların yasa dışı giriş veya bulunuşları sebebiyle
cezalandırılmaları ne vicdanlara, ne de uluslararası hukuka sığmaktadır.

2. Adamızda uluslararası korumaya erişmeye veya aile üyeleriyle birleşmeye çalışan sığınmacı ve mülteciler,
deniz ve hava limanlarında, insanlık dışı koşullarda,  uzun süreler boyunca alıkonmamalıdırlar.  Sığınmacı ve mülteciler
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buralardan geri çevrilmemeli, hayatları ve özgürlüklerinin tehlikede olduğu topraklara da geri gönderilmemelidirler.
Yasal ve güvenli seyahat yolları mültecilerin kullanımına açık olması halinde, güvenli bölgelere ulaşmak için insan
kaçakçıları ve tacirlerine başvurmak zorunda kalmayacaklar ve hayatlarını riske etmek zorunda kalmayacaklardır. 

3. Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden mültecilerin muhaceret statüleri güvence altına alınmalıdır. Birçoğu, mülte-
cilere ilişkin spesifik bir statü olmadığı için çalışma izni ile ikamet etmektedir. Bu da mültecilerin ihtiyaç duyduğu ko-
rumayı sağlamamaktadır. Çalışma izinlerinin iptali onlar için savaşa ve zulme dönme riski taşıdığından, her türlü haksız
çalışma koşuluna boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda, mültecilerin ikamet ettikleri statü ve içerdiği
hakların ele alınması zaruridir.

4. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı tüm göçmenleri etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
de mülteciler, siyasi ve kamusal alana git gide hakim olan toksik ve göçmen karşıtı söylemden etkilenmektedir. Bu
ayrımcı söylem ‘kendi gelenek ve kültürlerinin diğer grupların gelenek ve kültürleri karşısında daha değerli olduğuna
dair’ ve ‘birbirinden farklı olan grupların barış ve uyum içerisinde bir arada yaşamalarının mümkün olmadığına olan’
algılarda temellenmektedir. Birçok durumda mülteciler kaçak, suçlu, suç işleme potansiyeli olan, ülkeye maddi yük
ve sıkıntı veren, ülke güvenliği için tehlike teşkil eden insanlar olarak lanse edilmektedirler. Birçok başka durumda da
sadece şefkat ve dayanışmamızı değil aynı zamanda da kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için desteğimizi hakeden,
belirli ihtiyaçları bulunan insanlar yerine, acınması gereken zavallı, güçsüz ve fakir insanlar olarak resmedilmektedirler.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı tolere edilmemelidir. Tüm basmakalıp yargılar ve önyargılarımızı, bilinçlenerek, mül-
tecilerin bireysel hikayelerini dinleyerek ve onları tanıyarak aşmalıyız. 

Bu yıl, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde, bizler, hak ihlallerine karşı, evlerinden kaçmak zorunda
olanlar dahil, herkesin insan haklarının korunmasından taraf irademizi dillendiriyoruz!

Dünya Mülteci Hakları Günü bağlamında, #birliktedahagüzel isimli bir etkinlik düzenlenecek. 
Yarın, 21 Haziran, Cuma günü, Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı’nda, saat 18:30’da gerçekleşecek etkinlikte

“birlikte daha güzel” olduğumuzu belirteceğiz. Farklı coğrafyalardan yemekler, müzikler, sivil toplum örgütlerinin ça-
lışmalarına dair bilgi standları bulunacağı etkinliğe tüm halkımız davetlidir. Bize katılın ve mültecilerle dayanışın!
Çünkü yemek, müzik, eğlence, hayat, bu ada, #birliktedahagüzel ! 

Joined press release from organisations in the northern part of Cyprus on the occasion of 20th of June World
Refugee Day 

20th of June World Refugee Day aims to understand and hear the stories of refugees. Refugees are people who are
forced to flee their home countries because their lives and freedoms are in danger. Leaving behind all that’s dear to
them is not the only ordeal they’re faced with; they encounter immense hardships and risks in their quest for safety.
World Refugee Day is an annual call to honour their resilience and courage of refugees, listen to their stories, reaffirm
our support and express our solidarity with them.

In the northern part of Cyprus, shortcomings of domestic laws and policies do not prevent those, who have been
forcibly displaced, from coming to or crossing through here. The rights of refugee children, adults, women and men
are systematically violated in the land we call ours, by our laws and authorities.   

On the occasion of the World Refugee Day, we, organisations that long for a world where there are no wars and
no-one is forcibly displaced, call the authorities to take the following minimum measures: 

1. Practices that involve criminalisation of asylum seekers only by reason of entering our island without autho-
risation should immediately be stopped. Criminalisation of people who have no other choice than fleeing war and per-
secution, on account only of their irregular entry or stay is against both our conscience and the international law.

2. Asylum seekers and refugees that wish to access international protection or unify with their family members
residing in Cyprus should not be detained in transit at ports and airports for long periods of time. They should not be
refused entry and sent back to countries where their lives and freedoms would be in danger. If legal and safe pathways
were available to refugees, they would not have to resort to human smugglers and traffickers and risk their lives in
order to find safety. 

3. The immigration status of refugees residing in the northern part of the island should be secured. Due to lack
of a specific status for refugees, many reside with employment permits that do not ensure the full scope of protection
that refugees need. Upon cessation of the employment permit many refugees risk of being returned to war and perse-
cution. Meanwhile many of them face labour exploitation and poor working conditions. It is therefore imperative to
review the status of refugees and the rights pertaining thereto.

4. Racism and xenophobia are problems affecting all migrant communities. Refugees, in particular, are impacted
by an increasingly toxic and anti-migrant rhetoric which prevails in the political and public discourse. This divisive
rhetoric is based on the perceptions that one’s own tradition and culture is more important than others’; that ‘different
cultures cannot live together’. In many cases refugees are portrayed as criminals, illegals, terrorists and as people
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posing threat to national security or a burden on the national economy. In other cases, they are portrayed as the weak
and poor who are to be pitied, instead of people in need who deserve not only our compassion, but also our support to
stand on their own feet. Racism and xenophobia should not be tolerated. We shall all address our stereotypes and pre-
judices by staying informed, by listening to individual stories of refugees and by getting to know them. 

On this World Refugee Day, let's all voice our determination to put an end to human rights violations and to improve
the protection of human rights of all including those who were forced to flee their homes. 

In the context of World Refugee Day, we are organising an event titled #bettertogether. 
The event will take place tomorrow, on the 21st of June, Friday, in Lefkeliler Inn, in Nicosia at 18:30 and we are

saying that we are “better together”. During the event there will be food and music from different parts of the world
as well as information stands of NGOs and civil society organisations. Join us and take part in this event and express
solidarity with refugees. Food, music and fun unites all! 

İmzacı Örgütler / Signatory Organisations
• Avrupa Akseniz Sanat Derneği (EMAA) - European Mediterranean Art Association
• Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) - Revolutionary Trade Unions Federation
• Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) - Eastern Mediterranean University

Union of Academic Staff
• Evrensel Hasta Hakları Derneği - Universal Patients’ Rights Association 
• Kadın Eğitimi Kolektifi (KEK) Women’s Education Collective 
• Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi - Human Rights Committee of Cyprus Turkish Bar Asso-

ciation 
• Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği - Turkish Cypriot Journalist Association
• Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) - Cyprus Turkish Secondary School Teachers’

Trade Union
• Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) - Cyprus Turkish Teachers’ Trade Union 
• Kuir Kıbrıs Derneği - Queer Cyprus Association
• Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM) - Famagusta Youth Centre Association
• Mesarya Kadınları İnisiyatifi - Mesarya Women’s Initiative
• Mülteci Hakları Derneği - Refugee Rights Association 
• VOIS (Uluslararası Öğrencilerin Sesleri) Kıbrıs - VOIS (Voices of International Students) Cyprus
• SOS Çocukköyü Derneği - SOS Children's Village Association
• Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) - 
• Association for Historical Dialogue and Research 

4 Temmuz 2019
Ortak Basın Açıklaması 
UBP-HP Hükümeti ilk icraat olarak kanun gücünde kararname ile ve hiçbir sendika ile istişare yapmadan “tasarruf”

gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin, sosyal sigortalıların yasal olarak alması gereken “Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden”
%2 kesinti yapma kararı vermiştir. 

Konuyu değerlendiren Sendikal Platform şu kararları üretmiştir; 
5 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da başbakanlık önünde sendika yönetim kurulları düzeyinde protesto eylemi

gerçekleştirip, basın açıklaması yapacaktır. 
Hükümetin aldığı karar anayasa ve yasalara aykırı olup, bu dayatma karar yargıya taşınacaktır.
Çalışanlardan ve emeklilerden yapılacak olan kesintilerin ranttan ve teşviklerden geçinen, ganimetçi sermayeye

aktarılacağı gerçeğinden hareketle, emek düşmanı UBP-HP Hükümeti’ne karşı sokakta en geniş demokratik mücadele
örgütlenecektir.

Kamuoyuna Saygılarımızla

Sendikal Platform 

04.07.2019
ÖRGÜTLERDEN ORTAK BİLDİRİ

Aşağıda imza sahibi sivil toplum örgütleri olarak bir araya gelme amacımız Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi bölgemizin
planlı bir şekilde gelişmesine destek olmaktır.

Biliyorsunuz ki, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarına ve bölgede çıkan Emirname’ye ilk günden
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beri destek veriyoruz. Konu ile ilgili yapılmış çalıştaylara, halkı bilgilendirme toplantılarına katıldık ve görüşlerimizi
ilettik. Bunu yaparken de amacımız geleceğe ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda sürdürülebilir şehirler bırakmaktır.

Son bir yıldır bölgemizin inşaat şantiyesi halini alması bizleri düşündürmektedir. Emirname sonrası da yeterli
altyapısı bulunmayan düzensiz yapılaşma daha da hızlanmıştır. Düzensiz yapılaşmanın bu şekilde devam etmesi du-
rumunda çıkarılan Emirname anlamını yitirecek, şu an çalışılan İmar Planı da büyük zarara uğrayacaktır.

Biliyorsunuz ki, 2019 sonunda Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Maalesef bu süreçte tüm paydaşların hakkaniyetli bir şekilde rol alamadığını gözlemlemekteyiz. Bir süredir bölgemizde
devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alamamamız ve çevremizde hızla büyüyen inşaatların yarattığı tedirginlik bizi bir
araya getirdi. Sivil toplum örgütleri olarak aşağıda sıralayacağımız maddelerde hemfikir olduk. Yapılan imar planı
çalışmasının daha önceki toplantılarda fikir birliğine varıldığı şekilde sonuçlanmasını ısrarla talep ediyoruz. Aşağıda
sıralayacağımız maddeler bizlerin kırmızı-çizgileridir ve bunun dışında yapılacak olan çalışmayı kabul etmeyeceğiz. 

Taleplerimiz;
Plan yapılırken birinci öncelik kamu yararıdır.   Kamu yararı yerine belli çıkar çevrelerinin taleplerini ön1

planda tutan bir plan çalışmasını kabul etmeyeceğiz.
Bölge için ilk yayınlanan Emirname’de çizilen imar sınırının dışına çıkılmamalıdır. Yaygın ve dağınık bir2

şekilde gelişen bölgenin daha kontrollü bir hal alması, imar planlarının temel amaçlarından biridir. Yaygın ve
dağınık kent gelişimi belediyelerimizin kent hizmetlerini sekteye uğratmaktadır.. Kişi başına düşen altyapı
maliyetleri artmakta ve karşılanamaz hale gelmektedir. Gelecek nesiller hiç bir zaman çözemeyecekleri ciddi
çevresel ve sosyal altyapı sorunları ile yüzyüze bırakılmaktadır. 

Bilindiği gibi, imar planları 5 yılda bir revize edilir. Eğer 5 yılın sonunda yeni imar alanlarına ihtiyaç3
duyulursa, kontrollü bir şekilde bu alanlar açılabilecektir. 

Kaçak yapılar hemen durdurulmalıdır.4
Çevre Etki Değerlendirme raporu olmadan devam eden binalar hemen durdurulmalıdır.5
Şehir Plancıları Odası tarafından alınan ara emrine uyulmalıdır.6
Ülkesel Fizik Plan’a bağlı kalınarak çalışmalar yürütülmelidir.7
Kıyı şeridimiz, orman arazilerimiz, dere yataklarımız, göllerimiz, verimli tarım topraklarımız, sulak8

alanlarımız, Tarihi Kültürel Mirasımız vb. mutlak şekilde korunmalıdır.
Bakanlar Kurulu tarafından İskele’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne verilen alan orman arazisidir. Emir-9

name’de de bu alan imar sınırının çok uzağındadır. Bu bölgenin imara açılması yerine Üniversite’ye imar
sınırı içinde arazi verilmesi ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan çok daha olumlu bir karar olacaktır.   Ayrıca
İskele’de Üniversite açılıp bölgeye ekonomik katkı sağlama fikri olumlu görünse de şehrin dışındaki bir
üniversitenin bölge insanına fayda sağlaması mümkün olmayacaktır.

Yapılacak plan ile mevcut ve yeni yapı alanlarında yeterli sosyal ve çevresel altyapı imkanları10
sağlanmalıdır. Yeterli sosyal ve çevresel altyapı imkanı sağlanmadan yeni yapılaşmalara onay verilmemelidir.
Altyapıdan yoksun olarak, sadece bina yaparak sürdürülebilir gelişme sağlamak mümkün değildir. Bölgeler-
imizde okul, kanalizasyon, trafik, yaya ulaşımı, toplu taşıma, bisiklet yolu, yeşil alan, park, denizin kirlenmesi
vb. birçok altyapı-üstyapı problemi vardır. Yapılacak olan planın bunları çözmesi hedeflenmelidir.

İnşa edilecek yapıların yükseklikleri, yoğunlukları belirlenirken altyapı-üstyapı ve çevre yapılar dikkate11
alınmalıdır.

Şehirlerimiz içindeki askeri alanların ilerde kamu yararı için kullanılması için çalışmalar yapılmalıdır.12
Mağusa Suriçi’nin canlanması için çalışmalar yapılmalıdır.13
Cittaslow şehir olan Yeniboğaziçi’nin planlaması yapılırken bu cittaslow kriterleri dikkate alınmalıdır.14

Hızla yükselen binaların arasında cittaslow özelliğinin bu bölgede kaybolacağını düşünmekteyiz.
Planın içerisinde nüfus planlamasına da çok dikkat edilmelidir.15
En kısa zamanda İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi yöneticileri ve teknik ekibi ile toplantı16

talebimiz vardır.

13 Temmuz 2019
Sendikal Platform olarak Hayat Pahalılığı Kesintisine Dava

15 Temmuz 2019, Pazartesi günü saat 11:00’de Sendikal Platform olarak, Hükümet’in,  kamu çalışanlarının,
emeklilerin ve sigortalıların hayat pahalılığı ödeneğini yeniden düzenleyerek yüzde 2 kesintiye gitmesi yönünde aldığı
kararın iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalandı.

Platform, hayat pahalılığının yüzde 2 az ödenmesi için çıkardığı Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulu
tarafından değil Cumhuriyet Meclisi tarafından alınması gereken bir karar olduğunu; ekonomik tedbir kapsamında
başka karar alınmadan hayat pahalılığından kesintiye gidilmesinin de doğru olmadığını belirtti.
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Yüksek İdare Mahkemesi’nde davanın dosyalanmasının
ardından Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil basına
açıklama yaptı. Elcil, “hükümetin ülkeyi iyi
yönetmediğinden mali açıkların kapatılması için emekçinin
ve emeklinin cebine el atmayı seçtiğini” söyledi.

Hayat pahalılığı ödeneğinde kesintinin Cumhuriyet
Meclisi’nde ele alınması gereken bir konu olduğunu ancak
Bakanlar Kurulu’nun kesintiyi yasa gücünde kararname ile
yapma kararı aldığını ifade eden Elcil, hayat pahalılığından kesinti yapılmasına ihtiyaç olmadığını, devletin seyrüsefer
harçlarından 82 milyon, Sanayi Bölgesi kiralarından da 5.5 milyon TL alacağı bulunduğunu, daha pek çok alacak
varken Bakanlar Kurulu’nun kolay yolu seçtiğini ifade etti.

Yüzde 2’lik kesintinin, Türkiye ile imzalanması gündemde olan yeni ekonomik iş birliği anlaşmasının bir parçası
ve bir başlangıç olduğu,iş birliği anlaşmasında 2020’de hayat pahalılığının dondurulması, maaş ve ücretlerde düzen-
lemeler; limanlar, Telekomünikasyon Dairesi ve Elektrik Kurumu’nun, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşlarına
peşkeş çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye’den gelecek talimatlarla ülkenin gelişiminin söz konusu olmadı, Türkiye’nin 462 milyar dış Dolar borcu
olan ve paketlerle yönetilen bir ülke olduğuna dikkat çekildi.

Böyle bir ülkeden gelecek “paketlerle” gelişme sağlanabileceği düşüncesinin veya Türkiye para versin düşüncesinin
yanlış olduğu vurgulandı.

BUNU YAPAN YİNE SİZSİNİZ!
1-) 2011’de 14.72 HP’yi dondurup VERMEYEN,
2-) 2011 öncesi ve sonrası MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI arasında sadece 182 TL’lik, 2011 öncesi ve sonrası

öğretmen maaşlarında 1.342 TL’lik FARK YARATAN,
3-) Çalışanların, Emeklilerin HAKLARINI GASP ETMEYİ sürdüren ve bunu kendinde hak gören,
4-) Özel sektör çalışanlarını, asgari ücretlileri, sendikasız, güvencesiz, AÇLIK SINIRI ALTINDA çalışmaya

MAHKÛM ETMEYİ SÜRDÜREN,
5-) Sermayeye DOKUNMAYAN, teşvikleri, muafiyetleri, ÖRTÜLÜ ÖDENEKLERİ yok sayıp, TASARRUFU

bordro mahkûmlarının SIRTINA YÜKLEYEN,
YİNE SİZ ! 
ÜZERİMİZE KÂBUS GİBİ ÇÖKMEKTEN VAZGEÇİN
BUNA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ BİLİN!
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5 Temmuz 2019
Çalışanların ve Emeklilerin Haklarına Göz Dikenlerin Karşısına Çıkmaya Devam Edeceğiz

UBP-HP Hükümeti ilk icraat olarak kanun gücünde
kararname ile ve hiçbir sendika ile istişare yapmadan
“tasarruf” gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin, sosyal
sigortalıların yasal olarak alması gereken “Hayat
Pahalılığı Ödeneği’nden” %2 kesinti yapma kararı
vermiştir.

5 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da başbakanlık
önünde sendika yönetim kurulları düzeyinde protesto
eylemi gerçekleştirildi, basın açıklaması yapıldı.

Sendikal Platform ayrıca şu kararları üretmiştir;
• Hükümetin aldığı karar anayasa ve yasalara

aykırı olup, bu dayatma karar yargıya taşınacaktır.
• Çalışanlardan ve emeklilerden yapılacak olan kesintilerin ranttan ve teşviklerden geçinen, ganimetçi sermay-

eye aktarılacağı gerçeğinden hareketle, emek düşmanı UBP-HP Hükümeti’ne karşı sokakta en geniş demokratik mü-
cadele örgütlenecektir.

Protesto Eyleminde okunan basın bildirisinin tam metni:
UBP-HP Hükümeti ilk icraat olarak kanun gücünde kararname ile ve hiçbir sendika ile istişare yapmadan, “tasarruf”

gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin ve sosyal sigortalıların yasal olarak alması gereken Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden
%2 kesinti yapmaya karar vermiştir.

Geçmişte çalışanların maaş ve ücretlerine göz dikerek kesintiye gitmeyi alışkanlık haline getiren ve hak gasbında
sabıkalı UBP, yanına dürüst temiz siyaset diyerek topluma yalan söyleyen HP’yi de alarak çalışanların ve emeklilerin
haklarını çalmaya kararlı görünmektedirler.

Bizler öncelikli olarak “Asgari Ücret Tesbit Komisyonu”nun acilen toplanıp açlık sınırında yaşayan emekçilerin
aldığı asgari ücretin de yeniden belirlenmesini ısrarla talep etmekteyken, UBP-HP hükümeti çalışanları, emeklileri ve
sosyal sigortalıları soymaya yönelmiştir.

2010 yılında geçirdikleri Göç Yasası ile gençlerin maaşını ve geleceğini çalan UBP aynı zamanda 2011 yılında
%14,72’lik Hayat Pahalılığı Ödeneği’ni de gasp etmiştir. Bu da yetmezmiş gibi Türk Lirası kullanmadan dolayı maaş
ve ücretler TL’nin devalüasyonu yüzünden döviz karşısında %40 oranında erimiş, iğneden ipliğe, akaryakıttan, elektriğe
su ücretlerine kadar herşey %100’ü aşkın oranda pahalanmıştır. Bu gerçekler ortada iken denk bütçe ve tasarruf söylem-
leri ile yapılmak istenenin çalışanlar ve emeklilerden kesinti yapıp, rant ve teşviklerden beslenen ganimetçi sermayeyi
beslemektir.

UBP-HP Hükümeti’nin kurulma aşamasında Ankara’daki AKP yetkililerinin ayağında gidip, dörtlü koalisyon
hükümetini gammazlayan bu çevrelerin gerçek amacı UBP-HP Hükümeti’nin bu ilk icraatı ile ortaya çıkmıştır. Turizm
teşviki, ihracat teşviki ve her türlü avanta ile devletin sırtına asalak olanlar, çalışanlardan ve emeklilerden yapılacak
olan kesintilerle, muafiyet ve aflarla destek olunmasının tek bir hedefi olabilir o da, UBP ve HP’nin seçim dönemlerinde
ganimetçi sermayeden alınan maddi destekle oy avcılığı yapmalarıdır.

Emek ve çalışan düşmanı bu iki parti denk bütçeden ve tasarruftan bahsederken savunma bütçemizin dışında olan
ve 17 aydır TC tarafından ödenmeyen 400 milyar TL’yi aşkın harcamalarından doğan alacaklarını bahsetmemektedir.
Hükümete gelene kadar “biz Türkiye’den para alırız” gibi dilenci söylemlerini dillerinden düşürmeyen UBP-HP
hükümet yetkilileri hak ettiğimiz bu ödemeleri bile almaktan acizdirler.

Bilinmelidir ki, çalışanların ve emeklilerin haklarına göz dikenlerin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bu işbirlikçi
hükümeti kuranın ve Kıbrıs Türk toplumunun fakirleşmesini adadan göç etmesini, bağımlılığın artmasını hedefleyenin
AKP Hükümetlerinin olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, para uğruna, asimilasyon, entegrasyon politikalarının Kıbrıs Türk toplumuna
uygulanmasına uğraş veren UBP-HP Hükümeti ile ranttan, teşviklerden ve ucuz emek sömürüsünden beslenen
ganimetçi sermaye bizi karşısında bulacaktır.

Saygılarımızla,
Sendikal Platform
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10 Temmuz 2019
Sendikal Platform olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimleri istifaya davet edildi

Sendikal Platform tarafından
yapılan basın açıklamasında, 6 Temmuz
2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın katılımıyla yapılan ekonomi
konulu toplantılara davet edilen
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söz
hakkı verilmemesine tepki gösterildi.

“Görüleceği üzere Ticaret ve Sanayi
Odası yetkilileri teşvik ve ranttan daha
çok yararlanmak için, kısacası para
uğruna, Kıbrıs Türk toplumunu yok
oluşa sürükleyen dayatmalara alet
olmayı seçmişlerdir.

İçinden çıktıkları toplumu yok etmek isteyenlerle el ele, kol kola daha çok rant ve para için işbirliği yapanların bu
ülkeye verecekleri hiçbir şey yoktur. Bugüne kadar, ucuz işgücü ve köle çalıştırmak için adamızın kuzeyine nüfus
aktarılmasına göz yumanlar, zarar gösterip vergi vermekten kaçanlar, sendikalaşmaya karşı çıkanlar, asgari ücreti
sefalet ücretine dönüştürenler yine bu çevrelerdir. Seçim dönemlerinde teşvik ve rant düzeninin devamı için siyasi par-
tilere, emekçilerin haklarını gasp ederek elde ettikleri servetlerinden para aktaranlar da bunlardır.

Bu çerçevede, Sendikal Platform’un, toplumsal faydayı düşünmeyenleri, para ve çıkar uğruna kendi toplumuna
sırtını dönenleri boykot etmeyi gündemine aldığını vurgular, Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerini derhal istifaya davet
ederiz.”

25 Temmuz 2019
Sendikal Platform: Asimilasyon ve Entegrasyon Politikalarına Karşı Çıkacağız
Ankara Hükümeti tarafından siyasi amaçlarla dayatılan ve yerli işbirlikçi UBP-HP hükümeti tarafından koltuk ve

para uğruna imzalanan paketi şiddetle reddederiz. 
Konuyu değerlendiren sendikalarımız, paketin Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, kimliğine, kültürüne ve toplumsal

varlığına dönük bir tehdit olarak görmektedir. Bu paketin içeriğinde emekçilerin kazanımlarını yok etme, Kıbrıs Türk
toplumunu fakirleştirme, toplumsal varlıklarımıza peşkeş çekme, ganimetten ve ranttan beslenenleri zengin etme, genç-
lerin ülkeden kaçışını teşvik etme, eğitimi gericileştirme ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine ipotek koyma
gibi dayatmalar vardır.

Bu çerçevede Sendikal Platform asimilasyon ve entegrasyon politikalarına karşı çıkarak, Kıbrıs Türk toplumunun
insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve Federal Birleşik Kıbrıs’ta
onurlu yerini alması için tüm halkımızı önümüzdeki günlerde organize edilecek “toplumsal varoluş için genel grev
ve genel direnişe” destek vermeye çağırırız.

Saygılarımızla

Sendikal Platform 

05/08/2019
KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN YOK OLUŞUNA NEDEN SİZSİNİZ

Ülkemizde yaratılan eşitsiz adaletsiz düzene çıkarınız uğruna çanak tutan uygulayan ve devamı için uğraşan SİZ,
Dayatılan paketlere politikalara talimatlara boyun eğen uygulayan SİZ,
Taşıma nüfus sorununu yok sayan,
Anayasayı, yasaları hiçe sayan,
Anayasanın defalarca delinmesine seyirci kalan, laik, bilimsel, çağdaş olmayan eğitim dayatmasının, koordinasyon

ofisinin anayasal olduğunu savunan,
Ülkemizin kurumlarının yönetimlerine başka ülkenin vatandaşlarının el koymasını kabul eden,
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TC elçiliği eliyle kurdurulan, eylemleri organize edilen vakıf, dernek, parti, sendika, sözde sivil toplum örgütlerine
izin veren faaliyetlerine göz yuman,

Öldürülmemize, bölünmemize, soyguna, tecavüze, şiddete, gaspa uğramamıza koltuk uğruna ses çıkarmayan SİZ,
Topraklarımızı, kurumlarımızı, denizlerimizi, dağlarımızı, yandaş TC sermayesine casino, otel, üniversite, gece

kulübü için peşkeş çeken SİZ,
Toplumumuzun üretimden koparılmasına TC tarafından açık pazara dönüştürülüp tek taraflı, ithalata dayalı hale

getirilmesine, ülke ekonomisinin TL kullanımına mahkûm edilmesine boyun eğen SİZ,
Teşvikler, muafiyetlerle aflarla sermayeyi destekleyen,
Çıkardığınız yasalarla çalışanları bölen haklarını gerileten, gençlerimizin göç etmesine neden olan SİZ,
Mahkemelere, yargıçlara, basına, topluma ideolojik politikaları dayatma, şiddet, güç kullanma, demokratik

değerlerimizin ve özgürlüklerimizin tehdit altında bulunmasını, dozu gittikçe artırılan dönüştürme çalışmalarını
görmezden gelen ve hatta destekleyen SİZ,

Temel kamusal hizmetlere yatırım yapmayan bütçe ayırmayan, halka ait kurumların özelleştirilmesini sağlayan
SİZ,

Kıbrıs Türk toplumunun eşit siyasi bir varlık olarak kendi ülkesinde kendi kendini yönetme talebini görmezden
gelen, arkasında duramayan, liderinin bypass edilmesine göz yuman, olanak sağlayan,

Yıllardır kurdurulan, bozdurulan, siyasi iradeden yoksun, hükümetçilik oynayan SİZ,
Asimilasyon entegrasyon politikalarına izin veren,
Çözüm, barış yerine savaş çığırtkanlığı yapan veya sessiz kalan siz,
Okul değil cami, külliye yapan, devletin, laik bilimsel okullarında yasadışı şeriat müfredat programların uygulanma

dayatmasına boyun eğen, koordinatör adı altında yasal olmayan kadroların atanmasını savunan yine SİZSİNİZ.
Sizin için dün dündür bugün bugün olabilir ancak biz sizleri çok iyi tanıyoruz. Ülkemizi yönettiğini düşünen sizler

vali atamasına, Kıbrıs Türk toplumunun tahakküm altına alınarak yok olmasına destek
verenlersiniz. Sizlerin yüzümüze bakacak yüzünüz yoktur.

Sendikamız yarattığınız ve kalıcı hale getirmeye çalıştığınız bu düzende hem sizinle hem de sizi yönetenlerle mü-
cadeleye devam edecektir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu a.

19/08/2019
Tiyatroda Yaşanan Son “Tiyatro” 

Devlet tiyatrosunda sahnelenmeye hazırlanan oyunun yasaklanması ülkemizde demokratik değerlerin ortadan kal-
dırılması, kültürel kimliğimize yönelik asimilasyon,  baskı, susturma, sindirme politikalarıyla toplum mühendisliği
dozunun artırılması anlamına gelmektedir. 

Bu asla kabul edilebilir değildir.
Bireylerin özgürlük ve sorumluluk bilinci sanatla gelişir. Biat eden, sorgulamayan, özgür olmayan toplumlar ko-

laylıkla yönetilir ve hedeflenen şekle sokulabilir. Bunun örnekleri demokrasiyi hazmedememiş, baskıcı, ideolojik he-
deflerini hayata geçirmeye çalışan diktatörlük rejimleriyle tarih boyunca kendini göstermiştir.

Ülkemizde liyakat yerine siyaseten atamalar, kurumlarımızda elçilikten görevlendirilen memurlar biz Kıb-
rıslı Türkleri şekle sokmak için işbirliği içinde çalışmaktadır.

Siyaseten atananlar yeri geldiğinde işbirlikçi, yeri geldiğinde kraldan fazla kralcı olacak şekilde davranmakta ve
koltuk uğruna dayatma ve baskılara göz yummakta toplumsal yok oluşumuza destek vermektedir. 

Bu kadar cami yapılmışken ibadeti sokakların işgal edilerek yapılması, şiddet, linç, baskı, sansür, engelleme ile
ifadenin ve düşüncenin dahi kontrol altına alınmaya çalışılması, anayasaya aykırı bir sistemin, müfredatın ve eğitim
modelinin her şekilde dayatılması, belli çevrelerin oluşturduğu aynı politikaların göstergesidir ve bunun adı toplum
mühendisliğidir.

Tiyatroda yaşanan son ‘tiyatro’ aslında oluşturulmaya çalışılan yapının toplumumuza ve çocuklarımıza her
türlü yöntemle ve aracı kurumlarla ya da direk olarak hedeflenen insan modelinin pedagojik yüklemesi örnek-
lerinden biridir.
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Buna böyle bakılması gerekirken hala laf ebeliği yapan, işbirlikçiliğe hizmet eden ve olayların kendisini değil biçim
ve içeriğini, nüanslarını tartışan anlayışlar bu politikaların değirmenine su taşımaktadır. Bu böyle bilinmelidir.

Sanat özgürlüktür, sanatçı özgürdür.

Sanatımıza, sanatçımıza, dilimize, dinimize, kültürümüze, eğitimimize, demokratik değerlerimize, özgürlüklerimize
taşlarla saldıran, kitapları yasaklayan, tiyatro oyunlarımızı sansürleyerek biz Kıbrıslı Türkleri baskılara karşı durmaktan
engellemeye çalışanlar bilmelidir ki; bizi susturamayacaksınız, zincire vuramayacaksınız, 

dönüştürmeyi, yok etmeyi başaramayacaksınız, 
izin vermeyeceğiz !

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

21 Ağustos 2019 
Sendikal Platform: “YOK OLUŞA HAYIR !”

Sendikal platform olarak 21 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye de imzalanan İktisadi ve Mali işbirliği ekonomik yıkım
paketi ile ilgili ortak basın açıklamamız gerçekleşti.

9 Eylül 2019
Sendikal Platform Basın Açıklaması 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sömürge bakanı gibi Karpaz’a yaptığı ziyarette ırkçı, ayrımcı,

çözüm karşıtı ve Kıbrıslı Türkleri aşağılayan beyanları AKP’li yöneticilerin Kıbrıs’la ilgili gerçek düşüncelerini ortaya
koymaktadır. Bu açıklamalarda Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesi yok sayılmakta, karar verenin Türkiye olduğu
vurgulanmaktadır. 

Bu toplantının Karpaz’da yapılması Kıbrıslı Rumlara siyasi mesaj verme amacı taşıdığı gibi, TC Elçiliği tarafından
kurdurulan siyasi partilere oy toplama amacı taşımaktadır. Sn. Çavuşoğlu “benim vatandaşlarım” söylemi ile Kıbrıs’ta
demografik yapıyı bozduklarını açık açık ifade etmekte ve buraya yerleştirilen TC vatandaşlarını siyasi bir argüman
olarak görmektedir. Uluslararası hukuğu hiçe sayan ve AB toprağı üzerinde XXI. Yüzyılda fetihçi-sömürgecilik
anlayışının Türkiye tarafından devam ettirildiğini göstermektedir. Mağusa’da Tel-Sen’e ait binada konsolosluk açmak
aslında yayılmacılığın, sömürgeciliğin ve Kıbrıslı Türk yöneticilerin kukla olduğunu bir kez daha göstermek için
yapılmıştır.  
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Sn. Çavuşoğlu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Antlaşmalarında “garantörlük sorumluluğunun” Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve anayasasını garanti ettiğini unutmuş görünmektedir. Garantörlük sadece
Kıbrıslı Türklerin güvenliğini kapsamamakta olup, adanın bütünü ile tüm toplumları kapsamaktadır. Sn. Çavuşoğlu
garantörlük söylemi ile adanın kaynaklarında gözü olduğunu ve adanın bütününü istediğini gizlemeye çalışmaktadır.
Garantörlüğün değiştirilmesi ile ilgili görüş sunanları “vatan hainliği” ile suçlayacak kadar kendinden geçen
Sn. Çavuşoğlu, Crans Montana’da garantörlük sisteminin değişmesi ile ilgili kendisinin görüş verdiğini de çok
çabuk unutmuştur. Anlaşılan odur ki, gelen uluslararası baskı karşısında “Türkiye’nin çözüm istemediği” garantörlük
söyleminin arkasında saklanılarak yapılmaktadır.  

Bilinmelidir ki, Kıbrıs bizim vatanımızdır ve onu birleştirmek, sömürgecilere karşı çıkmak, çözüm ve barış
istemek bizim temel görevimizdir. Bu mücadelede uluslararası hukuğun ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bize
kazandırdığı toplumsal hakları sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğimizi vurgular, bu konuda sessiz
kalan siyasi partileri de toplumsal haklara ve sömürgecilere karşı göreve davet ederiz. 

Saygılarımızla.

Sendikal Platform 

23 Eylül 2019
Sendikal Platform Basın Açıklaması 

AKP Hükümeti ile UBP-HP koalisyon hükümeti arasında geçtiğimiz Temmuz ayında 750 milyon TL vaadi ile
imzalanan protokol ile Kıbrıs Türk toplumunun kamusal varlıkları TC sermayesine peşkeş çekilirken toplum içinde
bir çatışma yaratmak da hedeflenmektedir. 

Asimilasyon ve entegrasyon siyasetinden asla taviz vermeyen AKP Hükümeti, kağıt üstünde 750 milyon kaynak
aktaracağım sözü ile UBP-HP Hükümet yetkilileri ile alay etmektedir. Bir yandan onbinlerce insanı adanın kuzeyine
aktarır ve kolordunun 17 aydaki 680 milyon TL’lik savunma harcamalarını bizim sırtımıza yıkarken, diğer
yandan ise 750 milyon TL’lik vaadini de “yargıda reform ve beş yıldan fazla kuzey Kıbrıs’ta yaşayan TC
vatandaşlarının tümüne vatandaşlık verilmesi” şartına bağlamıştır. 

Üç ayı aşkın bir süreden beri görev yapan UBP-HP Hükümeti tüm maaş ve giderlerle birlikte Türkiye
Cumhuriyeti’nin sorumluluğunda olan kolordunun giderlerini de karşılamak zorunda bırakılmıştır. UBP-HP
Hükümeti’ne vaat edilen 750 milyon TL’nin bir miktarının verildiğini kabul etsek bile, kolordu için harcanan
680 milyon düşünüldüğünde, bu hükümetin 70 milyon TL’ye ülkeyi TC’ye peşkeş çektiği açıktır.

AKP’ye dilenci edebiyatı yaparak para istemenin hiçbir anlamı olmadığı gibi yağcılıkla  Ankara’dan para koparmak
da artık tarihe karışmıştır. 18 aydan beri TC’den bir tek kuruş para almadan hem taşınan nüfusun hem de kolordunun
giderlerinin tamamı yerel kaynaklardan karşılandığı gerçeğini UBP-HP hükümetinin artık görmesi şarttır. 

Bu gerçekten hareketle “özelleştirme adı altında dayatılanların, kamusal kaynakların TC sermayesine peşkeş olduğu,
daha çok vatandaş yapılarak ülkemizin kolonileştirildiği, yargının işleyişinin değiştirilerek, Türkiye’de olduğu gibi
diktatörlük rejimi yaratılmak istendiği UBP-HP hükümeti yetkilileri tarafından görülmelidir. Bununla birlikte meclis
çoğunluğuna dayanarak UBP-HP hükümetinin dayatılanları ileriye taşıması halinde bunun toplumsal bir çatışmaya
dönüşeceği açıktır. Çatışmadan en karlı çıkarılmak istenenin ise ırkçılık ve etnik kökene bağlı siyaset yapan ve TC
yetkilileri tarafından kurdurulan siyasi parti olduğu görülmektedir. 

Bu gerçeklerden hareketle UBP-HP hükümetini dilenci edebiyatı yaparak AKP’den para istemekten
vazgeçmeye, bütçemizden TC’nin kolonicilik faaliyetleri için harcanılanları bile karşılayamayan para karşılığı
imzalanan protokolü iptal etmeye, Sendikal Platform’un hazırladığı 90 maddelik önerileri görüşmek ve kendi
kendimizin yöneteceği bir ülke yaratmak için masaya davet ederiz. 

Biz ülkemiz için her türlü özveriye hazırız! Ya Siz!

Sendikal Platform

1 Ekim 2019
Sendikal Platform Basın Açıklaması
UBP-HP Hükümeti tam bir işbirlikçi anlayışla, Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyerek, toplumsal

varlıklarımızı AKP sermayesine peşkeş çekecek dayatma protokole onay vererek, koltuğunu koruma peşindedir.   
Bilindiği üzere Türkiye hükümetleri tarafından bugüne kadar dayatılarak yürürlüğe konan hiçbir paket, toplumsal

fayda sağlamadığı gibi, Kıbrıslı Türkleri üretimden koparmış ve bağımlılığı artmıştır. İşbirlikçi UBP-HP Hükümeti de
750 milyon TL alma hevesi ile bu protokole imza atarak, toplumu ve ülkeyi satma anlayışını sürdürmektedir. Para
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uğruna ülkemizi, toplumumuzu satmak için işbirlikçilik
yapanların bu paketle ülkeye ve insanımıza verecekleri zarar
özetle şöyledir;

1- Toplu İş Sözleşmeleri Maliye Bakanlığı’nın onayına
bağlandığı için toplu sözleşme hakkı gasp ediliyor.

2- Özel sektörde sendikalaşma için hiçbir çalışma
yapılmazken, Toplu Sözleşme Grev ve Referandum
Yasası’nda değişiklik yapılarak toplu sözleşme düzeni or-
tadan kaldırılıp çalışanların hakları gasp ediliyor. 

3- İstihdam politikalarına kısıtlama getirilerek, kamunun
ihtiyacı olan personel sayısı, emekli sayısı ile engellenip, gençlerimiz göçe zorlanıyor.

4- Maaşlar hariç %10 kesinti yapılarak, emekliler, çalışanlar ve tüm üretici kesimler fakirleştiriliyor.
5- Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesintinin yanında 2020 yılı için hayat pahalılığı ödeneğinin kaldırılmasına

zemin yaratılıyor. 
6- Belediyeler birleştirilip, halkımızın alacağı hizmetler ve belediye çalışanlarının geleceği belirsizliğe sürükleniyor. 
7- Artan nüfusla birlikte öğretmen ihtiyacı ortada dururken ve yüzlerce işsiz öğretmen varken yanlış bilgilerle

öğretmenler itibarsızlaştırılıp, çocuklarımıza verilen eğitimin niteliği düşürülüyor. 
8- Toplumun malı olan kooperatifler ya kapatılıyor veya özel bankaya dönüştürülüyor.
9- Kooperatife ait işletmeler elden çıkarılıyor ve özelleştirme adı altında yandaşlara peşkeş çekiliyor.
10- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu parçalara ayrılıp, özelleştirme adı altında yandaş sermayeye peşkeş çekiliyor. 
11- Limanlar özelleştirme adı altında peşkeş çekiliyor. Liman İşçileri Şirketi kapatılıyor.
12- Telefon Dairesi yandaş sermayeye peşkeş çekiliyor. 
13- Eğitimin temel ihtiyaçları ortada dururken İlahiyat okulunun geliştirilmesine öncelik verilerek, anayasa ve

yasalara aykırı olarak, bilimsel, demokratik,  laik eğitim kaldırılıp gerici eğitim dayatılıyor.
14- “Göç Yasası”nı ortadan kaldırmak yerine, uygulamaya devam edilerek çalışanlar daha da fakirleştiriliyor.
15- Dini faaliyetlere 3,5 milyon TL, TC’nin Kıbrıs’ta kurdurduğu derneklere, sendikalara 5,5 milyon TL verilirken,

eğitim, sağlık ve kültür faaliyetlerine TC Elçiliği’nin onayı koşulu ile komik rakamlar veriliyor. 
16- Demografik yapı değiştirilerek toplumsal mülklere, kurumlara el koyarak Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna

düşürülüp çaresizliğe mahkum edilerek, siyasi iradeleri Türkiye’den atanan memurlarla gasp ediliyor. 
Biz ülkemizi ve insanlarımızı seviyoruz. Para uğruna toplumsal varlıklarımızın AKP’ye peşkeş çekilmesine,

Kıbrıs Türk toplumunun yok edilmesine, ülkemizin koloni yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. 
Saygılarımızla.

Sendikal Platform 

9 Ekim 2019
Sendikal Platform: “Temiz Siyaset Bahane, Hak Gasbı Şahane !”

9 Ekim 2019 Çarşamba günü Sendikal Platform olarak Maliye Bakanlığı önünde Basın Toplantısı gerçekleştirdik.
Basın toplantımızda yüzde 2’lik hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma

kararına, İyi İdare Yasası’nın yargı kararlarının 30 gün içinde uygulanması emrine rağmen Maliye Bakanlığı’nın ke-
sintileri ödenmemesi konusunda Sendikal Platform olarak suç duyurusunda bulunacağımızı belirttik.

Basın Bildirisinin tam metni: 
Ülkemizin bugün içinde bulunduğu statükonun kurulmasında ve sürdürülmesinde en büyük pay sahibi olan UBP

ortak değiştirerek yeniden sahneye çıkmıştır.  AKP’nin  talimatı ile kurulan UBP-HP Hükümeti,  AKP’nin hazırlamış
olduğu senaryoda kendilerine verilen rolü en iyi şekilde oynama gayreti içine girmişlerdir.

Dilenci edebiyatı yaparak TC’den para alma konusunda en becerikli kendileri olduğu iddiası ile yola çıkanlar
dört aydan sonra paranın geldiğini müjdelerken bu para karşılığında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve
Eğitim Mutabakat Zaptı ile Kıbrıslı Türklerin elinde kalan ne varsa almak için tüm performanslarını ortaya koymuş-
lardır.

UBP-HP Hükümetinin ilk icraatı Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen çalışanların ve emeklilerin hayat
pahalılığı ödeneklerinden  %2’lik kesinti yapmak olmuştur. UBP’nin Hükümette olduğu  Ersin Tatar’ın da Maliye Ba-
kanı olduğu 2011 yılında yine çalışanların ve  emeklilerin hayat pahalılığı ödeneklerinin  %14.72’lik  kısmı gasp edil-
mişti.  Aynı hükümet döneminde emeklilerin maaşlarından vergi alınması için yasa değişikliği yapılmış, Anayasa
Mahkemesi kararı ile durdurulmasına rağmen emeklilerin alacakları bir sonraki hükümet döneminde ödenmişti. Şimdi
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yine Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi
durdurma kararına ve İyi İdare Yasasının
yargı kararlarının 30 gün içinde uygulan-
masını emretmesine rağmen yapılan
hayat pahalılığı kesintileri ödenmeyerek,
suç işlenmeye devam edilmektedir. Bu
konuda Sendikal Platform olarak hukuk
yolunu kullanarak suç duyurusunda bu-
lunacağımızı belirtiriz.

Aradan yıllar geçse de, UBP’li hükü-
metlerin ortakları değişse de  en önemli
özellikleri  olan hak budama yasa/tüzük
tanımama alışkanlığı hiç değişmemiştir.

UBP-HP Hükümetinin Maliye
Bakanı Olgun Amcaoğlu göreve geldiği
günden beri verdiği her demeçte sürekli
olarak çalışanların haklarına saldırmak-
tadır.  Özellikle kamu görevlilerini  ve

öğretmenleri itibarsızlaştırma misyonunu kendine görev edinmiştir.
Çalışanların ek mesaileri, tahsisatları, öğretmenlerin hazırlık ödenekleri üzerinden demagoji yaparak kendini haklı

göstermeye çalışmaktadır. Sn. Amcaoğlu devletin asli görevlerini yerine getirmemesinin sorumluluğunu üzerinden
atma gayreti içerisine girmiştir. Yıllardır UBP’li hükümetlerin uyguladığı nüfus   politikaları neticesinde ülkemiz sorma
gir hanına dönmüş, okullar, hastaneler yollar nüfusa yetmez olmuştur. Şimdi de okul yapma sorumluluğunu çalışanlara
yüklemeye çalışmak tam bir aymazlık örneğidir.

Sn. Amcaoğlu son günlerde  “toplumsal fayda” argümanını kullanarak çalışanlardan fedakarlık talep ediyor. Ken-
disine sormak istiyoruz:

• Okul, Hastane ihtiyacı had safhada iken okuldan çok cami  yaptırılması,  öğretmen, hemşire ve diğer   personel
eksiklikleri giderilmezken  152 adet imam istihdam edilmesi “toplumsal fayda” gereği mi?

• Eski UBP milletvekilini  ve Genel Sekreter yardımcısını üst düzey maaşla “Üst Düzey Sözleşmeli Personel”
olarak devlete istihdam etmek toplumsal fayda gereğ mi?

• Sn. Bakan  ilgili Bakanlar Kurulu kararlarına imza atarken toplumsal faydayı düşünerek mi davranmıştır?
Çalışanların yasal  haklarını gasp ederek okul  yapmak marifet değil.  

Okul  yapmak için gerekli kaynağı bulmak isterse önce  devlet teşvikleri ile servet sahibi olan hatta dünya zenginler
listesine girenlerden vergi alsınlar, elektrik borçlarını tahsil etsinler, siyasi partilerin katkılarından kesinti yapsınlar,
makam arabaları ile düğün, festival  gezmekten vazgeçsinler.

Sn. Bakana ve hükümet yetkililerine sesleniyoruz!
Toplumun aklı ile daha fazla dalga geçmeyin!
Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluşa sürükleyen politikalarınız karşısında sendikalarımız halkımızın ve çalışanların

haklarını korumak için sonuna kadar mücadele edecektir.

Sendikal Platform

3.11.2019
Dünya Sendikalar Federasyonu 3 Ekim Emekçilerin Dünya Çapında Eylem Günü Ortak Deklarasyonu  

Dünya Sendikalar Federasyonu DSF, kurulduğu gün olan 3 Ekim gününü Emekçilerin Dünya Çapında Eylem
Günü olarak ilan etmiştir. 

Bu yıl DSF üyesi sendikaların küresel eylemi ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve faşizme karşı mücadeleye adanmış-
tır.  

Bugün insanlık, emperyalizmin yükselen acımasız saldırganlığını yaşamaktadır. Dönemimizde ABD ve müttefikleri
kendi jeostratejik çıkarlarını dayatmak maksadıyla birçok ülkeye müdahale etmektedirler. Emperyalist savaşlar, yok-
sulluk ve yoğun sosyal eşitsizlikler, iklim değişikliği ve çevresel felaketler milyonlarca insanı ülkelerinden kopmak
ve daha iyi bir yaşam aramak zorunda bırakmaktadır.     
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Bu insanların çoğu savaşlardan, yoksulluk ve sefaletten kaçış çabalarında insan tüccarlarının kurbanları haline gel-
mekte ve Akdeniz’de boğularak yaşamlarını yitirmektedir.  

Aynı esnada, Avrupa ülkelerine ulaşarak savaşın vahşetinden kurtulmayı başaran on binlerce mülteci, Avrupa Bir-
liği’nin politikalarıyla karşı karşıya bulunuyorlar.

Avrupa Birliği’nin çok büyük sorumlulukları vardır, zira Akdeniz’de boğularak yaşamlarını yitirenler için bir yandan
timsah gözyaşları dökerken, diğer yandan emperyalist savaşlara dahil olup mülteci-göçmen meselesine sonuç alıcı ya-
nıtlar vermeyen önlemleri sadece öne çıkarmakla kalmayıp, pek çok mülteci için çıkmaz bir durum yaratmaktadır. Av-
rupa Birliği’nden mültecilik ve göçmenliğe yol açan nedenlere karşı kararlı bir biçimde harekete geçmesini, emperyalist
savaşlara son vermesini, yoksulluk ve sosyal eşitsizlikle savaşmasını ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini sınırlan-
dırmasını talep ediyoruz. 

Katı kemer sıkma politikalarının dayatılması ve bunların yanı sıra müdahaleler ve
savaşların neticeleri, halkların ve emekçilerin aleyhine tahrip edici sonuçlara yol açmaktadırlar. Bu koşullar neo faşist gü
çlere ilişkin toplumsal tabakanın oluşmasını desteklemektedir. Bu güçler sistem karşıtı olarak sunuluyor olsalar da ka-
pitalist  sistemi ve kapitalist sistemin politikalarını desteklemekte, mülteci ve göçmenlere karşı nefret ve yabancı kar-
şıtlığı retoriği geliştirmekte ve emperyalist savaşları desteklemektedirler. Mülteci ve göçmenlere karşı ırkçılığın nefretin
ve yabancı karşıtlığının işlenmesi emekçileri parçalamakta ve sermayeye emekçilerin aleyhine sömürüyü yoğunlaştırma
olanağı sağlamaktadır.            

Savaşı ve yıkımı yaşamış olan yurdumuz da emperyalist planların, milliyetçiliğin ve şovenizmin bir kurbanıdır.  

Kıbrıs sorununun kısır ve tehlikeli bir durgunluk sürecinde olduğu aşikardır ve yurdumuzun taksiminin temelli
hale gelmesi tehlikesi artık dramatik bir biçimde güçlenmiş durumdadır. Bugün bir kez daha iki lideri lazım olanı ya-
parak, bugüne kadar oluşturulmuş olan görüş birliklerini muhafaza etmek suretiyle irade ve kararlılıkla görüşmeleri
kaldıkları yerden ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres çerçevesi temelinde sürdürmeye çağırıyoruz.   

Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketinin taksimle ve statükonun devamyla uzlaşması asla söz konusu değildir. BM ka-
rarlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın olacağı iki toplumlu,
iki kesimli federasyon çözümü değişmeyen hedefimizdir.

Sınıf sendikacılığı hareketi olarak, Kıbrıslırum – Kıbrıslıtürkler olarak dünyanın tüm çalışanlarıyla sesimizi bir-
leştiriyor ve mülteciler ve göçmenlerle dayanışmamızı dile getiriyor, onurlu bir yaşam ve çalışma hakları için müca-
deleye devam edeceğimize onları temin ediyoruz.   

Savaşların, ayrımcılıkların ve sömürünün olmadığı barış içerisinde bir dünya için emekçileri parçalayan faşizme-
milliyetçiliğe, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleye devam edeceğiz.  

Örgütler 
PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN

KTOEÖS, KTÖS, BASIN-SEN, TGYD:
Trafikte Ölüm ve Kalıcı Sakatlık KADER DEĞİLDİR

Değerli Basın Mensupları ve Değerli Halkımız:

Bugünkü basın toplantımızın amacı KKTC’nin trafik güvenliği ile ilgili olarak neden çok yanlış bir yolda olduğunu
toplumumuza bir kez daha aktarmak ve yapılması gereken doğruları bir kez daha hatırlatmaktır.

Trafikte ölüm ve kalıcı sakatlık kader değildir. 1974 yılından bugüne 1963 insanımız trafikte hayatını kaybederken
yaklaşık 10,000 insanımız da sakat kalmıştır. Son beş yılda ise trafiğimizde her yıl ortalama 31 ölüm gerçekleşmiştir.
Bu kayıp oranı modern dünyadaki kayıp oranları ile kıyaslandığında olağanüstüdür ve ne halkımız, ne de yönetenler
tarafından kabullenilmelidir.
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Dolayısı ile var olan KKTC sisteminin toplumumuza hizmet etmediği açıktır. Her geçen gün yollarımızdaki güven-
sizlik daha da artmaktadır. Trafiğimiz adeta bir savaş alanına dönmüştür. Diğer yandan, trafiğe verdiğimiz kayıpları
önlemek için bugüne dek bilimsel yaklaşımları yok sayan ve trafik güvenliğini öncelik yapmayan yetkililerin bu gidişe
dur demelerinin zamanı çoktan geçmiştir. 

Yıllardır vurguladığımız gibi trafikte tek hedef ve çözüm en başta dünyada birçok ülkenin benimsemiş olduğu
3E’ye, yani EĞİTİM, DENETİM, ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİNE dayalı, trafikte hayat kurtaracak ve kalıcı
sakatlıkları önleyecek bir sistemin oluşturulmasıdır1. Bu üç temel çözüm unsurunun bir bütün olarak hizmet vereceği
bir trafik güvenliği sistemi oluşturulmadıkça yapılanlar hiçbir insani amaca hizmet etmeyecek ve toplumumuz trafiğe
verdiği ölüm ve kalıcı sakatlıkları saymaya mahkum kalacaktır. Oysa bir trafik güvenliği sistemi oluşturulmuş olsaydı,
trafiğe verdiğimiz kayıpların en az yarısı önlenmiş olacaktı.

Trafik ve ulaştırma mühendisi Taner Aksu’nun liderliğinde Trafikte Güvenli Yaşam Derneğinin (TGYD) yetkin
teknik elemanlarından oluşan profesyonel bir çalışma grubu geçtiğimiz hükümet döneminde Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanının yardım çağrısına inanarak cevap vermiş ve Bakanın gönüllü danışmanı olmayı kabul etmişti. Bu süreçte bu
gönüllü çalışma grubu ve Bakan arasında 3E’ye dayalı bir trafik güvenliği sisteminin oluşturulması ve uzun yıllardan
beridir beklemekte olan bazı spesifik projelerin hayata geçirilmesine dair mutabakata varılmıştı. Nitekim 21 Mayıs
2018 tarihinde düzenlediği basın toplantısında Bakan mutabakata varılan birçok işe dair birçok sözler vermişti2. Ancak
ne yazık ki Bakan verdiği bu sözlerin hiçbirini tutmamıştır. Aksine, Bakan işin gerçek uzmanları yerine bazı rant
çevrelerini tercih etmiş ve bu çevrelerin menfaatlerine yönelik adımlar atmak için uğraş vermektedir. Ne yazık ki ortada
3E trafik güvenliği sisteminden eser bile yokken bazı rant çevreleri de sürekli olarak özelleştirme odaklı bazı konuların
gündemde kalması için yoğun çaba harcamaktadırlar. Yanlış yoldaki bu çabalara birkaç örnek vermek isteriz:

Araç muayene hizmetinin Avrupa Birliği (AB) uzmanlarının önerilerine tamamen ters olarak tek bir şirkete1
peşkeş çekilerek özelleştirilmesi planlanmaktadır. Bu özelleştirme, devleti ciddi bir mali kaynaktan mahrum
ederken hayal edildiği şekilde bir hizmet kalitesi de sağlamayacaktır. AB uzmanlarının önerdiği gibi araç
muayene hizmetini özel bir şirket değil, devlet AB’nin yardımları ile oluşturacağı yeni bir sistemle vermelidir. 

2020 yılı başında yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulunca düğmeye basılan “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş2
Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü” ile AB yasalarına uyum kisvesi altında ilgili AB direktifinde var olmayan ağır
şartlar getirilerek her yeni ehliyet alma ve yenileme durumunda tüm sürücülerden sağlık raporu istenecektir.
Böylelikle sağlık sistemine gereksiz bir yük getirilecek ve ardından talepleri karşılamayacak bu sistem bahane
edilerek bu hizmet de özel sağlık kuruluşlarının rant kapısı haline getirilecektir.

Yeterli hiçbir altyapı yokken ve polis yeterince en temel denetimleri dahi yapamazken polise uyuşturucu3
denetimi ile ilgili sorumluluk yüklenmeye çalışılması da tamamen yanlıştır.

2017 yılının ortasında toplum tarihimizde ilk kez meclis bünyesinde trafik güvenliği üzerine çalışmalar yapmak
üzere özel statüde bir komite kurulmuştu. Bu komitenin altında daimi görev yapmak üzere TGYD’den bir profesyonel
trafik mühendisi ve bir akademisyen, Doğu Akdeniz Üniversitesinden ise bir akademisyenden oluşan bir uzman
danışman grubu seçilmişti. Bu çalışmalar yolunda devam ederken hükümetin değişmesi üzerine tüm çalışmalar
durdurulmuş ve bir sonraki hükümet döneminde Meclis İçtüzüğüne rağmen bu komite yeniden canlandırılmamıştı.

Uzun bir çalışma sürecinin ardından TGYD ve KTÖS işbirliği ile hazırlanmış ve Telsim sponsorluğu ile bastırlıp
Eğitim Bakanlığına teslim edilmiş anasınıf ve ilkokul 1-2-3. sınıf trafik güvenliği eğitimi kitapları hala müfredata
konmamıştır. Unutulmamalı ki trafik güvenliği eğitimi 3E sisteminin vazgeçilmez parçalarından biridir.

Ehliyet sistemi, trafik kuralları, yol standartları gibi birçok konuda sayısız eksiği ve hatası bulunan trafik sis-
temimizin bir an önce toplumun sağlığı, güvenliği, ve refahına hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanması gerekmek-
tedir. Reform şarttır. Bunu yapmak bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Ciddi ve istikrarlı adım atılmadığı her gün
toplumumuz için bir kayıp olmaya devam edecektir.

Burada bir araya gelmiş örgütler olarak eğitim, denetim, ve trafik mühendisliğinin bir bütün olarak çalışacağı bir
trafik güvenliği sistemi için vermekte olduğumuz mücadeleyi sürdüreceğiz. Hak ettiğimiz trafik güvenliği sistemine
kavuşmamız için halkımızın da sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
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Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TGYD)
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen)
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)

Ekler: 
21 Mayıs 2018 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanınca “Trafik Güvenliği ve Ulaştırma Sistemi” ile1

ilgili düzenlenen basın toplantısının metni
3E’yi içeren 7E trafik güvenliği sisteminin unsurlarını gösteren şema2
Oluşturulması gereken trafik güvenliği sisteminin parçalarını gösteren şema3

1 Ekteki 7E ve “Trafik Güvenliği ve Ulaştırma Dairesi” şemaları
2 Basın toplantısı sırasında bizzat Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının okuduğu metnin kopyası

20 Kasım 2019
Ortak Basın Açıklaması
SENDİKAL PLATFORM: DAÜ, UBP’nin Çiftliği Değildir!

UBP-HP Hükümeti Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine doğru gidildiği bu günlerde,
yeni istihdamlar yapma ve vatandaşlık
dağıtma gibi bilindik yöntemlere
başvurmak için alt yapı hazırlamaktadır. 

Partizanlıkta kaşarlanmış UBP, “temiz
siyaset, temiz toplum” diyerek halkı al-
datan Halkın Partisi’ni de koltuk değneği
olarak yanına alarak, partizanlık ve adam
kayırma yolunda birlikte ilerlemektedir.
Konu ile ilgili en güncel örnek Doğu Ak-
deniz Üniversitesi’nde yaşananlar göster-
ilebilir. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu bir
yandan DAÜ Rektörü’ne baskı yaparak
yerine parti değiştirme şampiyonu UBP’li
bir akademisyeni oldu bitti ile

görevlendirmek isterken, diğer yandan ise DAÜ-SEN ile toplu sözleşme imzalamaktan kaçmakta ve DAÜ-Birsen ile
2020 yılına kadar imzalanmış toplu iş sözleşmesini de iptal ederek sarı sendika DAÜ-PERSEN’i üniversitede aktif
hale getirmeye çalışmaktadır. Tüm bu yasadışı ayak oyunları ile kendine yandaşlarını istihdam edeceği, partizanlık ve
seçimlerle ilgili çıkara dayalı alan yaratmaya çalışmaktadır. 

Bilinmelidir ki, üniversiteler çağdaş düşüncenin ve bilimin merkezleridir. Özellikle devlete ait vakıf üniversitesi
olan DAÜ’ye partizanlık bulaştırmanın yarattığı ekonomik yıkımı yakın geçmişte olduğu gibi yine emekçiler ve
akademisyenler ödeyecektir. Yandaşlara istihdam sağlayarak ve ayrıcalıklar yaratarak oy avcılığı yapılmasına asla izn-
imiz yoktur. Bu çerçevede UBP-HP hükümetini uyarır, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu yasalara saygılı olmaya
davet ederiz. DAÜ UBP’nin çiftliği değildir. 

Saygılarımızla 

Sendikal Platform 
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26 Kasım 2019 
KTÖS ve KTOEÖS Ortak Basın Açıklaması
Kadına Yönelik Şiddet, Kadınların İnsan Hakları İhlalidir!

Kadına yönelik şiddet bir tabu olarak görüldüğü uzun yıllar boyunca göz ardı edilip belgelenmemiştir. Konuya
toplumsal duyarlılık ise son 20 yıldır tüm dünyada açık bir insan hakları ihlali ve devlet sorunu olarak ele alınmaya
başlanmıştır. Ancak, kadına yönelik şiddetin günümüzdeki anlamda bir sorun olarak ele alınması, önlenmeye
çalışılması, mağdurun korunması, failin cezalandırılması çalışmaları Dünya’da 1970’lerden sonra gündeme gelmiştir.
1990’lardan sonra da uluslararası belgelerde kapsamlı olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Konu ile ilgili koruyucu ve
önleyici yasalar çıkarılmakta uluslararası sözleşmeler yapılmakta, insan haklarının evrensel bir değer olarak tanınıp
geliştirilmesi ile dünyada olduğu gibi ülkemizde, aile de ve toplumda kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması
çalışmaları ağır aksak sürmektedir.  

25 Kasımların “Kadına Yönelik Şiddetin” ortadan kaldırılması için uluslararası Mücadele Günü olarak kabul
temelinde trajik bir olay yer alıyor. 25 Kasım 1960 tarihinde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş “Mirabel
Kardeşler” tecavüz edilerek öldürülmüş, ancak bu bir trafik kazası gibi gösterilmiştir. Mirabel Kardeşlerin ölümü
kadına yönelik şiddetin ne ilk örneği ne de sonuncusu olmuştur. Yüzyıllardır kadına uygulanan fiziksel, psikolojik,
cinsel sosyal ekonomik şiddet tüm acımasızlığı ile devam etmektedir. Şiddete uğrayanların, kendine öz güvenini,
girişimcilik ruhunu ve değerlerini yitirdiği görülmekte, devlet eli ile evde ve kamusal alanda kadınlar polis, yargı,
sosyal ve ekonomik yaşamda yalnız bırakılmaktadırlar. Kadınlar ailede, sokakta ve kamusal yaşamda uğradıkları
şiddete karşı korunmuyor, hukuki destek alamıyor kısaca yaşamdan koparılıyor. En temel insan hakkı olan kadına ve
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi günümüz ve geleceğimiz açısından da çok önemlidir. 

“Kadına Yönelik Şiddet” toplumlar tarihi boyunca hiç eksik olmadı. Avrupa’daki cadı avları ve savaşlar sürerken
kitlesel olarak kadınlara tecavüz edilmesi gibi dönemler olup, kadına yönelik şiddetin en çok arttığı dönemler olmuştur.
Kapitalist sömürünün, sosyal adaletsizliğin, güvencesizliğin,  hak gasplarının, dini dayatmaların ve faşizmin
koşullarının sürdüğü ortamda kadına yönelik şiddet de alabildiğine artmıştır. 

Bizler biliyoruz ki, kadına şiddetin gerisinde ataerkil kültür ve politikalar, güç ve iktidar ilişkileri ile iç içe
bulunmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet toplumdaki sosyal eşitsizliklerden, sınıf sömürüsünden,
milliyetçilikten, ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından, homofobiden, militarizmden, dinden beslenir ve onları besler. 

Devletin, kamusal alanda, özel sektörde, gece kulüplerinde, ev işlerinde, bakıcı konumunda, part time çalışan
kadınların uğradığı sömürü ve şiddeti, artış gösteren kadın cinayetlerini daha ne kadar görmezden geleceğini buradan
sormak istiyoruz. Şiddetin sadece caydırıcı cezalarla ve yasalarla önlenemeyeceğinin farkındayız. Bu anlamda insan
odaklı, hak odaklı bir eğitim anlayışının eğitim programlarına ve hayatın içerisinde yerleştirilmesi adına çalışma yap-
maya hazırız.

Emekçilerin ve halkların yaşadıkları topraklardan sürüldükleri, derelerin, deniz kıyılarının, tarım arazilerinin kar
amacı ile parsellendiği günümüzde kürtajı bile tartışamayan, sığınma evlerini,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni
hayata geçiremeyen, gece kulüplerini kapatamayan muhalefet ve iktidar milletvekillerine ve özellikle 9 kadın mil-
letvekilimize buradan bir kez daha sorumluluklarını hatırlatırız. 

KTÖS ve KTOEÖS olarak eğitim sistemi içerisindeki her türlü “şiddete karşı” projede yer almaya hazır olduğumuzu
eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşam hakkımızı savunarak mücadele edeceğimizi tüm
kamuoyuna duyururuz. 

KTÖS KTOEÖS

27 Kasım 2019
Sendikal Platform Basın Açıklaması

Kıbrıs Türk toplumuna vaatlerde bulunan UBP ve HP, AKP’nin telkini ve girişimleri ile hükümet olduktan sonra
söz verdiklerinin aksine hareket ederek, toplumu nasıl yalanlarla aldattığını bir bir ispat etmektedir. 

Özellikle temiz, dürüst siyaset, hesap verebilirlik sözü veren Halkın Partisi’nin dörtlü hükümet döneminde Elektrik
Kurumu’na yeni jeneratörler alınması ile ilgili ortaya koyduğu tutum Ulusal Birlik Partisi’nin kaşarlanmış yalan siyaseti
ile örtüşmektedir. Bir yandan El-Sen ile protokole imza koyarak sorumluluk altına girermiş gibi yapan UBP-HP
hükümeti, diğer yandan ise verdiği bu sözü tutmayarak çalışanları grev ve eylem yapmaya zorlamaktadır. Anlaşılan
odur ki, yıllardan beri Elektrik Kurumu’nu çiftlik gibi görüp, şeffaf olmayan ihalelerle istismar eden anlayışın rant
kavgası devam etmektedir. 

Bu rant kavgasına son vermek ve halkımızın sürekli ucuz ve temiz elektrik alması için mücadeleyi yükselten El-
Sen öncülüğündeki emekçilerin kavgası UBP-HP hükümetini ve arkasındaki rantları rahatsız etmiştir. 
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Konu ile ilgili olarak “Bu Memleket Bizim” diyerek ülkesine ve üretim araçlarına toplum adına sahip çıkan El-
Sen’in mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ve her türlü dayanışmayı göstereceğimizi vurgular, UBP-HP hükümetini
rantçılara hizmet etmekten vazgeçerek imzaladığı protokolün gereğini yapmaya davet ederiz. 

Saygılarımızla.

Sendikal Platform 

28/11/2019
Kurumlarımızın Özelleştirilmesine Karşı Sürdürülen Mücadeleyi Destekliyoruz.

Benzer senaryoyu KTHY’nda da yaşayıp gördüğümüz, tüm kamusal kurumlarımızın AKP’li şirketlere peşkeş çe-
kildiği, Türkiye’de ve ülkemizde üretimin bitirildiği, eğitimin tamamen AKP ideolojisine hizmet eden bir anlayışa
bağlı hale getirildiği, elektrik, eğitim, telefon ve sağlığın hiç yatırım yapılmayarak içi boşaltılan kurumlar haline geti-
rildiği bu dönemde uygulanan dayatma politikalara ve işbirlikçilerine karşı sessiz kalmayacak mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Bu bağlamda El-Sen’in elektrikte özelleştirme politikalarına karşı sürdürdüğü mücadeleyi selamlıyor ve des-
tekliyoruz. Kurumlarımıza, dilimize, dinimize, kültürümüze eğitim, sağlık ve toplumsal değerlerimize karşı yapılan
saldırılara, yasaklara karşı toplumsal varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

18.12.2019
BASIN AÇIKLAMASI
SENDİKAL PLATFORM: HAYAT PAHALILIĞINI DÜŞÜK GÖSTERMEK İÇİN 
RAKAMLARLA OYNADILAR.

Sendikal Platform çatısı altında birleşen
sendikalarımızın  temel hedefi Kıbrıs Türk toplumunun
insanca bir yaşam seviyesine ulaşması, kendi ayakları
üzerinde durması,  kendi kendini yönetebilmesi  ve
Kıbrıslı Rumlarla siyasi eşitliğe dayalı  federal bir ülke
yaratılmasıdır. 

Bugün içinde bulunduğumuz durumu
değerlendirdiğimizde ne yazık ki Kıbrıslı Türklerin her
geçen gün Türkiye’ye bağımlılığının artmasına,
uluslararası hukukun daha da dışına itilmesine  ve kendi
iradesi dışında dayatmalara maruz kalmasına hizmet
eden bir statükonun varlığını sürdürdüğünü görmek-
teyiz. 

Türkiye’den en iyi para koparanın kendileri
olduğu iddiası ile  kurulan  UBP-HP Hükümeti, Kıbrıs
Türk toplumunun kültürel, sosyal ve ekonomik yönden tamamen yok oluşuna zemin hazırlayan  anlaşmalara imza
atarak  Kıbrıslı Türklerin elinde kalan son varlıkları da satılığa  çıkarmıştır.

Yıllardır uyguladıkları   muhaceret ve yurttaşlık siyasetinin bir sonucu olarak ülkeye giriş ve çıkışların kon-
trolsüz olması, Kıbrıs Türk varlığının  günden güne erimesine, Kıbrıslı Türklerin kendi ülkesinde azınlık durumuna
düşmesine  yol açmıştır. Kendi statükolarını sürdürmek için seçimlerimize dıştan  müdahale edilmesine zemin
hazırlayarak bundan avantaj sağlamaya çalışmaktadırlar.  

Çalışanların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya yönelik icraatları, sendikalarımızın direnişi ve hukuki
mücadelesi ile engellenince çeşitli ayak oyunları ile bu amaçlarını gerçekleştirme yolunu seçmişlerdir.  Sterlinin 8
TL’ye dayandığı günümüzde ülke tarihimizde ilk defa Ekim ve Kasım aylarında iki ay arka arkaya enflasyonun eksi
çıktığını, Kasım 2018-Kasım 2019 tarihleri arasında bir yıllık Gıda ve Alkolsüz İçecek ürünlerinde sadece %4.07 artış
olduğunu, et fiyatlarının bir önceki aya göre %1.33, taze fasulye fiyatının %38.92 ucuzladığını iddia eden UBP-HP
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hükümeti görülmektedir ki rakamlar ile oynayarak    ve HP’yi düşük göstermek için bilinçli bir şekilde sabit telefon
ücretlerinde indirim yaparak  maaşlardan Anayasaya aykırı yaptığı %2’lik kesintiyi geriyi almaya çalışmaktadır.

Ülke ekonomisinin alarm verdiği ve 2020 Bütçesi ile de Kıbrıs’ın Kuzey’inde ekonomik küçülmenin
öngörüldüğü ülkemizde, UBP-HP Hükümeti adeta halk ile dalga geçercesine Başbakan Sn. Ersin Tatar’ın devlet
dairelerine asılmak üzere portre resimleri için tanesi 400 TL’den 200 Bin TL harcama kararı almıştır. 

Çerçeveletilmiş resimlerini dairelere asmak üzere yüzbinlerce Türk Lirası harcayan UBP-HP hükümeti konu
bu ülkenin gerçek emekçilerin gündemi olan Ocak ayında yürürlükte olacak Asgari Ücretin belirlenmesine gelince ise
hala daha Asgari Ücret Saptama Komisyonunu toplamamış ve emeği ile geçinen binlerce insanı mağdur etmiştir.

Dayatma paketlerin ülkemizi hem ekonomik hem de sosyal yönden çöküşe sürüklediği ortadadır. Fakat ne
yazık ki bugün ülkemizi yönetenlerin siyasi anlayışının odağında  Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları  yoktur. 

Bizler Sendikal Platform üyesi sendikalar olarak Kıbrıslı Türklerin bu adada ekonomik, sosyal ve kültürel
anlamda varlığını sürdürmesi, kendi ülkesinin efendisi olması, bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak  Federal bir
Kıbrısın eşit ortağı olması  için tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi vurgularız. 

Sendikal Platform

25 Aralık 2019
Ortak Basın Açıklaması
SENDİKAL PLATFORM: UBP-HP Hükümeti, Halkın değil Sermayenin Savunuculuğunun Derdindedir.

UBP-HP Hükümeti 2020 yılı için
hazırladığı bütçeyi “tasarruf bütçesi”
olarak tanıtırken, bu tasarrufun
çalışanları, emekliler ve dar gelirliler üz-
erinden olacağının işaretlerini vermekte-
dir. 

Asgari ücretle ilgili hiçbir çalışma ve
öngörü yapmayan hükümet yetkilileri, as-
gari ücretin artırılması için yasada
öngörülen komisyonu toplamaktan da
kaçmaktadır. Bununla birlikte Türk Lirası
kullanmanın getirdiği enflasyon belası
yüzünden maaş ve ücretler her geçen gün
erimekte, alım gücü düşmektedir. 

Bu gerçekler ortada dururken UBP-HP hükümeti yetkilileri hayat pahalılığı ödeneği vermemek için her türlü
numarayı ortaya koymaktadırlar. Başbakan Sn. Ersin Tatar başta olmak üzere UBP-HP hükümeti yetkilileri yurt dışı
gezilerinde devletin kesesinden keyif yaparken, kendi saltanatları için resim çerçeveletip devlet dairelerine astırarak
bütçeden binlerce lirayı boşuna harcamaktadırlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi hayat pahalılığı olmadığını göstermek
için araba alımlarındaki KDV vergisini düşürmekte, sabit telefon ücretlerinde indirime giderek hayatı ucuzlattıklarını
iddia etmektedirler. 

Devlet eli ile yandaş zengin etme uygulaması, araba satın almadaki KDV oranlarının düşürülmesi ile çok güzel
uygulanmış ve hayat pahalılığının eksi çıkması sağlanmıştır. Bir yandan küçük bir azınlığa ciddi bir ayrıcalık
sağlanırken diğer yandan ise çalışanlar, emekliler ve dar gelirliler hayat pahalılığının yükü altında ezilmişlerdir. UBP-
HP Hükümeti halkın değil sermayenin savunuculuğunun derdindedir. Temel tüketim maddelerinde indirime
gidilmemesi bunu açıkça ortaya koymaktadır. Hayat pahalılığı ayak oyunları ile ortadan kaldırmak, asgari ücreti ve
tüm maaş ve ücretlerini artırmamak halkı çalmaktır. 

“Devlet vatandaş için vardır” deyip hayat pahalılığının eksi çıkması için uğraş vermesine rağmen çıkıp bunu yalan-
layan Başbakan Sn. Ersin Tatar’ı şiddetle protesto eder, siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını hatırlatır, suçluluk
psikolojisi ile Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun bugün düzenleyeceği toplantıya katılmayacağımızı tüm kamuoyuna
duyururuz. 

Saygılarımızla

Sendikal Platform 
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08.01.2020
Basın Bildirisi

Ülkemizde yıllardır TC tarafından dayatılan ve basiretsiz yerel hükümetler tarafından uygulanan sistemli politika-
larla yaratılan düzen sermayeye rant sağlama, halkı vergiler, zamlar, geriletilen kamusal hizmetler ve güvencesiz
çalışma koşullarına mahkum etmektedir.

Yaratılan düzende sürdürülen nüfus politikasıyla doğal kaynak ve alt yapı sorunları oluşmakta, okul, hastane ve
yollar yetersiz hale getirilmekte, kriminal suçlar artmaktadır. Hükümetler sermayeden yana politikalar sürdürmekte,
aflar çıkarmakta, kayıt dışı ekonomiye göz yummakta, alım gücü gerileyen, trafik kazalarında canlarını kaybeden
halkın sorunlarını görmezlikten gelmekte, çözüm üretmemektedir. Toplumun demokratik değerlerinin dönüştürülmesine
kayıtsız kalmakta hatta çanak tutmakta, özgürlüklerin bizzat tehdit altında olmasına neden olmaktadır. 

Geldiğimiz bu noktada son yapılan zamlar sonrası halkın sokağa çıkması, hakkını araması doğru ve haklı bir tep-
kidir. Bilinçli, bağımsız, kararlı, stratejik , örgütlü ve siyasi bir hedefi olan mücadele ile ancak kapitalist sistemin da-
yattığı sömürü düzenine karşı mücadele ve direniş başarılı olabilir. Sendikal platform olarak bizler bu yönde mücadeleyi
desteklediğimizi, mücadelemizi öncelikle hp ve asgari ücretle ilgili yapacağımız eylemle sürdüreceğimizi ortaya ko-
yarız.

Saygılarımızla
Sendikal Platform 

08/01/2020
Halkımıza Örgütlü Mücadele için Çağrı Yapıyoruz

TC’nin alt yönetimi haline getirilen ülkemizin kuzeyinde çarpık bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı giderek büyük
bir yıkım haline dönüşmektedir. AKP hükümetinin boyunduruğu altına giren yerli işbirlikçi hükümetlerin savaş, baskı,
örgütsüzleştirme, yalan, özelleştirme, gericileştirme, fakirleştirme, hukuk tanımama, insana değer vermemeyi içeren
sosyo-ekonomik politikaları ülkemizde ölüm, acı, çevre katliamı, göç yaratmaktadır. 

Sermayenin daha da zenginleştiği, halkın vergiler, zamlar, geriletilen kamusal hizmetler, güvencesiz çalışma
koşulları, dayatma yıkım paketleri, yağma talan çekişmeleriyle sömürüldüğü bir düzenle yönetilmeye ülkemiz
mahkûm edilmeye çalışılmaktadır.

KTOEÖS olarak gençlerimize, geleceğimize, eğitimimize, çevremize, kültürümüze birlikte sahip çıkmak,  bu
‘kader’ yapılmaya çalışılan düzene 

DUR demek için mücadele etmekteyiz, etmeye devam edeceğiz.

UBP-HP hükümeti her kaleme zam yaparken, TL’nin değer kaybetmesiyle çalışanların maaşları erimekte alım gücü
gerilemekteyken HP oranını sahtekârlıkla eksi çıkarmakta çalışanlarla dalga geçmekte, mahkeme kararıyla kazanılan
%2’lik HP hakkını gasp etmek için alicengiz oyunları oynamaktadır. 

Sermaye ve rant çevrelerinin vergilerini bağışlamakta, aflar çıkarmakta, kayıt dışı ekonomiye göz yummakta, oluşan
bütçe açıklarını ve ekonomik krizin faturasını ise vergi ve zamlarla halka ödetmektedir. En basit altyapı yatırımlarını
yapmamakta onlarca kişinin trafik kazalarında can vermesine seyirci kalmaktadır. Eğitimden sağlığa halk gerekli ve
yeterli hizmeti alamamaktadır. Nüfus politikasıyla sorma gir hanına döndürülen ülkemizde kriminal olaylar başını
almış gitmekte, altyapı, doğal kaynaklar yetersiz hale gelmekte, nüfus bilinmemekte ve hala hiçbir tedbir alınmamak-
tadır.

Yıllardır süregelen bu durum karşısında son yapılan zamlarla birlikte halkın harekete geçmesini, yaratılan
bu düzene karşı direniş göstermesini ve bu akşamki (8 Ocak 2020) eylemini KTOEÖS olarak selamlıyoruz. 

Öğretmenimizin tüm duyarlılığıyla alanda olacağını, sokağa çıkacağını biliyoruz.

Tüm halkımızı başını kuma sokmadan ülkemize sahip çıkmak için, vahşi kapitalizmin bizlere dayattığı köle yaşa-
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mını kırmak için tepkilerimizi, öfkemizi, bilinçli, bağımsız,
kararlı ve stratejisi olan örgütlü mücadelede birleştirmek için çağrı yapıyoruz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

27/01/2020
Türkiye Halkının Acı ve Üzüntüsünü Paylaşıyoruz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olarak 24 Ocak’ta Elazığ’da yaşanan, onlarca kişinin ölümüne ve
binlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremden dolayı üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Hayatını kaybe-
denlerin ailelerinin acısını paylaşır, yaralı olanların sağlığına kavuşması için acil şifalar dileriz. Yetkililerin, depremde
evlerini ve yakınlarını kaybedenlerin korunmasıyla ilgili ivedi tedbir alması gerekliliğini ortaya koyar çağrı yaparız. 

Doğru planlama ve yapılaşmanın olmadığı ülkelerde doğal afetler ne yazık ki felaket getirmektedir. Bu felaketlerden
gelir düzeyi düşük kesim çok daha fazla etkilenmektedir.

Yaşananlar kader değil ihmaldir.

Türkiye halkının acı ve üzüntüsünü paylaşır doğal afetlerden kaynaklanan felaketlerin daha fazla yaşanmaması
için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin bir kez daha altını çizeriz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

2 Mart 2020
Sendikal Platform: “Devlet Eliyle Kaça İşçilik ve İnsan Kaçakçılığı”

Yıllardan beridir ortaya koymamıza rağmen devlet yetkililerinin önlem almadığı insan kaçakçılığı ve sendikasız
güvencesiz çalıştırma konusu, geçtiğimiz hafta bir grup yabancı emekçinin eylemi ile yine gündeme gelmiştir. 

Adamızın kuzeyinde ucuz emek sömürüsü, kölelik düzenini aratmayacak noktaya varmıştır. Buna bağlı olarak or-
ganize bir şekilde, patronlara köle sağlamak için insan kaçakçılığı yapıldığı açıktır. Geçtiğimiz hafta adam başına 6
bin Euro karşılığı adamızın kuzeyine getirilen Bangladesh ve Pakistan uyruklu 250 emekçi protesto eylemi gerçekleş-
tirerek uğradıkları haksızlıkları dile getirmişlerdir. İnsan kaçakçıları binlerce Euro karşılığı bu insanları adamıza ge-
tirdikten sonra onları patronlara teslim etmekte, patronlar da pasaport ve kimliklerine el koyarak, insanlık dışı koşullarda
barınmalarını sağlayarak, çok uzun saatler, çok düşük ücrete, sigortasız ve güvencesiz çalıştırmaktadırlar. Düzensiz
ücret yanında ücretsiz angarya çalıştırmak da alışkanlık haline gelmiştir. Son yaşanan olayda maaş ve ücretlerini ala-
mayan 250 emekçi sokaklara çıkmış ve şikayetlerini devlet yetkililerine aktarmışlardır. Bu olayda şikayeti yapan emek-
çilerden iki tanesi çalışma izinleri olmadığı ve ülkede izinsiz bulundukları için tutuklanıp hapse atılırken, onları bu
adaya getiren insan kaçakçıları ve köle gibi çalıştıran patronlara hiç dokunulmamıştır.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı devreye girmiş, gerek hukuksal
destek gerekse insan kaçakçılığı boyutunda resmi girişimler devam etmektedir. 

Anlaşılan odur ki, kuzey Kıbrıs’ta şirket görünümü altında faaliyet gösterip, Banladesh, Pakistan ve uzak doğu ül-
kelerinden köle pazarı için organize bir biçimde adamızın kuzeyine para karşılığı insan getirilmektedir. Binlerce insanı
adamızın kuzeyine taşıyanların, Çalışma Bakanlığı ve Polis örgütü tarafından bilinmemesi, ise akıllara bu işlerin devlet
eli ile yürütüldüğü sorusunu getirmektedir. 

Özellikle Ercan Havaalanı’ndan girerken ve Çalışma Bakanlığı’ndan ön izin alınırken, kimler bu konuda göz yu-
marak binlerce insanın adamıza girişini sağlamakta ve hangi kişi veya şirketler bu insan ticaretine dahil olmaktadır?
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Polisin olayı ciddiye alıp, ilgili soruşturmayı ileriye taşımasının takipçisi olacağımızı vurgularken, sermaye örgütlerinin
konuya sessiz kalmasını ise ilgi ile izlemekteyiz. 

Ticaret yapmak için Ticaret Odası’na, sanayici olmak için Sanayi Odasına, esnaf olmak için Esnaf Odası’na, avcı
olmak için av derneklerine üye olmayı yasal zorunluluk yapan, sıra emekçilerin sendikalara üyeliğine gelince her türlü
engeli çıkarmaktadırlar. Dünya’nın bize ambargo uyguladığının arkasına saklanarak insan ticareti ve kölelik düzenini
adamızın kuzeyinde olağan hale getirenler bilmelidir ki iki elimiz yakalarında olmaya devam edecektir. 

Saygılarımızla

Sendikal Platform 

7 Şubat 2020
Halkın Nasıl Geçindiği Hükümetin Umurunda Mı?

Maalesef ülkemizde asgari ücretle çalışanların ve ailelerinin yaşam kavgaları üzerinden, insanca yaşam beklentileri
görmezden gelinerek her yıl aynı tiyatro oynanmaya devam edilmektedir.

İlgili Bakanın “Müjdeli Haberlerim Olacak” söylemi ile başlayan asgari ücret toplantıları üçüncü sefer de sonuç-
lanmadığı gibi işveren tarafının emekçilere reva gördüğü %3’lük artışı çekinmeden ifade etmesi 4. perdenin açılacağı
bu tiyatroya yeni bir boyut kazandırmıştır.

Asgari ücretin bir aileye yetecek şekilde planlanması, insanların gıda, konut, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını
karşılayacak seviyede olması gerekliliği ile hareket etmesi gereken hükümetler, bu ihtiyaçların günlük 100TL ile sağ-
lanabileceğini öngörmektedir.

Halkımıza bunun nasıl olacağını anlatmak boyunlarının borcudur.
Her geçen yıl ülkemizde asgari ücretlinin, göç yasası çalışanlarının ve emekçilerin boynundaki pranga daha da sı-

kılmaktadır.
• 2018’de asgari ücret 507 Euro iken bugün 445 Euro’ya düşmüştür.
• 2018’de asgari ücretle 50 kg kıyma alınabilirken bugün 39 kg alınabiliyor.
• 2018’de 591 litre benzin alınırken bugün 551 litre alınabilmektedir.
• 2018’de 495 litre süt alınabiliyorken bugün 455 litre alınabilmektedir.
• Elektrik ücretleri 2018’den bugüne %46 artmıştır.
Temel gıda kalemlerindeki artışlarla insanların azalan alım gücünü anlatacak örnekleri artırmak pek tabii müm-

kündür. Ancak “anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az”

Devletin Kooperatifleri geliştirmesi Anayasa ile zorunlu hale getirilmişken, Anayasaya aykırı bir şekilde davranı-
larak kooperatifçiliğin geriletilmesine zemin hazırlayacak uygulamalarla ülkemizde kooperatiflerin vergi yükü %120
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arttırılmıştır.

İş emekçiye gelince %3-4 artıştan bah-
sedenlerin

kooperatiflerin vergi yükünü %120
arttırması manidardır.

Ocak ayında açıklanan HP oranları
başka bir oyundur. Meyve, sebze, et, süt,
seyrüsefer, tüp, elektrik, sigorta ücretleri,
pasaport harçları kısaca neredeyse her
şeye zam gelirken HP %1.70 olarak açık-
lanmıştır. 12 ana tüketim grubunun
11’inde de artış yaşanırken, alkol ve tütün
ucuzladı diye bu oranın açıklanması en
hafif tabiri ile halkımızı enayi yerine koy-
maya çalışmaktadır.

21 yıldır devletin tiyatro binası yokken ve ülkemizde oynanacak tiyatrolar yasaklara takılırken, hükümetçilik oyunu
oynayanlara artık sahneden inme çağrısında bulunuyoruz.

Tiyatro oyunlarını bu işin profesyonellerine bırakın ve siz esas görevinize dönün !

Halkını düşünen, halkını anlayan, sorumluluk sahibi devlet yöneticileri gibi hareket etmeniz sizden en büyük bek-
lentimizdir.

Ozan ELMALI
Mali Sekreter
Yönetim  Kurulu (a.)
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1 Eylül 2017 
1 Eylül “Küresel Barış İçin Eylem Günü”

1 Eylül Küresel Barış İçin Eylem Gününde
Dayanışma Evi’nde gerçekleşen ortak basın
toplantısında, liderlere politik avantaj elde etme
çabalarını bir kenara bırakarak, dış baskılara boyun
eğmeden çözüm için kararlılıkla ve iyi niyetle
çalışmaya devam etme çağrısında da bulunuldu.

Hazırlanan ortak açıklamayı Kıbrıs Türk Orta
Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanımız Selma
Eylem ve PEO Genel Sekreteri Pambis Kritsis
okudu.

Eylem, savaşların yol açtığı yıkımların
faturasının her zaman her yerde işçilere, emekçilere,
ezilenlere çıktığını, bundan dolayı tüm savaşlara
karşı çıkarak, dünyanın her yerindeki halklara, barış
yanlısı, ilerici güçlere “Küresel Barış için Eylem
Gününde” bu dayanışmayı ilettiklerini söyledi.

Uluslararası hukukun, insan haklarının, devletlerin bağımsızlığına ve saygıya dayalı bir barışın dünya çapında
hâkim olması için mücadeleyi yükseltmek gerektiğini kaydeden Eylem, Neo-liberal kapitalist düzen ve onun destekçisi
emperyalist güçlerin Kıbrıs’ta da etnik ve dini farkları körükleyerek toplumları çatıştırarak, ülkeyi bölerek, kardeşçe
ve insanca bir arada yaşama umutlarını yok etmeye uğraştığını vurguladı.

Ülke bölünmüş olduğu sürece, çalışanların ve halkın kazanımlarının kalıcı ve istikrarlı olmayacağını söyleyen
Eylem, bu koşullarda Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte Federal Birleşik Kıbrıs’ın kurulmasının Kıbrıslı işçiler ve
emekçiler için öncelikli ve acil bir talep olarak durduğunu belirtti.

Eylem, bugün bir kez daha her iki lideri, karşılıklı suçlama oyunlarını politik avantaj elde etme çabalarını bir kenara
bırakarak dış baskılara boyun eğmeden, bütün Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ilkeli bir çözüm için kararlılıkla
ve daha fazla karşılıklı iyi niyetle çalışmaya çağırdıklarını kaydetti.

Eylem ayrıca, ırkçı, şövenist ve milliyetçilik adına iki toplumun yakınlaşma ve iletişim sürecini engellemeye çalışan
hareketleri şiddetle kınadıklarını da bildirdi.

Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çalışanların ortak mücadelesinin dünya halklarının
küresel barış mücadelesinin bir parçası olduğunu belirten Eylem, “Bu metinle hemfikir olan tüm sendikal, siyasal ve
sosyal örgütleri, çözüm ve ülkemizin yeniden birleşmesini sonuç alıcı görüşme sürecinin yeniden başlatılmasını güçlü
bir şekilde duyurmak için seslerini bizimle birleştirmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ortak metinde imzası bulunan kuruluşlar: PEO – DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN,
DAÜ-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN, CUMHURİYETCİ TÜRK PARTİSİ, AKEL, TOPLUMCU
DEMOKRASİ PARTİSİ, BİRLEŞİK KIBRIS PARTİSİ, TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ YENİ GÜÇLER,
YENİ KIBRIS PARTİSİ, QUİR KIBRIS DERNEĞİ, EL-SEN.

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ
Nazi Almanyasının 1939 yılında Polonya’ya saldırdığı ve emperyalistler arası yeni bir paylaşım savaşının başladığı

tarih olan 1 Eylül, Dünyada ve Kıbrısta emek, demokrasi ve barış güçlerin açısından özel bir önem taşımaktadır.
Dünya Sendikalar Federasyonu 1 Eylül Günü’nü Nazi vahşetinin katlettiği milyonlarca  kurbanın anısına

sendikaların “Küresel Barış için Eylem Günü” ilan etmiştir. Bu çağrıya kulak veren Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi,
ülkemizin yeniden bütünleşmesi, bölgemizdeki savaşların son bulması ve Neo Liberal kapitalist düzene karşı ortak
sesimizi yükseltmek için bugün bir kez daha biraraya gelmiştir.

1 Eylül Bildirileri



Yaşadığımız bölgede yıllardır süren savaşlar, milyonlarca insanı yoksullaştırmış, yüzbinlerce insana tarifsiz acılar
yaşatmış, sayısız insan Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Libya’da katledilmiş, geriye evladını yitiren binlerce anne, baba
ve öksüz kalan yüzbinlerce çocuk bırakmıştır. Milyonlarca insan topraklarından göçe zorlanmış, yine milyonlarca
insan kimliğinden, dilinden, milliyetinden ve düşüncelerinden dolayı baskı görmüştür.

Savaşların yol açtığı bu yıkımların faturası her zaman her yerde işçilere, emekçilere, ezilenlere çıkmaktadır. Bundan
dolayıdır ki tüm savaşlara karşı çıkıyor, dünyanın her yerindeki halklara, barış yanlısı, ilerici güçlere “Küresel Barış
için Eylem Gününde” dayanışmamızı bir kez daha iletiyoruz.

Uluslararası hukukun, insan haklarının, devletlerin bağımsızlığına ve saygıya dayalı bir barışın dünya çapında
hakim olması için mücadelemizi yükseltmeliyiz.

NeoLiberal kapitalist düzen ve onun destekcisi emperyalist güçler ülkemiz Kıbrıs’ta da etnik ve dini farkları
körükleyerek toplumları çatıştırarak, ülkemizi bölerek, kardeşçe ve insanca birarada yaşama umutlarımızı yok etmeye
uğraşmaktadır.

Ülkemizi bölünmüş bir durumda olmaya devam ettiği sürece, çalışanlarımızın ve halkımızın kazanımlarının kalıcı
ve istikrarlı olmayacağını biliyoruz. Bu koşullarda Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte Federal Birleşik Kıbrıs’ın
kurulması Kıbrıslı işçiler ve emekçiler için öncelikli ve acil bir talep olarak önümüzde durmaktadır.

Çok uzun bir süreden beridir devam eden Birleşmiş Milletlerin iyi niyet misyonu ve taraflarca karşılıklı olarak
kabul edilen ilkeler çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik devam eden süreç İsviçre’de yapılan son zirvede
kesintiye uğramıştır.

Bugün birkez daha her iki lidere, karşılıklı suçlama oyunlarını politik avantaj elde etme çabalarını ve aynı zamanda
dış baskılara boyun eğmeden, bütün Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ilkeli bir çözüm için kararlılıkla ve daha
fazla karşılıklı iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz.

Aynı zamanda ırkcı, şövenist ve milliyetcilik adına iki toplumun yakınlaşma ve iletişim sürecini engellemeye çalışan
hareketleri şiddetle kınıyoruz.

Barış büyük bir erdemdir. Barışa ulaşmak için iki toplumun halklarına saygılı, karşılıklı kabul edilebilir, iki
toplumlu, iki kesimli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan federal çözüme bağlılığımızı
bir kez daha vurgulamak isteriz.

Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çalışanların ortak mücadelesi dünya halklarının
küresel barış mücadelesinin bir parçasıdır.

Bu metinle hemfikir olan tüm sendikal, siyasal ve sosyal örgütleri, çözüm ve ülkemizin yeniden birleşmesini sonuç
alıcı görüşme sürecinin yeniden başlatılmasını güçlü bir şekilde duyurmak için seslerini bizimle birleştirmeye
çağırıyoruz.

1. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan ve milyonlarca insanın ölümüne ve kitlesel bir yıkıma neden olan Polonya'daki
Nazi işgalini anma günü olan bugünde sendikalar, sivil toplum hareketleri ve tüm dünyada mücadele veren insanlar
hiçbir şey yapmadan duramaz. Zorluklar ve ani tehlikeler bize, sonu karanlık olan bu yoldan geri dönmemiz için
kararlılıkla ve eyleme geçmek için, bir araya gelmemiz gerektiğini göstermektedir. İçinde bulunduğumuz bölgede,
Doğu Akdeniz’de, yakın tarihimizin en ölümcül dönemine tanık oluyoruz: savaşlar, bölünmeler, askeri müdahaleler,
nefretin milliyetçi ve köktendinci ideolojileri, stratejik bölgelerle petrol ve enerji rezervlerini kontrol altına alma amacı
güden yozlaşmış ve baskıcı rejimler milyonlarca insanın ölümüne, sefalet ve yıkıma yol açarak binlerce kişiyi yurt
dışında sığınma talebinde bulunmaya zorlamaktadır. Bu durumdan fayda sağlayan yegane kişiler ise halklara zulüm
edenler, sömürücüler, rantçılar ve silah tüccarlarıdır.

2. 1 Eylül Barış Günü nedeniyle, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs olarak, PEO, DEV-İŞ, KTAMS,
KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN’in yaptığı ortak çağrıya olumlu cevap vererek, etkin görüşme
sürecinin acilen yeniden başlatılması için, Çözüm ve ülkemizin Yeniden Birleşmesi için toplu olarak sesimizi
yükselterek çağrıda bulunuyoruz.
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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

1 Eylül Basın Açıklaması
Ülkemizin yeniden birleşmesi için mücadelemizi yoğunlaştırırken

kalıcılaşmaya doğru giden bölünmeyi durdurmalıyız!



3. Kıbrıs halkı, ülkemizin fiili bölünmesine yol açan aşırı milliyetçilik ve nefret ideolojilerini, savaşları ve
çatışmaları, dış müdahaleleri ve yerel oyunları uzun süre boyunca yaşadı. İsviçre’de yapılan son konferansta ülkemizi
yeniden bir araya getirmenin başka bir başarısızlığıyla yakın zamanda yaşanan hayal kırıklığını takiben, bugün,
bölünmenin gitgide kalıcılaşmasıyla ilgili en ciddi tehlikelerle yüzyüze gelmekteyiz. Kıbrıslıların hayal kırıklığı, iki
tarafın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres tarafından belirlenen çerçevede bir anlaşmaya çok yakın olmalarını
öğrenmeleriyle daha da belirginleşti: çözüm için gerekli olan tüm kilit unsurlar bir adım mesafesindeydi, ancak liderler,
geriye kalan boşlukları dolduracak siyasi iradeyi göstermede, kabul edilemez bir biçimde yetersiz kaldılar.

4. Siyasi liderlerden, karşılıklı suçlama oyununu hemen bir kenara bırakmalarını talep ediyoruz: gereken
ciddiyeti, bağlılığı ve liderliği göstermeleri gerekmektedir. Çözümle ilgili tüm konular tartışıldı; şimdi karar vermenin
zamanı geldi. Liderlerin - muhtemelen, her iki toplumdaki bölünmeden taraf olan güçleri seçimlerle ilgili olarak ya da
diğer politik nedenlerle yatıştırmak için - ayaklarını sürüyecek ya da anlaşma mümkün değilmiş gibi davranacak hiçbir
bahaneleri kalmamıştır.

5. Kıbrıs'taki barış ve çözüm güçlerine, işbirliği ve önümüzdeki acil görevler hakkında diyaloğumuzu artırmak
için çağrıda bulunuyoruz. Çözüm için genel çerçeve var, ancak bizler süreci ve güven inşa etmeyi tartışmalıyız. Bu
amaçla, Kıbrıs toplumunun, siyasi partilerin, grupların, sivil toplum hareketlerinin ve inisiyatiflerin, istikrarlı bir
bölünmeyi önlemeye yönelik her zamankinden daha fazla çalışmak için, acilen aktif bir şekilde sürece katılımlarını
talep ediyoruz.

6. Birleşmiş Milletler’i ve tüm uluslararası aktörleri, özellikle de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni kişisel
olarak, bir çözüm bulmak için çabalarını daha aktif bir şekilde sürdürmeye çağırıyoruz.

• Yaşanan açmaz, farklılıkları derinleştireceğinden ve çatışmayı bileyeceğinden ötürü, anlaşma için gerekli
ivmeyi yeniden yakalamak için acilen yeni bir inisiyatif almasını istiyoruz.

• Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, Crans Montana deneyiminden yola çıkarak kolaylaştırıcı rolünü almaya
ve açmazı ortadan kaldırmanın yollarını aramaya çağırıyoruz.

• Görüşmelerde çözüm bulunması için kararlı olan sivil toplumun aktif katılımı için yeni bir süreç önermekteyiz
ve bu nedenle özel öneriler doğrultusunda çalışıyoruz.

7. Çözüm çabalarımızı yoğunlaştırmayı taahhüt eder ve bir sonraki adımları önermeden önce istişare süreçlerini
üstleneceğimizi belirtiriz. Bölünme sürecinin sona ermesini talep etmek için Kıbrıslılar harekete geçirilmelidir! Her
iki toplumun da yararı için, İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon çatısında Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesine
yönelik olan tüm çabalara odaklanalım! Dolayısıyla, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve diğer yerlerdeki tüm demokratik
ve barış seven güçleri hayallerimizi gerçekleştirmeye çağırıyoruz: Kıbrıs bölünmeyecek; Kıbrıs sorunu acilen
çözülmelidir! .

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs
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1’st September, 2017

The process for a settlement of the Cyprus problem is in a state of limbo. The United Nations are waiting for
proposals from the parties. The parties to the problem may have differing priorities but for the people of Cyprus,
Turkish or Greek Cypriots alike, there is only one immediate need: To defend the prospect of Solution, Reunification
and Peace.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus, bringing together more than 70 organizations from both sides
of the divide, would like to express its firm position on the basic questions currently being discussed at the UN
Headquarters on Cyprus:

The Solution being sought needs to continue to be on the basis of a  bi-zonal, bi-communal United Federal Cyprus
with a single international identity, single citizenship and single sovereignty, based on the political equality of the two
communities, as defined in the relevant UN resolutions and the agreements of the two community leaders, for the
creation of enduring peace and stability in Cyprus and our region.

A new Security System needs to be adopted comprising the following:
Withdrawal of troops within  an agreed timeframe spanning over 1 to 3 years. 
Termination of Treaty of Guarantee following the signing of a Treaty of Implementation 
A multi-national force be set up to supervise the implementation of the new arrangements and ensure proper transfer

of power. The multi-national force to include the Greek and Turkish contingents as provided by the 1960 agreements. 
A Special inter-communal Federal Force be set up with the participation of EU to  guard outside borders and  act

as a rapid action force in case of any organized violent action  that threatens inter-communal peace. 
Sign a new Treaty of Alliance and Cooperation between Turkey, Greece and Cyprus. 
Set up an Independent Inter-Communal Council of Cooperation, Reconciliation and Social Inclusion. 
On the chapter of Governance:
Adopt the Rotational Presidency (4 : 2 years) with cross voting and weighted votes  respecting the 4:1 ratio.
Agree on effective participation of T/C in all significant bodies, with majority decisions to include one T/C vote

for any bodies/councils that include more than one T/C member.
On Territory:
Conclude on a percentage close to 28.6%.
Priority for properties of G/C in T/C State and vice versa to be given to the users with some limitations. 
Priority to G/C properties in areas returned to G/C state to be given to the owner with certain limitations 
Granting of Residence permit to nationals of Turkey to follow the 4:1 ratio. 
On Education and Culture Agree to :
Mandate Federal and State Administrations to :
actively promote educational policies  that promote peaceful coexistence and mutual respect among all the citizens
Mandate Federal Administration to:
actively promote optional inter-communal schools at all levels and   Institutions of Higher Education and provide

incentives to all existing Institutions offering such education 

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus calls on the leaders of the communities and the UN SG to hear
the voice of common people from both sides of the divide and urgently engage in a process that will yield immediate
results leading to a Solution of the problem on above basis. Civil society, which has been vibrant and active in pushing
for solution over the years, must be actively engaged in the process via a system of participation and consultation in a
multilateral process. We are ready to contribute to the discussion on the subject.

Any route other than negotiations on above basis will lead to further confrontation and a future that will breed
conflict. 

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus



1 Eylül 2018 
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞI İÇİN MÜCADELE GÜNÜNDE 
ORTAK AÇIKLAMA

Nazi Almanya’sının 1939 yılında Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü Nazi vahşetinin katlettiği milyonlarca kurbanın
anısına DSF tarafından“Küresel Barış için Eylem Günü”  ilan etmiştir. Bu gün emperyalist müdahalelerin ve savaşların
olmayacağı barışçıl bir dünya için emekçilerin mücadele günüdür.

Bütün dünyada emekçiler emperyalist müdahalelerle ve savaşlarla, kapitalist krizin ağır sonuçlarıyla çalışanların
haklarına karşı saldırılarla, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle karşı karşıyadırlar.

İşsizliğin, on binlerce insanın yerinden, yurdundan edilmesinin ve toplu göçünün, aşırı sağcı – milliyetçi güçlerin
yükselişinin, iklimsel değişikliklerin ve çevredeki büyük yıkımın yol açtığı büyük sorunlar dünyada dengeleri olumsuz
yönde etkilemekte ve dünya barışını tehlikeye sokmaktadır.

1 Eylül vesilesiyle, bütün dünya emekçilerinin hakları için; demokrasi için; eşitsizliklerin ve sömürünün olmayacağı
daha iyi bir dünyayı inşa etmek için verdikleri mücadeleleri desteklediğimizi ve kendileriyle dayanışma içerisinde
olduğumuzu dile getiriyoruz.

Barış evrensel ve tamamen insani bir nimettir. Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için
Kıbrıslıların ortak mücadelesi bütün dünya halklarının küresel barış mücadelesinin bir parçasıdır.

Sınıf sendikacılığı hareketi ve daha genelde yurdumuzun bütün ilerici insanları açısından, Kıbrıs sorununun çözümü
acil gereksinim olmaya devam etmektedir. Ülkemiz bölünmüş bir durumda kalmaya devam ettiği sürece, çalışanların
hiçbir kazanımı kalıcı ve istikrarlı olamaz.

Kıbrıs sorununun çözümü için BM’nin iyi niyet misyonu ve tarafların kabul ettikleri ilkeler çerçevesinde çok uzun
zamandır devam eden süreç İsviçre’deki son konferansta kesintiye uğradı. BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi olarak
Sayın Lute’un Kıbrıs’a kısa bir süre önce gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarla, müzakere sürecinin Crans Montana’da
kesintiye uğradığı yerden, Kıbrıs sorununun çözümünün yolunun açılması ve olumlu sonuca ulaşılması hedefiyle
yeniden başlaması için uluslararası faktör tarafından son bir çabanın ortaya koyulduğu işaretinin verildiği açıkça
görülmektedir.

Ortak vatanımızın geleceği için, bu kez bu çabanın başarıya ulaşması gerektiği inancındayız. Kıbrıs’ın yeniden
birleşmesi olanakları boğucu bir şekilde daralmaktadır; bunun için yeni çaba halkın mümkün olan en aktif ve kitlesel
katılımı aracılığıyla, emekçiler ve daha genelde toplum tarafından kararlı bir biçimde desteklenmelidir.

Bugün bir kez daha, iki lidere karşılıklı suçlamalardan kaçınmaları ve bütün Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek
ilkeli bir çözüm için karşılıklı iyi niyet ve kararlılıkla çalışmaları çağrısında bulunuyoruz.

Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek
vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, iki toplumun da haklarına saygılı, karşılıklı kabul edilebilir, iki
toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne bağlılığımızı tekrar vurgulamayı istiyoruz.

1 Eylül’ü ortak barışçıl eylemleri ve faaliyetleriyle yıllardır istikrarlı bir şekilde onurlandıran örgütlerimiz burdaki
basın toplantısından sonra saat: 11.00’de PASİDİ binasının yanındaki İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamlarını feda eden
Kıbrıslılar Anıtına çelenk koyma  etkinliği gerçekleştirecekler.

1 Eylül vesilesiyle, örgütlerimiz, çözüm ve ülkemizin yeniden birleşmesi ortak hedefi etrafında birlik, koordinasyon
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ve ortak eylem için bütün siyasal ve sosyal örgütlere çağrıda bulunmaktadırlar.
Bu yönde, örgütlerimiz Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk, Ermeni, Maronit ve Latin, bütün Kıbrıslıları temsil eden ve

yurdumuzda barışın geleceğine yönelik ortak kaygılarımızı paylaşan sendikaları, siyasal partileri ve kitlesel sosyal
örgüt ve kuruluşları Ekim ayının başlarında iki toplumlu büyük bir etkinliğin gerçekleştirilmesi hedefiyle Eylül ayı
içerisinde geniş katılımlı ve temsil edici bir buluşmaya çağırma inisiyatifini üstlenmeyi kararlaştırdılar.

01/09/2018
List of supporting  organizations   
Pancyrpian Federation of Labour PEO, Revolutionary Workers Union Federation DEV- İŞ, Cyprus Turkish Teachers

Trade Union –  KTÖS, Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS,  Turkish Cypriot Civil Servants
Trade Union – KTAMS, Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN, Municipal Workers Trade Union – BES,
Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN, AKEL, CTP, TDP, YKB, BKP, SOL
HAREKET, EDON, EKA, POGO, CYPRUS PEACE COUNCIL, Proodeftiki Students movement, Customs Workers
Trade Union   – GÜÇ-SEN,  EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN, State Workers Trade Union-
ÇAĞ-SEN, Cyprus Writer’s Union, Cyprus Publisher’s Association – KYa B, Movement for a Federal Cyprus,
Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Secondary School Teachers movement, United Turkish
Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, İskele Citizens Initiative, Socialist İnitiative, United Democrats Youth
organization, Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events – Together We
Can, Epilogi Limassol cultural movement, Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation, Peace Association, New Cyprus
Association, Left Wing, Association of Turkish Cypriot Artists and Authors, Bi-communal Choir For Peace in Cyprus,
Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ, Publishers Trade Union – BASIN-SEN, BARAKA Cultural Group,
, Turkish Cypriot Association for Democracy (London), Cypriot Science Education Health and Solidarity Association
– KIBES, KGP, Cyprus Youth Platform, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification
Movement, German-Cypriot Forum, Workers Democracy, 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, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus
Academic Dialogue, Turkish Cypriot Businessmen Association , Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute,
Famagusta Initiative, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, Bicommunal Kyrenia Initiative, INVEST IN
EDUCATION, Enorasis sociocultural club, Post Research Institute, Politia, HASDER, HAZINE-SEN, Cyprus Song
Association – KIBHAD, The Management Centre of the Mediterranean, Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association,
Feminist ATÖLYE, Cyprus Turkish Building Contractor’s Association, MAGEM, Dayanışma – Solidarity, KLIIR,
Cyprus Association of Social Psychology, OPEK – Association for Social Reform, Larnaca for Solution – Reunification
Movement, Unite  Cyprus Now!, Cypriot’s Voice, Association of Cypriot Refugees in Greece – EKPE

1 Eylül 2019
“İnsanlık için Barış, Kıbrıs için Barış”

Dünya Sendikalar Federasyonu’na (DSF) üye Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar olarak, bazı siyasi parti ve
sivil toplum örgütleri ile birlikte ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle 30 Ağustos
Cuma günü saat 10:00’da ortak açıklaması gerçekleştirildi.

3 Eylül Salı günü saat 18.00’de Bayraktar Türk Maarif Koleji yanındaki halı sahada, “İnsanlık için Barış, Kıbrıs
için Barış” sloganıyla  iki toplumlu sembolik futbol karşılaşması yapılacaktır. Tüm halkımızı bekleriz. 

1 EYLÜL 2019
ORTAK AÇIKLAMA
1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü Nazi vahşetinin katlettiği milyonlarca kurbanın

anısına Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) “Küresel Barış için Eylem Günü”  ilan etmiştir.
Bu gün emperyalist müdahalelerin ve savaşların olmayacağı barışçıl bir dünya için emekçilerin mücadele günüdür.
Dış müdahaleler nedeniyle Orta Doğu’da halklar acı çekmekte, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilim insanlık

açısından tehlikelere yol açmaktadır.
Emekçiler çalışma yaşamında güvencesizlikler, yoksullaşma, haklarına karşı saldırılar ve sosyal eşitsizliklerin

keskinleşmesiyle karşı karşıyadırlar.
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Milyonlarca insanı mülteciliğe ve toplu göçe mecbur bırakan savaşlar ve yoksulluk, aşırı sağın ve neofaşist milliyetçi
güçlerin güçlenmesi, iklimsel değişiklikler ve çevredeki büyük yıkım dünya barışını tehlikeye sokmaktadır.

Barış evrensel ve tamamen insani bir nimettir. Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için
Kıbrıslıların ortak mücadelesi bütün dünya halklarının küresel barış mücadelesinin bir parçasıdır.

1 Eylül vesilesiyle, emperyalist savaşlara karşı barış ve demokrasi için, eşitsizliklerin ve sömürünün olmayacağı
daha iyi bir dünyayı inşa etmek için mücadele eden bütün halkları desteklediğimizi ve kendileriyle dayanışma içerisinde
olduğumuzu dile getiriyoruz.

Yurdumuzda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler neoliberal politikaların sonuçlarını yaşamaktadır ve bu durum

sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu, mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini açıkça
göstermektedir.

Bu koşullarda Kıbrıs sorununun çözümü öncelik ve acil gereksinim olmaya devam etmektedir.
Kıbrıs sorunu Crans Montana’da görüşmelerin kesintiye uğramasının ardından kısır bir durgunluk içerisindedir ve

bu durum adamızın kesin taksimi açısından dev tehlikelere yol açmaktadır.
İki liderin kısa bir süre önce gerçekleştirdikleri buluşma görüşmelerin yeniden başlaması,  çözümün sağlanması ve

yurdumuzun yeniden birleşmesi çabasında bir adımı teşkil etti.
Bugün bir kez daha iki lidere gerekenleri yapıp, bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, görüşmelere

kesintiye uğradığı yerden BM Genel Sekreteri Sn. Guterres’in çerçevesi temelinde istek ve kararlılıkla devam etmeleri
çağrısında bulunuyoruz.

Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek
vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için, iki toplumun da haklarına saygılı ve Kıbrıslıların
tümünün çıkarlarına hizmet edecek, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümü hedefine bağlılığımızı tekrar
vurgulamayı istiyoruz.

1 Eylül’ü “Barış İçin Eylem Günü” olarak yıllardır istikrarlı bir şekilde onurlandıran örgütlerimiz bütün emekçilere,
siyasal ve sosyal örgütlere barışın hakim olması, çözüm ve ülkemizin yeniden birleşmesi hedefine ulaşılması için birlik,
koordinasyon ve ortak eylem çağrısında bulunmaktadır.

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN
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İki Toplumlu Karşılıklı
Okul Ziyaretleri

5 Mayıs 2018
Kıbrıs Öğretmen Sendikalarının Etkinlik Duyurusu

Değerli Basın Emekçilerimiz,

Uluslararası alanda Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi - ETUCE üyesi 6 Kıbrıs Öğretmen Sendikası, Kıbrıs’ın
kuzeyinden KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN ve Kıbrıs’ın güneyinden OELMEK, POED ve OLTEK tarafından sürdürülen
işbirliği ve diyalogların bir parçası olarak 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü 10:30’da Dayanışma Evinden başlayarak
“Lefkoşa’nın tarihi okulları” temalı bir yürüyüş turu düzenleneceğiz. 

Tur hakkında:
20. yüzyılın başlarında, Lefkoşa sakinlerinin çoğu surlar içinde yaşıyordu. Bu bölgede, Lefkoşalıların eğitim

gördüğü okul binalarının (çoğunu) hâlâ bulunabilmekteyiz. Fırsatlar ve eğitim talebi genişlerken, eğitimin bireysel ve
kolektif bilinç üzerindeki etkisi de artmıştır. Yürüyüş sırasında Lefkoşa’nın tarihi okullarını göreceğiz, onların oluşumu
ve işleyişi hakkında ilginç bilgiler sunacağız ve Kıbrıs’taki sosyal ve politik gelişmelerin okullara yansıması hakkında
yorum yapacağız. 

Öğretmen Sendikaları olarak Kıbrıs’ta barış dolu bir gelecek inşa etmenin yolunun eğitimden geçtiğinin bilinciyle
öğretmenleri bir araya getiren ortak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz. 

Saygılarımla,

Tahir GÖKÇEBEL
ETUCE Kıbrıs Dönem Temsilcisi

Kıbrıslı Rum Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi

2 Şubat 2018 tarihinde İlerici Kıbrıslı Rum Öğretmenler İnisiyatifi davetiyle KTOEÖS ve KTÖS olarak Güney
Lefkoşa’da 1 ilkokul – 2 Ortaokul olmak üzere 3 okul ziyareti edilerek Kıbrıslı Rum meslektaşlarımızla görüştük,
öğrencilerle tanıştık.
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İnsanlık için Barış, Kıbrıs için Barış

3 Eylül 2019 Salı günü, saat 18:00`de Bayraktar Türk Maarif Koleji Halı Sahası`nda Dünya Sendikalar
Federasyonuna üye Kıbrıslı Sendikalar olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla  “İnsanlık için Barış, Kıbrıs için
Barış” sloganıyla İki Toplumlu sembolik Futbol Maçı gerçekleştirdik.

Proodeftiki İlerici Kıbrıslı Rum Öğretmenler Dr. Fazıl Küçük 
Endüstri Meslek Lisesini ziyaret etti

3 Ocak 2019 Perşembe günü sendikamızın organizesiyle
Kıbrıslı Rum meslektaşlarımızla işbirliği ve iki toplumu
yakınlaştırma etkinliklerimiz çerçevesinde Mesleki Teknik
Öğretmenlerini kapsayan Proodeftiki İlerici Öğretmen
grubuyla Mağusa’da Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek
Lisesine ziyaretimiz gerçekleştirildi.

100’den fazla Kıbrıslı Rum meslektaşımız okulu ziyaret
ederek öğretmenlerle tanışma ve konuşma fırsatı buldu.
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İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu olarak 
ŞHRO ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ziyaret edildi

İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler
Platformu olarak 3 Ocak 2020 Cuma günü Kıbrıs’ın
kuzeyinde okul ziyaretleri gerçekleştirdik.

Her akademik yıl düzenlediğimiz okul ziyaretleri
kapsamında Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şehit
Doğan Ahmet İlkokulu ziyaret edildi.

Sendikamız ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) ile Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Rum İlerici
Öğretmenler Grubu’ndan oluşan platformumuz olarak,
Ledra Palas geçiş kapsında, ziyaretlere başlamadan
basına açıklamalarda bulunuldu.

Platformumuz Şubat 2020’de ayrıca Kıbrıs’ın güzenyinde bazı okullara ziyaret düzenleyecek.
EYLEM: “Amacımız iki toplumun yakınlaşması, işbirliği yapması ve çözüme ulaşılmasıdır”
KTOEÖS Başkanımız Selma Eylem, Ledra Palace geçiş noktasında basına yaptığı açıklamada, öğretmenlerin

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış kültürünün gelişmesinde önemli aktörlerden olduğunu kaydetti.
Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar dikkate alındığında bugünlerde adada çözüme

ve barışa çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Eylem, Platform olarak düzenlediğimiz faaliyetlerde çözüm isteğimizin
dile getirildiğini söyledi.

Eylem, amacımızın iki toplumun yakınlaşması, işbirliği yapması ve çözüm olduğunu ifade etti.
TEL: ““Amaç barışa hizmet etmektir”
KTÖS Başkanı Emel Tel ise, Platform altında işbirliğinin, kapıların açıldığı 2004’te başladığını, öğretmenler olarak,

hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesi için birlikte çalışma ve diyaloğun önemli olduğunu söyledi.
Platform altında Kıbrıs’ın güneyindeki meslektaşlarla, adanın askersizleştirmesi için, silahlanmaya karşı ve

Akdeniz’deki gelişmeler karşısında neler yapabileceğinin devamlı olarak görüşüldüğünü kaydeden Tel, “Amaç barışa
hizmet etmektir” dedi.

AHNİODİS: “Ara bölgede değil, karşılıklı olarak okul saatleri içerisinde topluca ziyaretler
gerçekleştirilmelidir” 

Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Grubu’ndan Christos Ahniodis, karşılıklı düzenlenen ziyaretlerin çok faydalı
olduğunu, eğitim konuları ve Kıbrıs sorunu üzerinde görüş birlikleri sağladıklarını, Platform olarak Kıbrıs için en
uygun çözümün iki bölgeli federal bir çözüm olduğu konusunda aynı görüşün paylaşıldığını söyledi.

Öğrencilerin 1950, 1960 ve 1970’lerde yaşananları tarafsız olarak değerlendirmesin teşvik edilmesi konusunda da
ortak görüşün bulunduğunu belirten Ahniodis, son iki yılda hayata geçirilen Imagine programı sayesinde pek çok
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencinin bir ayara gelmesi ve arkadaşlık kurmasının yolunun açıldığını, ancak
yapılması gereken şeyin, öğrencilerin ara bölgede değil karşılıklı olarak “okul saatleri içerisinde topluca ziyaretler”
yapmasının sağlanması olduğunu söyledi.

İki Toplumlu Öğretmenler Platformu olarak Okul Ziyaretleri Gerçekleştik

4 Ocak 2019 Cuma günü
sendikamızın da içerisinde yer aldığı
İki Toplumlu Öğretmenler
Platformu’ndan 40 kişilik bir öğretmen
grubuyla Gönyeli Fazıl Plümer
Anaokulu’nu ve 20 Temmuz Fen
Lisesi’ni ziyaret ettik.

Ziyaretler öncesi, Ledra Palace sınır
kapısında basın açıklaması yapıldı.

İki Toplumlu Öğretmenler
Platformu’ndan Kıbrıslı Rum
öğretmenler adına konuşma yapan
Maria Mavrada, önceki yıllarda
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yaptıkları okul ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti ve öğretmenlerin ülkeleri için çok şey yapabileceğini ve
öğrencilere “ülkenin tek olduğunu” öğretebileceklerini kaydetti.

Uzun yıllardan beri Kıbrıslı Türk birliklerle iş birliği gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mavrada, öğrencilere, ülkede
tüm yaşayan toplulukların faydasına olacak birleşmenin değerlerini kazandırmak istediklerini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, organizasyona katılanların yeni yılını kutlayarak, bu ziyaretlerin, karşılıklı
olarak Şubat tatili ve yılbaşında tekrarlandığını, bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini, “eğitim sisteminin Kıbrıs’ın
bölünmüş kalmasında en büyük etken” olduğunu söyledi.

Elcil, öğretmenler olarak ilişkileri geliştirme gibi bir rol üstlendiklerini kaydederek, öğrencilerin kafalarındaki
bariyerleri yıkarak, düşmanlığı, nefreti, önyargıyı ortadan kaldırmak istediklerini anlattı.

İki tarafa da çağrı yapan Elcil, barışın ve yeniden birleşmenin zamanı olduğunu, tüm barikatları, tel örgüleri,
duvarları, tüm yabancı askeri güçleri ortadan kaldıracak federal çözümün gelmesi için çalışmaya davet etti.

KTOEÖS Başkanımız Selma Eylem de, çözüme katkı sağlayanların öğretmenler olduğunu belirterek, eğitim
sisteminin fayda yaratabileceğini, dolayısıyla karşılıklı ziyaretlerin barış sürecine katkı olduğunu ifade etti.

Ülkede yeniden barış ve birleşik federal bir Kıbrıs’a, tek çözüm olarak ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Eylem,
öğretmenler olarak tek birleşik federal Kıbrıs için Adanın her iki tarafına da çağrı yaptıklarının altını çizdi.

Basın açıklamasının ardından Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi ziyaret edildi.

İki Toplumlu Öğretmenler Platformundan Kıbrıs’ın 
Güneyinde Okul Ziyaretleri Gerçekleştirildi

İki Toplumlu Öğretmenler Platformu’na bağlı
eğitim sendikalarına üye öğretmenlerin geleneksel
olarak gerçekleştirdiği ve Ocak ayının ilk günlerinde
kuzeyde bir lise ve okulöncesi merkezine yapılan
ziyaretlere 5 Şubat 2019 günü Lefkoşa’da Lakatamia
bölgesinde bir ortaokul ve bir lise ziyaretiyle devam
edildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçen Kıbrıslı
Türk öğretmenlerle birlikte platform üyesi Kıbrıslı
Rum öğretmenler güneydeki iki okulu ziyaret etti. Her
iki okulun platform üyesi müdürleri ziyarette

yaptıkları konuşmalarda uzun yıllardan beri yapılan işbirliğinin çözüm ve barışa katkısına değindiler. KTOEÖS Başkanı
Selma Eylem ve KTÖS Başkanı Emel Tel yaptıkları konuşmalarda karşılıklı ziyaretlerin iki toplumun yakınlaşması
ve barış kültürü oluşturulmasında önemli olduğunu, bunun öğrencilerimiz, geleceğimiz açısından öneminden ve bunu
sağlamada eğitimin ve öğretmenlerin rolünden bahsettiler.

Ayrıca ülkemizde birleşik, federal Kıbrıs’a ulaşmada BM’nin Sayın Lute’yi görevlendirmesiyle ortaya koyduğu
çabanın desteklenmesinin önemine vurgu yapılarak liderlerin bu süreci iyi değerlendirip, zaman kaybetmeden masaya
oturmaları ve Guterres çerçevesinde bir anlaşmayla sonuçlandırmaları gerekliliğine değinildi.

Saygılarımızla.
Selma EYLEM

KTOEÖS Başkanı
İki Toplumlu Öğretmenler Platformu (a.)
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Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi Ziyaret Edildi

Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Hareketi
Proodeftiki’nin Mesleki Teknik Okullarında görevli
Öğretmenleriyle KTOEÖS organizesiyle 3 Ocak 2019
tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri
Meslek Lisesi ve 11 Nisan 2018 tarihinde ise Girne Turizm
Meslek Lisesi ziyaret edilmiş ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı
Türk öğretmenler bir araya gelmişti.

Hem okul ziyaretleri programı hem de Imagine projesi
kapsamında iki toplumu yakınlaştırma hedefiyle 8 Şubat
2019 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve
Girne Turizm Meslek Lisesi öğretmenlerimizle güney
Kıbrıs’ta Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi ziyaret edildi.

Ziyarette okul müdürü Polykarpos Yannakas ve Eğitim
Teknik Komitesi Eş Başkanı Kıbrıslı Rum Michalinos

Zembylas konuşma yaptı.  Öğretmenlerin işbirliğinin çözüm ve barışa katkısının önemine değinilen konuşmalarda,
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de yaptığı konuşmada karşılıklı ziyaretlerin iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürü
oluşturulmasında önemli olduğunu, bunun öğrencilerimiz, geleceğimiz açısından öneminden ve bunu sağlamada
eğitimin ve öğretmenlerin rolünden bahsetti. Ayrıca Başkanımız Selma Eylem bugünlerde BM’nin girişimiyle Kıbrıs
sorununda yaşanan gelişmelerden umutların arttığını ve birleşik, federal Kıbrıs’a ulaşma hedefiyle somut adımlar
atılacağını dilediklerini, kâğıt üzerinde yapılan anlaşma yanında iki toplumun özellikle gençlerin yakınlaşması, birbirini
anlaması ve hoşgörüyle yaklaşmasının hem eğitim sistemiyle hem de Imagine benzeri projelerin sayısının artırılarak
barışın gerçekleştirilebileceğini ve bu konuda öğretmenlere büyük görev düştüğünü vurguladı.
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Proodeftiki İlerici Öğretmenler İnisiyatifi 
Girne Turizm Meslek Lisesini Ziyaret Etti
12 Nisan 2018

11 Nisan 2018 tarihinde Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler İnisiyatifi, Girne bölgesini ziyaret etti. Bu
kapsamda sendikamızın organizasyonuyla Girne Turizm Meslek Lisesine ziyaret gerçekleştirildi. Kıbrıslı Rum
Mesleki Teknik Öğretmenler Kıbrıslı Türk meslektaşlarıyla tanışma ve okulu tanıma olanağı buldu.
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İki Toplumlu Öğretmenler Platformu olarak 
Engomi İlkokulu ve Akaça Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirildi

14 Şubat 2020, Cuma günü Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler İnisiyatifi, KTOEÖS ve KTÖS tarafından
oluşturulan İki Toplumlu Öğretmenler Platformu olarak karşılıklı okul ziyaretleri, iki toplumun öğretmenlerinin
yakınlaşması ve işbirliği çerçevesinde Lefkoşa’nın güneyinde Engomi İlkokulu ve Akaki Ortaokuluna ziyaret
gerçekleştirildi.
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Proodeftiki MTÖ Öğretmenlerinin Güzelyurt Programı Gerçekleşti

19 Nisan 2017 tarihinde Proodeftiki MTÖ Öğretmenleri Güzelyurt Meslek Lisesi ve Güzelyurt Ören Yerlerini
ziyaret etti.

Basın Duyurusu

Unity Fest
27 Haziran 2017 Salı günü Ledra Palas ara bölgede gerçekleşecek olan

Unity Fest’te performanslarını sergileyecek olan grupların Seçici Komite
tarafından belirlendiğini duyurmaktan mutluluk duyarız.

Unity Fest, Kıbrıs’taki gençleri müziğin gücüyle biraraya getirmeyi
ve barış kültürü inşası için bir birliktelik oluşturmayı amaçlıyor.

Seçici Komite'nin Unity Fest’te sahne almasına karar verdiği gruplar
aşağıdaki gibidir:

1. Katakathia – Limasol
2. George Sidiropoulos – Lefkoşa
3. Limestone – Lefkoşa
4. Stonus – Lefkoşa
5. Swinging Souls – Baf
6. Bunfyah – Mağusa
Gadjo Dilo ve Fikri Karayel gecede konuk sanatçı olarak sahne alacaklardır.
Seçmeler, açık çağrı ile başlayan bir süreç sonrası ilgili gruplarının elemelere başvurmaları ve 6 grubun özgünlük,

repertuar ve müzik ve projeye olan bağlılıkları kriterleri üzerinden yapılmıştır.
Yarışmaya başvuru yapan tüm gençlere teşekkür eder ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz.
Unity Fest hakkında;
Unity Fest İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs”, Avrupa Parlamentosu Bilgi Ofisi ve Avrupa Komisyonu
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Kıbrıs Temsilciliği tarafından organize edilmektedir. Etkinlik ayrıca
Dayanışma Evi, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP),
İsveç Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve
Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
(KTOEÖS) tarafından desteklenmektedir. Etkinlik sponsorları: Kıbrıs
Gençlik Konseyi (ONEK), Synergiamedia, Golden Sigorta ve C.G
Georgallis müzik mağazaları.

Daha fazla bilgiye Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz:
https://www.facebook.com/events/314138625689777

PRESS RELEASE
UNITY FEST

It is with pleasure that we announce the names of the music bands
chosen by the Selection Committee to perform at Unity Fest, which
will take place in the moat area of the Ledra Palace Hotel on the 27th
of June 2017. 

Unity Fest aims to bring together the Cypriot youth from both
communities, using the power of music and hope to work for a culture
of peace in Cyprus. 

The following bands have been chosen by the Selection Committee
to participate in Unity Fest: 

1. Katakathia (Κατακάθια) - Limassol
2. George Sidiropoulos (Γιωργος Σιδηρόπουλος) - Nicosia
3. Limestone - Nicosia
4. Stonus - Nicosia
5. Swinging Souls - Paphos
6. Bunfyah – Famagusta

Gadjo Dilo and Fikri Karayel will perform as guest artists at Unity Fest.
The bands were selected through a process announced by an open call, with interested bands applying to participate;

the selection of the six applicants was based on their originality, attractiveness of repertoire and devotion to music and
the project.

Finally, we would like to express our gratitude to the artists who cast their application to us and we wish them the
best in their future endeavors. 

Background
Unity Fest is co-organized by the Bi-communal Peace Initiative United Cyprus, the European Parliament

Information Office and the European Commission Representation in Cyprus. It is supported by the Home for
Cooperation, the United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus,
the State Department of the
United States, the Embassy of
Sweden and the Famagusta
Youth Center (MAGEM). The
event is sponsored by the
Cyprus Youth Board, Synergia
media, C.G Georgallis music
stores and Golden Insurance. 
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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),
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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), 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, CAG-SEN,
Baris Dernegi.

8th January, 2017
Leaders of Political Parties

Dear Sir/Madame,

The Bi-communal Peace Initiative - United Cyprus brings together 70 or so organizations and groups from both
sides of the divide with a view to expressing the common wish for a  federal, bi-zonal, bi-communal reunited Cyprus.
Operating in its current form since 2009 it has sought to engage the broader masses of Greek and Turkish Cypriots in
dialogue and action in pushing forward the urgent need for Solution and Reunification of the island. In the process of
pursuing these objectives it continuously seeks to engage more and more sectors of society over various initiatives
creating a network of organizations that are growing in number.  In the last mass rally in support of the negotiation
process in Geneva on 10th January, 2017 more than 130 organizations participated as co-organizers. 

Following the talks in Geneva last month and the Cyprus Conference that followed, the negotiation process has
entered its terminal and decisive stage. A unique opportunity has developed that creates renewed hope that the long
awaited Solution is at sight. At the same time though the new international environment in which the negotiations are
taking place is volatile and requires careful, creative and decisive actions that will ensure that the process will be
successful and not end in a catastrophic stalemate.

At this most crucial stage of the negotiations for the Solution of the Cyprus problem the Bi-Communal Peace
Initiative – United Cyprus is intensifying its efforts to mobilize the broader masses of Turkish and Greek Cypriots
based on the common perspective for Peace and Reunification. 

In view of this common perspective:
We greet the most recent commitment of the two leaders to work intensively on the outstanding issues with1
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regard to the internal aspects of the problem and take all necessary steps to reconvene the Conference on Cyprus
in early March. 

We encourage the leaders  to take every step to conclude on all chapters related to the internal aspects of the2

problem before the end of this month and arrive at an understanding with regard to the security and guarantee
issues before the Cyprus Conference reconvenes. We consider it of paramount importance that the initiative with
respect to developments remains in the hands of Cypriots. 

We call upon our leaders to arrive at reasonable arrangements on the property and land issues that will allow3

the two communities to develop and prosper in harmony, emphasizing that the Peace dividend is more precious
than the compromises we need to make.

Conscious of the realities surrounding the violence of our past we consider it appropriate that we apologise4

to each other for the atrocious crimes committed and pledge that we will jointly ensure that these will never be
repeated again. Unlike the past we pledge that we will work together to implement the agreement that will be
reached and ensure that we will deal in conditions of common understanding with  the problems that will arise. 

Amid the violence and instability prevailing in our region and the risks associated with the continuation of an
unresolved problem but equally conscious of the opportunities opening up through the solution of the Cyprus problem
we consider it urgent that an agreed resolution of the Cyprus problem be reached.

With all these in mind we seek to engage in dialogue with political forces on both communities as well as in Turkey
and Greece expressing the common will of both communities that the current opportunity cannot be left to slip away.
Towards that end the civil society on both sides of the divide is determined to play its role in the developments to come
and ensure that its voice is being heard.  

On behalf of Bi-Communal Peace Initiative – United Cyprus
Takis Hadjidemetriou Sener Elcil

8th February, 2017

His Excellency the Prime Minister of Greece
Through the honourable Ambassador of Greece in the ROC
Your Excellency,
Re: Request for a meeting with the Prime Minister
On behalf of the Bi-Communal Peace Initiative – United Cyprus, we would like to bring to your attention our

Initiative’s views and positions on the Cyprus problem and request for a meeting with your Excellency.
The Bi-communal Peace Initiative - United Cyprus brings together 70 or so organizations and groups from both

sides of the divide with a view to expressing the common wish for a bi-zonal, bi-communal reunited Cyprus in a federal
system of governance based on political equality. Operating in its current form since 2009 it has sought to engage the
broader masses of Greek and Turkish Cypriots in dialogue and action in pushing forward the urgent need for Solution
and Reunification of the island. In the last mass rally which took place in the buffer zone in Nicosia on January 10th
2017, in support of the negotiation process in Geneva more than 130 organizations from all communities in Cyprus
participated as co-organizers.

Following the talks in Geneva last month and the Cyprus Conference that was convened thereafter, the negotiation
process has entered its terminal and decisive stage. We see clearly that a unique opportunity has developed that creates
renewed hope that the long awaited Solution is at sight. At the same time though, the new international environment
in which the negotiations are taking place is volatile and requires careful, creative and decisive actions that will ensure
that the process will be successful and not end in a catastrophic stalemate.

At this most crucial stage of the negotiations for the Solution of the Cyprus problem, the Bi-Communal Peace
Initiative – United Cyprus is intensifying its efforts to mobilize the broader masses of Turkish and Greek Cypriots
based on the common perspective for Peace and Reunification.

In view of this common perspective:
1. We greet the most recent commitment of the leaders of the two communities to work intensively on the

outstanding issues with regard to the internal aspects of the problem and take all necessary steps to reconvene the
Conference on Cyprus in March.
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Contact details: takish@cytanet.com.cy , ktos.basin@gmail.com Tel.99 467666 - 99 982755
Page 2 of 2
2. We encourage the leaders to take every step to conclude on all chapters related to the internal aspects of the

problem before the end of this month and arrive at an understanding with regard to the security and guarantee issues
before the Cyprus Conference reconvenes. We consider it of paramount importance that the initiative with respect to
developments remains in the hands of Cypriots.

3. We call upon our leaders to arrive at reasonable arrangements on the property and land issues that will allow the
two communities to develop and prosper in harmony, emphasizing that the Peace dividend is more precious than the
compromises we need to make.

4. Conscious of the realities surrounding the violence of our past, we consider it appropriate that we apologise to
each other for the atrocious crimes committed and pledge that we will jointly ensure that these will never be repeated
again. Unlike the past, we pledge that we will work together to implement the agreement that will be reached and
ensure that we will deal in conditions of common understanding with the problems that will arise.

5. We call on all foreign powers involved in the Cyprus problem to respect the wishes of the Cypriot people as a
whole, to live once again in peace in a reunited country and to contribute in arriving at arrangements that will serve
the true interests of Cypriots for the benefit of Peace and stability in the whole of Eastern Mediterranean.

With all these in mind we seek to communicate with the leaders both here in Cyprus as well as in Greece and
Turkey aiming at expressing the common wish of the broader masses of Greek and Turkish Cypriots for reuniting our
island, creating the conditions for a common peaceful future. We seek your assistance and understanding that this
unique opportunity cannot be left to slip away.

Hoping that you will make available the necessary time to consult with the civil society from both sides of the
divide, opening up an important avenue of communication with the broader masses from all communities of Cyprus,
we look forward to a fruitful meeting with your Excellency.

On behalf of Bi-Communal Peace Initiative – United Cyprus
Takis Hadjidemetriou                      Sener Elcil

İki Toplumlu Barış İnisiyatifinden Liderlere Çağrı

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
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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
Lefkoşa, 17 Şubat, 2017

Nicosia 15th February, 2017

The Bi-communal Peace initiative – United Cyprus expresses its disappointment and deep concern with regard to
developments around the decision of the Parliament in the south to commemorate in public schools the 1950 plebiscite
for Union with Greece. In particular the Bi-communal Initiative wishes to :

Condemn the provocative proposal of the extreme right wing “party” to commemorate the 1950 Enosis1
plebiscite as an act to disrupt the efforts to achieve a negotiated settlement of the Cyprus problem and establish
a Bi-communal, bi-zonal federation.

Express its resentment at the G/C parties opposing a Solution to the Cyprus problem as currently2
developing through the negotiation process, exploiting this provocative act to strike a blow to the process and
prepare the ground for presidential elections. 

Express its disappointment at those forces in the south  that have allowed this bill to go through the3
parliament without taking a firm decision to block that.

Express its disappointment at decisions in the north that further deepen the crisis and threaten to disrupt4
the negotiation process

While noting  the positive confirmation of the National Council in the South that the G/C side does not5
consider that Enosis  can ever be brought  back on the agenda as an option, considers unfortunate that official
statements do not appear willing to reconsider the parliament decision but instead put forward confrontational
traditional rhetoric that threatens the negotiation process

The Bi-communal Initiative further wishes to underline the key historical fact that the 1960 establishment of the
independent Republic of Cyprus officially declared unlawful any attempt for Enosis or Taksim. The acts of both G/C
and T/C that disrupted the road to Independence in the name of Enosis and Taksim led to the inter-communal conflict
of 1963-1974, the fascist coup of 15th July, 1974 and the invasion of the Turkish Army that followed. These tragic
events still disrupt our lives and keep our island and its people separated. The current negotiation process leading to a
bi-communal, bi-zonal federation with political equality offers a unique opportunity to reunite our island and create
the prospect for a peaceful future for the generations to come. The decision of the parliament cannot be explained in
any other way but a political act to disrupt this process. 

The Bi-communal Initiative therefore demands that:

All steps are taken to withdraw the regulation for the commemoration of the plebiscite as an act of1
establishing the correct political platform for safeguarding the Independence of Cyprus  and working for
the reunification of the island.
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All official confrontational statements on either side cease and a meeting of the negotiators is2
immediately scheduled to continue the negotiations as the only road for improving relations and re-
establishing confidence

We call on the leaders of the communities to refrain from any further statements that maintain the confrontational
atmosphere and take steps to reaffirm their commitment to their common declared vision for a reunited and peaceful
island. We urge them to proceed decisively to revisit all outstanding issues at the negotiating table in a constructive
and creative spirit that can ensure that an agreement is reached before the Conference on Cyprus next March.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

Nicosia 13rd

February, 2017

Nicosia 1st March, 2017
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28.03.2017
KTOEÖS’ten Hükümete ve Liderlere Çağrı

Sendikamız, 49. Olağan Genel Kurulunu, toplumumuzda birçok örgüte örnek teşkil edecek demokratik olgunluk
ve üyelerinin yüksek katılımıyla gerçekleştirmiş ve yeni yönetim organlarını belirlemiştir. Bu bağlamda ülkemizdeki
durumu değerlendirdiğimizde ortadaki tablo ne yazık ki iç açıcı olmaktan çok uzaktır.

Dövizdeki dalgalanmalar ve ekonomideki belirsizlikler, mal ve hizmetlerin pahalılaşması karşısında asgari ücretliler
ve tüm çalışanların alım gücü azalmıştır. Vergi adaletsizliği, göç yasası gibi eşitsizliklerin kaldırılması yönünde eşit
adaletli girişimler söz konusu değildir. Sendikalaşmaya ve örgütlülüğe karşı saldırılar ve itibarsızlaştırma politikaları
uygulanmakta ve her geçen gün dozu artmaktadır. Hükümetin sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı gündeminde dahi
değildir. Yanan devlet laboratuvarı sonucunda yetiştirilen sebzelerde aylarca yapılamayan ilaç kalıntı analizleri halkın
sağlığıyla oynanmasına neden olmuştur. Çevre, sağlık, trafik gibi her geçen gün büyüyen sorunlara palyatif yetersiz
çözümler üretilmektedir. Kadın, çocuk tacizleri, tecavüzler ve kriminal olaylar her geçen gün artmakta, önleme ya
da kontrol altına alınmada yetersiz ve hatta çaresiz kalınmaktadır. Ülkemiz her geçen gün gece kulüpleri ve kumarhane
cenneti haline dönüşmektedir. Eğitimde sistemden kaynaklanan birçok sorunun yanında, müdür müdür muavini
eksiklikleri için açılan münhallere hala atama yapılmamış, devlet okulları kaderine terk edilmiştir.

Sn Akıncı ve Sn Anastasiadis çok anlamlı bulmadığımız bir nedenle görüşme masasından kalkmış, ülkemizdeki
statükonun böylelikle devamına neden olunmuşlardır.

KTOEÖS olarak bir kez daha hükümete çağrı yapıyoruz; göç yasası derhal kaldırılmalı, asgari ücretli ve tüm
çalışanların alım gücü yükseltilmeli, vergi adaleti sağlanmalı, tüm çalışanlara toplu sözleşme ve sendikalaşma hakkı
için Mali Protokol görüşmeleri tamamlanmalı, ülkemizin yaşanabilir bir ülke olmaktan her geçen gün çıkmasına karşı
her açıdan gerekli önlemleri alınmalıdır. 

Sn Akıncı ve Sn Anastasiadis’e de bir kez daha çağrı yapıyoruz; zaman kaybetmeden ve mazeret üretmeden derhal
masaya dönmeli, eksik kalan siyasi iradeyi çözüme yönelik olarak cesaretle ortaya koymalı, çözüm ve barış için
görüşmelere devam etmeli ve Kıbrıs’ın geleceğini belirsizliklere, çekişme ve savaşlara itmemelidirler. 

Sendikamız KTOEÖS’ün, ülkemizde eğitim, sosyal adalet, eşitlik, demokrasi, çözüm ve barış, dün olduğu gibi
bugün de derdidir. Dün olduğu gibi bugün de örgütlü ve güçlü bir şekilde tüm bu konularda çözümler, öneriler üretecek,
ülkemizde şu anda görülen kötü tablonun değişmesi için, çalışanlara karşı uygulanan itibarsızlaştırma, yoksullaştırma,
sendikasızlaştırma politikalarına karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

29 Mart 2017
Basın Açıklaması
SPEHAR: Kıbrıs Sorununun Çözümü ile İlgili Fırsat Penceresi Açık

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin, Kıbrıs
Sorunu’nun çözümüne yönelik devam eden görüşme
sürecindeki tıkanıklığın aşılması için üstlendiği görev
çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelerden biri de 28
Mart tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü
(UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile yapıldı. 

Gelinen sürecin değerlendirildiği toplantıda, bundan
sonra izlenecek yol konusunda karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu. Kıbrıs sorunun çözümü ile ilgili
fırsat penceresinin açık olduğunun vurgulandığı
görüşmede, Haziran ayı ortasına kadar geçecek sürecin
belirleyici olacağı belirtildi.

Güven yaratıcı önlemlerin hayata geçmesi gerektiği
vurgulanan görüşmede ayrıca, Derinya kapısının tüm
hazırlıklarının tamamlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Saygılarımızla.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi 
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2nd April, 2017
Common message to the Leaders of the two Communities in Cyprus

We have today gathered here, in the Nicosia buffer zone, common people from all the communities of Cyprus to
express our satisfaction that our two leaders are meeting in this social event after a prolonged period of frozen
negotiations that threatened the whole process. 

We are confident that today you will take measures to put the whole process back on track. As leaders of our
common homeland that up to now have inspired us with your common vision for a reunited island, we expect that you
will, at this critical juncture, face up to the urgent need of reconvening the negotiation process but more importantly
proceed to conclude on all major issues of the internal aspects of the problem the soonest possible.

We are confident that working together you can arrive at reasonable arrangements on all issues that will allow the
two communities to develop and prosper in harmony, emphasizing that the Peace dividend is more precious than the
compromises we need to make.

We stand here ready to support you in this difficult but promising task. We will be here to adopt the Agreement that
we expect you will reach, to work for its adoption by the whole society on both sides of the divide, but we will also be
here to work for its implementation and ensure that the reunited Cyprus that will emerge will be a peaceful and
prosperous island for the generations to come!

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

12 Nisan, 2017
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: Görüşmelerin Yeniden Başlamasını Destekliyoruz

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, müzakerelerin yeniden başlamasını yenilenen beklentilerle ve
memnuniyetle karşılıyor.

İki toplumun liderlerinin mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmayı amaçlayan ve birleşmiş bir ada için
çalışmaya yönelik, yeniden inşa edilmiş kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz.

Görüşmelerin şu anki aşamasında bazı sorunlar yaşanmasına rağmen üzerinde fikir birliği bekleyen konuların
detaylarıyla müzakere edilmiş olduğunu ve şimdi karar zamanının geldiğini yinelemek isteriz. Bir anlaşmaya
varılabilmesi için müzakere masasında iyi niyetin, kararlılığın ve yaratıcılığın ortaya konulmasının tam zamanıdır.

Müzakere sürecinin liderlere bağlı olduğu defalarca belirtilmiştir. Varılacak olan anlaşmanın, yeniden birleşmiş ve
barışçıl bir Kıbrıs vizyonuna sahip Kıbrıslıları ilgilendiren bir konu olarak algılanması gerekmektedir. Bu bağlamda,
iki liderin birlikte çalışarak, nihai bir anlaşmanın yolunu açabilecek, üzerinde uzlaşılmış bir düzenlemeye varabileceğine
güvenimiz tamdır.

Zamanımız sınırsız değildir! Süreç, somut sonuçların elde edilebileceği, verimli bir şekilde yürütülmelidir. Sürecin
açık uçlu bir biçim almasına izin verilmesi, gelecek için tüm umutları yok edecek ve ‘de facto’ bölünmeyi kalıcı hale
getiren diğer süreçlerin gelişmesine yol açacaktır.

Sivil toplum olarak, barış ve yeniden birleşme umutlarını korumak için harekete geçmeye ve de bu zor ama gelecek
vaadeden görevi desteklemeye hazır olacağımızı beyan ederiz.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

12th April, 2017

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus welcomes the resumption of negotiations with renewed
expectations. We welcome the renewed commitment of the leaders of the two communities to work for a reunified
island aiming at reaching an agreement the soonest possible.

We reiterate that despite the problems faced at the current stage of the negotiations, the remaining issues have been
thoroughly negotiated and we are now at decision stage. It is time for goodwill, decisiveness and creativity to be
demonstrated at the negotiating table so that an agreement can be reached. 

It is repeatedly stated that the negotiation process is leader-led. The agreement to be reached needs to remain an
issue of concern only to Cypriots with a vision for a reunited and peaceful Cyprus. In this context we are confident
that working together the two leaders can arrive at a compromised arrangement that can open the road for a final
settlement. 

Time is not unlimited! The process needs to proceed in an efficient manner that can lead to tangible results. Allowing
the process to become open ended will destroy the prospects and will allow other processes to develop leading the de
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facto division to become permanent.
As civil society, we declare that we will be vigilant to support  this difficult but promising task while at the same

being ready to mobilize in safeguarding the prospects of peace and reunification.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

4.Mayıs.2017
Panele Davet

Değerli örgüt üyeleri,

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs olarak adamızda çözümü ve yeniden birleşmeyi desteklemek için
sürdürülen etkinlikler kapsamında, 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:15’te Derinya’da bulunan Geleneksel El
Sanaatları Açık Hava Müzesi’nde bir Panel gerçekleştirilecektir.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ve Derinya Belediyesi işbirliğiyle organize edilen panelde, Christina Valanidou ve
Derinya Belediye Başkanı açılış konuşmalarını yapacak, Nicos Tornaritis, Stefanos Stefanou ve Şener Elcil de ana
konuşmacı olarak yer alacaktır. 

Panelimizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.
Saygılarımızla,

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs

08.05.2017
Kıbrıs’ta Acil Çözüme İhtiyacımız Vardır

Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine Güney Kıbrıs’tan telsizle
‘münhasır alan ihlali’ uyarısı yapılmış ve bu gemiden ‘mehter marşı’ ile cevap verilmiştir. Kıbrıs Türk Toplumunun
hukuksal haklarını göz ardı edenler, şimdi de savaştan medet umar duruma gelmiştir.

Adamızda çözüm ve barışın sağlanması için yıllardır mücadele eden, savaşın çirkin yüzünü, acımasızlığını görmüş
ve asla bir kez daha görmek istemeyen biz Kıbrıslılar böylesi bir ‘savaş çığırtkanlığı’ yapılmasını şiddetle kınıyoruz. 

Kıbrıslılara ait olan doğal kaynaklarla ilgili, uluslararası hukuk ve anlaşmalarını hiçe sayarak adada barış ve huzur
ortamı yaratılması mümkün değildir.  Ne AKP’nin, ne de Rum hükümetinin kıta sahanlığı hak iddiasını Kıbrıslı
Türklerin hukuki varlığı üzerinden yapması, ama Kıbrıs Türk Toplumunu yok sayması kabul edilemezdir! 

Bunun yanında, dayatma politikalarla, nüfus taşıyarak, toplumsal varlıklarımızı peşkeş çekerek, siyasi irademizi
gasp ederek, eşit ortak olması gereken toplumumuzun siyasal, kültürel, ekonomik olarak yok oluşa sürüklenmesi kabul
edilemezdir!

Bu dar politikalar, Lahey’de de Kopenhag’da da sürecin kaçırılmasına ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı AB
üyesi olmasına neden olmuştur.

Kıbrıs’ta çözümü ve hukuksal zeminde statüyü başarmak zorunludur, ancak yine savaş ve entegrasyon çığırtkanlığı
yapılmaktadır. Hiç kimsenin savaş çığırtkanlığı ile Kıbrıslı Türkler üzerinden siyaset yapmaya hakkı yoktur!

İçinde bulunduğumuz sürece Kıbrıs Rumları da daha geniş çerçeveden bakmalıdır. Aksi takdirde yaşanacak olanların
diyetini tüm Kıbrıslılar ve bölge halkları olarak ağır ödeyeceğiz ve uzun vadede birlikte kaybedeceğiz.

Kıbrıs’ta çözüme acil ihtiyacımız olduğunu bir kez daha vurgular, adamızda çözüm ve kalıcı barışın gerekliliğinin
bir kez daha altını çizeriz! 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

9 Mayıs 2017         
BASIN AÇIKLAMASI
İKİ TOPLUMLU BARIŞ İNİSİYATİFİ – BİRLEŞİK KIBRIS

DERİNYA PANELİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Derinya Belediyesi ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü Derinya’da,
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Güncel Sanatlar ve Geleneksel El Sanatları Açık Hava Müzesi’nde bir panel düzenledi. 

Etkinlik, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs
temsilcilerinden Christina Valanidou’nın açılış konuşmaları ile başlarken, panelde, Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu
DISY sözcüsü Nicos Tornaritis, AKEL’in Basın Temsilcisi Stephanos Stephanou ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
konuşmacı olarak yer aldılar.

Etkinliğe, birçok vatandaş, Temsilciler Meclisi üyeleri ve yerel toplumdan yetkililer katıldı. Paneli izleyen tartışma
bölümünde, süregelen durum da ele alındı. 

Tüm katılımcılar, iki liderin, Kıbrıs’ı ve halklarını yeniden birleştirecek bir anlaşma sağlanması amacını gözeterek,
karşılıklı görüşmeler sırasında çıkan anlaşmazlıkların ve zorlukların üstesinden gelmeleri gerektiğini dile getirdi.

Panelde, mevcut durumun ve fiili olarak Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün, Kıbrıs’ın ve halklarının geleceği olamayacağı
ve hem Kıbrıslı Türkler’in hem de Kıbrıslı Rumlar’ın birleşik bir ülkede barış içinde yaşamaya hakları olduğunu
vurgulandı. Tartışmada, ülkemizin yeniden birleşmesi için her iki tarafın da siyasi iradeye sahip olmasının gerekli
olduğunun altı çizildi. Ayrıca, müzakere sürecinde ortaya çıkan zorluklara rağmen ilerleme umudunun hala mevcut
olduğu ve her iki liderin de üzerinde anlaşmaya vardıkları konuların çözülemeyen ve bekleyen konulardan çok daha
fazla olması nedeniyle süregelen zorlukların üstesinden gelinebileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Kıbrıs sorununun “çözümsüz” kalmasının, iki toplumlu, iki bölgeli Federal bir Birleşik Kıbrıs arayışının
sona ermesi ile sonuçlanacağı vurgulanmıştır. Böylesi bir durum, kaçınılmaz olarak, adanın kalıcı olarak bölünmesine
ve Türk askerinin varlığının kalıcı olmasına yol açarken, Türkiye’nin ada üstündeki varlığının ve nüfuzunun artırmasına
neden olacaktır. Bu durum, her iki topluma da zarar verecektir.

Her iki lider de kişisel şikayetlerini bir kenara bırakmalı ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek için üzerinde anlaşmaya
varılmış bir çözüm bulmak için çalışmalıdır. Onların önceliği, Kıbrıs’ın ve halklarının geleceği olmalıdır.

Panelde oluşan temel mesaj, hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk katılımcıların ülkelerine duydukları sevgiyle
birleşmiş olmaları ve Kıbrıs Sorunu’na ülkemizi yeniden birleştirecek bir çözüm bulmak için ortak bir isteklerinin
olmasıdır.

Bu bağlamda, sivil toplumun ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’ın çabaları ve aktif katılımı
sürdürülmeli ve yoğunlaştırılmalıdır. 

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs

24 Mayıs 2017
İki Toplum Liderine Sivil Toplumun Mesajı,
Sayın N. Anastasiades ve Sn. M. Akıncı

Kıbrıs sorununun çözümünde ilk günden beridir aktif olarak destek veren Kıbrıs’ın tüm toplumları olarak, bu kritik
aşamada sizlere ülkemizin liderleri olarak hitaben güncel gelişmelerle ilgili hayal kırıklılığımızı ve derin endişelerimizi
dile getirmek istiyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik üzerinde anlaşmaya varılan bir planın gerçekleştirilmesi için zorlu bir görev
başlattıktan sonra, adamızın yeniden birleştirilmesi ve barışa ulaşılması için ortak vizyonunuzu ilan etmiş ve de kritik
konularda yakınlaşma arayışında olduğunuzu, buna yönelik her iki toplumun kaygılarını göz önünde bulundurarak
öneriler sunacağınızı belirtmiştiniz. 

Kıbrıslı Türklerin en büyük kaygılarının başta siyasi eşitlik konusu olduğu dönemsel başkanlık önerisiyle öncelikli
olarak vurgulanmış, Kıbrıslı Rumlar için ise toprak ayarlamaları konusu olduğu netlik kazanmıştır. Her iki toplum için
güvenlik konusu hayati rol oynamaktadır. Yönetim ve mülkiyet konularına ilişkin tüm konuların çözümünü Kıbrıslıların
kendileri bulmaları gerektiğine ve garantör güçleri süreci tamamlamalarına davet etmeden önce, güvenlik konularında
ortak bir anlayışı benimsemeleri gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyoruz.  

Masadaki tüm konuların nihai karara ulaşacağı son müzakere safhasını uzun süredir beklemekteyiz. Gerekli iyi
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niyet ve kararlılıkla bu konular iyice tartışılmış ve karara bağlanması için yeterli olgunluğa ulaşılmıştır. Gelinen süreçte
bu ülkenin liderleri olarak, her iki toplumun temel kaygı konuları üzerine mutabakata vararak, müzakerelerin nihai bir
şekilde sonuçlandırılması için gerekli kararlılığı göstereceğiniz beklentisindeyiz. Gündem maddelerin düzeninin
değiştirilmesiyle ve bir toplumun büyük kaygı duyduğu konuların yeniden ele alınmasıyla çözüme ulaşılamayacağı,
aksine süreci tıkayacağı aşikârdır. 

Bu tarihi anın kaçırılmaması için gerekenlerle yüzleşmeniz, müzakere sürecine geri dönerek iyi niyetle ve eşit
duyarlılıkla her iki toplumun temel kaygılarıyla başa çıkarak, kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasını teşvik edecek
ortak düzenlemeler yapmanız yönündeki ısrarımızı yinelemekteyiz.  Ardından ortak bir anlayış ruhuyla
gerçekleştirilecek Kıbrıs Konferansı ile ileri adım atarak olumlu bir sonuç alma imkânına varmış oluruz. 

Birlikte çalışarak ilerleyebileceğinizden eminiz. Adanın geleceğini diğer güçlerin eline bırakmak her iki toplum
için bir kazanım olmayacaktır. 

Sivil toplum olarak, zor ama gelecek vaat eden bu görevde size destek olmaya hazırız. Ülkemizi yeniden
birleştirecek Anlaşmanın yürürlüğe konması ve ortaya çıkacak olan yeniden birleşmiş Kıbrıs’ta yeni kuşaklara barış
ve refah içinde bir ada sağlamak için aktif olarak çalışacağımızın güvencesini size bir kez daha vermek istiyoruz!

Destek veren örgütler:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
7 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
8 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
9 Movement for a Federal Cyprus
10 Proodeftiki Primary School Teachers movement
11 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
12 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
13 İskele Citizens Initiative
14 Municipal Workers Trade Union - BES
15 Socialist İnitiative
16 United Democrats Youth organization
17 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    

of 1963-74 events - Together We Can 
18 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
19 Peace Association
20 New Cyprus Association 
21 Left Wing
22 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
23 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
24 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
25 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
26 BARAKA Cultural Group
27 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
28 Cyprus Turkish Association for Democracy - KTDD
29 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
30 KGP
31 Cyprus Youth Platform
32 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
33 Cyprus Reunification Movement
34 German-Cypriot Forum
35 Workers Democracy
36 NGO Support Centre
37 IKME Sociopolitical Studies Institute
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38 Hands across the Divide
39 Association of Historical Dialogue and Research
40 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
41 Stop the War Coalition
42 Kontea Heritage Foundation
43 Committee for a Radical Left Coalition ERAS
44 Drasy- Eylem
45 GAT -Gender Advisory Team
46 Cyprus Academic Dialogue
47 Turkish Cypriot Businessmen Association  
48 Famagusta Our Town
49 Cyprus Sustainability Institute
50 Famagusta Initiative
51 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
52 Bicommunal Kyrenia Initiative
53 Cyprus Writer’s Union
54 Epilogi Limassol cultural movement
55 INVEST IN EDUCATION
56 Enorasis sociocultural club
57 Post Research Institute
58 Politia
59 HASDER
60 HAZINE-SEN
61 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
62 Cyprus Song Association - KIBHAD
63 The Management Centre of the Mediterranean
64 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
65 Feminist ATÖLYE
66 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
67 MAGEM
68 Dayanışma - Solidarity
69 KLIIR
70 Cyprus Association of Social Psychology
71 PEO – Pancyprian Federation of Trade Unions

24th May, 2017
Message of the Civil Society to the Leaders of the two Communities, 
Mr. N. Anastasiades and Mr. M. Akinci

We, people from all communities of Cyprus, that have actively supported your efforts for the Solution of the Cyprus
problem from day one, wish, at this critical moment, to address you as the leaders of our country and express our
disappointment and deep concern on current developments. 

Upon embarking on the difficult task of achieving an agreed plan for the solution of the Cyprus problem you
declared the common vision for a reunited and peaceful island and had stated that in seeking convergence on critical
issues you would be putting forward proposals that would be taking on board the legitimate concerns of both
communities.

It is broadly accepted that the major concern of the Turkish Cypriots is political equality, primarily expressed in
the proposal for rotational presidency and for the Greek Cypriots the issue of territorial adjustments. For both
communities the security issues play a fundamental role. It is our strong conviction that Cypriots themselves should
work out all issues related to governance and territory and come to an understanding on security issues before inviting
the guarantor powers to finalize these.

The final decisive negotiation stage with all issues on the table is long awaited. These have been thoroughly debated
and are mature enough for decisions to be taken with the necessary good will and resolve. We are anticipating that at
this moment in time, you as leaders of this country will demonstrate the necessary determination for a final conclusion
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of negotiations through dealing with these issues of fundamental concern to each community. Reshuffling the order of
items on the agenda and pushing back issues of major concern to one community will not help decision making but
will block progress.

We once again urge you to face up to the needs of this historic moment and reconvene the negotiation process in a
manner that will allow you to openly deal in good will with the major issues of concern, with equal sensitivity to the
wishes of both communities and arrive at common arrangements that will facilitate an agreed  Solution. You can then
proceed to the Conference on Cyprus in a spirit of common understanding that will then have the potential for a positive
outcome.

We are confident that working together you can go forward. Vesting the future of the island in the hands of other
powers will not be productive.

As civil society, we stand here ready to support you in this difficult but promising task.  We would like once again
to assure you that we will also be actively present to work for the implementation of the Agreement that will reunify
our country and ensure that the reunited Cyprus that will emerge will be a peaceful and prosperous island for the
generations to come!

List of supporting organizations:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
7 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
8 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
9 Movement for a Federal Cyprus
10 Proodeftiki Primary School Teachers movement
11 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
12 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
13 İskele Citizens Initiative
14 Municipal Workers Trade Union - BES
15 Socialist İnitiative
16 United Democrats Youth organization
17 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    

of 1963-74 events - Together We Can 
18 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
19 Peace Association
20 New Cyprus Association 
21 Left Wing
22 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
23 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
24 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
25 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
26 BARAKA Cultural Group
27 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
28 Cyprus Turkish Association for Democracy - KTDD
29 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
30 KGP
31 Cyprus Youth Platform
32 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
33 Cyprus Reunification Movement
34 German-Cypriot Forum
35 Workers Democracy
36 NGO Support Centre
37 IKME Sociopolitical Studies Institute
38 Hands across the Divide
39 Association of Historical Dialogue and Research
40 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
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41 Stop the War Coalition
42 Kontea Heritage Foundation
43 Committee for a Radical Left Coalition ERAS
44 Drasy- Eylem
45 GAT -Gender Advisory Team
46 Cyprus Academic Dialogue
47 Turkish Cypriot Businessmen Association  
48 Famagusta Our Town
49 Cyprus Sustainability Institute
50 Famagusta Initiative
51 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
52 Bicommunal Kyrenia Initiative
53 Cyprus Writer’s Union
54 Epilogi Limassol cultural movement
55 INVEST IN EDUCATION
56 Enorasis sociocultural club
57 Post Research Institute
58 Politia
59 HASDER
60 HAZINE-SEN
61 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
62 Cyprus Song Association - KIBHAD
63 The Management Centre of the Mediterranean
64 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
65 Feminist ATÖLYE
66 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
67 MAGEM
68 Dayanışma - Solidarity
69 KLIIR
70 Cyprus Association of Social Psychology
71 PEO- Pancyprian Federation of Trade Unions

1st June, 2017
Message of the Civil Society to the Leaders of the two Communities 
On the occasion of their meeting with the GS of  UN

We, people from all communities of Cyprus, that have actively supported your efforts for the Solution of the Cyprus
problem from day one, wish, at this critical moment, to address you as the leaders of our country and express our
disappointment and deep concern on current developments but also our expectations in view of your meeting with the
GS of the United Nations. 

Upon embarking on the difficult task of achieving an agreed plan for the solution of the Cyprus problem you
declared the common vision for a reunited and peaceful island and had stated that in seeking convergence on critical
issues you would be putting forward proposals that would be taking on board the legitimate concerns of both
communities.

It is broadly accepted that the major concern of the Turkish Cypriots is political equality, primarily expressed in
the proposal for rotational presidency and for the Greek Cypriots the issue of territorial adjustments. For both
communities the security issues play a fundamental role. It is our strong conviction that you, as representatives of the
Cypriot people,  should  work out all issues related to governance and territory and come to an understanding on
security issues before inviting the guarantor powers to finalize these.

The final decisive negotiation stage with all issues on the table is long awaited. These have been thoroughly debated
and are mature enough for decisions to be taken with the necessary good will and resolve. We are anticipating that at
this moment in time, you as leaders of this country will demonstrate the necessary determination for a final conclusion
of negotiations through dealing with these issues of fundamental concern to each community. Reshuffling the order of
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items on the agenda and pushing back issues of major concern to one community will not help decision making but
will block progress.

We urge you to take full advantage of the invitation of the GS of the UN and agree on a process that will open up
all major outstanding issues, allowing you to deal with these in goodwill and equal sensitivity to the wishes of both
communities and arrive at common arrangements that will facilitate an agreed Solution. You can then proceed to the
Conference on Cyprus in a spirit of common understanding that will then have the potential for a positive outcome.

We are confident that working together you can go forward. Vesting the future of the island in the hands of other
powers will not be productive.

Valuable time has been lost! The country is one step away from reunification and peace but equally one step away
from slipping into a deep crisis with unpredictable consequences. We expect from you to show the necessary
determination and leadership to cover the remaining ground that will allow you, in a spirit of understanding, to conclude
a comprehensive agreement.

List of supporting organizations:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
7 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
8 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
9 Movement for a Federal Cyprus
10 Proodeftiki Primary School Teachers movement
11 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
12 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
13 İskele Citizens Initiative
14 Municipal Workers Trade Union - BES
15 Socialist İnitiative
16 United Democrats Youth organization
17 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    

of 1963-74 events - Together We Can 
18 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
19 Peace Association
20 New Cyprus Association 
21 Left Wing
22 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
23 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
24 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
25 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
26 BARAKA Cultural Group
27 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
28 Cyprus Turkish Association for Democracy - KTDD
29 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
30 KGP
31 Cyprus Youth Platform
32 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
33 Cyprus Reunification Movement
34 German-Cypriot Forum
35 Workers Democracy
36 NGO Support Centre
37 IKME Sociopolitical Studies Institute
38 Hands across the Divide
39 Association of Historical Dialogue and Research
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40 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
41 Stop the War Coalition
42 Kontea Heritage Foundation
43 Committee for a Radical Left Coalition ERAS
44 Drasy- Eylem
45 GAT -Gender Advisory Team
46 Cyprus Academic Dialogue
47 Turkish Cypriot Businessmen Association  
48 Famagusta Our Town
49 Cyprus Sustainability Institute
50 Famagusta Initiative
51 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
52 Bicommunal Kyrenia Initiative
53 Cyprus Writer’s Union
54 Epilogi Limassol cultural movement
55 INVEST IN EDUCATION
56 Enorasis sociocultural club
57 Post Research Institute
58 Politia
59 HASDER
60 HAZINE-SEN
61 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
62 Cyprus Song Association - KIBHAD
63 The Management Centre of the Mediterranean
64 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
65 Feminist ATÖLYE
66 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
67 MAGEM
68 Dayanışma - Solidarity
69 KLIIR
70 Cyprus Association of Social Psychology
71 PEO- Pancyprian Federation of Trade Unions

06.07.2017
Devlet Okulları, Statüko, Çözüm ve Barış

UBP- DP hükümetinin sürdürmekte olduğu politikalar çerçevesinde ülkemizde kamusal hizmetlerin bitirilmesi
hedefleniyor. Eğitim ve sağlığa yatırım yapılmıyor, niteliksizleştirme, kalitesizleştirme ve bu hizmeti verenleri
itibarsızlaştırıp güvencesiz, düşük ücretle çalıştırmakla özelleştirmenin önü açılıp sermayeye kar sağlanıyor. 

Devlet okullarına bütçe ayrılmıyor. Okul altyapıları yetersiz bırakılıyor. Sınıflar kalabalık, kadrolar ise eksik
bırakılıp tamamlanmıyor. Kısacası devlet okulları kendi kaderine terk ediliyor. Eğitim Bakanlığı, okul idareleri ve
velilerin karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Okul idarelerini ‘bağış’ adı altında para toplayıp usulsüzlük yapmaya
mecbur bırakıyor. Okullar, örneğin temizlik malzemesi, telefon ücreti gibi ihtiyaçlarını, okul gezisi, okul dergisi,
törenler, müsamere vb etkinlikleri tamamen kendi yarattığı maddi imkânlarla gerçekleştiriyor. Kısacası devlet elini
okullardan çekmiş durumda bulunuyor.

Kamusal hizmetlere, yangın helikopteri alımına yeterli ve gerekli kaynak bulamayan hükümet, lüks makam
araçlarına kaynak yaratmakta, çıkardığı yasalarla kamu çalışanlarını açlık sınırında yaşamaya mahkûm etmekte,
sendikasız, güvencesiz güneş altında çalıştırılan işçilerin hayatını kaybetmesi karşısında ise sadece seyirci kalmaktadır.
Hükümet, devlet olanaklarını kullanarak rant ve yandaşlarına çıkar sağlamakta, soygun, talan, yağma düzeni
oluşturmaktadır.

Adamızın kuzeyinde yaratılan bu düzen kabul edilebilir değildir. Yapılan tüm usulsüzlüklere ve yasa dışılıklara
karşı mücadelemiz devam edecektir.

İsviçre’de yapılmakta olan Kıbrıs konferansında, konuların paket şeklinde birbiriyle bağlantılı olarak eş zamanlı
ele alınmasının sıkıntılarını aşıp ilerleme kaydedilmesi için önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Çözüm için
tüm parametrelerin hazır olduğuna, oluşan geçici sıkıntının aşılarak ülkemizde sürdürülebilir kalıcı barışın
sağlanacağına inanmaktayız. Yaratılan bu statüko ve bu kokuşmuş düzenin sonunu getirecek olan barış görüşmelerini
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ve liderleri destekliyor, bu süreci olumlu şekilde tamamlamaları çağrısı yapıyoruz. Ülkemizin yeniden birleşmiş, özgür
ve demokratik bir ülke olması için, kalıcı barışın sağlanması ve barış kültürü oluşturulması için mücadele etmeye, bu
yönde her türlü çabaya destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

06.07.2017
Liderlere, bu tarihi günde, Kıbrıs’ı ve adada yaşayan iki toplumun geleceğini ilk sırada tutmalarına yönelik

çağrı

6 Temmuz 2017, yani bugün, Kıbrıs için tarihi bir gün. Bugün liderler Crans Montana’da, barışçıl ve birleşik bir
Kıbrıs’ın temellerini atabilirler.

Gelinen noktada, masada bekleyen sorunlar çok iyi bilinmekte. Liderlere sunulan seçenekler ortada. Ortak zemin
de  oldukça açık. Bu durumda, Kıbrıs halkının ihtiyaçlarına ve barış içinde sürdürülecek bir geleceğe hizmet edecek
bir anlaşmaya varmak yalnızca iyi niyet, yaratıcılık ve kararlılık gerektirmektedir.

Kıbrıs’taki her iki toplumun insanları, defalarca hayal kırıklığına uğramalarına rağmen, sabırsızlıkla, olumlu bir sonuç
bekliyor. Kıbrıs’ta barış, anayasal düzenlemelerin ayrıntıları aracılığıyla değil, toplumu oluşturan insanların yoğun
çalışmaları ve anlayışıyla gelişecektir. İki toplumlu hareket, anlaşmaya varılmasını sağlamak için kararlıdır!

Birleşmiş Milletler’in ve AB’nin desteğiyle anlaşmanın uygulanması için yeterli mekanizmaların kurulabileceğinden
eminiz. Fakat, ortaya çıkacak olan Federal Devletin, gelecek kuşaklar için, her seviyede iki toplumlu eğitim sunma ve
kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda toplumlararası eylem programlarını uygulamaya koyma yetkisine sahip olması
daha da önemlidir. Milliyetçi ve ırkçı ideolojinin örgütlü hareketinin yasaklanması gerekecektir.

Bugün tarih yazılabilir! Anlaşmaya varmamak seçenekler arasında değildir!

İki-toplumlu Barış İnisiyatifi  - Birleşik Kıbrıs

10.07.2017
ÇÖZÜM:  BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS

Çözüm ve barış görüşmeleri uzun zamandır devam etmesine rağmen Kıbrıs’ın birleşme ve ulaşılabilir bir anlaşma
olan federasyona ulaşmasındaki oyalanma Crans Montana’da bir kez daha kendini göstermiş, görüşmeler kesintiye
uğramıştır. Bunun başlıca nedenleri, liderlerin beceriksizliği ve emperyalist çıkarların çelişki ve uyuşmazlıklarıdır.
Ancak bu kesinti, Kıbrıs’ta çözümün tek parametresi olan federasyona bağlılığı, barışa olan gereksinimi veya ortak
geleceği oluşturacak birleşik federal Kıbrıs isteğini ortadan kaldırmış olmamaktadır.

Gelinen son durumda, başarısızlıkla sonuçlanıp bir kez daha kesintiye uğrayan görüşmeler sonrasında hem kuzeyde,
hem güneyde bayram havası estirenlerin halklara vaat ettiği, geçmişte yaşanan kan ve gözyaşından başka bir şey
değildir. Gençlerimizin, geleceğimizin, kuzeyde ve güneyde statükodan beslenenler tarafından kan ve gözyaşı getirecek
maceralara sürüklenmelerine izin vermemeliyiz. Hukuk, adalet çiğnenerek yan yana barış içinde yaşamak mümkün
değildir. Adamızı eşit temelde paylaşmak istemeyen Rum liderliği, ve kurulan ganimet, üleşme statükosunun adamızda
söyleyecek tek sözü kalmamıştır.

Çözüm metni ortaya çıkmıştır. Herkes gerçekçi ve pragmatik bir şekilde, çözümsüzlüğün faturasını da çok iyi hesap
ederek çözüme odaklanmalıdır. Liderler politikacılar gibi konjonktürel üstünlük taslayarak toplumları felakete
sürükleyecek manevralardan kaçınmalıdır. 

Gerçek liderler, ortaya zaten çıkmış olan çözüm metnini artık imza ederek herkesin kazanacağı formüle
odaklanmalıdır.

Yeniden birleşme, birleşik federal Kıbrıs, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan adamıza yeni bir soluk
getirecektir. Bunun için toplumların çözüme hazırlanma süreçlerinin de bir an önce başlatılması gerekmektedir.
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Kurbanın kaderinin cellâdın kaderiyle aynı olması etiği ile elli yıldır süren görüşmeler artık çözüm imzasıyla
taçlandırılmalı, herkes kaybetmek yerine herkes kazanmalıdır.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

11 Temmuz, 2017
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

Kıbrıslılar olarak bir kez daha, ülkemizin yeniden birleşmesine dair çabaların başarısızlığa uğradığını1
gördük. İsviçre’de yapılan konferansın sonucu bizleri üzmüştür. Edinilen bilgiye göre, tarafların anlaşmaya
çok yakın olmasına rağmen, yeterli iradenin ortaya konulmaması tarafları birleştirememiştir.

Bu talihsiz sonuca rağmen, çabalarımızı daha da yoğun bir şekilde devam ettireceğiz, çünkü çözümü2
sağlayacak bir anlaşmaya varılmasına gönülden bağlıyız. Bütün süreci ve görüşmelerin sonuçlarını çok dikkatli
bir şekilde inceleyeceğiz ve bilgi sahibi olmak ve sonraki adımlarımıza karar vermek için bir dizi istişare
yapacağız.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e  iki taraf arasında bir anlaşmaya varılması için3
ortaya koyduğu çabalar için teşekkür etmek istiyoruz. Bir çözüme ulaşmak amacıyla çabalarına daha da aktif
bir şekilde devam etmesini ve acil olarak, anlaşma sürecine yeni bir ivme kazandırmak için yeniden inisiyatif
almasını istiyoruz. Çözümle ilgili bir açmazın farklılıkları derinleştireceğini ve çatışmayı güçlendireceğini
düşünüyoruz. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni, Crans Montana deneyiminde ortaya koyduğu
kolaylaştırıcı rolünü kullanarak süreçteki tıkanmayı ortadan kaldırmanın yollarını aramaya çağırıyoruz.

Her iki toplumun da hakiki kaygılarına tüm tarafların saygı göstermesi gerektiğinin altını bir kez daha4
çiziyoruz. İki toplumun çözüme ve kalıcı barışa ulaşmak için verdiği çabalara aktif katılımımızı sürdüreceğiz. 

Hayallerimizi gerçekleştirmek için, Kıbrıslıları ve Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve diğer her yerdeki tüm5
demokratik ve barış seven güçleri harekete geçirmek için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız: Kıbrıs
sorununun çözümü bir aciliyet meselesidir. Kıbrıs bölünmeyecek!

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

24 Temmuz 2017
Basın Açıklaması
Ayrılık üzerine kurulu bu statükonun devamına şiddetle karşıyız.

Toplumlararası çatışmaların ardından Birleşmiş Milletler’in iyi niyet misyonu ve taraflarca karşılıklı olarak kabul
edilen ilkeler çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik devam eden süreç İsviçre’de yapılan son zirvede
kesintiye uğramıştır. 

Zirve sonrası, zirveye katılan tarafların hiçbiri, yaşanan sorunlarla ilgili kamuoyunu aydınlatan doyurucu bir
açıklamayı hala daha yapmamıştır. Tarafların karşılıklı kabul ettikleri ‘’BM parametreleri ortadan kalktı, görüşmeler
çöktü’’ gibi açıklamaların politik spekülasyonlardan öte hiçbir  önemi bulunmamaktadır. Burada temel görev Birleşmiş
Milletler’indir. Yaşanan sorunlar konusunda başta Kıbrıslı toplumlara doğru bilgi BM’nin resmi makamlarından
duyurulmalıdır. 

Yıllardan beridir, zaman zaman karşılıklı suçlama oyunları ve seçimlerde politik malzeme yapılan çözüm
görüşmeleri için iki tarafı temsil eden politik liderler de doğru bilgileri toplumlarla paylaşmalıdır. Karşılıklı suçlama
oyunları ve politik avantaj elde etme çabaları zaman kaybı ve Kıbrıs’ın birleşmesini isteyen toplum kesimleri üzerinde
hayal kırıklığı yaratmaktan öte hiçbir anlam taşımamaktadır. Politik liderlik, dış baskılara boyun eğmeden, Kıbrıs’ın
çıkarlarını ön plana alarak siyasi kararlılıkla karar almayı gerektirir. Zirveden dışa yansıyan, dış müdahaleye açık,
Kıbrıs’ın çıkarları ve geleceğini değil başka ülkelerin çıkarlarının ön plana çıktığıdır.

1963 yılından sonra adanın bölünmesine neden olan şovenist, ırkçı yaklaşım ve tutumlar 1974 yılında iki
toplumun ve ülkenin ekonomik, sosyal ve fiziki bölünmesini getirmiştir. Halkın kanı ve gözyaşı üzerine siyaset yapan
ve Kıbrıslılar’ın değil yabancıların çıkarlarını savunan politikacılar yüzünden yaşananların bedelini tüm Kıbrıslılar
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hala daha ödemektedir. 
Barış bir erdemdir. Barışa ulaşmak için iki toplumun haklarına saygılı, karşılıklı kabul edilebilir, iki toplumun

siyasal eşitliğine dayalı, iki toplumlu, iki kesimli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan
federal çözüme bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Çözüm için iki toplumun yakınlaşma çabalarının artarak
devam etmesi, başta Derinya, Aplıç, Mağusa Kapıları (Lefkoşa) olmak üzere yeni sınır kapıları açılması, hayatın ateşkes
koşullarından normal yaşam koşullarına döndürülmesi çözüme giden yolda önemli adımlar olacaktır. Bunun için eğitim,
enerji, iletişim ve çalışma yaşamı ile ilgili alanlarda atılacak adımlarla dostluğu, paylaşmayı, toplumlararası düzeye
indirebileceğimiz gibi ayni zamanda düşmanlık ve önyargıları da geriletip ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Milli
semboller üzerinden yapılan propagandalara son verilmeli ve ırkçılığa varan siyasi yapılanmalara kesinlikle hoşgörü
gösterilmemelidir. Bir tarafın üzüntüsü diğer tarafın mutluluğu üzerinden yapılan kutlamalar ancak düşmanlığın ve
ayrılığın kökleşmesine neden olmaktadır.

Bu çerçevede Kıbrıs’ta çözüme ulaşmak için BM tarafından başlatılan görüşmelerin kesintiye uğramasının temel
nedenleri toplumlarla paylaşılmalı, şovenist, ırkçı, ayrılıkçı söylemlerden vazgeçilmeli, iki toplumu birbirine
yakınlaştıracak olan güven yaratıcı önlemler hayata geçirilmeli ve mevcut ayrılıkçı statükonun ortadan kaldırılması
için samimi, Kıbrıslıların çıkarlarına öncelik veren, sonuç alıcı görüşme süreci tekrardan başlatılmalıdır. 

Saygılarımızla 

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN,
BASIN-SEN 

25 Temmuz 2017
Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi

İki toplumlu İnisiyatif taraflarca anlaşmaya varılan ve BM kararlarınca kabul edilen Kıbrıs için federal bir çözümün
temelini oluşturan formülü kabul etmiş ve başta olmak üzere:

Kıbrıs’ta ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın yaratılması için, ilgili BM kararlarında ve iki toplum liderinin
anlaşmalarında tanımlanan iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan tek bir uluslararası kimliğe, tek vatandaşlığa ve
tek egemenliğine sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir Birleşik Federal Kıbrıs” ı desteklemektedir.

Müzakere masasında yer alan ayrıntılar üzerine tartışmalara katılmanın bir dereceye kadar verimsiz kabul edilmesine
rağmen yine de toplum liderleri adamıza barış ve yeniden birleşme yönünde ilan edilen ortak vizyonlarıyla
desteklenmişlerdir. Crans Montana’da Liderlerimiz ve Garantör güçler, bölünmüş adamızın her iki tarafındaki toplumun
beklentisi olan anlaşmaya varmada başarısız olmuştur. Sivil Toplumun temel nedenlerden ötürü önemli bir paydaş
olarak bu sürece müdahale etmesini zorunlu kılan yeni bir gerçek vardır:

Mevcut çıkmazın çözümsüzlüğe dönüşmesiyle, hidrokarbon aramaları, aşırı uç sağ kanatın saldırıları ve benzeri
diğer konularda çatışma çıkmasına yönelik artan bir risk bulunmaktadır. Barış tehlikeye girmiş ve silahlı çatışma riski
ufukta belirmiştir.  

Hiçbir gelişme olmaması, Ankara’nın Kıbrıslı Türklere yönelik yeni düzenlemeler ve yaptırımlarıyla Kıbrıs Türk
tarafı ekonomik krize sürüklenecek ve sosyal, kültürel asimilasyona uğrayacaktır. 

Crans Montana’da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, üzerinde mutabakata varılmış bir çözüme ulaşmada
parametreleri belirlemiştir. Bu parametreler artık resmi olarak masadadır ve Sivil Toplum meşru olarak bakış açısını
sunabilir.

Crans Montana’da masadaki sorunlar son aylarda ve yıllar içerisinde Üniversiteler ve diğer Kurumlar tarafından
kapsamlı olarak araştırılmış ve toplumlar tarafından ne derecede kabul edilebilir olduğu bilinmektedir. Bu nedenle,
İki toplumlu inisiyatif müzakere masasında yer alan kritik konular üzerine ana hat önerisi hazırlayarak, bu konuların
en kısa sürede görüşülerek çözüme ulaşma sürecinin yeniden başlatılması ve kısa sürede sonuçlanmasını talep
etmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin parametreleri temelinde, İki Toplumlu İnisiyatif, aşağıdakilerin bir çerçeve
anlaşmasının temelini oluşturabileceğini düşünmektedir:

Aşağıdaki ışığında güvenlik önlemlerini içeren yeni bir Güvenlik Sistemi kabul edilecektir:
1 ila 2 yıl arasındaki zaman çerçevesinde askerlerin geri çekilmesi (aşağıda (c) ‘de açıklanan çok uluslu kuvvetin
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harekete geçirilmesine yönelik zaman çerçevesine tabi olarak)
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın tarafları olarak BM Güvenlik Konseyi, AB, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın

BM Şartı altında faaliyet gösteren bir Uygulama Antlaşması imzalandıktan sonra Garanti Antlaşmasının feshi. Bu
Antlaşma, söz konusu antlaşmanın sınırlı bir süreyle uzatılması veya sona erdirilmesi ile ilgili hükümlerle birlikte,
12 yıllık bir süreyi kapsaması için iki toplum arasındaki uzlaşma ile belirlenir. 

Yeni düzenlemelerin uygulanmasını denetlemek ve gücün düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlamak için çok
uluslu bir gücün oluşturulması. Çok uluslu kuvvet, BM kontrolünde faaliyet gösteren ve Güvenlik Konseyi
hükümlerinin 7. Bölümü uyarınca kurulan 1960 anlaşmaları uyarınca Yunan ve Türk birliklerini içerecektir.
Kontrol konseyi, Yunanistan ve Türkiye’den subayları içerecektir. Hizmet süresinin uzatılması veya Kıbrıs’tan
tamamen çekilmesi ve feshine ilişkin hükümlerle başlangıçta 12 yıllık bir süre için kurulacaktır. 

Sınırları koruyacak, soruşturma ve kurtarma faaliyetlerine katılacak ve iki-toplumlu çatışma durumunda
önceden tanımlanmış koşullar altında Kıbrıs’taki yargı alanı içerisinde hızlı bir eylem gücü olarak görev yapacak
toplumlararası Özel Federal Kuvvetin kurulması. Kontrol konseyi, bir toplumun çoğunluğu sağlayamayacağı sayıda
olacak şekilde, AB yetkililerini de içerecektir. 

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında yeni bir İttifak ve İşbirliği Antlaşması imzalayarak, herhangi bir dış güç
veya terör tehdidine karşı güvenlik sağlama konusunda etkin işbirliği yaparak, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs
halkının yararına her alanda işbirliği sağlanması. 

Federal ve Devlet Düzeyinde tüm organlarda yargı yetkisine sahip olacak Bağımsız bir Toplumlar-arası İşbirliği,
Uzlaşma ve Sosyal Konsey oluşturularak ayrımcılığa maruz kalma olaylarını, uygun yasalara veya düzenlemelere
uyulmamasının araştırılması ve her seviyede düzgün bir şekilde insan haklarının veya toplum haklarının
korunmasını güvence altına alacak, ayrıca uzlaşmayı teşvik eden etkin önlemlerin uygulandığı denetimini yapmakla
sorumlu olacaktır. Raporları kamuya açık belgeler olacaktır.

Yönetim ve Güç Paylaşımı Bölümünde:
Dönemsel Başkanlığın kabul edilmesi (4: 2 yıl) çapraz oylama ve 4: 1 oranına göre ağırlıklı oy
Federal Devlet kararlarının tamamının Bakanlar Kurulu tarafından en az bir K / T oyu içermesi şartıyla

çoğunluk kararı ile alınması. 
K / T  - Kıbrıslı Türklerin, anayasal düzenleme ile kurulan tüm önemli organlara, devlet kuruluşlarına veya

Bağımsız Komisyonlara etkin katılımı, 
birden fazla K / T üyesi bulunan herhangi bir organ / konseyde bir K / T oyu vermesiyle çoğunluğun karar

alması.

Mülkiyet üzerine: 
Omorfo kasabasının K / R devleti kontrolü altına alınarak K / T devletinin kontrol bölgesinin % 28.6’ya yakın

bir oran üzerine sonuca varılması. Son gelişmeleri kolaylaştırmak için anlaşılacak alanlarda düzenlemeler
yapılması. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları rehberliği temelinde K/ T devletindeki K/R malları ve K /R
devletindeki K /T mallarının sahiplerine bazı sınırlamalar getirerek mülkleri için öncelik verilmesi. AB ve diğer
bağışçıların desteğiyle Federal Devlet, meşru yararlanıcılarla şu an ellerinde bulundurdukları veya sahip oldukları
mülklerden vazgeçmek ve kendilerine miras kalan veya şu anda ikamet ettikleri bölgedeki diğer mülklerle takas
yapmak isteyebilecek kişilere yönelik kapsamlı yeni konut projeleri planlaması ve geliştirmesi. 

G / R Devletine iade edilecek bölge içerisinde yer alan K /R mallarının belirli sınırlamalarla sahiplerine öncelik
olarak verilmesi.

Türkiye uyruklularına ikamet izni verilmesinde 4: 1 oranının izlemesi. Yerel ve federal düzenlemelere uygun
olarak geçici çalışma izninin uygulanması durumunda, federal otoritenin onayına tabi Türk vatandaşlarına öncelik
verilebilir. Kıbrıs’ta çalışan tüm yabancı uyruklulara çalışma koşulları, eşit ücret ve ayrılıkçı olmayan adil tıbbi,
sosyal güvenlik ve refah hükümleri konusunda katı federal ve yerel kanunların yer alması.

Eğitim ve Kültür üzerine:
Federal Hükümetin yetkisine bağlı olarak tüm okul seviyelerinde ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında isteğe

bağlı toplumlararası okulların aktif olarak desteklenmesi, böyle bir eğitim sunan mevcut Kurumlara teşvik
sağlanması. 

Federal Hükümet’in, toplumlar arası kültürel, bilimsel ve sosyal faaliyetler ve projeleri aktif olarak teşvik
edip, destek sağlama yükümlülüğünün olması. 

Eğitimle ilgili mevcut düzenlemelerle ilgili olarak hem Federal, hem de Devlet İdaresi, tüm vatandaşlar arasında
barış içinde bir arada kalmayı ve karşılıklı saygıyı teşvik edebilecek eğitim politikalarını aktif bir şekilde teşvik
etmekle görevlendirilir. Merkezi anayasa hukuku nefretin, ırkçı ve şovenist ideolojilerin yayılmasını yasaklamalıdır.
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Bu amaçla tarih öğretimi, birbirinin dilinin ve medeniyetinin öğretilmesi, ulusal veya dini günleri anarken ortak
hedefler teşkil etmeli, toplumlar arası ortak eğitim ve sosyal faaliyetlere katılım eğitim sistemine dahil edilmelidir.
Yükseköğretim Kurumları, diplomaların kalitesini ve tanınmasını sağlamak için ortak bir şemsiye organizasyonu
altında olmalıdır.

Yukarıdaki çerçeve, her iki toplumun referandumda böyle bir anlaşmayı onaylayacağı derecede olduğu ve iki toplum
tarafından kabul edilebilir olduğu görülmektedir. 

Bunun ışığında iki toplumun liderlerini, bu öneriyi prensip olarak kabul etmeye çağırıyoruz ve görüşmelere acilen
devam ederek anlaşmaya varılması ve de Eylül ayında Kıbrıs Konferansının hazırlanarak Garantörlerin onayını
gerektiren tüm konuları sonuçlandırmaya çağırıyoruz.  Bunun ötesinde BM Genel Sekreterini böyle bir süreci
kolaylaştırmak için aktif tedbir alması çağrısında bulunuyoruz.  Birleşmiş Milletlerin bu gelişmelere aktif katılımı
Kıbrıs’taki Sivil Toplum’un umutlarını arttırmaktadır ve Genel Sekreterden başarılı bir sonuca ulaşılması için resmi
müzakere sürecinde resmi bir şekilde Sivil Toplumu yasal bir ortak olarak kabul ederek sürece dahil etmesi talebinde
bulunmaktayız. 

July 25th, 2017
Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

The Bi-communal movement has over the years adopted the basic form of a federal solution for Cyprus as agreed
by the parties and adopted by the UN resolutions and in particular: 

A  bi-zonal, bi-communal United Federal Cyprus with a single international identity, single citizenship and
single sovereignty, based on the political equality of the two communities, as defined in the relevant UN resolutions
and the agreements of the two community leaders, for the creation of enduring peace and stability in Cyprus and
our region.

It was considered to some extent unproductive to engage in discussions over the details being put on the table but
instead supported the Leaders of the communities in their declared common vision for a reunited and peaceful island.
At Crans Montana our Leaders and the Guarantor powers have failed to reach an agreement contrary to the expectations
of the people on both sides of the divide.  There is now a new reality that makes it imperative  for  Civil Society to
intervene as a major stakeholder for fundamental reasons:

There is a growing risk for the current impasse to develop into a deadlock with the risk of conflict to develop1
over issues such as the hydrocarbons investigations, right wing extremist attacks and other such issues. Peace
is in danger and the risk of armed conflict is within sight.

The lack of any progress will tend to push the Turkish Cypriot side into an economic crisis, social and2
cultural assimilation with new arrangements being enforced by Ankara on  Turkish Cypriots.

At Crans Montana the SG of United Nations has set out the parameters within which an agreed solution can3
be sought. These parameters are now officially on the table and the Civil Society can legitimately offer its point
of view.

The issues on the Table at Crans Montana have over the past months and years been extensively researched by
Universities and other Institutions and what can be acceptable to people is to a great extent known. For this reason the
Bi-communal movement is formulating an outline proposal for the hot issues on the negotiating table demanding that
these be discussed the soonest to ensure that the process towards a solution be put back on truck and be concluded the
soonest.

Based on the SG of the United Nations parameters the Bi-communal movement considers that the following can
form the basis for a framework agreement:

A new Security System be adopted comprising the following:1
Withdrawal of troops within  a time frame of 1 to 2 years ( subject to time frame of mobilizationa
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of multinational force described under (c) below)
Termination of Treaty of Guarantee following the signing of a Treaty of Implementationb

involving as parties to this Treaty the UN Security Council, the EU, Turkey, Greece and Cyprus
operating under the UN Charter. This Treaty to have a 12 year duration with provisions for limited
extension of such duration or termination of the said treaty all as determined by consensus between
the two communities.

Set up a multi-national force to supervise the implementation of the new arrangements andc
ensure proper transfer of power. The multi-national force will include the Greek and Turkish
contingents as provided by the 1960 agreements operating under UN command and established
under Chapter 7 of the Security Council provisions. Its command council will include officers
from Greece and Turkey. It will initially be set up for a time span of 12 years with provisions for
extension of service or termination and complete withdrawal from Cyprus.

Set up a Special inter-communal Federal Force that will guard outside borders, participate ind
investigation and rescue operations and act as a rapid action force in case of bi-communal conflict
with jurisdiction all over Cyprus in predefined conditions. Its command council will include EU
officers in numbers that not one community will be able to secure a majority.

Sign a new Treaty of Alliance and Cooperation between Turkey, Greece and Cyprus providinge
effective cooperation in ensuring security against any external force or terrorist danger and
cooperation in all fields for the benefit of the people of Turkey, Greece and Cyprus.

Set up an Independent Inter-Communal Council of Cooperation, Reconciliation and Socialf
Inclusion that will have jurisdiction over all bodies at Federal and State Level, investigating any
incidents of discrimination or lack of compliance with appropriate laws or regulations and
ensuring that human or community rights are properly implemented at all levels and that active
measures that promote reconciliation are implemented. Its reports will be public documents.

On the chapter of Governance:2
Adopt the Rotational Presidency (4 : 2 years) with cross voting and weighted votes  respectinga

the 4:1 ratio.
All Federal State decisions to be taken by the council of Ministers with any majority decisionb

to include at least one T/C vote
Effective participation of T/C in all significant bodies, state organizations or Independentc

Commissions set up by constitutional arrangement with majority decisions to include one T/C
vote for any bodies/councils that include more than one T/C member.

On Territory:3
Conclude on a percentage close to 28.6% to constitute the T/C state with the town of Morphoua

to be under the G/C state. Adjustments to facilitate recent developments in the area to be agreed.
Priority for properties of G/C in T/C State and vice versa to be given to the users with someb

limitations based on guidance resulting from European Human Rights court decisions. The
Federal State with the support of the EU and other donors to engage in planning and developing
extensive new housing schemes with legitimate beneficiaries all those who may opt to abandon
properties they currently possess or own and wish to exchange with other property in the area
they currently reside or are descended from.  

Priority to G/C properties in areas returned to G/C state to be given to the owner with certainc
limitations 

Granting of Residence permit to nationals of Turkey to follow the 4:1 ratio. Where temporary work4
permits are applied for that satisfy local and federal regulations priority can be given to Turkish nationals
subject to appropriate federal authority approval. Strict federal and local laws to be in place with regards
to working conditions, equal pay,   and non-discriminatory medical, social security and welfare provisions
to all foreign nationals working in Cyprus.

On Education and Culture Agree:5
On a mandate to Federal Government to actively promote optional inter-communal schoolsa

at all levels and   Institutions of Higher Education and provide incentives to all existing Institutions
offering such education. Further mandate Federal Government to actively engage in and provide
incentives for inter-communal cultural, scientific and social actions and projects.

Regarding current arrangements on Education mandate both Federal and Stateb
Administration to actively promote educational policies  that could promote the peaceful
coexistence and mutual respect among all the citizens. The central constitutional law should
prohibit the spreading of hatred or racist and chauvinist ideologies.  Towards that end history
teaching, teaching of each other’s language and civilization should constitute common objectives
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while commemorating national or religious days, participating in common inter-communal
educational and social  activities should be incorporated in the educational system. The
Institutions of Higher Education should be under a common umbrella organisation in order to
secure the quality and recognition of diplomas.

The above framework is considered acceptable to both communities to a degree that both communities will ratify
such an agreement in a referendum.

In view of that we call on the leaders of the two communities to accept in principle this proposal and proceed to
engage urgently in talks to finalize such an agreement in preparation for a Conference on Cyprus in September to
finalize all issues that require Guarantor power approval. We further call the UN SG to take active measures to facilitate
such a process. The Civil Society in Cyprus rests its hopes on the United Nations active involvement in these
developments and would request from the SG to formally engage Civil Society  in its formal consultation process as
a legitimate  stake holder for a successful outcome.

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

2nd of August, 2017
Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

On August the 2nd, the Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus had a meeting with Ms Spehar, Special UN
Representative and Head of UNFICYP, Cyprus. 

The delegation expressed its thanks and gratitude to her efforts and the efforts of the UNSE Mr Eide, for their
contribution for finding an agreement for a solution that could re-unify Cyprus and the restless efforts of UN to push
forward the Cyprus Talks and promote communication between the two Leaders and Communities.  

The delegation requested Ms Spehar to convey its thanks and gratitude to the UNSG Mr Guterres for his efforts to
achieve an agreement between the two sides and the need to continue his efforts more actively in order to find a solution,
considering that it is more than urgent to take a new initiative in order to break the deadlock and renew the momentum
for a settlement building upon the experience of Crans Montana and the framework he proposed for a solution.   
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The delegation underlined that the wishes and genuine concerns of both communities need to be respected by all
sides and as civil society movement they are going to continue their active participation in the efforts of the two
communities to achieve a solution and lasting peace, supporting any initiative of the UN SG to achieve solution and
reunification of Cyprus and bring lasting peace. The Bi-communal Initiative underlined the fact that for common
people, T/C and G/C the outstanding differences can easily be bridged and can see no reason why an Agreement cannot
be reached the soonest.

Ms Spehar informed the delegation about the UN firm position to support the resumption of the talks, if the two
sides are ready to proceed and that UN will continue its mission as facilitators to find solution for the benefits of both
communities of Cyprus. Ms Spehar informed the delegation that the UNSG Mr Guterres will inform thoroughly, via
his report in September, about the recent and general developments related to the Cyprus Talks and the relevant UN
efforts to achieve an agreement. 

Ms Spehar appreciated the role played by the civil society in the efforts for the reunification of Cyprus considering
it as a very important factor to convince and support the Leaders in the Cyprus Talks process for achieving an agreement
for a solution and lasting peace in Cyprus. 

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus
2nd of August, 2017
To Ms Elisabeth Spehar,
Special UN Representative and Head of UNFICYP, Cyprus

Dear Madame,

The people of Cyprus experienced yet another failure of the efforts to reunify our country. We are saddened by the
result of the conference in Switzerland. Based on available information, the sides were so close to an agreement, yet
the necessary will was not there to bridge the gap. 

We would like to express our deep thanks and gratitude for your efforts and contribution in the efforts for finding
an agreement for a solution that could re-unify our country.  Deep thanks we are expressed towards the UN SE Mr
Eide for his restless efforts to push forward the Cyprus Talks and the discussions and communication between the two
Leaders and Communities.  

In this regard we would like you to also convey our thanks and gratitude to the UNSG  Mr Guterres for his efforts
to achieve an agreement between the two sides. As representatives of civil society we urge him to continue his efforts
more actively in order to find a solution. 

In fact we urge him to immediately take a new initiative in order to renew the momentum for a settlement. 
We consider that a stalemate will deepen differences and sharpen confrontation.  
We urge the SG of the UN to utilize his role as a facilitator building upon the experience of Crans Montana and

seek ways to break the deadlock
Despite the unfortunate result, we will continue and even intensify our efforts, because we are deeply committed to

an agreement for a solution. We will study the whole process and the results of the talks very carefully and intend to
undertake e a series of consultations to inform ourselves fully and decide our next steps.

We underline once more that the wishes and genuine concerns of both communities need to be respected by all
sides.  We are going to continue our active participation in the efforts of the two communities to achieve a solution and
lasting peace. We are going to continue our active role in insuring that this will be pivotal in all future initiatives.

We will make our utmost to mobilise the Cypriot people and all democratic and peace-loving forces in Turkey,
Greece, UK and elsewhere to realise our dream: Cyprus will not be divided; the solution to the Cyprus problem is an
urgency!

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

3rd of August, 2017
On August the 2nd, the Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus had a meeting with Ms. Elizabeth

Spehar, the Special Representative of the Secretary General (SRSG) in Cyprus and Head of UNFICYP. 

The delegation expressed its thanks and gratitude for her efforts and the efforts of the Special Adviser to the
Secretary-General on Cyprus, Mr Espen Barth Eide, for their contribution to efforts to find an agreement for a solution
that could re-unify Cyprus, as well as the relentless efforts of the UN to help move forward the Cyprus talks and
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promote communication between the two leaders and communities.  

The delegation requested SRSG Spehar to convey their thanks and gratitude to the Secretary-General, Mr. António
Guterres, for his efforts to achieve an agreement between the two sides and their encouragement for his continued
efforts to support a solution, including through new initiatives to break the deadlock and renew the momentum for a
settlement, building upon the experience of Crans-Montana and the framework he proposed there.

The delegation underlined that the wishes and genuine concerns of both communities need to be respected by all
sides and as a civil society movement they are going to continue their active participation in the efforts of the two
communities to achieve a solution and lasting peace, supporting any initiative of the UN SG to achieve solution and
reunification of Cyprus and bring lasting peace. The Bi-communal Initiative underlined the fact that for common
people, T/C and G/C the outstanding differences can easily be bridged and can see no reason why an Agreement cannot
be reached the soonest.

Ms. Spehar confirmed to the delegation that the UN Secretary-General remains available to the parties, as the UN
are facilitators of Cypriot-led efforts to find a solution for the benefit of the communities of Cyprus. She informed the
group that the UN would produce a report for the Security Council in the coming weeks regarding the talks and the
work of the UN to support them during the recent period. 

She expressed appreciation for the role played by civil society in efforts towards the reunification of Cyprus, noting
that civil society engagement is an important element in the process for achieving a solution and lasting peace in
Cyprus. SRSG Spehar further encouraged the participants to share their ideas on how the UN could continue to support
bi-communal confidence-building initiatives in Cyprus. 

The Bi-communal Peace Initiative - United Cyprus regrets the misrepresentation of the nature of the meeting and
statements by SRSG Spehar that have been published in the media.

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

2 Ağustos 2017
2 Ağustos’ta, Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve

BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Sayın Elizabeth Spehar ile görüşme gerçekleştirdi. 

İnisiyatif delegasyonu, Sayın Elizabeth Spehar ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth
Eide’ye Kıbrıs’ı yeniden birleştirebilecek bir çözüm bulma çabalarına yaptıkları katkılardan ötürü ve BM’nin Kıbrıs
müzakerelerini ilerletmeye ve iki lider ile toplumlar arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik çabaları için teşekkür ve
memnuniyetlerini dile getirdi. 

Delegasyon, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’a, iki taraf arasında bir anlaşma sağlanması ve
bir çözüme ulaşılması için çabalarını ve de sürmekte olan desteğinden ötürü Genel Sekreter Sayın António Guterres’e
teşekkür ve memnuniyetlerinin iletilmesi, ayrıca Crans-Montana deneyimi üzerine inşa ederek ve orada önerdiği
çerçeveyi temel alarak, sürecin çıkmaza girmesinin ortadan kaldırılması ve bir uzlaşma momentumunun yenilenmesi
için yeni girişimler başlatılması talebinde bulunuldu. 

Delegasyon, her iki toplumun da isteklerinin ve hakiki kaygılarının taraflarca dikkate alınması gerektiğini
vurgulayarak, bir sivil toplum hareketi olarak iki toplumun çözüm ve kalıcı barışa ulaşma çabalarına aktif olarak
katılmaya devam edeceklerini belirttiler. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’ın çözümünü ve birleşmesini sağlamak ve
kalıcı barışa ulaşmak yönündeki her türlü girişimini destekleyeceklerini belirttiler. Ortak bir toplum olan Kıbrıslı Türk
ve Kıbrıslı Rum toplumların önde gelen farklılıklarının kolayca köprülenebileceğini ve bir Anlaşmaya en erken
zamanda ulaşılmaması için herhangi bir neden bulmadıklarının altını çizdi.

Sayın Spehar, Kıbrıs toplumlarının yararına bir çözüm bulmak için Kıbrıs tarafından yürütülen çabalarda BM^nin
süreci kolaylaştırma görevini yürüttüğünü ve BM Genel Sekreteri’nin taraflar için hazır bulunduğunu teyit etti. Sayın
Spehar ayrıca delegasyona, son dönemde müzakerelere destek sağlamak ve BM çalışmalarına ilişkin önümüzdeki
haftalarda BM tarafından Güvenlik Konseyine bir rapor hazırlayacağını bildirdi.

Sayın Spehar, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi yönündeki çabada sivil toplumun üstlendiği rol ve Kıbrıs’ta bir
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çözüm ve barış süreci için sivil toplum katılımının önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. BM Genel Sekreterinin
Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar katılımcılara  BM’nin Kıbrıs’taki iki toplum arasında güven inşası girişimlerini nasıl
desteklemeye devam edebileceği yönündeki fikirlerin paylaşılmasını teşvik etti. 

Birleşmiş Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi,  toplantının niteliğinin ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Spehar’ın açıklamasının medya tarafından yanlış yorumlanması yönündeki üzüntülerini dile getirmektedir. 

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi

04.08.2017
Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’ya Soruyoruz: “Statüko Devam mı Edecek?”

Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Crans Montana sonucunda gelinen çözümsüzlük noktasında ‘kendi evimizi
düzenleme çabasından ve TC Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’nun da ifade ettiği gibi mevcut statükonun devam
edemeyeceğinden bahsetmiş, arkasından Maronitler ve Maraş gibi bazı açılımlar gündeme gelmiştir. 

Sayın Akıncı bunlar hayata geçirildiğinde;
Türkiye ile paralel götürülen ve dini unsurların enjekte edildiği eğitim sistemiyle, ayrıca din işleri yasasıyla Kıbrıs

Türk toplumunu biat eden, itaatkâr, sorgulamayan bir hale getirip çağdaş, laik demokratik yapısını dönüştürme
çalışmaları durdurulacak mı?

Kamusal hizmetlerin yeterli ve kaliteli hale getirilmesi için gerekli yatırım ve çalışmalar yapılacak mı?
2011 sonrası çıkarılan yasalarla hakları gasp edilen ve açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilen çalışanlara ve asgari

ücretlilere insanca yaşam hakkı için gerekli düzenlemeler yapılacak mı?
Her gün durmaksızın verilen vatandaşlıklarla ve taşıma nüfusla bozulan demografik yapımız ve asimilasyon,

entegrasyon politikaları değişecek mi?
TC’den dayatılan siyasi, sosyal, dini, ekonomik paketler bitecek mi?
Yasa dışılıklar, kara para aklamalar, rüşvetler, aileye, akrabaya, eşe dosta, partiliye peşkeşler önlenecek

cezalandırılacak mı?
Uyuşturucu mafyaları durdurulacak kullanımı önleyebilmek için gerekli tedbirler alınacak mı?
Usulsüz istihdamlar bitecek mi?
Kıyıların yağmalanması, ülkenin talanı, otellere peşkeşi, sermayenin ülkeyi yağmalaması,  yangınlar, dağların

tüketilip çevrenin katledilmesi bitecek mi?
Trafikte eğitim, denetim ve altyapı sağlanarak yollar yeterli ve güvenli hale getirilecek mi? Kazaların azalması

sağlanacak mı?
Kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımı yeterince denetlenecek, yetiştirilen ürünler AB standart ve kurallarına uygun

olup halkımız zehirlenmekten kurtulacak mı? 
Kanser vakalarının neden süratle arttığının tespiti hedeflenerek araştırma merkezi kurulacak gerekli tedbirler hayata

geçirilecek mi?
Gece kulüpleri kapatılacak insanlık dışı muamele gören kadınlar özgürlüğüne kavuşacak mı?
Her geçen gün artan şiddet, taciz, tecavüz ve kriminal olaylar azalacak mı?
Uluslar arası hukuka bağlı, kendi kendini yöneten bir ülke haline gelecek miyiz? 
ve Sayın Cumhurbaşkanı bu ‘açılımlar’ dan sonra çözüme ve barışa gerek kalmadı mı diyeceksiniz ya da diyecekler?

Böylelikle statüko devam mı edecek, sona mı erecek cevap veriniz...

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

14 Kasım 2017
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Olarak Müzakerelere çağrı

Açıklamamızda açıkça belirtildiği gibi, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, bölünmenin her iki
tarafındaki Sivil Toplumun, Kıbrıs’ın birleşme umudunun ve barışçıl bir geleceğin hayatta kalmasını sağlamak için
harekete geçmesini mutlak bir gereklilik olarak görüyor. Yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığımız bir dizi eylem
şu şekildedir:
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Her iki Liderle görüşerek, çözüme yönelik ivedi planları hakkında bilgi almak ve BM Genel Sekreteri’nin çağrısına
olumlu cevap verme konusundaki tutumumuzu sunmak istiyoruz.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Temsilcisi Sn. Elizabeth Spehar ve AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi ile görüşerek her
iki toplumdaki Sivil Toplumun görüşlerini sunmak istiyoruz.

Aynı zamanda Kıbrıs konusunda kilit rol
oynayan ülkelerin Kıbrıs Elçileri ile görüşmek
istiyoruz.

Yunanistan Başbakanı ile, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi güçler ile
yapacağı görüşmelerle ilgili görüşleri ve Atina’da
geniş bir toplantı düzenlenmesi ile ilgili olarak
toplantı yapılması çabası içindeyiz. Türkiye’de de
benzer temaslar gerçekleştirmeyi umuyoruz.

Önümüzdeki bahar döneminin başlarında birçok
örgütün ve uzmanın katılacağı, adanın birleşmesi
ile ilgili önemli konuları ele alan geniş spektrumlu
bir konferans düzenlenmesi  için girişimlerimizi
başlatmış bulunmaktayız.

Önemli konularda görüşleri içeren belgeleri hazırlayacak ve faaliyet önerilerinde bulunacak daimi komitelerin
kurulması sürecini başlatmış bulunmaktayız.  Birinci adım olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin sunduğu
Güvenlik Konuları  ve Uygulamaya İlişkin Antlaşma üzerinde çalışacak olan bir komite oluşturularak, mümkün olan
en kısa sürede bir Çalıştay düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

14 Kasım 2017
BASIN TOPLANTISI

Crans Montana’da gerçekleştirilen konferansın başarısızlığa uğramasıyla birlikte müzakere sürecinin açmaza
girmesi, adayı yeniden birleştirme çabalarına ciddi darbe vurdu. İki tarafın devam eden karşılıklı suçlama oyunu ve
seçim öncesi kampanyalar, her iki toplumdaki Çözüm’e karşı olan güçlerin adayı yeniden birleştirme umutlarını
zayıflatmaları için zemin hazırlamaktadır. Siyasi iklim hızlı bir şekilde bozulurken, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum
toplumundaki geniş kitlelerin,  barışın sağlandığı birleşmiş bir federal Kıbrıs umudunu korumak için mevcut gelişmelere
müdahale etmesi gerekmektedir.

Her iki toplumdan 70 örgütü bir araya getiren İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs olarak ifade ediyoruz
ki:

Aranan çözüm, Kıbrıs’ta ve bölgemizde kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanması için, BM önerilerinde ve iki liderin
anlaşmalarında da tanımlandığı gibi, iki toplumun siyasal eşitliğine dayanan, tek bir uluslararası kimliğe, tek
vatandaşlığa ve tek egemenliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu bir Birleşik Federal Kıbrıs temelinde olmaya devam
etmek zorundadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da yaptığı müdahale ve öneriler ile yakın zamanda
yayınlanan Raporu, Çözüm yolunda ilerleme kaydedilmesi açısından çok önemli kabul edilmektedir. Crans Montana’da
başarısızlığa yol açan engeller, halk tarafından aşılabilir olarak kabul edilmekte ve görüşmelerin çökme nedenleri kabul
edilemez olarak görülmektedir.

İki toplumun mevcut Liderleri, Kıbrıs sorununu çözmek gibi net bir görevle seçildiyseler de, şu anda hakim olan
seçim öncesi gelişmelerin, seçim sonrası gelişmelerle ilgili çok az bir umut bırakacak şekilde tüm süreci baltaladığı
görülmektedir. Liderlerin halkın beklentilerini karşılamaları şarttır. Toplum liderlerinin BM Genel Sekreteri’nin davetine
olumlu yanıt vererek Crans Montana’daki masada cevapsız kalan kilit sorular hakkındaki görüşlerini açıkça söylemeleri
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ve böylece sürecin yeniden başlatılmasının yolunun açılması acil bir ihtiyaçtır. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum
toplumunun geniş kesimleri, siyasi irade var olduğu sürece farklılıkların üstesinden gelmenin zor olmadığına
inanmaktadır.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, liderleri ve BM Genel Sekreteri’ni, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki
insanların ortak seslerine kulak vermeye ve yukarıda belirtilen temelde sorunun Çözümüne yönelik hızlı sonuçlar
doğuracak bir süreç başlatmaya çağırıyor. 

İnisiyatif, ayrıca, tüm siyasi partileri, küçük bir seçmen kitlesine sahip olmalarına rağmen müzakerelerin iklimini
zehirlemelerine izin verilen ve görüşmelerin çöküşünden bu yana, diğer toplumla kurulan hoşgörü ve anlayış ikliminin
daha da zarar görmesi için ilave adımlar atan (Grivas Anıtı’nın ziyaret edilmesi gibi vs.) aşırı sağ çevrelerinin saf dışı
bırakılması için adım atmaya çağırıyor. 

Barışın sağlandığı birleşik Kıbrıs’a dair ortak vizyonun, seçim öncesi popülizminin kurbanı olmasına izin
veremeyiz. Barış, faşizmin güçlenmesine sebep veren milliyetçiliğe ve aşırılığa yol açan seçim kampanyacılarının
ellerine bırakılmayacak kadar değerlidir.

Yukarıda bahsi geçen temeller üzerine kurulacak görüşmeler dışında izlenecek herhangi bir yol, ülkemizi daha fazla
çatışmaya ve çatışmayı besleyecek bir geleceğe götürecektir. İki toplumlu hareket, bu süreci korumaya ve birleşmiş
bir ülke ve barışçıl bir gelecek için ortaya konacak uğraşlarını yoğunlaştırmaya kararlıdır.

Bildiriyi destekleyen örgütler:

Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
PEO – Pancyprian Federation of Trade Unions
EMU Academic Staff’s Trade Union - DAÜ-SEN
EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
Cyprus Publisher’s Association 
Revolutionary Workers Union Federation - Dev- İŞ
Movement for a Federal Cyprus
Proodeftiki Primary School Teachers movement
Proodeftiki Secondary School Teachers movement
United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
İskele Citizens Initiative
Municipal Workers Trade Union - BES
Socialist İnitiative
United Democrats Youth organization
Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    
of 1963-74 events - Together We Can 
Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
Peace Association
New Cyprus Association 
Left Wing
Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
BARAKA Cultural Group
Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
KGP
Cyprus Youth Platform
Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
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Cyprus Reunification Movement
German-Cypriot Forum
Workers Democracy
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
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
INVEST IN EDUCATION
Enorasis sociocultural club
Post Research Institute
Politia
HASDER
HAZINE-SEN
Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
Cyprus Song Association - KIBHAD
The Management Centre of the Mediterranean
Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
Feminist ATÖLYE
MAGEM
Dayanışma - Solidarity
KLIIR
Cyprus Association of Social Psychology
OPEK - Association for Social Reform
Larnaca for Solution - Reunification Movement

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

14’th November 2017

The current stalemate of the negotiation process following the failure of the conference at Crans Montana has struck
a severe blow at the efforts to reunite the island. The continuing blame game played by the two sides and the pre-
election campaigns are giving ground to the forces opposing Solution on both sides of the divide to undermine every
prospect to reunify the island. While the political climate is deteriorating fast, the broad masses of T/C and G/C need
to intervene in current developments to protect the prospect of a peaceful, reunited federal Cyprus.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus, bringing together more than 70 organizations from both sides
of the divide, declares that:

The Solution being sought needs to continue to be on the basis of a bi-zonal, bi-communal United Federal Cyprus
with a single international identity, single citizenship and single sovereignty, based on the political equality of the two
communities, as defined in the relevant UN resolutions and the agreements of the two community leaders, for the
creation of enduring peace and stability in Cyprus and our region.

The intervention and proposals of the Secretary General of the United Nations at Crans Montana and through his
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Report that has recently been published are considered pivotal for achieving progress for a  Solution to the  problem.
The stumbling blocks that led to the failure at Crans Montana are considered by common people as bridgeable,
classifying   the causes of collapse as unacceptable. 

While the current Leaders of the two communities have been elected with a clear mandate to solve the Cyprus
problem, the current pre-election developments appear to be undermining the whole process leaving little prospect for
developments after the elections. It is essential that the Leaders live up to the expectations of the people. The need to
respond immediately to the call of the UN SG by responding positively to his invitation to clarify their position on the
key questions on the table at Crans Montana thereby opening up the way for a resumption of the process is an urgent
need. For the broader masses of the T/C and G/C there is no difficulty to bridge the differences as long as the political
will is there.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus calls on the leaders of the communities and the UN SG to hear
the voice of common people from both sides of the divide and urgently engage in a process that will yield immediate
results leading to a Solution of the problem on above basis. 

The Initiative further calls on all political parties to take steps  to marginalize far right elements who have, despite
their small constituency, been allowed to poison the climate of the negotiations and are, since the collapse of the talks,
taking additional steps to further destroy the climate of tolerance and understanding with the other community (viz.
Grivas monument). 

We cannot allow the common vision of a peaceful reunited Cyprus to become a victim of pre electoral populism.
Peace is too precious to be left to the hands of election campaigners that open the way to nationalism and extremism
allowing fascism to grow.

Any route other than negotiations on above basis will lead to further confrontation and a future that will breed
conflict. The Bi-communal movement is determined to safeguard this process and will intensify its efforts to work for
a reunited country and a peaceful future.

This declaration is supported by following organizations:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
4 PEO – Pancyprian Federation of Trade Unions
5 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
6 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
7 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
8 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
9 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
10 Movement for a Federal Cyprus
11 Proodeftiki Primary School Teachers movement
12 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
13 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
14 İskele Citizens Initiative
15 Municipal Workers Trade Union - BES
16 Socialist İnitiative
17 United Democrats Youth organization
18 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    

of 1963-74 events - Together We Can 
19 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
20 Peace Association
21 New Cyprus Association 
22 Left Wing
23 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
24 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
25 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
26 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
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27 BARAKA Cultural Group
28 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
29 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
30 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
31 KGP
32 Cyprus Youth Platform
33 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
34 Cyprus Reunification Movement
35 German-Cypriot Forum
36 Workers Democracy
37 NGO Support Centre
38 IKME Sociopolitical Studies Institute
39 Hands across the Divide
40 Association of Historical Dialogue and Research
41 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
42 Stop the War Coalition
43 Kontea Heritage Foundation
44 Committee for a Radical Left Coalition ERAS
45 Drasy- Eylem
46 GAT -Gender Advisory Team
47 Cyprus Academic Dialogue
48 Turkish Cypriot Businessmen Association  
49 Famagusta Our Town
50 Cyprus Sustainability Institute
51 Famagusta Initiative
52 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
53 Bicommunal Kyrenia Initiative
54 Cyprus Writer’s Union
55 Epilogi Limassol cultural movement
56 INVEST IN EDUCATION
57 Enorasis sociocultural club
58 Post Research Institute
59 Politia
60 HASDER
61 HAZINE-SEN
62 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
63 Cyprus Song Association - KIBHAD
64 The Management Centre of the Mediterranean
65 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
66 Feminist ATÖLYE
67 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
68 MAGEM
69 Dayanışma - Solidarity
70 KLIIR
71 Cyprus Association of Social Psychology
72 OPEK - Association for Social Reform
73 Larnaca for Solution - Reunification Movement
Ms Elizabeth Spehar, 
The Special Representative of the UN Secretary-General (SRSG),  Head of the United Nations Peacekeeping

Force in Cyprus (UNFICYP), and the Deputy to the Secretary-General’s Special Adviser (DSASG) on Cyprus

Dear Madam
Firstly we would like to express our thanks and gratitude for your personal contribution in the efforts to achieve a

solution of the Cyprus problem as well as for the contribution of the UN Secretary General Mr. Antonio Guterres and
the UN in general. 

We consider that the current stalemate of the negotiation process following the failure of the conference at Crans
Montana has struck a severe blow at the efforts to reunite the island. We consider that the continuing blame game

300



played by the two sides and the pre-election campaigns are giving ground to the forces opposing Solution on both
sides of the divide to undermine every prospect to reunify the island. 

While the political climate is deteriorating fast, we consider that we as an active part of the civil society, representing
the broad masses of T/C and G/C we have to intervene in current developments to protect the prospect of a peaceful,
reunited federal Cyprus. As it is well known the Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus, brings together more
than 70 organizations from both sides of the divide.

We had a number of broad meetings with the supporting organizations to discuss the whole situation and decide
about our future activities. As a result of our analysis we declare that there is no other way but to find an agreement
for the solution and reunify our country. We consider that: 

The Solution being sought needs to continue to be on the basis of a bi-zonal, bi-communal United Federal Cyprus
with a single international identity, single citizenship and single sovereignty, based on the political equality of the two
communities, as defined in the relevant UN resolutions and the agreements of the two community leaders, for the
creation of enduring peace and stability in Cyprus and our region.

The intervention and proposals of the Secretary General of the United Nations at Crans Montana and through his
Report that has recently been published are considered pivotal for achieving progress for a Solution to the problem.
The obstacles aroused at Crans Montana that led to the failure are considered by common people as bridgeable, and
we classify the causes of collapse as unacceptable!

While the current Leaders of the two communities have been elected with a clear mandate to solve the Cyprus
problem, the current pre-election developments appear to be undermining the whole process leaving little prospect for
developments after the elections. It is essential that the Leaders respond to the expectations of the people. There is a
need to respond positively immediately to the call of the UN SG to his invitation and clarify their position on the key
questions on the table at Crans Montana! Thus there will be an opening of the way for the resumption of the process.
We consider that the broader masses of the T/C and G/C consider that it is not so difficult to bridge the differences as
long as the political will is there.

Within this framework we, as Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus call on the leaders of the communities
and the UN SG to hear the voice of common people from both sides of the divide and urgently engage in a process that
will yield immediate results leading to a Solution of the problem on above basis. 

We know that your programme is heavy loaded. However we kindly requested a bi-communal delegation to have
a meeting with you in order to inform you about our decisions and plans. 

Sincerely Yours

Takis Hadjidemetriou 
Sener Elcil 

30th November, 2017

A broad delegation of the Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus met yesterday with senior officials from
the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). The delegation had an extensive exchange of views
and ideas with the UNFCYP officials on ways to continue to build a culture of peace and trust in Cyprus as part of
efforts to reach a solution. 

The delegation of the Bi-communal Initiative reiterated its appreciation of the pivotal role played by UN Secretary-
General António Guterres at the conference on Cyprus in Crans Montana, and also through his proposals on the issue.
The delegation further expressed its appreciation of the work of the Special Representative of the Secretary-General
in Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar, and the positive role that the Initiative hopes her Office can play in efforts to create
conditions conducive to a solution.

The delegation underlined its position that the key issues that led to a deadlock in Crans Montana are considered
by ordinary Cypriots as bridgeable, and that the broader masses of Turkish Cypriots and Greek Cypriots are ready to
accept the compromises required for a successful conclusion of the negotiations. The Bi-communal Initiative urges
the Leaders of the two Communities to respond positively to the key issues put on the table by the UN Secretary-
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General, thereby clearing the path for the reconvening of the negotiation process and, ultimately, for a successful
conclusion of the process

The Bi-communal Initiative outlined its plans to engage Civil Society more actively in pushing for these
developments, and continues to seek ways in which Civil Society can become an active stake holder in the negotiation
process. Whilst the Initiative will seek the involvement of the Leaders of the two communities, it also encourages the
UN to look into ways of boosting its engagement with Civil Society as a legitimate stake holder in this process.

Concluding the meeting, it was agreed that the consultation process should be continued, with the expectation that
it will contribute to efforts to achieve a united, federal Cyprus. 

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

5 Aralık, 2017

Kıbrıs'ta bölünmenin her iki tarafındaki 75 örgütten oluşan bir platform olan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik
Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'nin Liderlerine Atina'da gerçekleştirecekleri toplantıya yönelik ortak bir çağrıda
bulunmaktadır.

Kıbrıs istisnai durumunu 60 yıldır, çatışma ve savaş zamanlarına, zorluklara, can kayıplarına ve tüm zaman boyunca
belirsiz bir geleceğe katlanmak zorunda kalan insanlarıyla sürdürmektedir. Son15 yıldır, insanların gerçek bir çözüme
yönelik beklentileri, süreçte yaşanılan hayal kırıklıklarına ve gerilemelere rağmen yüksektir. Son birkaç yıldır anlaşma
masasında, Kıbrıs sorununu oluşturan iç meselelerin çözüme yakın bir safhaya ulaşmasıyla birlikte, dikkate değer bir
ilerleme kaydedilmiştir. Bu, Cenevre ve Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı, toplantıda nihai bir çözümün doruk
noktasına ulaşılmasını umut eden insanlar için sadece hayal kırıklığı yaratan bir çıkmaza dönüşmüştür.

Bu açmaza rağmen, tüm meselelerde kaydedilen ilerleme, bir dönüm noktası ve nihai bir çözüme varma olasılığı
ile birlikte masada beklemededir. Aynı oranda, süregelen bu açmazla birlikte adanın bölünmüşlüğünün kalıcı olması
ihtimali de çok uzakta görünmemektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sunduğu çerçeve ve
önerdiği stratejinin, gelinen açmazın aşılması için gerçek bir imkan oluşturduğunu düşünmekteyiz. Kıbrıs'taki iki
toplumun ve ayrıca Türkiye ile Yunanistan'ın Liderleri, ivedilikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin arabulucu
yaklaşımından yararlanarak masadaki seçenekleri gözden geçirip, üzerinde anlaşmaya varılmış bir plan hazırlamak
için çalışmalıdırlar.

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler benzer şekilde, ileriki nesilleri barışçıl bir geleceğe götürecek tek geçerli
seçeneğin, siyasi eşitlik temelinde kurulacak iki bölgeli, iki toplumlu birleşik, federal bir Kıbrıs olduğunu çok iyi
bilmektedir. Bu beklentiye yönelik verilmesi gereken tavizler için hazırlıklıdırlar. Başka herhangi bir seçenek, tarafların
daha fazla karşı karşıya kalmalarına yol açarken, daha çok çatışma doğuracak bir geleceğe sebep olacaktır.

Yunanistan ve Türkiye’nin, Kıbrıs'ın yeniden birleşmiş ve barış içinde yaşayan bir adaya dönüşmesini sağlamak
için tarihi bir yükümlülüğü vardır. Bunu mümkün kılmak için görüşme masasında yeterli fikir mevcuttur. Kıbrıs'taki
tüm toplumların güvenliği ve refahı, müzakerelerin merkezini oluşturmalıdır. Kıbrıs halkı, nasıl bir Anlaşma ortaya
çıkarsa çıksın, uygulamada zaman zaman güçlüklerin olabileceğinin ve Kıbrıs'ta sağlanacak Barış’ın gelecek kuşaklara
miras kalacak en değerli varlık olarak en iyi şekilde korunması gerektiğinin farkındadır. Biz Kıbrıslılar olarak, böyle
bir Anlaşma için çalışmaya ve Ada Barışını korumak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs
Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus Page 2 of 2
Kıbrıs sorununun çözümü sadece Kıbrıs için tarihsel bir gelişme değildir. Çözüm, aynı zamanda hem Türkiye hem

Yunanistan hem de Kıbrıs için işbirliklerini, tüm bölgeyi, her üç ülkede yaşayan insanların yararı için yeniden
şekillendirmek adına, stratejik bir ittifak oluşturarak devam ettirmek için muazzam bir fırsat olacak.

Bu vesile ile İki toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs adına, Ekselansları ile bu kritik konuları gözden geçirmek
için uygun bir zaman ve yerde bir toplantı talep ederiz.

Saygılarımızla,
Takis Hadjidemetriou           Şener Elcil

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs adına
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5th December, 2017
His Excellency the Prime Minister of Greece  ( President of Greece) (President of Turkey)

Your Excellency,

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus, a platform of 75 organizations from both sides of the divide
in Cyprus, is addressing this common call to the Leaders of Greece and Turkey in view of their forthcoming meeting
in Athens.

Cyprus has been living in a state of exception for almost 60 years with the people of Cyprus having to endure times
of conflict and war, times of hardship and loss of life and for all this period an uncertain future. For the last 15 or so
years people’s expectations for a viable solution have been high despite the disappointments and the setbacks faced.
Over the last couple of years remarkable progress has been achieved on the negotiating table with the internal aspects
constituting the Cyprus problem having reached a stage where an agreement was at sight.  This made possible the
convening of the Conference on Cyprus in Geneva and Crans Montana with the hopes of the people for an eventual
settlement reaching a climax only to be followed with a disappointing impasse.  

Despite the deadlock, the progress achieved in all chapters is still on the table with the prospect for a breakthrough
and an eventual settlement a real possibility. Equally the possibility for a continued impasse with the division of the
island becoming permanent is looming in the distance.  We consider that the framework put on the table by the GS of
the United Nations Mr. Antonio Guterres and the strategy proposed constitute a real possibility to overcome the impasse.
We consider it essential that the Leaders of the two communities in Cyprus as well as Turkey and Greece take full
advantage of the good offices of the GS of the UN commencing immediately to review the options on the table and
work towards formulating a compromised plan. 

The people of Cyprus, Greek Cypriots and Turkish Cypriots alike, know it only too well that a reunited bi-zonal,
bi-communal federal Cyprus based on political equality is the only viable option that can lead to a peaceful future for
the generations to come. Towards that prospect they are prepared for the compromises that need to be made. Any other
option will lead to further confrontation and a future that will breed more conflict.

Greece and Turkey have a historic obligation to facilitate the transformation of Cyprus into a reunited peaceful
island.  There are sufficient ideas on the negotiating table to make that possible.  The prospect of security and prosperity
of all communities in Cyprus should be at the centre of any such deliberations.  The people of Cyprus are fully aware
that any Agreement will have difficulties in implementing it and that Peace in Cyprus once achieved needs to be
properly looked after as the most valuable asset to be inherited to the future generations. We, as Cypriots, are determined
to make any such Agreement work and do everything possible to safeguard Peace on the Island.

A Solution of the Cyprus problem will not only be a historic development for Cyprus but it will equally be a
tremendous opportunity for Turkey,  Greece and Cyprus  to extend their cooperation  into a strategic alliance that can
re shape the whole area for the benefit of the people of all three  countries.

We take this opportunity on behalf of the Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus to request a meeting with
your Excellency at a time and place of your convenience to review these critical issues. 

Respectfully yours,
Takis Hadjidemetriou 
Sener Elcil 
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2 Mart 2018
Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs

Kıbrıs, şu anda, sonuçları belirsiz bir çatışmaya dönüşebilecek bir krizin eşiğinde durmaktadır. İsviçre’deki
görüşmelerin çökmesinden hemen sonra, müzakerelerin çıkmaza girmesiyle, adanın çevresindeki hidrokarbon
yataklarındaki gelişmeler tehlikeli bir açmaza işaret etmektedir. İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs,
gelişmelerle ilgili derin endişelerini dile getirmek ve aşağıdaki hususların altını çizmek istemektedir:

Kıbrıs’ın çevresindeki hidrokarbon yatakları ile ilgili krizi çözmek için gerekli tedbirlerin acilen alınması
gerekmektedir. İki toplumun parçalanması yerine, gaz rezervlerinin keşfi ve kullanılması, tüm Kıbrıslıların menfaati
için birleştirici bir nokta haline gelmelidir.

Suriye ve diğer yerlerde yaşanan gelişmeler, Kıbrıs’ı, etkileri her geçen gün daha şiddetli hale gelen çatışmaların
tırmandığı bir ortamda bırakarak tüm bölge için tehlike oluşturmaktadır.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs’taki Özel Ekonomik Bölge’de hidrokarbon varlığının, yeniden
birleşmiş bir Kıbrıs’ta geliştirilmesi halinde barış için katalizör olabileceğini ve özellikle Türkiye ve Yunanistan’a
atıfta bulunarak, Doğu Akdeniz’in tümünün işbirliği ve refahını olumlu şekilde etkileyeceğini birçok platformda
bildirmiştir.

Bu bildiri ile gelişmelerin çatışmaya dönüşmesini önlemek ve müzakere sürecini yeniden yürürlüğe koymak için
harekete geçmeye çağrı yapmaktayız. BM Parametrelerine bağlı olarak gelinen noktada, eksik olan siyasi irade ortaya
konulmalı ve Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşılmalıdır. 

İki toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, toplum liderlerini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni,
bölünmenin her iki tarafındaki insanların seslerine kulak vermeye ve yukarıda belirtilen zeminde ivedi sonuçların
alınacağı ve sorunun çözümünü sağlayacak bir süreçte rol almaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin
çizdiği çerçeve zemininde müzakere sürecinin herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden başlaması acil bir ihtiyaçtır!

Destekleyen Örgütler:

KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-SEN, KTAMS, ÇAĞ-SEN, Kıbrıs Yazarlar Birliği, Kıbrıs
Yayıncılar Birliği, Dev- İş, Movement for a Federal Cyprus, Proodeftiki İlkokul Öğretmenleri Hareketi, Proodeftiki
Orta Öğretim Öğretmenleri Hareketi, Birleşik Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Öğretmenler Platformu, İskele Citizens
Inıtiative, BES, Sosyalist İnisiyatif, United Democrats Youth organization, Bi-communal Initiative of Relatives of
Missing Persons and Victims    of 1963-74 events - Together We Can, Epilogi Limassol cultural movement, Symfiliosi
/ Uzlaşma /  Reconciliation, Barış Derneği, Yeni Kıbrıs Derneği, Left Wing, Kıbrıs Türk Sanatçılar ve Yazarlar Derneği,
İki Toplumlu Kıbrıs’ta Barış Korosu, TIP-İŞ, BASIN-SEN, BARAKA, KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği
(Londra), KIBES, KGP, Kıbrıs Gençlik Platformu, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus
Reunification Movement, Alman-Kıbrıs Forumu, Workers Democracy, NGO Support Centre, IKME Sociopolitical
Studies Institute, Hands across the Divide, AHDR, United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations,
Stop the War Coalition, Kontea Heritage Foundation, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue, Kibris
Türk İş Kadınları Derneği, Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute, Mağusa İnisiyatifi, KISA, İki
Toplumlu Girne İnisiyatifi, INVEST IN EDUCATION, Enorasis Sociocultural Club, Post Araştırma Enstitüsü, Politia,
HASDER, HAZINE-SEN, KIBHAD, The Management Centre of the Mediterranean, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği, Feminist ATÖLYE, MAGEM, Dayanışma, Kıbrıs Türk Mütahitler Derneği, KLIIR, Kıbrıs Sosyal Psikoloji
Derneği, OPEK, Larnaca for Solution - Reunification Movement, Unite  Cyprus Now!!
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2nd March,  2018
Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

Cyprus is currently before a crisis that may escalate into a confrontation, with unknown consequences.   Soon after
the stalemate in the negotiations after the talks collapsed in Switzerland, we are before a dangerous standoff related to
the development of the hydrocarbon fields around Cyprus. The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus would
like to express its deep concern regarding the developments and underline the following:

Immediate action is required to defuse the crisis around the hydrocarbon fields surrounding Cyprus. Rather than
the two communities being torn apart, the discovery and utilization of the gas reserves must become a unifying factor
for the benefit of all Cypriots.   

The developments in Syria and elsewhere pose dangers for the whole area putting Cyprus in an environment of
escalating conflict with the repercussions becoming ever more severe.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus has on many occasions expressed the position that the presence
of hydrocarbons in Cyprus EEZ can be a catalyst for peace if developed in a reunited Cyprus, positively affecting the
cooperation and prosperity of the whole of the Eastern Mediterranean with particular reference to Turkey and Greece.

This essentially calls for action to prevent developments escalating into conflict and pull the negotiation process
back on track. Based on SG of UN parameters and the common ground reached at the negotiations up to now, the
missing political will should be put forth to achieve a United Federal Cyprus.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus calls on the leaders of the communities and the UN SG to hear
the voice of common people from both sides of the divide and urgently engage in a process that will yield immediate
results leading to a Solution of the problem on above basis. Reconvening the negotiation process on the basis of UN
SG framework, without any preconditions, is an urgent need!

This statement is supported by following organizations:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
7 Cyprus Writer’s Union
8 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
9 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
10 Movement for a Federal Cyprus
11 Proodeftiki Primary School Teachers movement
12 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
13 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
14 İskele Citizens Initiative
15 Municipal Workers Trade Union - BES
16 Socialist İnitiative
17 United Democrats Youth organization
18 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    

of 1963-74 events - Together We Can 
19 Epilogi Limassol cultural movement
20 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
21 Peace Association
22 New Cyprus Association 
23 Left Wing
24 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
25 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
26 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
27 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
28 BARAKA Cultural Group
29 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
30 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
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31 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
32 KGP
33 Cyprus Youth Platform
34 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
35 Cyprus Reunification Movement
36 German-Cypriot Forum
37 Workers Democracy
38 NGO Support Centre
39 IKME Sociopolitical Studies Institute
40 Hands across the Divide
41 Association of Historical Dialogue and Research
42 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
43 Stop the War Coalition
44 Kontea Heritage Foundation
45 GAT -Gender Advisory Team
46 Cyprus Academic Dialogue
47 Turkish Cypriot Businessmen Association  
48 Famagusta Our Town
49 Cyprus Sustainability Institute
50 Famagusta Initiative
51 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
52 Bicommunal Kyrenia Initiative
53 INVEST IN EDUCATION
54 Enorasis sociocultural club
55 Post Research Institute
56 Politia
57 HASDER
58 HAZINE-SEN
59 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
60 Cyprus Song Association - KIBHAD
61 The Management Centre of the Mediterranean
62 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
63 Feminist ATÖLYE
64 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
65 MAGEM
66 Dayanışma - Solidarity
67 KLIIR
68 Cyprus Association of Social Psychology
69 OPEK - Association for Social Reform
70 Larnaca for Solution - Reunification Movement
71 Unite  Cyprus Now!!

04.04.2018
Irkçı, Ayrılıkçı, Faşizan Yaklaşımlara ve Politikalara Son Verilmelidir

Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli ve en etkili araçtır. Bugün ülkemizde, her iki toplumda da
eğitim aracılığıyla milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi, ötekileştirici, gerici anlayışlar genç beyinlere aşılanmaya devam
etmektedir.

Rum Eğitim Bakanı’nın Elam partisini ziyaretindeki açıklamaları eğitimde sürdürülmekte olan ırkçı, ayrılıkçı
politikaları açıkça ortaya koymaktadır. Benzer söylemleri kuzeyde de bazı politikacılar kullanmakta, yıllardır bu
politikalar üzerinden beslenmektedir.

Ancak Kıbrıs’ta iki toplumun geleceğini, çözüm, kalıcı barış, barış ve uzlaşı kültürü yaratma durumunu bu anlayış
ve politikalar dinamitlemektedir. Bilimsel, demokratik, laik eğitimle aklı özgürleşen, empati yapabilen ülke ve dünya
yurttaşları yetiştirilmesi gerekirken ırkçı, gerici, şövenist, yobaz gençler yetiştirmek isteyen anlayışlar geleceğin
dünyasına en büyük kötülüğü yapmaktadır.

Empoze edilen dogmatik, seçmeci, tekçi, eril eğitim anlayışı ile geleceğin çatışmacı, ötekileştirici dünyasını
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şimdiden yaratmaktadır. 
Geleceğin dünyasını şimdiden tehdit edecek tohumları eken bu anlayışlar açıkça insanlık suçu işlemektedir. Binlerce

yıllık insanlık değerlerine ve erdemine açık saldırı anlamına gelen bu durumun sorumluları insan hakları mahkemesinde
yargılanmalı ve hesap vermelidir. Çatışma, savaş, faşizm ve ayrılığı derinleştirme çığırtkanlığı yapmak anlamına
gelen bu yaklaşımı ve Rum Eğitim bakanını söylemlerinden dolayı kınıyor, ülkemizde çocuklarımızın savaşsız,
sömürüsüz, barış içinde özgür, din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeyen, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü demokratik bireyler
olarak yetiştirilmesine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

İki toplum liderini çözüm için gelinen süreci heba etmemeye, ivedilikle bir araya gelip çözüm ve barış için
girişimde bulunmaya bir kez daha davet ediyoruz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

5 Nisan, 2018
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’tan bir heyet, Kıbrıs Türk Lideri Sn. Mustafa Akıncı ile 27

Mart’ta bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda,
müzakere süreci için yeniden
toplanılması ile ilgili konularda bilgi
vererek, mevcut çıkmaza ve bunun
getirdiği tehlikelere ilişkin derin
endişelerini dile getirdi. Akıncı, BM
Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu
çerçeve temelinde, ve odağına kısa sürede
çözüm sağlama hedefi konulmuş,
İsviçre’de sağlanan ilerlemelerden de
yararlanacak şekilde yapılandırılmış bir
süreç içinde yeniden masaya oturmaya

hazır olduğunu dile getirdi.  
Hidrokarbon kaynakları konusuna da atıfta bulunan Akıncı, müzakere sürecinin yeniden başlaması bağlamında,

geçmişte kurulan diğer komiteler gibi Hidrokarbon Teknik Komitesinin de kurulması gerektiğini vurguladı. 
Toplantıda, İki toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs temsilcileri, son birkaç ay içinde meydana gelen olumsuz

gelişmeler ve süregelen çıkmazın üstesinden gelmek için yaratıcı yeni yollara ihtiyaç duyulması konusunda derin
endişelerini dile getirdi. İnisiyatif, BM’nin Genel Sekreteri Guteres tarafından ortaya konan önerilerin bir çıkış yolu
sağladığını ve bu yolda Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yapılacak bir girişimin çok olumlu bir adım olacağını
vurguladı.

İki Toplumlu İnisiyatif temsilcileri, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades’i de aynı yolda ilerlemeye davet etme niyetinde
olduklarını ve bu amaç doğrultusunda Sn. Anastasiades ile görüşme talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Toplantıda İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, süreçteki açmazların üstesinden gelinebilmesi ve
oluşabilecek gerginlikten doğacak tehlikelerden kaçınılması için Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin birlikte
çalışmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi. 

Kıbrıslı Türk Lider, bu endişeleri paylaştığını ve diğer tarafın da olumlu yanıt vereceği çözümler bulunması için
çalışacağını dile getirdi. 

6 Nisan 2018
Ortak Basın Açıklaması

6 Nisan 2018, Cuma günü KTÖS ve KTOEÖS’ün birlikte düzenlediği basın açıklamasında da sunulan, Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşlığı mağduriyeti olan kişilerin iki eğitim sendikasına yaptıkları başvuruların analiz edilmesi
sonucunda ortaya çıkan istatistiksel tablolar ekte sunulmaktadır. Kapsamlı rapor, ileriki günlerde kamuoyu ile
paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

Şener Elcil                                                         Selma Eylem
KTÖS Genel Sekreteri                                          KTOEÖS Başkanı
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Eki: Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı mağduriyeti olan kişilerin KTÖS ve KTOEÖS’e yaptığı başvuruların analiz
edilmesiyle oluşturulan istatiksel tablolar.

Şekil I. 01 Nisan 2018 itibariyle toplam başvuru sayısı

01.04.2018 tarihi itibari ile Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı için sendikamıza başvuran kişi sayısı 4127 olup, halen
başvurular alınmaktadır.

Şekil II. Başvuru sahiplerinin Kıbrıs Cumhuriyet vatandaşlığını hak etme 
biçimlerine göre dağılımı

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı için sendikamıza müracaat eden 4127 kişinin %41’i eş durumundan dolayı, %59’u
ise annesi veya babası Kıbrıs Cumhuriyet’i vatandaşı olduğu için başvuruda bulunmuştur. 

Şekil III. Eş durumundan hak sahibi olan bireylerin cinsiyetlerine göre dağılımı
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Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı için sendikamıza müracaat eden ve eş durumundan dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşlığına ilişkin hak sahibi olan 1694 bireyin %44,4’ü kadın ve %55,6’sı erkektir. 

Şekil IV. Başvuru sahiplerinin Kıbrıs Cumhuriyet vatandaşlığı için Kıbrıs Cumhuriyeti resmi makamlarına başvuru
yapma durumlarına göre dağılımı

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı için sendikamıza müracaat eden bireylerin %41,4’ü Kıbrıs Cumhuriyet vatandaşlığı
için Kıbrıs Cumhuriyeti resmi makamlarına resmi başvuruda bulunmuş, %58,6’sı ise resmi başvuruda bulunmamıştır. 

Şekil V. Kıbrıs Cumhuriyet vatandaşlığı için Kıbrıs Cumhuriyeti resmi makamlarına başvuru yapanların başvuru
yıllarına göre dağılımı

Kıbrıs Cumhuriyet vatandaşlığı için Kıbrıs Cumhuriyeti resmi makamlarına başvuru yapan bireylerin %34,8’i
2004-2007 tarihleri arasında, %16,3’ü 2008-2011 tarihleri arasında, %32,9’u 2012-2015 tarihleri arasında ve %16,1’i
2016 ve sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti resmi makamlarına vatandaşlık başvurusunda bulunmuştur. 
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15 Nisan 2018
Değerli Basın Emekçilerimiz,

Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış
İnisiyatifi üyesi tüm örgütler adına 16 Nisan
2018, Pazartesi saat 10:00’da yemek için bir
araya gelecek olan Sn. Akıncı ve Sn.
Anastasiadis’e, savaş tehdidi altında bulunan
ülkemizde çözüm ve barışa ivedilikle
ihtiyacımız olduğu, bir an önce bir araya
gelerek müzakerelere Crans Montana’da
kalınan yerden devam etmeleri gerektiği
talebimizi içeren mektubu BM Genel
Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Sn. Spehar’a
iletmesi için takdim edeceğiz. 

Aynı gün (16 Nisan 2018, Pazartesi) saat
18:30’da tüm örgütler olarak hem Kuzeyde
(Kermiya, Barış Çemberi) hem de güneyde
(Lefkoşa Havaalanı Giriş Çemberi) aynı
saate toplanıp talebimizi hep birlikte bir kez
daha haykıracağız. 

Tüm halkımızı yapılacak eyleme katılıp, çözüm ve barış için birlikte ve güçlü bir şekilde haykırmaya davet eder,
sizlerin de katılımını rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Selma Eylem
KTOEÖS Başkanı

Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına 

3rd of May 2018

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus welcomes the statement made by The Turkish Cypriot Leader
Mustafa Akinci accepting the Guterres Framework without any preconditions and proposing a strategic agreement
based on that framework. The Initiative further welcomes the clear statement by the T/C Leader that a two state solution
or a confederation is not on the table, expressing his determination to continue working for a Bi-communal, Bi-zonal
Federation for as long as he is in office.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus calls on the G/C Leader Nicos Anastasiades to also declare his
acceptance of the Guterres Framework without any preconditions and proceed to work with the T/C Leader to formulate
the proposed strategic agreement, thereby enabling the UN Secretary General to reconvene the negotiation process
towards a fast resolution of the Cyprus problem. 

Mr Akinci’s initiative comes at a critical juncture of the Cyprus problem, when any further prolongation of the
stalemate would endanger  the escalation of the crisis as a result of the hydrocarbon issue, the continuous conflicts and
general negative developments in the whole of the Middle East. Additionally, a continued impasse would trigger the
two sides in adopting other options leading to the permanent division of the island. 

We therefore strongly urge the G/C Leader to respond positively to the initiative of the T/C Leader and similarly
declare his commitment to work on that basis for a resolution of the problem without any further delay!

3 Mayıs 2018
Birleşik Kıbrıs  - İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı’nın Guterres Çerçevesini herhangi

bir önkoşul olmaksızın kabul etmesini ve bu çerçeveye dayanan stratejik bir anlaşma önermesini memnuniyetle
karşıladı. İnisiyatifimiz,  K / T Lideri tarafından iki taraflı bir çözümün ya da konfederasyonun masada olmadığı ve
iki toplumlu, iki bölgeli Federasyon için görevde kaldığı süre boyunca çalışmaya devam etme kararlılığını belirttiği
açık ifadesini memnuniyetle karşılamaktadır.

Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi, K / R Lideri Nicos Anastasiades’e Guterres Çerçevesini herhangi
bir önkoşul olmaksızın kabul etmesini ve teklif edilen stratejik anlaşmayı formüle etmek için K / T Lideri ile birlikte
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çalışmaya devam etmesini, dolaysıyla BM Genel Sekreterinin, müzakere sürecini Kıbrıs sorununun hızlı bir şekilde
çözüme kavuşturması için yeniden bir araya getirmesine olanak sağlamasını istemektedir.

Sayın Akıncı’nın inisiyatifi, Kıbrıs sorununun ulaştığı kritik kavşağında ortaya çıkmıştır; bu çıkmazın daha da
uzaması, hidrokarbon meselesi, tüm Orta Doğu’daki genel olumsuz gelişmeler ve sürekli çatışmalar sonucunda krizin
tırmanmasında tehlike artacaktır. Ayrıca, devam eden bu çıkmazla, adanın daimi bölünmesine yol açan diğer
seçeneklerin her iki tarafta da benimsenmesi tetiklenecektir. 

Bu nedenle K / R Liderinin, K / T Liderinin inisiyatifine benzer bir şekilde olumlu yanıt vermesini ve daha fazla
gecikme olmaksızın sorunun çözümü için bu temelde çalışma taahhüdünü beyan etmesini güçlü bir şekilde talep
ediyoruz!

08.05.2018
Liderlere Çağrı: “Kıbrıs’ı Birleştirecek Cesaret ve Liderliği Yapın”

Crans Montana’da müzakerelerin bir kez daha kesintiye uğramasıyla ülkemizde çözüm ve barış umutları da bir
kez daha yitirilmişti. Çözüm karşıtı mevcut statüko savunucuları ise konfederasyonu gündeme getirmiş, gerginliği
artırmak  çabasına girişmişlerdi.  

Durağanlaşan ve tıkanan çözüm çabalarına Sayın Akıncı’nın, Sayın Anastasiadis’e Guterres çerçevesini önkoşulsuz
kabul edip stratejik bir paket anlaşması olarak ilan ederek birlikte çalışmaya davet etmesi yitirilen bir fırsatı yeniden
yakalama şansı yaratmıştır. Görüşmelerin başında BM Genel Sekreteri tarafından sunulan Guterres Çerçevesi, Crans
Montana’da tüm taraflarca kabul edilmiştir ve çözüm için bir yol haritasıdır. 

Tekrar görüşülmeye değil kabul edilerek çözüme odaklanmaya ihtiyaç vardır.
Çözüm sürecinin engellenmeye çalışıldığı, Akdeniz açıklarındaki gazdan dolayı ve Ortadoğu’daki durum nedeniyle

savaş tehdidi altında bulunan ülkemizde Sayın Anastasiadis’e çağrı yapan Sayın Akıncı’yı destekliyor, KTOEÖS olarak
Sn. Anastasiadis’e ve Sn. Akıncı’ya tartışma yaratacak açıklamalar yapmayı bir kenara bırakarak süreci yokuşa sürmeye
çalışmaktan vazgeçmeleri, Sn. Akıncı’nın çağrısına açık ve net bir şekilde olumlu yanıt verilmesi ve eksik olan siyasi
iradenin net Kıbrıslıların çıkarına ortaya konulması ve böylelikle Guterres çerçevesi temelinde müzakerelerin kısa
sürede sonuca vardırılacak şekilde başlaması için biz de çağrı yapıyoruz.

Sn. Anastasiadis’ten, Sn. Akıncı’nın yarattığı çözüm ve barış fırsatının bir daha ele geçemeyeceğini düşünerek
hareket etmesini, iki liderin de adamızın kalıcı bölünmesi sorumsuzluğu, savaş tamtamları, şovenizmi besleyecek
tutumlar yerine tarihi dönemde Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapmalarını, bir kez daha mazeretler
sıralamak yerine fırsatı kaçırmamalarını talep ediyoruz. 

Tüm taraflara ülkemiz için, çocuklarımız geleceğimiz için ulaşılabilecek yegâne çözümün birleşik federal
Kıbrıs olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, geleceği heba etme yerine birlikte kazanma çağrısını yineliyoruz.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden AKEL’e ziyaret

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile 10 Mayıs 2018 Perşembe günü 17:00’de
görüşme gerçekleştirdi. AKEL Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres’in taraflara sunduğu çerçeve
üzerinden müzakerelerin yeniden başlaması
yönünde ortak bir görüş ortaya çıktı.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, “Bu
anlamda Sayın Anastasiadis’e baskı yapmaya
devam ediyoruz. İki devletli çözüm kesinlikle
gündemimizde yok. Tek hedefimiz ve
mücadelemiz federal bir çözümün adamıza
gelmesidir” dedi.

Örgütler adına söz alan KTAMS Başkanı
Güven Bengihan ise, AKEL’in güneyde
verdiği mücadelenin aynısını örgütler olarak
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kuzeyde verdiklerini ifade ederken, liderlerin bir an önce Guterres Çerçevesi’nde müzakerelere başlaması ve süreci
sonuç alıcı bir noktaya taşıması gerektiğinin altını çizdi.

14 Mayıs 2018, Lefkoşa

Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi’nden bir heyet bugün Yunan “Potami” Partisinin başkanı
Stavros Theodorakis ile bir araya geldi.

Bir saat süren toplantıda, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs heyeti, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeler
hakkında ve İki Toplumlu İnisiyatif’in Kıbrıs’ı iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon çerçevesinde yeniden bir araya
getirecek bir anlaşmaya ve çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla devam eden çalışmaları konusunda Sayın
Theodorakis’e brifing verdi. 

İki Toplumlu İnisiyatif, Sayın Theodorakis’e müzakere sürecinin devam eden çıkmazı ve hem Kıbrıs Türk hem de
Kıbrıs Rum toplumları için çıkmaz ile ilgili oluşacak riskler hakkında brifing vererek,   devam eden açmazın
Türkiye’nin muhafazakârlaştırma yönündeki tehlikeli planlarının uygulanmasını ve Kıbrıs Türk toplumunun yok
olmasını desteklediğini ve her iki taraftaki Kıbrıs’ın bölünmesini destekleyen güçlerin elini güçlendirirken, “iki devlet”
çözümü ya da “zayıf bir konfederasyon biçimi” gibi alternatif planları teşvik ediyor olmasına değinildi. 

Sn. Theodorakis, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarına desteğini
belirtmiş, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği içerisinde İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’ın amaçlarını
destekleme konusunda ve yeniden birleşme yolunda herhangi bir yardım sağlama konusunda hazır olduklarını dile
getirmiştir. 

Nicosia, 14th May, 2018

A delegation of the Bi-communal Peace Initiative  – United Cyprus met today with Stavros Theodorakis, the
president of the Geek Party “ Potami”.  

At the meeting that lasted for an hour, the delegation of the Bi-communal Peace  Initiative–  United Cyprus  briefed
Mr Theodorakis with regard to the developments around the Cyprus problem and the ongoing  actions of the Bi-
communal Initiative to contribute towards  the efforts to achieve an agreed solution that would reunite  Cyprus within
the context of a Bi-communal, Bi-zonal Federation.  

The Bi-communal Initiative further briefed Mr Theodorakis  on the risks associated  with the continuing impasse
and stalemate of the negotiation process, for  both  the T/C and G/C communities, since the continuing impasse favors
the implementation of Turkey’s dangerous  plans for  Islamisation and annihilation of the Turkish Cypriot community,
while enhancing the influence of the forces on both sides that work for the partition of Cyprus promoting alternative
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plans like the “two state” solution or a “weak form of confederation”. 
Mr Theodorakis expressed his support  of the efforts for the reunification of Cyprus within the framework  of a Bi-

communal  Bi-zonal  Federation  and his readiness to provide any form of assistance to the Bi-communal Peace
Initiative–  United Cyprus  in promoting  its aims and advocating on the cause of reunification both within Greece and
the European Union. 

16.05.2018
Emperyalistlerin Savaşı Masum İnsanların Hayatına Mal Oluyor

Emperyalist ülkelerin, temel insan haklarını yok sayarak Ortadoğu’daki petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol
etme kavgası bölgede, Akdeniz’de ve tüm Dünya’da büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu güç paylaşımında her geçen gün şiddet ve terör artmakta, binlerce masum insan katledilmekte, ülkelerinden
göç etmek zorunda bırakılmakta ve ne yazık ki göç yolunda can vermektedir.

Bölgeyi kan gölüne çeviren emperyalistlerden Amerika’nın işbirlikçisi İsrail ile birlikte Filistin’de yaptığı
hamle ile çok sayıda insanın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına neden olmasının Nazi Almanyasında
Hitler’in yaptıklarından hiçbir farkı bulunmamaktadır. 

Ortadoğu’da yaratılan ve binlerce kişinin yaşam hakkının elinden alındığı çıkar savaşını, İsrail devletinin
Filistinlilere yönelik zulmünü ve katliamını şiddetle kınıyor, bölgedeki doğal kaynakların tüm Dünya’nın yararına,
eşit ve adil bir şekilde kullanılabilmesi için şiddet ve teröre son verilerek, insanlığın kendi ırkını katletmesini
bırakıp “Barış” sağlanması çağrımızı yineliyoruz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak DİSİ’yi Ziyaret Ettik

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak, Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığın bir an önce çözülmesi amacı ile 23
Mayıs 2018 Çarşamba günü DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu’yu ziyaret ettik.

Ziyarette konuşan DİSİ Başkanı Neofitu, görüşmelerde tıkanıklık yaşandığını ve şu anda atmosferin iyi olmadığını
söylerken, beklentilerinin Türkiye’deki seçimlerin ardından Kıbrıs sorununun çözümü konusunda olumlu anlamda
gelişmelerin yaşanması olduğunu vurguladı.

DİSİ olarak Kıbrıs’ta ayrılığa şiddetle karşı olduklarını ifade eden Neofitu, federal çözüme sonuna kadar destek
verdiklerini ve bu yönde mücadele verdiklerini söyledi.

1963’ten bugüne tarafların
birbirlerini suçlama oyununu
sürdürmelerinin çözüme bir
katkı sağlamadığını vurgulayan
Neofitu, Crans Montana’da,
BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres’in ortaya koyduğu
çerçeve içerisinde yer alan
sorulara cevap bulabilecek
görüşme sürecinin bir an önce
başlaması gerektiğini belirtti.

Neofitu, “güneydeki son
seçim sonuçlarının çözüm
isteyenlerin oranının yüksek
olduğunu göstermesine
rağmen, kuzeydeki seçim
sonuçlarının ise çözüm
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isteyenlerin oranında düşüş yaşandığını gösteriyor” dedi.
Önümüzdeki sonbahar aylarında Kıbrıs’ta doğal gaz araştırmalarının yeniden başlayacağının altını çizen Neofitu,

“Bunun öncesinde Kıbrıs sorununun çözülmesi yönünde beklentimiz vardır” söyleminde bulundu.
Görüşme sonrasında taraflar Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ortak bir mücadele verme ve federal bir çözüme

ulaşılabilmesi için çaba gösterme konusunda fikir birliğine vardılar.
Saygılarımızla;
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi

24.05.2018
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Anastasiadis ile Görüştü

“Guterres çerçevesinde görüşmelere başlamaya hazırım”

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etti.
Müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın ele alındığı ve sorgulandığı görüşmede konuşan Anastasiadis, “ben BM Genel

Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyduğu çerçeveye bağlı olarak müzakerelere başlamaya hazır olduğumu bugüne
kadar 4 kez açıkladım. Hatta bu niyetimi BM Genel Sekreteri’ne mektup yazarak ilettim” dedi ve Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Konuşmasına Crans Montana
sürecini özetleyerek başlayan
Anastasiadis, gelişen süreç
içerisinde masaya çeşitli öneriler
sunduklarını ve Guterres’in
sunduğu 6 madde üzerinde
görüşmeleri yürüttüklerini dile
getirirken, Crans Montana
sürecinin çökmesinin esas
nedeninin garantiler konusu
olduğunu söyledi. Özellikle
Türkiye’nin yeni bir garanti
sistemine karşı olduğunu açıkça
ifade ettiğini vurgulayan Rum
Lider, “Türkiye bizden etkin ve
fiili garantörlüğünün devam
etmesini, adada 1800 askerinin

kalmasını ve Kıbrıs’ta en az bir üsse sahip olmasını talep etti. Benim bunları kabul etmem mümkün değildi” dedi.
Askerin çekilmesi konusunda da esnek davrandığını ifade eden Anastasiadis, 3 yıl içerisinde kademeli olarak askerin
çekilebileceğini muhataplarına ilettiğini söyledi.

“Şu çok net bilinmelidir ki, bir tarafın tehdit olarak gördüğünü diğer taraf güvenlik olarak kabul edemez. Bu her
iki taraf için de geçerlidir. O nedenle ben yarınlara bağımsız bir Kıbrıs bırakmak istiyorum” diyen Rum Lider, “yeni
oluşturulacak güvenlik sisteminde 2000 tane federal polisin olmasını, hatta garantör olan ülkelerin bu rakamın yüzde
10’u oranında yani 200’er tane polis bulundurabileceğini önerdim fakat Mevlüt Çavuşoğlu bunu reddederek
garantörlükten vazgeçmeyeceklerini tarafımıza açıkça ifade etti. Üstelik BM Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin
pozisyonunu çok iyi bildiğini de bizlere söyledi” dedi.

Gerçekleştirilen zirvelerde Akıncı’nın değil Çavuşoğlu’nun aktif olduğunu iddia eden Anastasiadis, “Mevlüt,
Akıncı’ya fırsat dahi vermiyordu” söyleminde bulundu. Crans Montana’da, Çavuşoğlu’nun kendilerine hiçbir açık
kapı bırakmadığını vurgulayan Rum Lider, sürecin çökmesinin tek nedeninin garantiler konusu olduğunu, Kıbrıs’ın
başka ülkelerin garantisine ihtiyacı olmadığını ve hedeflerinin Kıbrıs’ın bağımsız bir ülke olması olduğunu söyledi.

Nikos Anastasiadis görüşme sırasında ısrar ve tekrarla Crans Montana’da kalınan yerden ve BM Genel Sekreteri
Guterres’in çizdiği çerçeveden müzakerelere başlamaya hazır olduğunu vurgularken, bu çağırıyı da 4 kez yaptığının
altını çizdi ve samimiyetini BM Genel Sekreteri’ne yazdığı mektupla da gösterdiğini ifade etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi 
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29.05.2018
Şiddet, Tehdit ve Şantajlari Kınıyoruz!
Çözüm ve Barışla Bu Düzeni Değiştirecek Yetkili Kim Hatırlatıyoruz !

Biz Kıbrıslı Türklere yıllardır uygulanan sistematik saldırı politikaları, dayatmalar, baskılar, her geçen gün dozu
artırılarak sürdürülmektedir. Yaratılan düzende ülkemiz, tacizler, tecavüzler ve kriminal suçların her geçen gün arttığı,
casinoların, gece kulüplerinin, kara para aklayanların, bet ofislerin, mafyanın, uyuşturucu ve insan
kaçakçılarının, vakıfların, dernek ve tarikatların cirit attığı bir ülke durumuna getirilmiştir. 

Barış, demokrasi, hoşgörü, saygı gibi değerlerimiz yerine, şiddet, ötekileştirici, faşist, şöven, cinsiyetçi değerler
konmaya çalışılmaktadır. Çizilen karikatüre, yapılan bir habere, düşünce ve ifade özgürlüklerimize yapılan saldırılar,
temiz toplum için yapılan çalışmalara, vergi adaleti için çalışanlara, hukuk mücadelesi verenlere şiddet, tehdit ve
şantajla cevap verilmesi kabul edilebilir değildir, şiddetle kınıyoruz.

Yaşanabilir bir ülke için savaştan kaçıp umut yolculuğuna çıkan ancak bu yolda hayatını kaybedenlerin cesetlerinin
kıyılarımıza vurduğu bugünlerde hepimizin savaşın, çatışma ve şiddetin ne anlama geldiğini bir kez daha algılamış
olması gerekir. Barışın ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşılmış olmalıdır.

Toplumumuzda demokrasi, eşitlik, adalet, ülkemizde çözüm ve barış için ivedi adımlar atılmalı, BM parametreleri
çerçevesinde liderler müzakerelere yeniden başlamalı ve birleşik federal Kıbrıs’la sonuçlandırmalıdır.

Sayın İlker Başbuğ, Garanti ve İttifak Anlaşması Kıbrıs Cumhuriyetini kuran anlaşmaların ekidir ve esas
anlaşmayı tamamlayandır. Kurulan Cumhuriyete verilen egemenlik ek anlaşma ile garantörlere
devredilemezdir. Kıbrıs Cumhuriyetinin garanti altına alınması amacıyla yapılmış bu anlaşma Enosis ve Taksimi
yasaklamaktadır. Siz taksimi mi savunmaktasınız? 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası iki toplum liderini Kıbrıs konusuyla ilgili görüşmelerde yetkili kılmaktadır. Bu
yetkiyi sizden değil yasadan, halkın onayıyla almaktadır, hatırlatmakta yarar vardır. Eğer temele uyulmuyorsa
ve Sn. Akıncı’nın yetkili olmadığı iddiasında ısrarcıysanız konu sadece İŞGAL sorununa dönüşmektedir. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

5 Haziran, 2018
İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’tan bir heyet, 5 Haziran Salı günü,  Birleşmiş Milletler (BM)

Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı ofisinde ziyaret
ederek bir toplantı gerçekleştirdi. 

Heyet toplantıda, Toplumlararası Görüşmelerin durmasına ilişkin görüşlerini ve kaygılarını paylaşırken aynı
zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne, Kıbrıs’ın iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon çatısı altında
birleştirilmesi ana hedefi ile, iki tarafı görüşme masasına geri getirme konusunda yeni bir inisiyatif ortaya koymak
için elinden geleni yapması talebini de iletti.

İnisiyatif temsilcileri toplantıda, “iki ayrı devlet çözümü seçeneğini”, Kıbrıs’ın daimi bölünmesine yol açacak
“çözümsüz bir seçenek” olarak gördüklerini ve bunun kabul edilebilir olmadığını da vurguladı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs
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26 Haziran 2018
Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Alma Sorunu Olan Kişilerden 5 Bin 152 Başvuru Alındı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS ) olarak 26 Haziran Salı günü saat 10:00’da KTÖS binasında ortak basın
toplantısı düzenleyerek Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alma  sorunu olan kişilerin başvurularına
yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Toplantıda iki sendika adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs’ta yaşanan
siyasi sorun nedeniyle karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu
almakla ilgili sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Bu konunun 15 Şubat’ta yapılan kitle toplantısında ele alındığı ve bir kampanya başlatıldığı,
bugün itibarıyla 5 bin 152 başvurunun söz konusu olduğu, bunların yüzde 70’inin güneye hiç
başvuru yapmamış vakalar olduğu belirtildi. Geri kalanların bir kısmının başvuru yapıp “alındı”

belgesi aldığının; bir kısmının ise alındı belgesi verilmeden gönderildiği anlattıldı.
Bugüne kadar başvuruların kategorize edildiği, vakaların ayrı ayrı gruplandırıldığı, analiz ve listelerin oluşturulduğu

belirtilirken, Temmuz ayı içerisinde Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’yla bir görüşme gerçekleştirip bu konunun
ele alınacağı ifade edildi.

Nikos Anastasiadis’e yapılan ziyarette de bu konunun gündeme getirildiği ve onun da bu konuyla ilgili “İçişleri
Bakanlığı’nda bir görevlendirmesinin” söz konusu olduğu kaydedildi.

KRİTERLERE UYMAYAN BİR KISIM MAĞDUR İÇİN DAVA AÇILACAK
Güney’in kriterlerine uygun durumdaki mağdurların bir kısmının sorununun Güney’deki siyasi otoriteyle

görüşmeler yoluyla çözülmesinin söz konusu olduğunu ifade edilirken, Güney’in kriterlerine uymayan bir kısım
mağdurun sorunuyla ilgili ise davalar açılacağı, avukatlarla gerekli toplantılar ve düzenlemelerin yapıldığını anlatıldı.

Kimlerin dava açabileceğiyle ilgili tespitlerin ortaya konduğunu belirtilirken, mağdur kesimlere ulaşılacağı, Rum
İçişleri Bakanlığıyla görüştükten sonra da dava sürecine başlanılacağı kaydedildi.

SORUNLA İLGİLENMEK ÜZERE ORTAK BÜRO AÇILACAK
Pasaport başvurusu yapmayan kişilere yardımcı olmak amacıyla 2 Temmuz Pazartesi günü KTÖS’te ortak bir büro

açılacağı, burası için bir personel istihdam edildiği ve başvuru yapmamış kişilerin başvurularının alınacağı, hangi
formları doldurmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Tüm dosyalama işlemlerinin bu büroda yapılacağını kaydedilirken, sonunda basın ve avukatlarla birlikte toplu bir
müracaat yapılacağı da söylendi.

Güney’e hiç başvuru yapmamış kişilerin bu büroya başvuru yapması yönünde çağrıda da bulunuldu.
Bu mağduriyetlerin siyaseten ileriyle taşınması için başta Cumhurbaşkanı Akıncı olmak üzere Kuzey’deki

makamlarla konuşmayı düşündüklerini de söyleyen Elcil, bu konunun görüşme masasında da konuşulmasının önemli
olduğunu belirtti.

Bu konuda ayrıca Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcilikleriyle temasta bulunulacağı da
belirtildi.

23/07/2018
BASINA DAVET

İki Toplumlu Barış İnsiyatifi- Birleşik Kıbrıs BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Sorunu için
görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute’un Nikos Anastasiadis ile görüşmesi öncesinde Başkanlık sarayına
giderek sayın Lute’a iletilmek üzere bir mektup verdi. İnsiyatif temsilcileri BM Genel Sekreterinin Haziran ayında
Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda da belirttiği üzere sivil toplumun barış sürecine dahil edilmesi ve çözüm ve
birleşik federal Kıbrıs için Liderlerin Guterres çerçevesinde görüşmelerinin  Crans Montana’da kaldığı yerden devam
etmesi ve bu sefer umutlarımızın sonuçlanması talebini içeren mektup Sn. Akıncı ile görüşmesinden önce bugün saat
15:00’te Akıncı’nın başkanlık sarayına giderek iletecektir. 

İlgi göstermenizi ümit eder iyi çalışmalar dileriz .
Saygılarımızla,

Selma Eylem 
Sendikal Platform (a)
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20 Ekim 2018
ORTAK DEKLERASYON
Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması
İki toplumdan da sendikaların, siyasal partilerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı ve 20

Ekim 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen Barış ve Yeniden Birleşme buluşması, tartışma ve kolektif fikir teatisinden
sonra,Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıslı Türklere, Ermenilere, Maronitlere ve Latinlere, bütün Kıbrıslılara hitap eden ve gelişme
halinde ki Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde olumlu bir sonuç hedefiyle toplumun aktif katkısı ve katılımı için
geliştirilecek ortak faaliyetlerin çerçevesini teşkil edecek olan aşağıdaki bildirgeyi oybirliğiyle onayladı.

Barış tamamen insancıl evrensel bir nimettir. Kıbrıs sorununun çözümü ve ortak vatanımızın yeniden birleşmesi
için Kıbrıslıların mücadelesi barış, güvenlik, işbirliği ve sosyal ilerleme için bölgemizin ve aynı zamanda tüm dünyanın
halklarının mücadelesini güçlendirmektedir.

Ülkemizin ilerici insanları için Kıbrıs sorununun çözümü acil gereksinim olmaya devam etmektedir. Yurdumuz
bölünmüş durumda olmaya devam ettiği sürece hiçbir kazanım kalıcı ve istikrarlı olamaz.  Tek egemenliği, tek
uluslararası kimliği ve tek vatandaşlığı olan bir devlet çerçevesinde, BM belgelerinde de belirtildiği şekliyle, siyasi

eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü için iki toplum arasındaki Üst Düzey Doruk Antlaşmaları’nda
ve BM kararlarında da yer alan hedefe istikrarlı bir biçimde bağlıyız.

Toplumlar arası görüşmeler iki toplum arasında onurlu ve karşılıklı kabul edilir bir anlaşma için tek yoldur ve
bunun için Kıbrıs sorununun ciddi ve özlü müzakereler aracılığıyla çözümü için barışçıl süreci aktif ve elle tutulur bir
biçimde destekliyoruz. Yıllardır uğrunda mücadele ettiğimiz sonuca ulaşılması için Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler
arasında mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için iki toplum içerisinde de birlikte çalışıyoruz.

Görüşme süreci ne yazık ki Crans Montana’da talihsiz bir şekilde kesintiye uğradı ve sonuç olarak Kıbrıs sorunu
aylardır kısır ve çok tehlikeli bir durgunluk içerisinde bulunuyor. Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece yurdumuz
bölünmüş durumda kalmaya devam ettiği için, çıkmazdan zarar görenler başta Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler,
Kıbrıslıların tümüdür. 

BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi olarak Sayın Lute’un Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslar, BM Genel
Merkezi’ndeki buluşmalar ve BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne kısa bir süre önce sunduğu raporu Kıbrıs
sorununun çözüm yolunun açılması ve olumlu sonuca ulaşılması hedefiyle, müzakere sürecinin yeniden başlaması
için, uluslararası faktörler tarafından ortaya koyulan son bir çabaya işaret etmektedir.Ortak vatanımızın iyiliği için, bu
kez bu çabanın başarıya ulaşması gerektiği inancındayız. Aksi takdirde bu sürecin de olası bir çöküşü şüphesiz Taksim’i
daha da yaklaştıracak ve Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Maronit, Ermeni, Latin, bütün Kıbrıs halkı için tehlikeli koşullara
yol açacaktır.

Aynı zamanda müzakereci de olan iki toplumun liderlerinin rolünün özellikle önemli olduğu görüşündeyiz.
Liderlerden beklentilerimiz ve taleplerimiz var. Onlar mevcut koşullarda yapmaları gerekeni yaparak ortak vatanımızın
geleceğini her şeyin üzerinde tutmalıdırlar. BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da sunduğu ve altı noktayı içeren
çerçevenin doğru değerlendirilmesi için sorumlu, yaratıcı yaklaşım ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünün
hedeflenmesinde netlik ve istikrar gerekmektedir. Onların müzakerelerde olumlu ve yapıcı tutum sergilemeleri ve aynı
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zamanda halkı çözüm ve yeniden birleşmeye hazırlayacak önlemleri, çözümün sağlayacağı yararları gösteren önlemleri,
güvensizlik ve korku tüccarlarının ve milliyetçilerin ayaklarının altındaki halıyı çekecek önlemleri almaları
gerekmektedir.

Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması’na katılanların tümü tarafından toplumun aktif katkısını ve katılımını gösteren
eylemlerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi istek ve iradesi dile getirildi. Bu yönde aşağıdaki kararlar alındı:

Bu ortak deklarasyonun iki lidere verilmesi için 25 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etkinlik
çerçevesinde saat:17.00’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanılacak ve ardından Lokmacı kapısından geçilerek,
Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı’nın ofisine gidilecek.    

Çözüm ve yeniden birleşmenin aciliyetini vurgulamak için daha ilerideki bir aşamada büyük ve kitlesel bir etkinliğin
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu konuya ilişkin detaylar daha ileride açıklanacak.  

Bu ortak deklerasyonu imzalayan örgütler yurttaşları yurdumuzda barış için yapılan etkinliklere destek vermeye
ve katılmaya çağırıyorlar. 

List of supporting  organizations
Pancyrpian Federation of Labour PEO, Revolutionary Workers Union Federation DEV- İŞ, Cyprus Turkish

Teachers Trade Union -  KTÖS, Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS,  Turkish Cypriot Civil
Servants Trade Union – KTAMS, Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN, Municipal Workers Trade Union
– BES, Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN, AKEL, CTP, TDP, YKB, BKP, SOL
HAREKET, United Democrats EDON, EKA, POGO, CYPRUS PEACE COUNCIL, Proodeftiki Students movement,
Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN, KTMMOB, EMU Unity and Solidarity Trade Union, State Workers
Trade Union- ÇAĞ-SEN, Cyprus Writer’s Union, Cyprus Publisher’s Association - KYa B, Movement for a Federal
Cyprus, Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Secondary School Teachers movement, United
Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, İskele Citizens Initiative, Socialist İnitiative, United Democrats
Youth organization, Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events - Together
We Can, Epilogi Limassol cultural movement, Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation, Peace Association, New Cyprus
Association, Left Wing, Association of Turkish Cypriot Artists and Authors, Bi-communal Choir For Peace in Cyprus,
Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ, Publishers Trade Union - BASIN-SEN, Turkish Cypriot Association
for Democracy (London), Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES, KGP, Culture
movement, Cyprus Youth Platform, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification
Movement, German-Cypriot Forum, Workers Democracy, 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, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus
Academic Dialogue, Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute, Famagusta Initiative, KISA – Action for
Equality, Support, Antiracism, Bicommunal Kyrenia Initiative, INVEST IN EDUCATION, Enorasis sociocultural club,
Post Research Institute, Politia, HASDER, HAZINE-SEN, Cyprus Song Association – KIBHAD, The Management
Centre of the Mediterranean, MAGEM, Dayanışma – Solidarity, KLIIR, Cyprus Association of Social Psychology,
OPEK - Association for Social Reform, Larnaca for Solution - Reunification Movement, Unite  Cyprus Now!, Cypriot’s
Voice, Association of Cypriot Refugees in Greece – EKPE

27/11/2018
KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN DAHA FAZLA YOK SAYILMASINA
“DUR ÇEKİLMELİDİR”

Sayın Çavuşoğlu, verdiği bir demeçte Kıbrıs’ta çözüm için  ‘farklı alternatifler’den bahsediyor.  Uyguladığı yanlış
politikalarla içte toplumunu ayrıştıran, dışta kendine dost ülke bırakmayan  AKP, Kıbrıs Türk toplumunu yıllardır
sürdürdüğü yanlış politikalarla uçurumun kenarına getirmiştir.  Bugün ise Kıbrıs’ta tek ulaşılabilir çözümü de ortadan
kaldırarak son tekmeyi vurup yok oluş sürecini tamamlamak  istemektedir. Kıbrıslı Türklerin seçilmiş lideri sayın
Akıncı’yı  baypas edip Anastasiadis ve Rum parti liderleriyle yaptıkları görüşmelerle Kıbrıs Rum toplumunu Kıbrıs
Cumhuriyetinin sahibi yapan miyop politikalarının bir yenisini daha  piyasaya sürmektedir. Esas eşit ortak olan Kıbrıs
Türk toplumunu yok sayan ve yok oluşa sürükleyen bir zihniyetin bu toplum üzerinden kıta sahası hakkı, petrol-gaz
hakkı iddia etmesi ne etiktir ne de kabul edilebilirdir.

Gelinen bu noktada bu duruma tepki gösterilmeli dur denmelidir. Sayın Akıncı  ve hükümet edenler seyirci
kalmamalıdır. Yavaş yavaş ısıtılan sudaki kurbağa pozisyonuyla eşdeğer bu seyir durumu terk edilmeli bu ülkede en
zor şartlarda bile yıllardır verilen varoluş mücadelesine karşı yapılan hamleye kimden gelirse gelsin ‘One Minute’
denmelidir.
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Sayın Akıncı, ve hükümet edenler derhal AB komisyonuna başvurmalı, Kıbrıs’ın kuzeyinin yok sayılmasının
karşısında 2 Türk AB parlamenterinin seçilip gönderilmesi talebi yanında  Euro’ya geçmek için de irade ortaya koymalı
ve AB ile görüşmeler yapmalıdır. Ayrıca Kıbrıs’ın askersizleştirilmesini ve müktesebatın kuzeyde de uygulanmasını
talep etmelidir.

Bu oldu bittiye ve bugüne kadar sürdürülen yanlışlarla gelinen noktanın ilerisine  gidilmesine, Kıbrıs Türk
toplumunun daha çok dışlanmasına, yok sayılmasına ‘Dur Çekilmelidir’

Selma EYLEM 
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

Lefkoşa, 3 Aralık, 2018 
İki toplumlu Barış İnisiyatifi –Birleşik Kıbrıs koordinasyon komitesi, süregelen gelişmeleri gözden geçirmek

ve gelecekteki faaliyetlerini planlamak için Dayanışma Evi’nde bir araya geldi.

Derinya - Mağusa ve Lefke-Aplıç kapıları olmak üzere iki yeni geçiş noktasının açılışı, ilgili bölgelerde yaşayan
insanların yaşamlarını doğrudan olumlu yönde etkileyen ve  toplumlar arasında daha fazla temas olanağı sağlayan iki
eşsiz gelişme olarak karşılandı. Bölünmenin iki tarafında yaşayan insanlar arasında temasın kurulmasının, Kıbrıs
sorununa karşı tutumlarını ve her iki tarafın kaygılarını anlamalarını olumlu yönde etkilediği belgelenmiştir. İki
toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs daha fazla geçiş noktasının açılmasını desteklemeye devam edecek ve
Kıbrıs’ın dört bir yanında bu doğrultuda çalışan Komitelerle birlikte çalışacaktır.

İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, mutabık kalınmış bir çözümün temelini anlaşmaya varılmış ‘İki
Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon’dan uzaklaştırmaya yönelik girişimleri aşırı derecede tehlikeli bir gelişme olarak
değerlendirdiklerinin yeniden altını çizerken, tüm taraflara, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye sadık kalınarak
Toplumlararası Görüşmelerin Guterres Çerçevesi temelinde devam etmesinin sağlanması yönünde çağrıda
bulunmaktadır. Müzakere masasında bugüne kadar elde edilen her kazanımı savunmamız gerektiğini ve Guterres
Çerçevesinin, şu anda çözüm bekleyen tüm konularda bir anlaşmaya varılabilmesi için temel oluşturduğunu bir kez
daha vurgularız. Üzerinde anlaşmaya varılmış konuların sürekli olarak medyaya sızdırılarak yeniden gündeme
getirilmesi, insanlarda kafa karışıklığı yaratma ve dikkatleri, iki taraf arasında kalan belirsizliklerin çözülmesi ve nihai
bir anlaşmaya varılması hedefinden uzağa çekme amacına hizmet etmektedir.  Bunun en son örneği de, çözümü
destekleyen güçlerin arasını açmak ve çözüm sürecindeki açmazın sorumluluğunu İki Toplumlu İki Bölgeli Federasyon
karşıtlarının üzerinden atmak için  tasarlananTürkiye’nin garantörlüğünün NATO’ya devredilmesi söylemleridir.

Çıkmazın devam etmesiyle bağlantılı riskler, hidrokarbon konusundaki yükselen gerilim ile birleştiğinde, uzayan
çatışmalar için büyük tehlikeler ortaya çıkarmaktadır. Devam eden bölünme, adada yaşayan insanların, özellikle de
Kıbrıslı Türkler’in yaşamlarını olumsuz biçimde etkilemektedir. Türkiye’den ithal edilen ekonomik kriz, Kıbrıslı
Türkler’in geçimlerini olumsuz yönde etkilerken, siyasi iradelerinin yavaş yavaş ortadan kaldırılması eğilimi de gün
geçtikçe artmaktadır. Kıbrıs’ın güneyinde milliyetçiliğin ve aşırıcılığın yükselişi, çözüm arayışlarının ele alınmasını
da günden güne olumsuz etkilemektedir. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Çözüm arayışları zarar
görmekte ve öngörülemeyen sonuçlarla birlikte kalıcı bir kriz içine girme riski yakın görünmektedir.

Olumsuz gelişmelere rağmen, barış ve yeniden birleşme arayışındaki güçler, direnç göstermeye ve güçlü durmaya
devam ediyor. Herkesin refah içinde olmasını sağlayacak yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta barışçıl bir gelecek vizyonları,
her iki tarafta da toplumun geniş kesimleri içinde yaşamaya devam ediyor. Barış şartlarında ortak bir ülkede yaşama
ve herkesin haklarına saygı gösterilmesi arzusu, genç nesillerin refah içinde büyümesi ve gelişmesi için güvenli koşullar
sağlayabilecek bir gelecek isteğine sahip toplumun geniş kesimlerine ilham vermeye devam ediyor. Milliyetçilik, kan
döküp yaşamlarımıza yıkımı getirdi. Hepimizin sevdiği bir ülkede birlikte çalışmak çok güzel günler yaratabilir.

Mevcut gelişmelere yönelik olumlu girişimlerini sürdüren İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, kısa ve
uzun vadede Sivil Toplumun rolünü artıracak ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin adanın yeniden - herkes için siyasi
eşitlik ve saygının olduğu - İki Toplumlu İki Bölgeli bir Federasyon çatısı altında birleşmesi için ortak iradesini
göstereceği bir dizi etkinlik planlamaktadır. 

319



17 Aralık 2018, Lefkoşa
Sayın Lute,

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi sizi bir kez daha Kıbrıs’ta karşılamaktan memnuniyet duyar,
çıkmazın üstesinden gelinebilmesi ve Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması için neler yapabileceğinize dair büyük
beklenti içerisinde olduğumuzu belirtiriz. 

Biz, bölünmüşlüğün her iki tarafından Sivil Toplum olarak, beklentilerimizin arkasında kararlı ve net duruşumuzu
yineleriz: 

• İlgili BM kararlarında ve üst düzey anlaşmalarda belirtilen siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir
federasyon.

• Tek bir uluslararası kimlik, tek bir egemenlik ve tek bir vatandaşlık ile yeniden birleşmiş bir ada.

• Crans Montana’daki konferansa kadar olan süreçte varılan uzlaşmaların devamına dayanarak müzakerelerin
yeniden başlatılması ve BM Genel Sekreteri çerçevesine dayalı sürecin sonuçlandırılana dek devam ettirilmesi. 

• Ön şartlar olmaksızın Guterres Çerçevesine dayalı açık tartışmaların gerçekleştirilmesi, Birleşmiş Milletler
tarafından gerekli uzlaşmaya varmak için hazırlanan çalışma belgelerinin verimli bir şekilde kullanılması.

Ülkemizin barış içerisindeki geleceğinin,  vermemiz gereken tavizlerden çok daha önemli olduğuna dair mesajımızı
sık sık toplumlarımızın liderlerine ilettik. Tüm halkın yararına Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından iyi bir şekilde
faydalanmak ve bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması, masadaki herhangi bir konuda hala devam eden farklı
duruştan çok daha önemlidir. Mevcut çıkmazın sürdürülmesine izin vermek, çatışmayı ve öngörülemeyen neticelerle
belirsiz bir gelecek yaratacaktır.

Bir kez daha BM Genel Sekreterinin Sivil Toplumun müzakere sürecine dahil edilmesi gerekliliğine dair ifadesini
memnuniyetle karşılıyor ve iki toplumlu platformumuzun bu süreçte paydaş olarak yer almasını sağlamak için her
adımı atmanızı rica ediyoruz.

BM Genel Sekreterini ve kendisinin özel temsilci olarak sizi, çıkmazın üstesinden gelinmesi ve karara bağlanmış
bir çözümle Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşılması yolunun açılması için gereken her adımı atmanızı teşvik ediyoruz.
Bu, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk halkının büyük çoğunluğunun arzusudur. Önceliğimiz, gelecek nesillerimize barış
içinde bir gelecek sağlamaktır!

Saygılarımızla, 

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Pancyprian Federation of Labour PEO
4 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
5 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
6 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
7 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
8 Cyprus Writer’s Union
9 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
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10 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
11 Movement for a Federal Cyprus
12 Proodeftiki Primary School Teachers movement
13 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
14 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
15 İskele Citizens Initiative
16 Municipal Workers Trade Union - BES
17 Socialist İnitiative
18 United Democrats Youth organization
19 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims   

of 1963-74 events - Together We Can 
20 Epilogi Limassol cultural movement
21 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
22 Peace Association
23 New Cyprus Association 
24 Left Wing
25 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
26 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
27 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
28 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
29 BARAKA Cultural Group
30 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
31 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
32 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
33 KGP
34 Cyprus Youth Platform
35 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
36 Cyprus Reunification Movement
37 German-Cypriot Forum
38 Workers Democracy
39 NGO Support Centre
40 IKME Sociopolitical Studies Institute
41 Hands across the Divide
42 Association of Historical Dialogue and Research
43 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
44 Stop the War Coalition
45 Kontea Heritage Foundation
46 GAT -Gender Advisory Team
47 Cyprus Academic Dialogue
48 Turkish Cypriot Businessmen Association  
49 Famagusta Our Town
50 Cyprus Sustainability Institute
51 Famagusta Initiative
52 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
53 Bi-communal Kyrenia Initiative
54 INVEST IN EDUCATION
55 Enorasis sociocultural club
56 Post Research Institute
57 Politia
58 HASDER
59 HAZINE-SEN
60 Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
61 Cyprus Song Association - KIBHAD
62 The Management Centre of the Mediterranean
63 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
64 Feminist ATÖLYE
65 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
66 MAGEM
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67 Dayanışma - Solidarity
68 KLIIR
69 Cyprus Association of Social Psychology
70 OPEK - Association for Social Reform
71 Larnaca for Solution - Reunification Movement
72 Unite  Cyprus Now!
73 New Cyprus Party   YKP
74 Cypriots’ Voice
75 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
76 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)

17th December, 2018
Dear Ms Lute,

The Bi-communal Peace Initiative –United Cyprus would like to welcome you once more to Cyprus vesting great
expectations on what you can achieve in overcoming the stalemate and succeeding in solving the Cyprus problem.

We, the Civil Society on both sides of the divide, stand firm and clear on what our expectations are:
A bi-communal, bi-zonal federation based on political equality as outlined in the relevant UN resolutions and the

high-level agreements.
A re-united island with one single international identity,  single sovereignty and  single citizenship.
Reconvening the negotiation process based on what has been achieved up to the Conference at Crans Montana

proceeding to conclude the process based on the UN SG framework.
An open discussion based on Guterres Framework without preconditions, making good use of working documents

prepared by the United Nations to achieve the required compromises.

We have often sent our message to the leaders of our communities that the peaceful future of our homeland is far
more important than the compromises we need to make. Making good use of Cyprus’ natural resources for the benefit
of all its people and for peace and stability in our region is far more important than any differences that may still be
remaining on any of the issues on the table. Allowing the current impasse to remain will breed conflict and an uncertain
future with unpredictable repercussions in Cyprus but also in the region.

We welcome once more the statement of the UN SG for the need of Civil Society to be included in the negotiation
process and request from you to take every step to ensure  that our bi-communal platform be included as a stakeholder
in this process.

We strongly urge the UN SG and yourself as his special envoy to take every step necessary to break the deadlock
and open the way to an agreed solution for a United Federal Cyprus. This is the wish of the vast majority of Greek and
Turkish Cypriots. We put the peaceful future of the generations to come, first!

Respectfully yours,

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Pancyprian Federation of Labour PEO
4 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
5 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
6 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
7 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
8 Cyprus Writer’s Union
9 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
10 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
11 Movement for a Federal Cyprus
12 Proodeftiki Primary School Teachers movement
13 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
14 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
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15 İskele Citizens Initiative
16 Municipal Workers Trade Union - BES
17 Socialist İnitiative
18 United Democrats Youth organization
19 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    

of 1963-74 events - Together We Can 
20 Epilogi Limassol cultural movement
21 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
22 Peace Association
23 New Cyprus Association 
24 Left Wing
25 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
26 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
27 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
28 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
29 BARAKA Cultural Group
30 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
31 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
32 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
33 KGP
34 Cyprus Youth Platform
35 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
36 Cyprus Reunification Movement
37 German-Cypriot Forum
38 Workers Democracy
39 NGO Support Centre
40 IKME Sociopolitical Studies Institute
41 Hands across the Divide
42 Association of Historical Dialogue and Research
43 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
44 Stop the War Coalition
45 Kontea Heritage Foundation
46 GAT -Gender Advisory Team
47 Cyprus Academic Dialogue
48 Turkish Cypriot Businessmen Association  
49 Famagusta Our Town
50 Cyprus Sustainability Institute

18 Aralık 2018
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs temsilcilerinden oluşan heyet, Birleşmiş Milletler Genel

Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar tarafından Lefkoşa
Havalimanı’ndaki BM ofisinde kabul edildi.

Heyet, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Jane Holl Lute’un adaya gelişinden
duydukları memnuniyeti dile getirirken, Lute’un Kıbrıs sorunu konusundaki açmazın üstesinden gelebilmesi ve Çözüm
konusunda başarılı olması konusunda büyük beklentilerinin olduğunu vurguladı. Heyet ayrıca, Elizabeth Spehar’a,
bölünmüşlüğün iki tarafından 76 örgütün imzaladığı, Lute’a hitaben hazırlanan ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin
çözüm sürecindeki yerini belirten bir mektup vermiştir. İlgili mektup eklenmiştir.

Mektupta, bölünmüşlüğün iki yanında yer alan Sivil Toplum’un temel beklentileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

• İlgili BM kararlarında ve üst düzey anlaşmalarda belirtilen siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir
federasyon.

• Tek bir uluslararası kimlik, tek bir egemenlik ve tek bir vatandaşlık ile yeniden birleşmiş bir ada.

• Crans Montana’daki konferansa kadar olan süreçte varılan uzlaşmaların devamına dayanarak müzakerelerin
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yeniden başlatılması ve BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu çerçeveye dayalı sürecin sonuçlandırılana dek devam
ettirilmesi. 

• Ön şartlar olmaksızın Guterres Çerçevesine dayalı açık tartışmaların gerçekleştirilmesi, Birleşmiş Milletler
tarafından gerekli uzlaşmaya varmak için hazırlanan çalışma belgelerinin verimli bir şekilde kullanılması.

Heyet, bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sivil Toplumun da müzakere sürecine dahil edilmesi
gerekliliğine dair ifadesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik
Kıbrıs’ın da bu süreçte paydaş olarak yer almasını sağlamak için Lute’un gerekli adımları atmasını rica etti.

Elizabeth Spehar ziyaretleri için temsilcilere teşekkür etti.

Saygılarımızla,

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

17th December, 2018
A delegation of The Bi-communal Peace Initiative –United Cyprus was received today by the Special

Representative and Head of the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) Ms Elisabeth Spehar
at the UN offices at Nicosia Airport.

The delegation expressed its satisfaction on the visit of the UN SG special envoy on Cyprus Ms Lute underlining
the great expectations on what Ms Lute  could  achieve in overcoming the stalemate and succeeding in solving the
Cyprus problem. The delegation handed over a letter to Ms Spehar addressed to the special envoy signed by 76
organizations from both sides of the divide outlining the position of the Bi-communal Initiative. The letter is attached.

In the letter it was stressed that Civil Society on both sides of the divide considers as its key expectations the
following:

A bi-communal, bi-zonal federation based on political equality as outlined in the relevant UN resolutions and the
high-level agreements.

A re-united island with one single international identity,  single sovereignty and  single citizenship.
Reconvening the negotiation process based on what has been achieved up to the Conference at Crans Montana

proceeding to conclude the process based on the UN SG framework.
An open discussion based on Guterres Framework without preconditions, making good use of working documents

prepared by the United Nations to achieve the required compromises.

The delegation further welcomed once more the statement of the UN SG for the need of Civil Society to be included
in the negotiation process and asked that Ms Lute  takes every step to ensure  that the Bi-communal Peace Initiative –
United Cyprus be included as a stakeholder in this process.

Ms Spehar thanked the delegation for their visit.
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15 Ocak 2019
PEO- KTOEÖS
Ortak Deklarasyon

PEO ve KTOEÖS bugün, 15 Ocak 2019 günü iki örgütün arasındaki temaslar ve ortak faaliyetler çerçevesinde bir
araya geldiler.

İki örgüt emekçilerin kapitalist sistemin derin krizinin yol açtığı ağır sonuçlar ve çalışanların haklarına karşı yapılan
saldırılarla, emperyalist müdahaleler ve savaşlarla, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle, göç ve çevrenin tahribatıyla
karşı karşıya olduklarını kaydederler. 

Küresel ekonomik kriz ve yol açtığı sonuçlar Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını,
neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı mücadelelerini ve aralarındaki dayanışmayı yoğunlaştırma gereksinimini
daha da önemli kılmıştır.

Gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs sorunundaki mevcut durum hakkında iki örgüt arasında görüş alışverişinde
bulunuldu. Üzerinde antlaşmaya varılacak barışçıl çözüme götürebilecek tek yolun görüşmeler yolu olduğu açıkça
bellidir.

Müzakere süreci kesintiye uğradığı yerden derhal yeniden başlamalıdır ve iki tolumun liderleri BM Genel Sekreteri
Sayın Gutteres’in Crans Montana’da sunduğu çerçevede çözüme ulaşılması için ciddiyet ve kararlılıkla yaratıcı bir
biçimde çalışmalıdırlar.

PEO ve KTOEÖS BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek
vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü hedefine bağlı kalmaya
devam etmektedirler.

İki örgüt sendikal hareketin yıllardır savunduğu ilke ve değerleri içerecek bir çözüm için çalışmaya devam
edeceklerdir.

Çözüm birleşik çalışma ilişkileri ve istihdam sisteminin, birleşik ücret ve ödenek sisteminin ve birleşik sosyal
güvenlik planının uygulanması için gerekli tüm önkoşulları içermelidir.

PEO ve KTOEÖS gerçekleştirdikleri görüşmede çalışanlar arasında yeniden yakınlaşma çabasının dostluk, işbirliği
ve dayanışma atmosferinin güçlenmesine ve temel hedef olan Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunan ortak
faaliyetlerini yoğunlaştırma gereksinimi üzerinde hem fikir oldular.

Emekçilerin hareketi olarak Kıbrıs’ın taksimi fikri ile uzlaşmamız asla söz konusu olamaz. Örgütlerimiz
yurdumuzun geleceği hakkında ayni kaygıları paylaştığımız iki toplumun diğer ilerici örgütleri ile işbirliği içerisinde
çözüm ve yeniden birleşmiş, barış ve güvenlik içerisindeki bir vatanda barış içerisinde bir arada yaşama fikrinin
ilerletilmesi için halkı harekete geçirme hedefi ile inisiyatifler üstlenerek ortak faaliyet ve çalışmalarına devam
edeceklerdir
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26.02.2019
BASIN AÇIKLAMASI
Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi ve siyasi eşitliğe dayalı, İki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyon için kaybedecek

zamanımız yok

İki toplum lideri, 26 Şubat’ta, mevcut açmazda bir çıkış noktası bulma olasılıklarını değerlendirmek için biraraya
geliyor. Bizler burada, geçmişteki görüşmelerde de yaptığımız gibi beklentilerimizi yüksek tutarak; ancak öncekinden
daha kararlı, daha sabırsız ve daha talepkar bir biçimde beklemekteyiz. Kaybedecek vakit kalmadı. Adamız kalıcı bir
bölünmeye girmenin eşiğinde olup, çatışmalı ortamların oluşması, gerçek bir olasılık olarak kendini göstermektedir.
Buna rağmen, liderlerimiz, tarihi görevlerini yeterince dikkate almıyor gibi görünmektedirler,

2017’den bu yana, Crans Montana’dan sonra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, altı temel konuda da ilerleme
kaydedildiğini ve stratejik bir anlaşmaya varma ihtimalinin gerçekleşmesinin yalnızca Liderlerin siyasi iradesini
gerektirdiğini bildirmiştir. Liderlerimiz ise var olan farklılıkları uzlaştırmak yerine, daha fazlasını “ortaya
çıkarmaktadırlar”.

Siyasi eşitlik ve Kıbrıslı Türkler’in karar alma sürecine etkin katılımı da dahil olmak üzere Yönetim ve Güç
paylaşımı konularında pratikte anlaşmaya varıldı ve beklemede olan tüm meseleler, yerel ve daha düşük yönetim
düzeyleri ile ilgilidir.

Mülkiyet meseleleri ve toprak ile ilgili düzenlemeler konusunda pratikte anlaşmaya varıldı ve bekleyen toprak
düzenlemeleri ile ilgili yakınlaşmanın da gerçekleşebileceği görülmektedir.

Antonio Guterres, Güvenlik, Asker ve Garantiler konusunda, zorluklara rağmen, kendi önerilerinin farklılıkları
uzlaştıracak nitelikte olduğunu belirtmiştir.

Bu tartışılmaz gerçeklere rağmen, liderlerimiz bu konulardan uzaklaşarak anlaşmayı imkansız kılan bir atmosfer
yaratmaktadırlar.

Kıbrıslı Türkler’in seçtiği lider Mustafa Akıncı’nın marjinalleştirilme girişimlerine ve Kıbrıslı Türkler’in siyasi
eşitliği konusunun, sözde “yeni fikirlerin” masaya konularak, yeniden açılmasına tanık olmaktayız.

Kıbrıs’taki Münhasır Ekonomik Bölge ve hidrokarbonlar konusundaki rekabet, şiddetli çatışmalara yol açabilecek
gerilimlerin artması yönünde ciddi tehlike yaratmaktadır. Dahası, Güvenlik ve Garanti konusundaki uzlaşmaz tavırlar,
Crans Montana’da zaten ulaşılan yakınlaşmaların ortadan kaldırılması yönünde tehdit yaratmaktadır.

Bölünmenin her iki tarafındaki barış ve yeniden birleşme yanlısı hareketler ve sivil toplum, bu durumdan endişe
duymaktadır. Biz, bölünmenin her iki tarafından 75’ten fazla örgüt, grup ve hareketi bir araya getiren İki Toplumlu
Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs olarak, liderlerimize kendilerini hem toplumlarının beklentilerine ve hem de ortak
isteklerine cevap vererek ülkemizi yeniden birleştirmek için en kısa sürede bir anlaşmaya varılacak adımlar atmaları
çağrısında bulunmaktayız.

BM Güvenlik Konseyi’nin son raporunda da belirtildiği gibi, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu, federal
bir çözüm üzerinde zaten bir anlaşmaya varılmış olup, masada yer almaktadır. Her iki liderin de yapıcı olması ve
müzakerelerin hemen Guterres Çerçevesi’ne dayalı olarak başlaması büyük önem taşımaktadır. Çerçevenin ne olduğu
konusunda herhangi bir anlaşmazlık olamaz. BM Genel Sekreteri bu konuda zaten rapor sunmuştur.  

Yakın geçmişte gerçekleştirilen, 12 Şubat’taki Panel Tartışmamız sırasında, her iki taraftan da dört siyasi partinin
- AKEL, DISY, CTP, TDP – Liderleri, toplumlar arası müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumlarını ve
iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitlik içeren Federasyon temelinde Kıbrıs sorununa çözüm getirilmesi yönündeki
duruşlarını yeniden teyit etmişlerdir.

Zaman, her iki toplumun çıkarları aleyhine tükenmektedir. İki Toplumlu Barış İnisiyatifi  - Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs’ın
yeniden birleşmesi ve barış için iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Federasyonun tek geçerli çözüm olduğu
yönünde ısrarlıdır. Adamızın yeniden birleşmesi ve barışçıl geleceği risk altındayken, buna kayıtsız kalamayız.

Liderlerimizden 26 Şubat’taki toplantıdan, müzakere masasına geri dönmeleri ve Crans Montana’dan bu yana
beklemedeki sorunlara olumlu cevap vermeleri yönünde net bir kararla çıkmalarını istiyoruz.

“Aması” yok “Fakatı” yok. Uydurulmuş söylemlere değil gerçekliğe ihtiyacımız var.
Hemen şimdi Çözüm ve Yeniden Birleşmeye ihtiyacımız var!
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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs
26.02.2019
PRESS RELEASE
For the Reunification of Cyprus, for a Bi-communal, Bi-zonal, Federation with political equality- No more

time to lose

On the 26th of February the two Leaders of the communities are meeting to examine the possibilities of a
breakthrough in the current stalemate. We stand here with expectations as on other past occasions but more determined,
more indignant and more demanding than before. There is no time to lose. Our island is on the brink of sliding into
permanent division and the return to violence appears as a real possibility! Yet our leaders seem not to appreciate their
historic duty.

Since 2017, after Crans Montana, the SG of the United Nations, Antonio Guterres has been reporting that progress
had been achieved on all six key issues and that the possibility of a strategic agreement being at arm’s length, requires
only the political will of the leaders to materialize. Instead, our leaders have ‘discovered’ more differences rather than
bridging the ones pending. 

The issues of Governance and Power-sharing, including political equality and effective participation of T/Cs in
decision-making had been practically agreed and the only pending issues are marginal issues  pertaining governance
at a lower and local level.  

Issues of property and territorial adjustments had been practically agreed with indications that outstanding territorial
adjustment issues were close to convergence. 

On the chapter of Security, Troops and Guarantees, despite the difficulties, the UN GS reported that he had evidence
that his proposals were capable of bridging the differences.

Despite these undisputable facts our leaders diverging further, creating an atmosphere that makes the agreement
appear impossible.

We are witnessing attempts to marginalize the elected leader of the Turkish Cypriots Mustafa Akinci. We are
witnessing the reopening of issues agreed upon such as the issue political equality of T/C with so-called ‘new ideas’
being put on the negotiating table. 

The contest over the Cyprus EEZ and the hydrocarbons issue is generating serious danger for the escalation of
tensions leading even to violent conflict with disastrous effects. Moreover, intransigent positions on the issue of Security
and Guarantees threaten the convergences already reached at Crans Montana to die away.

Civil society and movements for peace and reunification on both sides of the divide are rightly concerned with the
situation. We, the Bi-Communal Peace Initiative- United Cyprus, bringing together more than 75 organizations, groups,
and movements from both sides of the divide, demand from our leaders to raise themselves to the expectations and the
common will of both communities and take those steps that can lead to an agreement as soon as possible to reunite our
country.

As stated in the UN Security Council’s latest report, a bi-zonal, bi-communal, federal solution based on political
equality has been already agreed upon and is on the table. It is of paramount importance that both leaders are
constructive and that the negotiations start immediately based on the Guterres Framework. There can be no dispute
what the Framework is. The UN SG has already reported on that. 

Recently, during our Panel Discussion on the 12th of February, the Leaders of four political parties, from both sides,
namely AKEL, DISY, CTP, TDP, reaffirmed their position for the resumption of the intercommunal talks and their
support to a solution of the Cyprus problem on the basis of Bi-communal, Bi-zonal, Federation with political equality.

Time is running out, against the interests of both communities.The Bi-Communal Peace Initiative - United Cyprus
insists that the only viable solution for the reunification of Cyprus and peace based on a Bi-communal, Bi-zonal,
Federation with political equality. We cannot remain apathetic whilst the reunification and peaceful future of our island
is being wrecked. 

We demand from our leaders that they come out from 26th February meeting with a clear decision to return to the
negotiating table and positively respond to the pending issues as these remain since Crans Montana. 

No “ifs” no “buts”. We need real and not made up facts. We need Solution and Reunification now!

Bi-Communal Peace Initiative- United Cyprus 
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27/02/2019
BASIN AÇIKLAMASI

Crans Montana zirvesi sonrası kesintiye uğrayan Kıbrıs Sorunu’nun çözümü ile ilgili süreçte dün itibarı ile
olumlu gelişmeler yaşanmıştır.

Dünkü görüşme süreci Kıbrıslıların kararlı olmaları halinde çözümle ilgili adım atılmasının önünde hiçbir
gücün engel olamayacağını göstermektedir. İki liderin antlaşmasının önemi bir kez daha ortaya çıktığı gibi, görüşme
süreçlerine engel çıkaran dış güçler ile statükodan beslenen yerli işbirlikçilerine de iyi bir yanıt verilmiştir.

Kıbrıs sorununun varlığı tüm Kıbrıslıların acı çekmesinin temel nedenidir. Dünyanın çok güzel bir
coğrafyasında varlık içinde yokluk, güzellikler içinde acı, kan ve gözyaşı, eşitsizlik, adaletsizlik ve hukuksuzluğun
yaşanması Kıbrıs sorununun varlığından kaynaklanmaktadır. Özellikle adamızın kuzeyinde siyasi rehine haline getirilen
ve Türkiye’den sistematik nüfus aktarımı ve toplum mühendisliği çalışmaları nedeni ile toplumsal yok oluşa sürüklenen
Kıbrıs Türk toplumu için çözüm ve adamızın birleştirilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Dayatılan “Göç Yasası”, “Kamu Görevlileri Reform Yasası”, Türk Lirası kullanımı gibi düzenlemeler, dini
baskılar, sendikasız, örgütsüz köle düzeni koşullarında çalışmaya zorlama ile Kıbrıs Türk toplumunun onuruna
yakışmayan kumar, fuhuş, kara para aklama gibi faaliyetlerle her geçen gün kaosa ve yok oluşa sürüklenen
toplumumuzun tek kurtuluşu çözümle birlikte uluslararası hukuğun içine girerek, Avrupa Birliği ailesi içinde hak
ettiğimiz toplumsal yere ulaşmaktır.

Bu çerçevede eğitimin, barışın altyapısını oluşturmada, barış kültürünün sağlanmasında önemli bir yere sahip
olduğunu hatırlatarak, eğitim ile ilgili somut adımlar atmalarını talep ederken, sadece güven yaratıcı önlemlerle  değil,
sorunun kalıcı çözümünü getirecek adımlara yönelmeleri çağrımızı tekrarlıyoruz. Lider olmak, insiyatif alarak, Kıbrıs’ın
çıkarlarını öne çıkararak ülkemize çözümü ve barışı getirmeyi gerektirir.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM Ali Kişm                                        Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı Basın-Sen Başkanı KTÖS Genel  Sekreteri

07/03/2019
Değerli Basın Emekçilerimiz, 

8 Mart 2019, Cuma günü (Yarın) saat 10:00’da Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek sendikamızı ziyaret edecektir.
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.  

Saygılarımızla,

AVRUPA PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLİ ADAYI KIZILYÜREK KTOEÖS’Ü ZİYARET ETTİ.

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr.
Niyazi Kızılyürek  8 Mart 2019 Cuma günü Kıbrıs
Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasını ziyaret
etti. Toplantıda KTOEÖS'ü temsilen Genel sekreter
Aziz Selengin ve  örgütlenme sekreteri Ahmet
Karaoğulları yer aldı. Aziz Selengin, Kıbrıs
sorununun varlığının tüm Kıbrıslıların acı
çekmesinin temel nedeni olduğunu, dünyanın çok
güzel bir coğrafyasında varlık içinde yokluk,
güzellikler içinde acı, kan ve gözyaşı, eşitsizlik,
adaletsizlik ve hukuksuzluğun yaşanması Kıbrıs
sorununun varlığından kaynaklandığını belirtti.

Adamızda kalıcı çözümünü getirecek olumlu
adımları desteklediklerini söyleyen Selengin, bu
anlamda Kızılyürek’in sürdürmekte olduğu Birleşik
Federal Kıbrıs mücadelesini en içten duygularla selamladığını söyledi ve kendisine mücadelesinde başarılar diledi. 
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20.03.2019
BASIN BİLDİRİSİ
Araştırmacı Gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterildi

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday
gösterilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. 

Sevgul Uludag, 2019 Nobel Barış Ödülü’ne, Kanada’daki York Üniversitesi Siyaset Bilimi Doçenti Anna
Agathangelou tarafından Norveç’teki Nobel Komitesi’ne aday gösterildi. “Kayıp şahıslar” konusundaki çok değerli
çalışmasının yanı sıra, toplumumuzun sorunlarının demokratik yollarla çözülmesi ve bu hassas konuda iki toplumumuz
arasında karşılıklı anlayışın yaratılması için gazetecilik becerilerini kullanmasıyla da aday gösterildi. Ayrıca Kıbrıs’ta
yaklaşık yarım asırdır barış ve uzlaşma için çabası ve aktif mücadelesi bu adaylıkla onurlandırıldı.

Sevgül’ün “kayıplar” konusunda yazı yazdığı iki gazete Yenidüzen ve Politis ortak bir bildiriyle şunları bildirdi:
“1958 Lefkoşa doğumlu olan Sevgül Uludağ, 39 yıllık aktif gazetecilik hayatının son 18 yılını “kayıplar”ın gömü

yerlerinin bulunmasına, acılı öykülerinin araştırılıp yazılmasına,  her iki toplumdan okurlarını mobilize ederek olası
gömü yerlerini göstermelerine ve bu insani konuya gönüllü ve insani katkı yapmalarına adamıştır.

Bu yönde pek çok kez gerek kendisi, gerekse kurumlarımız ciddi tehditlere maruz kalmıştır. Uludağ, bu tehditlere
karşı yurtsever bir duruşla, insanlığın evrensel değerlerinin savunucusu olmuştur.”

Geçtiğimiz 13 yıl boyunca Sevgül Uludağ, her iki toplumdan okurları için cep telefonlarıyla gönüllü olarak “Aktif
Telefon Hattı” oluşturdu. Okuyucular, bu “Aktif Telefon Hattı” aracılığıyla bilgi vermek amacıyla onu isimsiz olarak
arayabilmektedirler. Bu bilgilerden bazıları gazetelerimizde yayınlanırken, bazıları da Kıbrıs Kayıp Şahıslar
Komitesi’ne aktarıldı ve böylece, yıllarca süren suçlu sessizlik kırılarak toplumlarımız için insani bir işbirliğinin yolu
açılmış oldu… 

Sevgül Uludağ, her iki toplumdan “kayıp kişilerin” yakınları ile birlikte çalışarak, kayıp kişilerin yakınları ve savaş
mağdurlarından oluşan “Together We Can / Birlikte Başarabiliriz” isimli iki toplumlu bir dernek kurmuştur. Kayıp
yakınları ve savaş mağdurları, “ortak bir acıyı” paylaştıklarını kabul edip, hem mezarlık alanlarının aranmasında hem
de geçmişte yaşanan şiddetle ilgili barış ve uzlaşma bağlamında toplumun bilincini arttırmak için birlikte
çalışmaktadırlar. Sevgül Uludağ bu süreçte oldukça etkili bir rol oynamıştır.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs’ın kurucu örgütlerinden biri olan “Together We Can” ve bir diğer iki
toplumlu oluşum olan “Hands Across the Divide” Sevgül Uludağ’ın kuruluş süreçlerinde aktif olarak emek verdiği
örgütlerdir.

Sevgül Uludağ, çalışmaları ve yorulmak bilmez çabaları için “Gazetecilikte Uluslararası Cesaret Ödülü”, “Avrupa
Parlamentosu Avrupa Vatandaşlık Ödülü”, “RSF Basın Özgürlüğü Ödülü” gibi çeşitli uluslararası ödüllere layık
görülmüş ve yine çalışmalarından dolayı her iki toplumdaki sivil toplum örgütleri tarafından onurlandırılmıştır.
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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını, adanın yeniden
birleşmesi, barış ve uzlaşma için mücadele veren iki toplumlu hareketin tümü için bir onur olarak görmektedir.

Destek Veren Örgütler

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
7 Cyprus Writer’s Union
8 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
9 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
10 Movement for a Federal Cyprus
11 Proodeftiki Primary School Teachers movement
12 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
13 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
14 İskele Citizens Initiative
15 Municipal Workers Trade Union - BES
16 Socialist İnitiative
17 United Democrats Youth organization
18 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events –
Together We Can 
19 Epilogi Limassol cultural movement
20 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
21 Peace Association
22 New Cyprus Association 
23 Left Wing
24 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
25 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
26 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
27 Publishers Trade Union - BASIN-SEN 
28 BARAKA Cultural Group
29 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
30 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
31 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
32 KGP
33 Cyprus Youth Platform
34 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
35 Cyprus Reunification Movement
36 German-Cypriot Forum
37 Workers Democracy
38 NGO Support Centre
39 IKME Sociopolitical Studies Institute
40 Hands across the Divide
41 Association of Historical Dialogue and Research
42 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
43 Stop the War Coalition
44 Kontea Heritage Foundation
45 GAT -Gender Advisory Team
46 Cyprus Academic Dialogue
47 Turkish Cypriot Businessmen Association  
48 Famagusta Our Town
49 Cyprus Sustainability Institute
50 Famagusta Initiative
51 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
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52 Bicommunal Kyrenia Initiative
53 INVEST IN EDUCATION
54 Enorasis sociocultural club
55 Post Research Institute
56 Politia
57 HASDER
58 HAZINE-SEN
59 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
60 Cyprus Song Association - KIBHAD
61 The Management Centre of the Mediterranean
62 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
63 Feminist ATÖLYE
64 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
65 MAGEM
66 Dayanışma - Solidarity
67 KLIIR
68 Cyprus Association of Social Psychology
69 OPEK - Association for Social Reform
70 Larnaca for Solution - Reunification Movement
71 Unite  Cyprus Now!
72 New Cyprus Party   YKP
73 Cypriots’ Voice
74 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
75 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)

20.03.2019
PRESS RELEASE
Investigative journalist Sevgul Uludag nominated for the Nobel Peace Prize

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus is welcoming with appreciation the nomination of the
investigative journalist Sevgul Uludag for the Nobel Peace Prize.

Sevgul Uludag has been nominated for the 2019 Nobel Peace Prize to the Norwegian Nobel Committee by Anna
Agathangelou, Associate Professor of Political Science at York University in Canada. The nomination has been put
forward in recognition of  her very valuable work on “missing persons”, as well as of the use of her journalistic skills
for the solution of problems of our communities in democratic ways and creating mutual understanding among our
two communities on this sensitive issue. Her efforts and active struggle for peace and reconciliation in Cyprus for
almost half a century has also been honoured with this nomination.

Yeniduzen and Politis, the two newspapers where Sevgul is reporting on the question of the “missing”, in a joint
statement reported the following:

“Born in Nicosia, Cyprus in 1958, Sevgul Uludag has been working as an active investigative journalist for the
past 39 years and she has devoted her past 18 years of life in journalism focusing on the sensitive issue of “missing
persons”, trying to locate their possible burial sites, investigating and writing their painful and tragic stories, mobilising
her readers from both communities for them to show possible burial sites and helping them to contribute voluntarily
and in a humanitarian way on this sensitive humanitarian problem. 

Both herself and our newspapers got serious threats many times but Uludag defended universal human values with
her patriotic stand against these threats.

For the past 13 years Sevgul Uludag has formed voluntarily a “Hot Line” with her mobile phones for her readers
from both communities. Through this “Hot Line” her readers can call her anonymously to give information. Some of
this information is published in our newspapers, while several others are passed on to the Cyprus Missing Persons’
Committee, thus breaking many years of guilty silence and opening the way of humanitarian cooperation for our
communities….”

Sevgul Uludag has worked together with the relatives of “missing persons” from both communities, to set up a bi-
communal association of relatives of missing persons and victims of war called “Together We Can”. The relatives of
the missing and victims of war, having recognized that they share a “common pain” work together both in search of
burial sites but also in raising the awareness of society around the issue of the violence of the past in a process that
promotes peace and reconciliation. Towards this end Sevgul Uludag has been instrumental.
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“Together We Can” has been a founding member of the Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus and so has
“Hands Across the Divide” another bi-communal group that Sevgul Uludag has actively worked to set up. 

For her work and tireless efforts Sevgul Uludag has received various international awards  like “International
Courage in Journalism Award”, “European Parliament Citizen of Europe Prize”, “Press Freedom Award of RSF” and
has been honoured by civil society from both communities for her work.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus considers the nomination of Sevgul Uludag for the Nobel Peace
Prize as an honour for the whole of the bi-communal movement, working for the reunification of the Island, for peace
and reconciliation.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs’ın Kıbrıs Sorunu ve Müzakere süreci ile ilgili BM ve AB üyesi
elçiliklere ziyaret ve toplantı gerçekleştirildi

Diplomatic Mission ..................................................................
Nicosia, April 2019 
Dear Madam/Sir
The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus realising the important role your

country is playing regarding the process of finding a settlement of the Cyprus problem would
like to have a meeting with you in order to inform you about our activities and investigated
ways for developing a bilateral cooperation. 

The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus is a platform composed by a big
number of organisations/movements/groups  from the Greek Cypriot and Turkish Cypriot

Communities as well as organisations of a bi-communal character. 
We have been working with the civil society with the aim to contribute in the process for the solution of the Cyprus

problem on the basis of Bi-communal, Bi-zonal Federation with political equality. We organised many activities, open
rallies and marches, discussions and meetings related to our main aim. It has to be stressed that these actions have
been supported by more 74  organisations/movements/groups!   

We are looking forward to your positive answer 

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus
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17 Nisan 2019, İrlanda Elçiliği ziyareti 17 Nisan 2019, Almanya Elçiliği ziyareti 

18 Nisan 2019, Fransa Elçiliği ziyareti 18 Nisan 2019, Yunanistan Elçiliği ziyareti 

22 Nisan 2019, Avrupa Komisyonu Kıbrıs

Temsilciliği ziyareti 

13 Mayıs 2019, Hollanda Elçiliği ziyareti

21 Mayıs 2019, Birleşik Krallık Yüksek Komiserliği ziyareti



22/03/2019
Araştırmacı-Gazeteci Sn. Sevgül Uludağ’a Destek Mesajı

Araştırmacı, gazeteci Sn. Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiş olmasını heyecan ve
mutlulukla selamlarız. 

18 yıldan bu yana Kıbrıs’ta kayıp insanların bulunması için gömü yerlerinin bulunmasına, acılı öyküleri kaleme
alıp toplumlar tarafından bilinip, öğrenilmesi için büyük ölçüde katkı koyan gazeteci Sevgül’ü “Özgür Basın ve Barış
Gazeteciliği “ konusunda rol model kabul ediyoruz. 

O bir gazeteci, barış aktivisti, insan ve kadın hakları savunucusu olarak, tabuları yerle bir eden, adamızda yaşanan
acıların aslında bizi yeniden birleştirmenin zeminini yaratabileceğini ve yaslarımızı da birlikte tutabileceğimizi gösteren
büyük bir emek ortaya koymaktadır. 

Sabırla yürüttüğü çalışmaları ve paylaşımlarından dolayı Sevgül adamıza dair bir umuttur ve barış ödülüne adaylığı
ise bizler için onurdur. Bizlerin de Dünya’nın birçok ülkesinde olduğu gibi insan hakları ihlalleri ile yüzleşmemizin
sağlanmasına gereksinimimiz vardır. 

Sendikalarımız, ülkemizde geçmişte yaşanan bu acılarla yüzleşip yeniden yaşanmaması adına konmuş her
türlü çabaya destek olmaya, Barış’a dair kültürü oluşturacak her türlü katkıya destek olmaya devam edecektir. 

Selma EYLEM                                                          Emel TEL
KTOEÖS Başkanı                                                    KTÖS Başkanı 

20/06/2019
İrademizi Yok Saymanıza İzin Vermeyeceğiz !

Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koymuş, Kıbrıs’ta çözüm ve kalıcı barışın sağlanması için yetki ve sorumluluğu
verdiği liderini belirlemiştir. Halkın bu iradesinin yok sayılıp seçilmiş liderinin bypass edilmesi ve Rum liderle her ne
şekilde olursa olsun gizli bir şekilde görüşme yapılması haddini aşan bir yaklaşımdır ve kabul edilemezdir.

Ankara’nın talimatıyla hükümet bozdurulan ve ön plana çıkarılmaya çalışılanlar Kıbrıs Türk halkının seçtiği liderini
devre dışı bırakarak bölünmüşlüğün, statükonun devamı veya iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hedefine alet
mi olmaktadır? 

Bu hamleyle birlikte Maraş’ın açılması açıklamasının esas nedeni de görüşme sürecini sekteye uğratmak bitirmek
değil midir?

Demokratik değerleri yok sayıp, talimatla davranmak 
Kıbrıs Türk halkına ihanet etmek değil midir?
Yapılan bu hamleleri ve gizli pazarlıkları bu halkın algılayamayacağı ya da bunlara sessiz kalıp boyun eğeceği mi

düşünülmektedir?
Kıbrıs Türk toplumunu yok sayanlar, ihanet edenler, iradesini yok sayanlar bilmelidir ki bu toplum yıllardır siyasi

eşit bir varlık olarak varoluş mücadelesi vermiş,  var olmayı başarmıştır.  

Yarattığı demokrasisiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla var olmaya devam edecektir. Ayrıştırma,
bölme, dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve kimden gelirse gelsin baskılar
karşısında onurlu direnişini sürdürecek, federal çözüm ve kalıcı barış için mücadeleden vazgeçmeyecek aptal
yerine konmayı asla kabul etmeyecek, 

iradesinin yok sayılmasına izin vermeyecektir. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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21.06.2019
PRESS RELEASE
Dangerous escalation of conflict around hydrocarbons
Necessity to remain committed to Bi-communal, Bi-zonal, Federation 
with political equality

The Bi-communal Peace Initiative - United Cyprus, has been repeatedly warning that without an ongoing negotiation
process with positive prospects, the hydrocarbons issue would lead to an escalation of the conflict with grave
repercussions. Despite these warnings the efforts to reconvene the negotiation process has so far failed and now Cyprus
is faced with the worst crisis since 1974. Added to this, there are behind the scenes deliberations allegedly examining
alternative proposals to a Bi-communal, Bi-zonal, Federation with political equality. Any such deliberations undermine
the very basis of the solution to the Cyprus problem: it must be reiterated that the basis of the negotiations must be
transparent and the UN process must not be derailed, with the full participation of both leaders of the two communities.
Behind the scenes negotiations are unacceptable.

The Bi-communal peace Initiative - United Cyprus recognizing the immediate dangers behind current developments
and the threat to peace and long term stability is clearly stating that:

The development of hydrocarbons in Cyprus EEZ cannot proceed in conditions of conflict because that1
would be directly contrary to the interests of the Cypriot people as a whole. Any development should be
within an agreed demarked EEZ between countries involved established under the International law of the
Sea. Any action attempting to create a fait accompli, which is contrary to International Law, must immediately
be put on hold. 

We call upon the UN Secretary General Mr Antonio Guterres to immediately reconvene the International2
conference on Cyprus in parallel with Intercommunal Talks on the basis of the framework he had proposed
at Crans Montana allowing no preconditions by any side.

It has been well documented by research and opinion polls that the majority of Greek and Turkish Cypriots3
support a Bi-zonal Bi-communal Federation with political equality. The Leaders of both communities have
been elected to progress to conclusion a deal on such a basis. We call upon the United Nations to take firm
steps to meet the wishes of the Cypriot people as a whole. 

The Famagusta fenced area should be returned to its legal owners based on relevant UN resolutions. All4
required preparatory activities should be done in a bi-communal context and the area be put under UN control
pending the resolution of the Cyprus problem. 

We, the civil society, organizations and movements from both sides of the divide, are determined to defend peace
on the island and struggle for the reunification of our country. We will be meeting in a plenary session on 25th June,
2019 to review the current situation and plan our actions towards this direction.

Bi-Communal Peace Initiative- United Cyprus 

20.06.2019
BASIN BİLDİRİSİ
Hidrokarbon konusundaki çatışmanın tehlikeli şekilde tırmanması  
İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı 
federasyona bağlı kalmamızın gerekliliğini gösteriyor

Hidrokarbon konusunun, olumlu beklentilerle devam eden bir müzakere süreci olmadan, vahim sonuçları olacak
bir çatışmanın artmasına yol açacağına dair uyarılarımızı daha önce de tekrarlamıştık. Bu uyarılara rağmen, müzakere
sürecini yeniden düzenleme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış ve Kıbrıs şimdi, 1974’ten sonra yaşanan en kötü krizle
karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanında perde arakasında İki Toplumlu, İki Bölgeli Siyasi eşitliğe dayalı Federasyona
altenatif önerilerin tartışıldığı iddia edilmektedir. 
Bu tür tartışmalar Kıbrıs sorununun çözümünün temelini baltalamaktadır: müzakerelerin temelinin şeffaf olması, her
iki toplum liderinin tam katılımının sağlanması ve BM sürecinin rayından çıkmaması gerektiği yinelenmelidir. Perde
arkasında yapılan müzakereler kabul edilebilir değildir.
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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, mevcut gelişmelerin ardında gizlenen tehlikelerin ve barış ve uzun
vadeli istikrara yönelik tehdidin farkında olarak açıkça belirtmektedir: 

Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde hidrokarbonlar konusundaki gelişmeler, çatışma koşullarında1
devam edemez, çünkü bu, bir bütün olarak Kıbrıs halkının çıkarlarına doğrudan aykırı olacaktır. Herhangi
bir gelişme, Uluslararası Deniz Hukuku kapsamında kurulan ve dahil olan ülkeler arasında sınırları belirlenen
Münhasır Ekonomik Bölge içinde olmalıdır. Uluslararası hukuka ters düşen bir oldubitti yaratma teşebbüsü
içeren herhangi bir eylem durdurulmalıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i, Crans Montana’da ortaya koyduğu çerçeve2
temelinde, hiçbir tarafın önkoşulunu kabul etmeksizin yapılacak toplumlararası görüşmeler ile paralel olarak,
Kıbrıs ile ilgili Uluslararası konferansı derhal yeniden düzenlemeye çağırıyoruz.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun, siyasi eşitliğe dayalı İki Bölgeli, İki Toplumlu bir3
Federasyona destek vermeye hazır oldukları, yapılan araştırmalar ve  anketlerle belgelenmiştir. Her iki
toplumun liderleri de böyle bir temelde anlaşmaya varmak için seçilmişlerdir. Bu nedenle, Birleşmiş
Milletler’e bir bütün olarak Kıbrıs halkının isteklerini karşılamak üzere kesin adımlar atması için çağrıda
bulunuyoruz.

Mağusa’daki tellerle çevrili bölge, ilgili BM kararlarına dayanarak yasal sahiplerine iade edilmelidir.4
Gerekli tüm hazırlık faaliyetleri iki toplumlu bir bağlamda yapılmalı ve bölge, Kıbrıs sorunu çözüme ulaşana
kadar BM kontrolünde tutulmalıdır.

Biz sivil toplum olarak adada barışı savunmaya ve ülkemizin yeniden birleşmesi için mücadele etmeye kararlıyız.
Mevcut durumu gözden geçirmek ve eylemlerimizi bu yönde planlamak için 25 Haziran 2019’da bir genel toplantıda
buluşacağız.

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi 

26 Haziran 2019
Ortak Basın Açıklaması 

Kıbrıs sorunundan kaynaklanan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma ile ilgili yaşanan olumsuzluklardan biri
olan “geç doğum kayıt harcı” sorununda önemli bir gelişme yaşanmıştır. 

Kıbrıs cumhuriyeti vatandaşlığı sorunları ile ilgili olarak KTÖS ve KTOEÖS’ün ortak yürüttüğü mücadelede çok
ağır da olsa bazı gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerden bir tanesi de “geç doğum kayıt ücreti” ile ilgilidir.

Bilindiği üzere doğan çocukların kaydı için (zamanında) Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 15 gün içinde müracaat
etmeyenlerden 150 EURO geç kayıt harcı alınmaktaydı. Konudan muzdarip olan Sn. Serdar Atai, Kıbrıs Cumhuriyeti
Ombudsman’ına yazılı şikayette bulunmuş ve 35/24 nolu Mart 2017 tarihli on sayfalık olumlu görüş almıştır. Bu görüş
üzerine girişimlerine devam eden Sn. Serdar Atai’nin bu mağduriyeti bizim de verdiğimiz siyasi destekle Kıbrıs
Cumhuriyeti meclisinde bulunan siyasi partileri harekete geçirmiştir. Mecliste yapılan yasal değişlikle çocuğun
doğumundan itibaren 15 gün içinde kaydının yapılmaması durumunda alınan 150 EURO’luk geç kayıt harcı,
30 EURO’ya düşürülmüştür. Bu kazanımın yanında yeni doğan çocuğu Kayıt Dairesi’ne gösterme zorunluluğu
da kaldırılmıştır.

Bu önemli gelişme geç kayıt harcı yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne müracaat edememiş önemli sayıdaki Kıbrıslı
Türk’ün önünü açmıştır. Bu çerçevede, toplumsal bir kazanım için mücadeleyi sonuna kadar götüren Sn. Serdar Atai’ye
teşekkür eder, geç kayıt harcının yüksekliği nedeni ile başvuru yapamayan vatandaşlarımıza kayıt için başvurmaları
çağrısını yaparız.  

Saygılarımızla. 

Selma Eylem Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri
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18 Temmuz 2019
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi
Toplumlararası çatışmaların ve savaşın 60 yılı aşkın süredir mağduru olan insanlarımızı hatırlıyoruz!
Barışı savunmaya söz veriyoruz!

BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs sorununun çözümü için
yapılan müzakerelerin aşılmaz bir
çıkmazla karşı karşıya olduğu,

Kıbrıs Münhasır Ekonomik
Bölgesi’ndeki gerilimin artması ve
bunun öngörülemeyen sonuçlarını da
yanında getirebileceği,

Kıbrıs sorununun çözümü için
sonuna kadar yürüyecek bir siyasi
iradenin mevcut görünmediği, 

Kapalı Maraş’ın yerleşime
açılmasının gündeme alınması gibi,
olumsuz adımların atıldığı, 

Her iki toplumdan da milliyetçi söylemlerin özellikle bugünlerde arttığı bir zamanda; 

Bizim, gerek sevdiklerini kaybederek, gerek çatışma ve savaştan dolayı acılar çekerek, gerekse evlerinden edilip
ve göçe zorlanarak tüm bu yıllar boyunca acı çeken, bu adanın, yaşamın her kesiminden insanları olarak tek bir ortak
hayalimiz vardır: yeniden birleşmiş, barışçıl ortak bir ülkede yaşamak.

Her iki tarafın masum kurbanlarını hatırlamak için yan yana dururken, barışı yeniden inşa etmek, iki toplumun ve
de bu adanın tüm sakinlerinin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağımıza
söz veriyoruz.

Milliyetçiliğin ve şiddete geri dönüşün geçerli olmayacağını ilan etmek için bir araya geldik!

Bizler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i, Crans Montana’da ortaya koyduğu çerçeve
temelinde, hiçbir tarafın önkoşulunu kabul etmeksizin yapılacak toplumlararası görüşmeler ile paralel olarak, Kıbrıs
ile ilgili Uluslararası konferansı derhal yeniden düzenlemeye çağırıyoruz.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs 

Destekleyen Örgütler:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN 
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6 Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
7 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
8 Cyprus Writer’s Union
9 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
10 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
11 Movement for a Federal Cyprus
12 Proodeftiki Primary School Teachers movement
13 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
14 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
15 İskele Citizens Initiative
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16 Municipal Workers Trade Union - BES
17 Socialist İnitiative
18 United Democrats Youth organization
19 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims   

of 1963-74 events - Together We Can 
20 Epilogi Limassol cultural movement
21 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
22 Peace Association
23 New Cyprus Association 
24 Left Wing
25 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
26 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
27 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
28 BASIN-SEN 
29 BARAKA Cultural Group
30 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
31 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
32 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
33 Cyprus Youth Platform
34 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
35 Cyprus Reunification Movement
36 German-Cypriot Forum
37 Workers Democracy
38 NGO Support Centre
39 IKME Sociopolitical Studies Institute
40 Hands across the Divide
41 Association of Historical Dialogue and Research
42 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
43 Stop the War Coalition
44 Kontea Heritage Foundation
45 GAT -Gender Advisory Team
46 Cyprus Academic Dialogue
47 Turkish Cypriot Businessmen Association  
48 Famagusta Our Town
49 Cyprus Sustainability Institute
50 Famagusta Initiative
51 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
52 Bicommunal Kyrenia Initiative
53 INVEST IN EDUCATION
54 Enorasis sociocultural club
55 Post Research Institute
56 HASDER
57 HAZINE-SEN
58 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
59 Cyprus Song Association - KIBHAD
60 The Management Centre of the Mediterranean
61 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
62 Feminist ATÖLYE
63 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
64 MAGEM
65 Dayanışma - Solidarity
66 KLIIR
67 Cyprus Association of Social Psychology
68 OPEK - Association for Social Reform
69 Larnaca for Solution - Reunification Movement
70 Unite  Cyprus Now!
71 New Cyprus Party   YKP
72 United Cyprus Party BKP
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73 Cypriots’ Voice
74 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
75 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
76         Publishers Trade Union

24/07/2019
Ekmeğimize, İşimize, Sosyal ve Kültürel Yapımıza, 
Kurumlarımıza, Dinimize, Dilimize, Eğitimimize,
İRADEMİZE
El Uzatanlara ve İşbirlikçilerine Asla İzin Vermeyeceğiz

Kıbrıslı Türklerin ekmeğinin küçültülmesi, sosyal ve kültürel yapısının dönüştürülmesi ve tüm kurumlarının ele
geçirilip valilikle yönetilmesi hedefiyle, kurdurulan kukla hükümete imzalattırılan protokol Kıbrıslı Türklerin yok
sayılması, varlığının, iradesinin ortadan kaldırılması demektir. 

Asla kabul etmiyor, hak gaspı, bilimsel laik eğitimi, kamusal hizmetleri tamamen bitirip tüm devlet kurumlarına
elçilikten memur atamasının artırılmasıyla, Anayasamızın yok sayılarak koordinatörlük atama planıyla Kıbrıs Türk
Toplumunu tahakküm altına alarak yok etmeyi amaçlayan bu hamleye karşı mücadeleyi sonuna kadar, toplumumuza
ihanet edenlere rağmen sürdüreceğimizin bir kez daha altını çizeriz. 

Adadaki bölünmüşlüğü işbirlikçileriyle, kukla hükümetleriyle kalıcı hale getirmeye çalışan AKP,  Kıbrıslı Türkleri
yok etme politikalarını sürdürürken,  Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetindeki hakları üzerinden hak iddia ederek
Akdeniz’de savaş çığırtkanlığı yapmakta, sadece tüm ada halkının değil bölgedeki tüm insanlığın can güvenliğini
tehlikeye atan baş aktörlerden biri olmaktadır.

Bu duruma pasif uyarılar yapan AB, BM ve tüm uluslararası camianın, yaşanacak sıcak savaşın, önlenmediği
takdirde, sadece Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerini değil tüm dünyayı etkileyeceğinin farkında olmaları gerekir.

AKP’nin Kıbrıslı Türkler üzerinden oynadığı oyunlara son vermesi, 
ülkemizde sağlanacak çözüm ve barışın sadece Kıbrıslı Türklerin varlığı ve 
can güvenliğini değil, tüm dünya barışını sağlayacağını bir kez daha ortaya koyar, adamızda çözüm ve barış

için gerekli girişimleri yapmak üzere 
tüm ilgili taraflara çağrı yaparız.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

30.07.2019
BASIN AÇIKLAMASI
Yunanistan Başbakanı Sn. Kyriakos Mitsotakis ile Görüşme

Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifinin geniş bir heyeti, 29 Temmuz 2019 tarihinde Yunanistan Başbakanı
Sn. Kyriacos Mitsotakis ile Kıbrıs ziyareti sırasında bir araya geldi. Toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sn. Nicos
Dendias ve diğer Yunanistan Delegasyonu üyeleri de hazır bulundu.

Heyet toplantıda, iki toplumlu barış inisiyatifinin 2009 yılında kuruluşundan bu yana geçen yıllardaki karakterini
ve işlevi hakkında kısaca bilgi vererek eylemlerinin asıl amacının Kıbrıs’ın iki toplumlu, iki bölgeli federasyonda
siyasi eşitlikle yeniden birleşmesi olduğunu belirtti. 

Toplantıda dile getirilen ana konular şunlardır:
1. Toplumlararası görüşmelerin mevcut çıkmazı ve statükonun devamından doğan tehlikeler
2. Bölünmüşlüğün her iki tarafındaki belirli güçlerin ve politikacıların, yavaş yavaş çözüm temelini zayıflatma

girişimleri, böylece devam eden çıkmazın sonucu olarak iki devletli bir çözüme yol açılması eğilimi. 
3. Acil olarak, BM GS Antonio Guterres tarafından herhangi bir ön koşul olmaksızın düzenlendiği şekilde

Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın yeniden toplanması ihtiyacı. Liderler, GS tarafından belirlenen 6 noktaya açıkça
cevap vermek zorundadır ve  Sn. Gutteres’in sunmuş olduğu, mevcut garantör sisteminin yerine geçebilecek Uygulama
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Anlaşmasının masaya konmasına izin vermelidir.  
4. Siyasi eşitlik konusu, bir anlaşmaya varılmasında temel olarak vurgulandı. Masaya yeni fikirler koyma girişimi,

süreci uzun bir vadeye sürükleyerek tümüyle bitirmeyi hedeflemektedir. 
5. Kıbrıs çevresinde durumu çökertecek yeni gelişmeler yer almaktadır: Türkiye hâlihazırda Kıbrıs’ın Münhasır

Ekonomik Bölgesinde sondaj çalışması yapmaktadır ve ilgili BM kararlarına aykırı olarak Mağusa kapalı şehri açma
yönünde girişimler yapılmakta ve kararlar alınmaktadır. 

6. Kuzey’de Türkiye’den yeni iş gücünün akın etmesi, ayrıca Kuzey’de her geçen gün yaşanan gelişmelerle Kıbrıs
Türk Toplumunun varoluşuna yönelik tehdit oluşturan yeni koşullar, ekonomik, kültürel, eğitimsel müdahaleler,
kademeli olarak siyasi iradenin Kıbrıslı Türklerin elinden alınması girişimleri sürekli olarak dile getirilmektedir. 

7. Sn. Mustafa Akıncı’nın hâlâ iktidardayken bir çözüme ulaşma zorunluluğuna dikkat çekilerek, bu sorunun tüm
süreç için temel olduğu vurgulandı.

8. İki toplumun bir anlaşmaya varılması için işbirliği yapması esastır.

Yunanistan Başbakanı, Garantör Devlet başkanı olarak:
• Elinden gelenin en iyisini yapmaya ve BM GS ile Güvenlik ve Teminatlar konularında istişare sürecine katılmaya

davet edilerek konuyla ilgili GS fikirlerinden tam anlamıyla faydalanarak teklif edilen yeni Uygulama Antlaşması’nın
esaslı bir şekilde tartışılmasının sağlanması talep edildi. 

• Toplumlar arası müzakereleri sürdürme sürecini kolaylaştırmak ve en kısa zamanda Uluslararası Kıbrıs
Konferansının yeniden düzenlenmesi için kişisel etkisini kullanması istenmiştir.

Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini
isteyen tüm güçlerle birlikte çalışıp işbirliği yapacağı bir gelecek umudu taşındığını, bunun herkesin yararına olacağını,
daha da önemlisi tüm bölgeye Barış ve İstikrar getireceğini belirtti. 

Başbakan, İki toplumlu delegasyon ile diyaloğa girme olanağından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve örgütler
platformu tarafından yapılan çalışmalar için minnettarlığını dile getirdi. Yakın gelecekte olumlu gelişmelere yönelik
dileğini belirterek, maalesef mevcut koşulların bir çözüme ulaşma yönündeki olasılığı daha da zorlaştırarak gelişmeye
devam ettiğini belirtti.

PRESS RELEASE
Meeting with the Greek Prime Minister Mr.Kyriacos Mitsotakis 
A broad delegation of the Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus has met (29/07/2019) with the Prime

Minister of Greece Mr. Kyriacos Mitsotakis on the occasion of his visit to Cyprus. The Greek Minister of Foreign
Affairs, Mr. Nicos Dendias and other members of the Greek Delegation were also present at the meeting.
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The delegation briefly outlined the character and function of the Bi-communal Peace Initiative over the years since
its inception in 2009 with the main thrust of its actions being to promote the Reunification of Cyprus in a  Bi-communal,
Bi-zonal Federation with political equality.

The key issues raised at the meeting were as follows:
The dangers rising out of  the current deadlock regarding the Inter-communal talks and  the continuation of the

status quo
The attempts of certain forces and politicians on both sides of the divide to gradually undermine the basis of Solution

thus leading to a two state solution as a result of the continued impasse. 
The need to reconvene on an urgent basis the International Conference on Cyprus   in the manner set out by the

UN SG Antonio Guterres without any preconditions. The Leaders have to respond clearly to the 6 points set out by the
SG allowing Mr Gutteres to put on the table his proposed Implementation treaty that will be a viable replacement of
existing system of guarantees. 

The issue of political equality was underscored as fundamental to reaching an agreement. The  attempt to put on
the table new ideas will drag the process far too long tending to kill the whole process.

The new developments around Cyprus that consist a deterioration of the situation: Turkey is already drilling in
Cyprus EEZ and there are attempts and decisions to open the closed city of Famagusta contrary to the UN relevant
resolutions  

The developments related to the North that is being flooded with new labour from Turkey as well as the new
conditions in the North that are evolving day after day and consist a threat to the existence of the Turkish Cypriot
Community. Economic, cultural, educational  and a  gradual shift of political power from the hands of the Turkish
Cypriots is being constantly noted.

The urgency of reaching a Solution while Mr.Mustafa Akinci is still in power was noted, stressing  that this issue
is fundamental to the whole process.

The cooperation of the two communities to achieve a settlement it is fundamental.
The Greek Prime Minister, as the head a Guarantor State: 
was invited to do his utmost and engage in the process of consultation with the UN SG on the issues of Security

and Guarantees making full use of the SG ideas on the issue, ensuring that the proposed new Treaty of Implementation
is properly discussed

was asked to exercise his personal influence to facilitate the  process for resuming the Inter-communal talks and
reconvening the International Conference on Cyprus the soonest. 

The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus underlined that it would be looking  forward to a future where
Greece, Turkey and Cyprus will be working and cooperating together with all forces that want the reunification of
Cyprus that is going to be for the benefit of all and more importantly for Peace and Stability in the whole region.

The Prime Minister expressed his gratitude for the chance he had to engage in a dialogue with the Bi-communal
delegation and expressed his appreciation for the work done by the platform of organisations. He expressed his wish
for positive developments in the near future indicating that unfortunately conditions on the ground continue to evolve
making the prospect of a solution more difficult.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak “Çözüm, Birleşme ve Barış” Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak “Çözüm, Birleşme ve Barış” talebiyle Lokmacı geçiş
noktasına 8 Ağustos 2019 tarihinde yürüyüş düzenlenerek ortak barış mesajı verildi.

Kıbrıs’ın güneyindeki Elefteria
Meydanı’ndan Ledra Sokağı’na,
kuzeyde ise aynı saatte Kuğulu
Park’tan Lokmacı geçiş noktasına
yürüyüş düzenlendi.

Federal Kıbrıs, barış ve işbirliği
mesajları verilen ortak eylemimizde,
liderlere de müzakerelerin yeniden
başlatılması ve tek Kıbrıs’ta
birleşme çağrısı yapıldı.

Eylemde, Yunan adasında
hayatını kaybeden, Kıbrıslı
barışsever Natalie Christopher için
de saygı duruşunda bulunuldu.
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İki toplum Lideri Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadies’e ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mesaj
Çözüm-Yeniden Birleşme-Barış
Lefkoşa ara bölgede 8 Ağustos 2019’da biraraya gelen Sivil Toplum’dan Ortak Deklarasyon

Bir kez daha burada Lefkoşa’daki Ara Bölge’de bir araya gelen Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve de Kıbrıs’ta
yaşayan diğer toplumların üyeleri olarak bizler, Crans Montana Uluslararası Konferansı’ndan bu yana müzakere
sürecindeki mevcut çıkmaz konusunda ve de bunu takip eden süreçte, doğal gazın çıkarılması ile ilgili ülkeler arasında
tırmanan gerilimden dolayı  derin endişe duyuyoruz. Son 2 yılda hiçbir ilerlemenin sağlanamaması, bölünmeyi
derinleştirme ve çatışmayı tırmandırma tehdidiyle bizi karşı karşıya getirirken, doğal gazın çıkarılması süreci ve Mağusa
kenti ile ilgili olarak yeni bir ‘oldubitti’yi de beraberinde getirmektedir.

Crans Montana’da tarafların kalıcı bir Çözüm için stratejik bir Anlaşma hedefine doğru son turu da tamamlayacak
bir konumda olmalarına rağmen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından önerilen Çerçeveyi, çözüme
dönüştürecek şekilde kullanma konusunda başarısız olmaları, bizlerde ciddi bir hayal kırıklığı ve kaygı yaratmıştır.
Ne yazık ki, son iki yıl hiçbir ilerleme olmadan, zamanı ve enerjiyi boşa tüketerek geçmiş ve bu süre Kıbrıs’ın
insanlarının inançlarını boşa çıkarmıştır.

Toplum liderleri Akıncı ve Anastasiades’in 9 Ağustos Cuma günü yapacağı görüşme öncesinde, Kıbrıs’ta yaşayan
toplumların insanları olarak bugün burada, ara bölgede biraraya geldik.

Beyan ederiz ki:
Ülkemizi yeniden bir araya getirecek ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek sağlayacak tek çözüm olan ve

siyasi eşitliğe dayanan İki toplumlu, İki Bölgeli Federasyonun desteklenmesinde kararlıyız.
Üzerinde uzlaşmaya varılan herhangi bir anlaşma ancak Kıbrıs halkının çözümü kalıcı kılmak için ortaya koyacağı

kararlı çabalarla sürdürülebilir olacaktır. Vurgulamak isteriz ki, yeniden birleşme ile birlikte gelecek olan barış ve
refah, karşılığında yapacağımız fedakarlıklardan çok daha önemli görülmelidir.

Talep ederiz ki:
İki Lider, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin önerdiği Çerçeve dahilinde hiç bir ön koşul olmaksızın çalışmayı

kabul etmeli ve bekleyen 6 konu ile ilgili ayrılıkları uzlaştırıp anlaşmanın önünü açacak net öneriler ortaya koymalıdır. 
Önerilen yeni Uygulama Anlaşmasının yapıcı kullanımı, Garantiler ve Güvenlik konularındaki ayrılıkları

uzlaştırmak için uygun bir seçenek olarak görülmelidir.
Crans Montana’ya kadar elde edilen ilerleme de dahil olmak üzere, herhangi bir konu üzerinde bugüne kadar elde

edilen yakınlaşmaya, herkes tarafından saygı gösterilmelidir. Siyasi eşitlik ve hali hazırda üzerinde yakınlaşma
kaydedilen dönüşümlü başkanlık, ağırlıklı ve çapraz oylama ve tüm Bakanlar Kurulu kararlarında Kıbrıslı Türklerin
olumlu oyu ile ilgili konulara özel önem verilmelidir. Toprak ve haritaların düzenlenmesine ilişkin kaydedilen
ilerlemeye de saygı gösterilmelidir. Yakınlaşma sürecinde görüşülen  ¼ nüfus oranına karşılıklı olarak saygı
gösterilmelidir.

Vurguluyoruz:
Derhal ve gecikmeksizin toplumlararası görüşmelerin başlatılması ve Guterres Çerçevesine dayanan Uluslararası

Kıbrıs Konferansını bir araya getirme gerekliliği mevcut hidrokarbon konusu, Mağusa konusundaki belirsizlik ve diğer
ilgili sorunların yayılması için esastır. Türkiye’nin, Kıbrıs ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki Uluslararası
Deniz Yasası’na aykırı tek taraflı eylemleri sona ermelidir. 

Kıbrıs Türk toplum liderinin - ve konuyla ilgili teknik danışmanlarının herhangi birinin - müzakere sürecinin
yeniden başlamasıyla, Kıbrıs doğal gaz alan geliştirme projeleriyle ilgili olan tüm konularda gizlilik içinde düzenli
olarak bilgilendirilme hakkına saygı gösterilmelidir. Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde, gaz ile ilgili gelişmeler, tüm
Kıbrıslıların birleşik bir ülkede faydalarından birlikte yararlanabileceği bir barış katalizörü olabilir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Mağusa Kararları uygulanmalı ve öncelikli olarak BM yönetimi altında
olacak iki toplumlu çalışma komiteleri kurulmalıdır.

Kararlıyız:
1.  İki lider Sayın Anastasiades ve Sayın Akıncı’nın, bu en kritik kavşakta kararlı olarak ve herhangi bir gecikme

veya duraklama olmadan, mevcut çıkmaz ve buna bağlı krizler kontrolden çıkmadan önce müzakere sürecini yeniden
başlatmak için gerekli siyasi iradeyi göstermelerini talep ediyoruz. Bu doğrultuda, tüm tarafların güvensizlik iklimi
geliştirmekten kaçınmaları, ve barış kültürünü geliştirmeye yönelik aktif olarak çalışmaları beklenmektedir.

2. Çözüm, yeniden birleşme ve barış için bir anlaşmaya varma hedefine sıkı sıkıya bağlıyız ve bu hedefimize
ulaşana kadar sonuna dek mücadele edeceğiz.

Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi
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A message to the two Leaders, Mr. Anastasiades and Mr. Akinci, 
and the UN SG, Mr. Guterres
Solution-Reunification-Peace
Resolution of open meeting of Civil Society on the buffer zone in Nicosia 
on this 8th day of August, 2019

We are gathered here again at the buffer zone in Nicosia, Greek Cypriots, Turkish Cypriots and members of other
communities in Cyprus, all deeply concerned about the current stalemate in the negotiation process since Crans Montana
International Conference and ensuing escalation in relations regarding the gas extraction. The absence of progress over
the last 2 years is threatening to deepen the division, to escalate the conflict and bring about new fait accompli relating
to the processes on gas extraction and  the city of Famagusta.

We are deeply disappointed and concerned that at Crans Montana the sides were well positioned to cover the last
lap towards the target of a strategic Agreement for a permanent Solution but instead failed to make good use of the
Framework proposed by the SG of the United Nations. Unfortunately, two years have gone by without any progress,
wasting time and energy and failing the people of Cyprus.   

On the eve of the meeting of the two Leaders, Mr. Anastasiades and Mr. Akinci, on the 9th of August, 2019, we
come together  here on the buffer zone, citizens from all communities in Cyprus,  

To Declare that:

We stand firm in support of a Bi-communal Bi-zonal Federation based on political equality as the only viable
solution that would reunify our Country and ensure a peaceful future for the generations to come.

Any settlement agreed can only be viable if it is based on the strong commitment of the people of Cyprus to make
it work, emphasising that the compromises we need to make are far less important than the peace and prosperity that
will come with reunification.

To Demand that:

The two Leaders should accept without any preconditions to work within the  Framework as proposed by the SG
of the United Nations and provide clear proposals on all 6 outstanding issues  that can bridge the gap and lead to an
Agreement. 

Constructive use of the proposed new Treaty of Implementation should be made as a viable option to bridge the
gap on the Guarantees and Security issues.

Convergence achieved to date on any chapter should be respected by all, including progress made towards that
end, up to Crans Montana. Particular emphasis needs to be put on the issues related to political equality and the
convergence already recorded on the question of rotating presidency, weighted cross voting and the positive Turkish
Cypriot vote in all Council of Ministers decisions. The progress made on territory and the tabling of maps should also
be  respected.

The critical convergence of 1:4 on citizenship should be equally respected.

To Underscore that:

The need to immediately and without delay reconvene the Intercommunal Talks and the International Conference
on Cyprus based on the Guterres Framework is fundamental to diffusing the current crisis on the Hydrocarbon issue,
the Famagusta question and other related issues.

The unilateral actions of Turkey around Cyprus and within the Cyprus EEZ in contravention to the International
Law of the Sea should end.

The right of the Turkish Cypriot leader – and any of his technical advisors on the issue -   to be properly informed
in confidence on all issues related to the Cyprus gas field development  projects should be respected following the
reconvening of the negotiation process. Gas development in a process of resolving the Cyprus problem can be a catalyst
for peace with all Cypriots sharing the benefits in a reunified country.

The United Nations Security Council Resolutions on Famagusta should be implemented and appropriate bi-
communal working committees under the UN direction should be set up as a matter of priority.

To Resolve that
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The two Leaders, Mr. Anastasiades and Mr. Akinci  at this most critical juncture are asked that they decidedly  and
without any delay or stalling demonstrate the necessary political will to put back on track the negotiation process before
the current stalemate and related crisis gets out of hand. Towards that end all parties should refrain from cultivating a
climate of mistrust but are expected to engage actively in developing a culture of peace. 

As the aim to achieve an agreement for solution, reunification and peace is firmly within our grasp, we will struggle
without rest until our goal is achieved.

The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak Kıbrıs Türk Toplumu Lideri 
Sayın Mustafa Akıncı ile görüştük

20 Eylül 2019 Cuma günü
Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu
Barış İnisiyatifi olarak Kıbrıs
Türk Toplumu Lideri Mustafa
Akıncı ile bir toplantı
gerçekleştirdik.

Toplantıda Kıbrıs Türk
Lideri Sn. Akıncı ile Kıbrıs
sorununun mevcut durumu
hakkında görüş alışverişinde
bulunup, Kıbrıs’ın yeniden
birleşmesi hedefi çalışmalarına
verdiğimiz destek vurgulandı.
İnisiyatif olarak BM kararlarına
ve liderler arasında Crans
Montana’ya kadar varılan
mutabakata desteğimiz dile
getirildi. Siyasi eşitlik ve Kıbrıs Türk Toplumunun  etkin katılımı ile iki toplumlu, iki bölgeli, Federasyon temelinde
Kıbrıs sorununun çözümüne İnisiyatif olarak verilen desteğin teyitinde bulunuldu. Toplantıda, BM Genel Sekreterine
göre toplumlar arası müzakerelerin yeniden başlatılmasına ve çözüme yönelik yolu açacağına dair önem teşkil eden
Referans Şartları üzerinde iki lider arasında yakında bir anlaşmaya varılması talebimiz de yinelendi.

14/10/2019
BARIŞ VE VAROLUŞ MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

ABD’ye karşıymış gibi duran, oysa Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren büyük Ortadoğu projesinin baş aktörlerinden
olan AKP  Türkiye’sinde savaşa hayır diyen akademisyenler, gazeteciler, aydınlar suçlu sayılmakta, hapse atılmakta,
kendinden olmayanlar ya terörist ya da vatan haini  ilan edilmekte, özgürlükler hiçe sayılarak baskıcı faşist bir düzen
yaratılmış bulunmaktadır.

‘Haklı savaş’ denilerek Türk halkının ve diğer halkların alet edilmesiyle yaşatılanlar  kan ve gözyaşı yanında masum
insanların hayatlarını, vatanlarını, geleceklerini, zenginliklerini kaybetmelerine neden olmaktadır. ABD’nin savaş ve
yayılmacı politikalarının bir parçası haline gelinirken asker, sivil, çocuk ölümleri üzerine ‘güvenlik’ tartışmak ise büyük
bir çelişki yaratmaktadır.

İnsanlık tarihi savaşlarla doludur.  Soykırımlarla, işkencelerle, her türlü şiddetle, kayıplarla, yıkımlarla, göçlerle,
deniz kıyılarına vuran cansız çocuk bedenleriyle tanıdığımız savaşın çirkin yüzü insanlığa hep acı getirmiştir. 

Yakın tarihimizde Avrupa’da yaşanan, yıkım ve çöküntü getiren  savaşların sonrasında Avrupa istikrarı barışla
Avrupa Birliği ve işbirliğiyle yakalamış, farklı kültürlere, dinlere ve yaşam tarzlarına ‘Demokrasi’ ile yer vermiştir.
Bu sayede güvenlik sorununu aşmış, sınırları kaldırmıştır.

Kıbrıs Türk halkına, liderine, haklarına, demokrasisine sürekli müdahale eden anlayış kabul edilemezdir.
Unutulmamalıdır ki bugün bahsedilen çıkarların birçoğu Kıbrıs Türk halkının yıllardır bu adada ortaya koyduğu onurlu
direnişi ve mücadelesiyle varlığını devam ettirmesi sayesindedir.

344



Bugün tehlikeli bir şekilde Kıbrıs Türk halkını din, etnik köken, yavru olarak kategorize eden, bölen, haklarını,
varlığını yok sayan anlayış bu ülkede aykırı ya da farklı her sesi kısma sevdasına düşmüş  ve Türkiye’de ne yaratılmışsa
buraya da empoze etme çabasına girişmiştir. Bu bir kutuplaştırma, çatıştırma siyasetidir. AKP ve Erdoğan bundan
beslenmektedir

Kıbrıs’ı bölmek için çaba sarf edenler, bizlere sistematik saldırı ve asimilasyon politikaları uygulayanlar ve
işbirlikçileri, bilin ki verdiğimiz barış ve varoluş mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.  Savaşın çirkin yüzünü
çocuklarımızın  görmemesi için, ‘barış’ için sonuna kadar direneceğiz.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

13.11. 2019
BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Türkiye’nin, Suriye topraklarında başlattığı “Barış Pınarı Operasyonu”
hakkında yaptığı açıklama, Kıbrıs Türk Toplumunun genelinin düşüncesini yansıtmaktadır. Bu bağlamda Sayın
Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin sesi ve vicdanı olmuştur.

Bu insancıl düşünceye dahi tahammülü olmayan ve herkesin, her koşulda Türkiye Hükümetlerinin attıkları adıma
itaat etmesi isteyen kesimin, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik hakaretleri, tehditleri ve haddini aşan yorumları
tarafımızca kabul edilemezdir. Sayın Akıncı’ya yapılan her hakaret, onu seçen ve liderliğini yaptığı Kıbrıs Türk
Toplumuna yapılmış sayılmaktadır. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması gayet açık ve nettir. Hiçbir Kıbrıslı Türk,
Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine zarar gelmesini istemez. Kıbrıslı Türk Lider Akıncı da, bizler de
sadece bu sorunun çözümünün kan dökerek değil müzakere ederek çözüleceği görüşünü ortaya koyuyoruz.  

Sendikal Platform olarak her daim “savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz” ilkesini ortaya koyduk, koymaya
da devam edeceğiz. Ayrıca bu yönde de mücadele vermeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü coğrafyamızda yaşanan
çatışma ortamının ancak barış müzakereleriyle sona ereceği görüşündeyiz.

Saygılarımızla
Sendikal Platform

18/11/2019
Faşizme HAYIR, Barışa EVET !

Dünya tarihine bakıldığında insanlığın faşizmden, faşist diktatörlerden çok acılar çektiği görülür. Hangi milliyet,
etnik köken, ya da dinden olursa olsun faşizm şiddet, savaş, kan, gözyaşı, acı paydasında birleşir. 

Ülkemizde de faşist eylemler ya da söylemler müzakere sürecini provoke etmek için zaman zaman hortlamakta ya
da hortlatılmaktadır. Düşünce ve ifadelerinden dolayı katledilenlerin faillerini, yayınladığı karikatür nedeniyle gazete
taşlayanları, linç girişiminde bulunanları, çizdiği karikatür ya da yazdıkları nedeniyle sanatçı, yazar ve gazetecileri
hedef gösterenleri kınadığımız gibi ELAM’ın bayrak yakmasını ve diğer ırkçı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, kin ve nefret
içeren tüm eylem ve söylemleri kınıyoruz. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, bu anlayışların siyasi parti görünümünde olmaları, legal ve meşruymuş gibi
sistemin bir parçası yapılmaları kabul edilemezdir. 

Faşizm nerede olursa olsun cerahattir 
dir!
Bu provokasyonlarla birlikte algı operasyonları sürdürülerek iki toplum arasındaki gerginliği tırmandırma, çözüm

ve barıştan uzaklaşarak bölünmüşlüğü kalıcılaştırma, mevcut statükonun devamını sağlayarak bundan nemalanmayı
sürdürme hedeflenmektedir. 

Ne güneydeki ne de kuzeydeki faşistlerin provokasyonlarla toplumlarımızı bölmesine ayrıştırmasına izin

345



vermememiz, ülkemizin yeniden birleşmiş, özgür ve demokratik bir ülke olması için, kalıcı barışın sağlanması ve barış
kültürü oluşturulması için toplumsal mücadeleyi artırmamız gerekmektedir. 

Unutulmamalıdır ki tırmandırılan gerginlikler savaşlara yani acı, kan, gözyaşına neden olur.
Oysa gelecek nesillerimize verdiğimiz söz çözüm ve kalıcı barış olmalıdır.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

22 Kasım 2019
İKİ TOPLUMLU HAREKET BARIŞ VE YENİDEN BİRLEŞME İÇİNEYLEM

Eylem Programı:22 Kasım Cuma 2019
15.30 Kuğulu Parkta toplanma Kıbrıstürk liderliğinin ofisine yürüyüş.•
16.00 Kıbrıslıtürk Lider sn. Akıncının ofisinde toplanma ve ortak deklerasyonun verilmesi.•
17.00 Lokmacı kapısında toplanma ve Başkanlık Sarayına  yürüyüş•
18.00 Başkanlık sarayı dışında toplanma ve sn.Anastasiyadise deklerasyonun verilmesi.•
Kültürel etkinlik.•

Barış ve Çözüm için iki toplumlu kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi

İki toplumlu barış yanlısı örgütler olarak 22 Kasım
2019, Cuma günü, 25 Kasım Berlin görüşmesi
öncesinde liderlere destek amaçlı bir yürüyüş
düzenlenerek, toplum liderleri Sn. Akıncı ve Sn.
Anastasiades’e çözüm ve barış taleplerimizi içeren
mektup ilettik.

Mektubun tamamı:
Kıbrıs Türk  ve Kıbrıs Rum Toplumu liderleri
Sn. Mustafa Akıncı ve Sn. Nicos Anastasiades,

Ekselansları,

İki toplum liderinin Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri ile 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirecekleri
buluşma Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlaması için önemli bir fırsatı teşkil etmektedir. Bu nedenle de
Kıbrıs’ın geleceği açısından çok önemlidir.

CransMontana’da görüşmelerin kesintiye uğramasından sonra Kıbrıs sorunu kısır bir durgunluk içerisindedir ve
bu durum adanın taksiminin kesinleşmesi açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır.

İnancımız Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin,
Kıbrıslıların geçmişin şiddetini, milliyetçilik ve
hoşgörüsüzlüklerini geride bırakıp kesin bir biçimde
gömebilecekleri ve gömmeleri gerektiği yönündedir.
Kıbrıs’ımız bölünmeyecek kadar küçük, ancak
hepimizi sığacak kadar da büyüktür.

25 Kasım buluşması öncesinde iki toplumun
liderlerini gerekenleri yapmaya, sürecin kesintiye
uğradığı yerden mümkün olan en kısa zamanda
anlaşmaya varma hedefiyle devamı için istek ve
kararlılıkla karar vermeye çağırıyoruz. Liderler
BM’nin iki bölgeli iki toplumlu çözüm hakkındaki
kararlarına, CransMontana’da BM Genel Sekreteri
Sn. Guterres’in sunduğu çerçevenin zeminine bağlı
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kalmaya devam ettiklerine Genel Sekreteri ikna etmeli
ve bilinmezliğe, belirsizliğe, zıtlaşmaya ve sonuçta
ülkenin taksimine kapının açılmasına izin vermemeleri
için cesaret ve sorumlulukla davranmalıdırlar.

İki lideri Kıbrıs’ı bütün evlatlarının ortak vatanı
kılmaya, yeniden birleşmiş ve barışçıl bir Kıbrıs
vizyonuna bağlı kalmaya çağırıyoruz.

Aynı zamanda yeni çaba öncesinde bütün ilgili
yabancı güçlerin Kıbrıs halkının tümünün yeniden
birleşmiş bir vatanda yine barış içerisinde yaşama
arzusuna saygı göstermeleri ve Kıbrıs halkının gerçek
çıkarlarına hizmet edecek gelişmelere katkıda
bulunmaları talebini dile getiriyoruz. Böylesi bir şey

bütün Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın yararına
olacaktır.

Bu kitlesel etkinliği birlikte organize edenler ve
bu metni imzalayanlar olarak biz Birleşmiş Milletlerin
ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun
siyasi eşitliğini, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın,
tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için iki

bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü, iki toplumun
haklarına saygı gösterecek bütün Kıbrıslıların çıkarlarına
hizmet edecek bir çözüm hedefine bağlılığımızı bir kez
daha vurgulamak istiyoruz.

Müzakerenin bu kritik anında mantığın, yeniden
birleşmenin, barışın ve umudun sesinin net ve güçlü bir
şekilde duyulması için herkesi bu kitlesel iki toplumlu
etkinliğe katılmaya çağırıyoruz.

Umudu canlı tutalım ve Kıbrıs’ta barışın
engellenemeyeceğine inancımızı güçlü bir şekilde
haykıralım.

Cyprus Turkish Teachers Trade Union –  KTÖS, Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS,
Customs Workers Trade Union   – GÜÇ-SEN,  EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN, Turkish
Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS, Pancyprian Federation of Trade Unions PEO, Revolutionary Workers
Union Federation Dev- İŞ, AKEL, CTP, TDP, TKP, YKP, BKP, EDON, POGO, EKA, State Workers Trade Union-
ÇAĞ-SEN, Cyprus Writer’s Union, Cyprus Publisher’s Association – KYa B, Movement for a Federal Cyprus,
Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Secondary School Teachers movement, United Turkish
Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, İskele Citizens Initiative, Municipal Workers Trade Union – BES,
Socialist İnitiative, United Democrats Youth organization, Together We Can ! Bi-communal Initiative of Relatives of
Missing Persons and Victims   of 1963-74 events, Epilogi Limassol cultural movement,  Symfiliosi / Uzlaşma /
Reconciliation, Peace Association, New Cyprus Association, Left Wing, Association of Turkish Cypriot Artists and
Authors, Bi-communal Choir For Peace in Cyprus, Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ, Publishers Trade
Union – BASIN-SEN, BARAKA Cultural Group, Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN, Turkish Cypriot
Association for Democracy (London), Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES, Cyprus
Youth Platform, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification Movement, Culture
movement, Doctors for cyprus, German-Cypriot Forum, Workers Democracy, 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, GAT -
Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue, Turkish Cypriot Businessmen Association, Famagusta Our Town,
Cyprus Sustainability Institute, Famagusta Initiative, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, Bicommunal
Kyrenia Initiative, INVEST IN EDUCATION, Enorasis sociocultural club, Post Research Institute, HASDER,
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HAZINE-SEN, Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN, Cyprus Song Association –
KIBHAD, The Management Centre of the Mediterranean, Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association, Feminist
ATÖLYE, Cyprus Turkish Building Contractor’s Association, MAGEM, Dayanışma – Solidarity, KLIIR, Cyprus
Association of Social Psychology, OPEK – Association for Social Reform, Larnaca for Solution – Reunification
Movement, Unite  Cyprus Now!, Cypriots’ Voice, Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ’74, People’s
Peace Platform for Unıted Cyprus (London) Barış Derneği, Sol Hareket

16/12/2019
Irkçılığa Hayır ! Üslere ve Savaşa Hayır !

Küçücük adamız tarih boyunca birçok savaş görmüş insanlarımız acı, gözyaşı, kayıp, yıkım yaşamıştır. Yaşanan
tüm bunlar barışın değerini ve barış için tüm gücümüzle mücadele gerekliliğini bizlere öğretmiş olması gerekirken
hala daha adamızın güneyinde de kuzeyinde de mevcut statükonun devamını sürdürmeye çalışanlar savaşa neden
olacak söylemler, uygulamalar, politikalara devam etmektedir. 

Bu bağlamda, IGCSE Türkçe sınav birincisi çocuğumuzu kökeninden dolayı güneye geçirmemenin mazereti
veya yasal sınırları gerekçe yapılamaz, yapılmamalıdır.

Güvenliği silahlanmada, ırkçılığa dayanan milliyetçilere taviz vermede gören Rum hükümeti ve AKP
hükümetlerini ve yerel işbirlikçilerini şiddetle kınarken, ihtiyacımız olanın barışa giden yol olduğunun ve bunun
farklılıklara saygı, hoşgörü, yakınlaşma ve anlayışla sağlandığının, askeri üslerin konuşlandırılmasıyla
sağlamanın mümkün olmadığının bir kez daha altını çizeriz. 

Akdeniz’de ve adamızın çevresinde doğalgaz konusundan yaşanan gerginliğin savaş olasılığını artırdığı bugünlerde
Geçitkale havaalanının iha ve siha üssüne dönüştürülmesi çok tehlikeli bir adımdır. Bu adımın atılmasına karar verenleri
şiddetle kınar, bu karardan geri dönülmesi gerekliliğini ortaya koyar, bu yönde sürdürülen politikalardan yalnız
ülkemizde değil bölgemizdeki tüm kesimlerin zararlı çıkacağını bir kez daha hatırlatırız. 

Adamızın silahlardan, üslerden arındırılıp çözüm ve barış için müzakerelerin başlayıp BM genel sekreterinin çizdiği
çerçeve temelinde bir anlaşmaya varılması için iki toplum liderlerini inisiyatif almaya davet eder, ülkemizi, geleceğimizi
barışa kavuşturmakla ilgili tarihi sorumluluklarını olduğunu ortaya koyarız. 

Savaşa neden olan ırkçılığa, üslere, gerginliklere,
çıkar çatışmalarına ve bu yönde sürdürülen politikalara karşı durmaya 
ve barış yönünde her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. 

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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JOINT STATEMENT ΒΥ NGOS DEMOSTRATING AGAINST CLOSING OF CHECKPOINTS
1.3.2020
Yesterday was an historical day when Cypriots peacefully demonstrated and brought down the iron barriers that

were put in the heart of our divided capital on the basis of false arguments.
Hundreds of Cypriots, young and old, men and women, have made it clear that they will not tolerate restrictions

on their freedom to travel in their own country after having experienced wars, fences, division and pain for far too
long. The closing of four crossing points and the implementation of measures on remaining that resulted in excessively
long queues proved that the new arrangements had nothing to do with the spread pf coronavirus.

The protest started and ended peacefully. Nobody was hurt, no damage was done. Despite this however, a single
moment of tension between a protester and a young recruit has been picked in order to demonize the entire peace
movement and silence the ordinary citizens acting to defend our rights. The protester who reacted at the heat of the
moment apologized to the recruit ngoas can be seen from the video records. He voluntarily went to the police station
to give a statement and was charged on two accounts as a sign of government’s intention to spread fear among the
people who simply ask for their rights to be respected.

We request immediate release of the protester. We ask the government to take immediate measures for the protection
of him and his family who have been subjected to online harassment and threats.

We ask the European Commission to intervene immediately to protect its own Regulation as well as the democratic
rights of the European citizens for peaceful assembly.

Army was ordered to do the job of the police. Who ordered the fully armed inexperienced young recruits, our own
children, to face their own people? Is this the country we want to live in where peaceful protesters are faced with armed
recruits?

The government is waging a media war in order to avoid taking responsibility for the mess they created. Yesterday
people were stuck for hours at the crossing points due to yet another arbitrary decision to introduce identification
control and registry at the Agios Dometios/Kermia crossing point a measure that does not in any way protect against
the spread of coronavirus.

We call on the government to take responsibility for the mess they have created and open all crossing points
immediately, cancel any new measures that are introduced to harass people at the crossing points. We further call on
the leaders of the two communities to meet and examine the progress on the measures that they had taken at their
previous meeting and assess the results ensuring that both communities are properly and genuinely protected against
the spread of coronavirus.

We call on all Cypriots to resist against all measures that deepen the divide and constitute a step towards the final
and permanent partition of our country.

ORTAK AÇIKLAMA
1 Mart 2020
Dün tarihi bir gün yaşandı. Kıbrıslılar barışçıl bir protestoyla bölünmüş başkentimizin kalbine sözde gerekçelerle

konulan demir bariyerleri yıktılar. Uzun yıllardır savaşlar, engeller, bölünme ve acılar yaşamış genç yaşlı, kadın erkek
yüzlerce Kıbrıslı kendi ülkelerinde seyahat özgürlüğüne engel konulmasına müsaade etmeyeceklerini
göstermişlerdir.Dört geçiş noktasının kapatılması ve geri kalanlarda yeni düzenlemeler uygulanması uzun kuyruklara
yol açmış ve yeni düzenlemelerin Corona virüsüyle bir alakası olmadığını göstermiştir.

Barışçıl Avrupalı vatandaşlar olarak sivil haklarının engellenmesine, Avrupa tüzüğünün ihlal edilmesine ve kendi
adlarına hükümetin keyfi kararlar vermesine karşı sivil itaatsizlik sergilemişlerdir.

Gösteri barışçıl başlamış ve bitmiştir. Kimse yaralanmamış, kimseye zarar verilmemiştir.Buna ragmen
protestoculardan biri ve askerlik görevini yapan genç arasında geçen anlık bir gerginlik seçilerek bütün barış hareketi
şeytanlaştırılmakta ve haklarımızı savunan vatandaşlar susturulmaya çalışılmaktadır.Video kayıtlarından da görüleceği
üzere protestocu anlık gerginliğin ardından özür dilemiştir.Gönüllü olarak ifade vermek üzere polis merkezine gitmiş
ve kendine iki suçtan dava okunmuştır. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin haklarına saygı gösterilmesini isteyen
insanlar arasında korku yaymak istediğinin bir göstergesidir.

Gösterici acilen salıverilmelidir. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti internet üzerinde taciz ve tehdit edilen kendisinin
ve ailesinin güvenliğini sağlamalıdır.

Avrupa Komisyonu kendi Tüzüğünü ve AB vatandaşlarının barışçıl gösteri yapma demokratik hakkını korumak
için acilen duruma müdahale etmelidir.

Polisin görevini yapmak için ordu görevlendirilmiştir. Tecrübesiz ve tamamen silahlı genç askerlere, bizim kendi
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çocuklarımıza, kendi insanlarıyla karşı karşıya gelmeleri emrini kim vermiştir? Barışçıl göstericilerin silahlı askerlerle
karşı karşıya geldiği bir ülkede mi yaşamak isteriz?

Hükümet, yarattığı bu rezalet için sorumluluk üstlenmemek için bir propaganda savaşı yürütmektedir. Agios
Dometios/Kermiya geçiş noktasında keyfi kimlik uygulaması yüzünden dün insanlar saatlerce geçiş noktalarında
mahsur kalmıştır.Bu önlemin Corona virüsünden korunmayla bir alakası yoktur.

Hükümetin yarattığı bu rezalet içinsorumluluk üstlenmesi, tüm geçiş noktalarını hemen açması ve geçişlerde
insanları taciz etmek için yapılan bu yeni uygulamaları iptal etmesi için çağrı yaparız.

Kıbrısılara son ve kalıcı bölünme yolunda ayrılığı derinleştirici tüm önlemlere karşı direnme çağrısı yaparız.

List of supporting organizations:
1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
7 Cyprus Writer's Union
8 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
9 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
10 Movement for a Federal Cyprus
11 Proodeftiki Primary School Teachers movement
12 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
13 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
14 İskele Citizens Initiative
15 Municipal Workers Trade Union - BES
16 Socialist İnitiative
17 United Democrats Youth organization
18 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events -
Together We Can
19 Epilogi Limassol cultural movement
20 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
21 Peace Association
22 New Cyprus Association
23 Left Wing
24 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
25 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
26 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
27 Publishers Trade Union - BASIN-SEN
28 BARAKA Cultural Group
29 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
30 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
31 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
32 Cyprus Youth Platform
33 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
34 Cyprus Reunification Movement
35 German-Cypriot Forum
36 Workers Democracy
37 NGO Support Centre
38 IKME Sociopolitical Studies Institute
39 Hands across the Divide
40 Association of Historical Dialogue and Research
41 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
42 Stop the War Coalition
43 Kontea Heritage Foundation
44 GAT -Gender Advisory Team
45 Cyprus Academic Dialogue
Page 5 of 5
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46 Turkish Cypriot Businessmen Association
47 Famagusta Our Town
48 Cyprus Sustainability Institute
49 Famagusta Initiative
50 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
51 Bicommunal Kyrenia Initiative
52 INVEST IN EDUCATION
53 Enorasis sociocultural club
54 Post Research Institute
55 HASDER
56 HAZINE-SEN
57 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
58 Cyprus Song Association - KIBHAD
59 The Management Centre of the Mediterranean
60 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
61 Feminist ATÖLYE
62 Cyprus Turkish Building Contractor's Association
63 MAGEM
64 Dayanışma - Solidarity
65 KLIIR
66 Cyprus Association of Social Psychology
67 OPEK - Association for Social Reform
68 Larnaca for Solution - Reunification Movement
69 Unite Cyprus Now!
70 New Cyprus Party YKP
71 United Cyprus Party BKP
72 Cypriots' Voice
73 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
74 People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London)

10 Şubat 2020
Barış ve Varoluş Mücadelesinden Vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan düzen,
sermayeye rant sağlama, halkı vergiler,
zamlar, geriletilen kamusal hizmetler ve
güvencesiz çalışma koşullarına mahkum
etmektedir. Yaratılan bu düzende sürdürülen
nüfus politikasıyla doğal kaynak ve alt yapı
sorunları oluşmakta, okul, hastane ve yollar
yetersiz hale getirilmekte, kriminal suçlar
artmaktadır. Hükümetler sermayeden yana
politikalar sürdürmekte, aflar çıkarmakta,
kayıt dışı ekonomiye göz yummakta, alım
gücü gerileyen, trafik kazalarında canlarını
kaybeden halkın sorunlarını görmezlikten
gelmekte, çözüm üretmemektedir.

Toplumun demokratik değerlerinin
dönüştürülmesine kayıtsız kalmakta hatta
çanak tutmakta, özgürlüklerin bizzat tehdit
altında olmasına neden olmaktadır.

Yaratılan bu düzenin gerçekliği inkar edilemez ve reddedilemezdir.
Kıbrıs Türk halkı yıllardır bu adada ortaya koyduğu onurlu direniş ve mücadelesiyle varlığını devam ettirmektedir.

Kıbrıs Türk halkının varlığı üzerinden hak iddia edenler, çıkar elde edenler bu mücadele sayesinde bugün bazı hak ve
çıkarlardan söz edebildiği  gerçeğini aklından çıkarmamalıdır. Ayrıca Kıbrıs Türk halkına, seçilmiş liderine, haklarına,
demokrasisine iradesine sürekli müdahale etmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirmekten
vazgeçmelidir. Böyle bir anlayış asla kabul edilemezdir.
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Kıbrıs’ı bölmek için çaba sarf edenler, bizlere sistematik saldırı ve asimilasyon politikaları uygulayanlar ve
işbirlikçileri, Türkiye’de ne yaratılmışsa buraya da empoze etme çabasında olanlar bilmelidir ki, verdiğimiz barış ve
varoluş mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.

Savaşın çirkin yüzünü çocuklarımızın görmemesi için ‘barış’ için direnecek,
baskı ve müdahalelere boyun eğmeyeceğiz

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

12 Şubat 2020
Sendikal Platform: “Barış bir erdem, faşizm ise bir insanlık suçudur”

Sendikal Platform Ortak Basın Açıklaması
Türkiye’de son yirmi yıla yakın bir süre iktidar olan AKP’nin din sömürüsü ve milliyetçilik üzerinden izlediği

siyaset Türk halkının fakirleşmesini, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır borçlarını, yolsuzluk ve rüşvetin
yaygınlaşmasını, uluslararası hukuk tanımayan, yayılmacı, saldırgan bir Türkiye yaratmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Yurtta Barış Dünyada Barış”
ilkesini terkeden AKP, yolsuzluk,
hortumlama ve suistimallerini
gizlemek için faşizmin genel
karakteri olan sanal düşmanlar
yaratarak, “komşularla sıfır sorun”
söyleminin arkasına saklanarak
tüm komşuları ile savaşa varan
sorunlar yaşamaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları ağır
zamlarla ezilirken, AKP yetkilileri
aldıkları rüşvetleri ayakkabı
kutularında saklayacak kadar,
iğrenç bir yolsuzluk bataklığına
saplanmışlardır.

Bir yandan baskı ve tehditlerle
aydın, gazeteci, yazar, öğrenci ve
siyasetçileri suçsuz yere hapislerde
yatırırken, terör gerekçesi ile
Türkiye halklarını terörize
etmektedirler. Terörizmi
ağızlarından düşürmeyen AKP yetkilileri terörist dedikleri Fethullah Gülen’in yanında yetiştiklerini unutmuş
görünmekle birlikte, cihatçı teröristleri silahlandırarak Irak ve Suriye’de kan dökülmesine çanak tutmaktadırlar.

Müslüman Kardeşler Örgütü’nün Türkiye bacağı olarak hareket eden AKP şimdi de gözünü Kıbrıs’a dikmiş, Kıbrıs
Türk toplumunun haklarını koruma bahanesinin arkasına saklanarak “Mavi Vatan” hedefi ile çatışmacı-yayılmacı
anlayışını sürdürmektedir.

AKP Türkiye’yi batırmanın bedelini savaş çığırtkanlığı ve uluslararası hukuku hiçe sayan tehditleri ile ortaya
koymaktadır. Yayılmacı ve çatışmacı AKP, garantör olduğu Kıbrıs’ta altında imzası olan uluslararası anlaşmalara saygı
duymak yerine Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine müdahale etmekte, adanın kuzeyinin nüfus ve mülkiyet yapısını
değiştirmekte, dini baskılar yapmakta, fakat hepsinden önemlisi toplumun seçilmişlerini “terörist”, “saygısız”, “yalancı”
ifadeleri ile itham ederek aşağılamayı alışkanlık haline getirmiştir. Ne acıdır ki, CHP, MHP İyi Parti gibi farklı siyasi
görüşü olduğunu söyleyen siyasi partiler de saldırılarında ve saygısız açıklamalarında AKP’den geri kalmamaktadırlar.
Anlaşılan odur ki, Türkiye’nin önemli siyasi oluşumları Kıbrıs’ı bir fetih alanı olarak görmekte ve Kıbrıslı Türkler’e
saygı duymamaktadırlar.

Başta AKP yetkilileri olmak üzere, Türkiye siyasetinin önemli kesimlerinin Kıbrıs’ın gerçeklerini duymaya
tahammülleri yoktur.

Bizler Kıbrıs’ta özgürlük ve var olma kavgası vermeye devam ederken, adamızın birleştirilmesini, halkların
kardeşliğini, barışın bir erdem faşizmin ise bir insanlık suçu olduğunu, Türkiye yetkililerinin faşist, ırkçı, linç ve saldırı
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kültürünü benimseyerek, yayılmacı amaçlarla ülkemizde savaş çıkarmaya uğraştığını, terörizmi desteklediklerini,
irademize saygı duymadıkları için bizim de onlara saygı duymadığımızı haykırmaya devam edeceğimizi ifade eder,
ne Kıbrıslı Rumlar’a yama ne de Türkiye’nin sömürgesi olmayacağımızı bir kez daha vurgularız.

Saygılarımızla,                                           

Sendikal Platform

12 Şubat 2020
Varoluş Mücadelesinde Can Vermeyi Göze Almış Kahramanlara Yapılanlar Kabul Edilemez

Tarihe baktığımızda Kıbrıslı Türklerin
varoluş mücadelesinde toplumun aydın
kesimi öğretmenlerimizin başı çektiği
görülür. Gündüz okulda gece mevzide
nöbet tutan, öğrencileriyle birlikte
varoluş mücadelesi veren
öğretmenlerimizden şehit olan Sayın
Ecvet Yusuf’u ve hayatını kaybedenleri
kamyonlara doldurup açılan çukurlara
saygısızca gömülmelerini esefle kınar,
böyle bir tavrın insanlık dışı olduğunu
ortaya koyar, varoluş mücadelesinde can
vermeyi göze almış bu kahramanlara
yapılanın kabul edilemez olduğunun
altını çizeriz.

Üyelerimiz olan Sayın Ecvet
Yusuf’un çocuklarını, ailesini kandırarak
yattığı yer olduğu iddiasıyla yıllarca bu
insanların acısıyla dalga geçenler ve
ölenler üzerinden siyaset yaparak, vatan millet sakarya söylemleriyle milliyetçilik duyguları yüksek olan insanları
kandırıp oylarıyla iktidarda kalmaya çalışan ikiyüzlülerin sahtekarlığı bugün bu tespitle ortaya çıkmıştır.

Yaşatılan acılar, travmalar, yaptıkları bu hainlik ve sahtekarlıklar affedilir değildir.
Utanmaları ve onurları varsa bu toplumdan özür dilemeleri gerekmektedir.
Kıbrıs Türk halkı yıllardır bu adada ortaya koyduğu onurlu direniş ve mücadelesiyle varlığını devam ettirmektedir.

Bugün Kıbrıslı Türklerin varlığı ve hakları üzerinden hak iddia edenler, çıkar elde edenler, seçilmiş liderini yok sayanlar,
haklarına, demokrasisine, iradesine müdahale etmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirenler
unutmamalıdır ki bugün adadaki varlıkları bu halkın mücadelesi sayesindedir. Bunu görmezlikten gelenler, örneğin
Sayın Devlet Bahçeli şehit Ecvet Yusuf’un mezarının nerde olduğunu biliyor mu?

Hamaset yapanlar, yaşanan kan ve gözyaşını bir kez daha yaşamamak için çözüm barış isteyenleri vatan hainliği
ile suçlayanlar gerçek vatanseverlerin kim olduğunu daha ne kadar gizleyebileceklerini düşünüyorlar?

Bu toplumun varoluş mücadelesini bilmeyenler hangi yüzle bugün karşımıza çıkıp bu toplumda hak iddia ediyorlar?
Çıkar için koltuk uğruna yalan söyleyenler, dağlarımızı, kıyılarımızı, kültürümüzü, eğitimimizi, kurumlarımızı
sermayeye peşkeş çekenler, ekonomik, siyasi, sosyal dayatmalara boyun eğip halkı geçim derdine sokanlar, varoluş
mücadelesinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yüzüne, bizim yüzümüze nasıl bakıyorlar?

Yarım asırlık bir yalanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese KTOEÖS olarak teşekkür eder, yakınları bulunan
tüm ailelere, ayrıca öğretmen arkadaşlarımız

Harper Orhon ve Nilgün Ecvet Orhon’a başsağlığı ve sabır diler,
acılarını paylaştığımızı belirtmek isteriz.

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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1 Mart 2020
Barış Çözüm İradesini Selamlıyoruz

Rum hükümetinin Corona virüsüne karşı tedbir
gerekçesiyle tek taraflı olarak aldığı geçiş kapılarından
bazılarını kapatma kararı siyasidir ve kabul edilemezdir.

Bu karar 2004’ten beri iki toplumun yakınlaşmasında
önemli bir adım olan karşılıklı geçişleri sağlayarak barış
kültürü ve karşılıklı anlayış oluşturmada en güçlü noktayı
baltalamak ya da sekteye uğratmak, yani barış sürecine ciddi
hasar vermek anlamındadır.

Bunu kabul etmeyen halk, engelleri aşma iradesini ortaya
koymuş, barışseverler güneyden barikatı yıkmış, kuzeyde
ortak vatanı paylaştığı halkla buluşarak tarihe imza atmıştır.

KTOEÖS olarak bu iradeyi selamlıyor, siyasilere halkın
sivil toplumun sesine kulak vererek yıllardır çözümsüzlükten
nemalanmayı bırakıp barışı, birleşik federal çözümü
ülkemizde sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmeye
bir kez daha davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Selma Eylem
Başkan

7 Mart 2020
Bariyerleriniz Biber Gazınız Barışa Engel Olamayacak

Kıbrıs’ta barış ve çözüm isteyen insanlara Kıbrıs tarihinde ilk kez Rum polisinin hiç çekinmeden biber gazı
kullanması ve birçok kişinin gazdan etkilenip hastanede tedavilik olması faşizmdir. Eylemcilere böyle çağdışı bir şiddet
uygulanması talimatını veren barış karşıtı, ayrılıkçı zihniyeti bizler çok iyi tanıyor, biliyoruz.

Bugün eyleme katılan Kıbrıs halkı yasaklara ve müdahalelere boyun eğmeyeceğini, barış, birleşik federal Kıbrıs
istencini ve mücadelesini sürdüreceğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bir kez daha statükoyu her iki tarafta da yaratan ve koruyanların kimler olduğu ortaya çıkmıştır. Siyam ikizlerinin
statükonun yıkılmasından, halkların barış içinde yaşamasından ne kadar korktukları bir kez daha teşhir edilmiştir.

Ne kapılan kapatılması, ne barikatlarla halkın bölünmesi, ne de biber gazı adamızı birleştirmeye engel
olamayacaktır.

Faşist, ayrılıkçı politikalara son verilmeli, ülkemiz için, çocuklarımız için, adadaki geleceğimiz için daha fazla geç
olmadan çözüm ve barış hayata geçirilmelidir.
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KONFERANS-TOPLANTILAR-PANELLER
SENDİKAL EĞİTİMLER
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KTOEÖS ve Mülteci Hakları Derneği, işbirliği çerçevesinde
öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Mülteciler ve İnsan Hakları”
konusunda farkındalık arttırmak amacıyla üç okulumuzda panel
gerçekleştirdik. 

“Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” konulu panel
7 Mart 2017 tarihinde saat 18:00’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Mücadele Günü dolaysıyla eğitimin önemine
vurgu yapmak amacıyla, “Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” konulu panel KTOEÖS salonunda gerçekleştirildi.

2017
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KTOEÖS Seminer 
“Tüketim Tutumunun Davranış Problemlerine Dönüşmesi ve Toplumumuz”

21 Nisan 2017 tarihinde  saat 14:00’de Erenköy Lisesi Konferans Salonunda sendikamız organizesiyle Yrd. Doç Dr.
Sayın Ali Hikmet Civelek’in konuşmacı olduğu  “Tüketim Tutumunun Davranış Problemlerine Dönüşmesi ve Toplumu-
muz” konulu seminerimiz öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşti.
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“Homofobiyle Başetme 
Yöntemleri” Panelimiz

17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 14:30’da
KTOEÖS – Envision Diversity olarak ortak or-
ganize edilen ve sendikamızın ev sahiliğinde “Ho-
mofobiyle Başetme Yöntemleri” Panelimiz
gerçekleşti. Panelist olarak Enver Ethemer ve
Psikolog Esmen Tatlıcalı sunum gerçekleştirdi.

6 Haziran 2017 KTOEÖS Nazım Hikmet Anma Etkinliğimiz gerçekleşti

Özgürlük, emek ve barış sevdalısı, siyasi
düşünceleri yüzünden tutuklanıp yaşamının
neredeyse yarısını hapiste ya da sürgünde geçirmiş
büyük üstat Nazım Hikmet'i, her yıl olduğu gibi, 6
Haziran 2017 tarihinde bir kez daha düzenlediğimiz
etkinlikle andık. 
Kavgayla, mücadeleyle geçen koca bir ömür
süresince dünyaca ünlü bir şair olan Nazım Hikmet,
şiiri ve edebiyatı salt sanatsal bir uğraş olarak
görmemiş, daima ezilenlerin, sömürülenlerin,
haksızlığa karşı dövüşenlerin yanında yer almıştır.
Yaşadığı hayata, hayatın getirdiklerine karşı kayıtsız
kalmamış, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmayı
bir görev olarak kabul etmiştir. Şiirlerinde, içinde
yaşadığı dönemin toplumsal sorunları hep yer
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almıştır. Birçok kez sorgulanmasına, tutuklanmasına ve
baskılara rağmen mücadele etmiş ve fikirlerini şiirlerinde
dile getirmiştir.

Ölümü bile onun şiirlerinin dilden dile ağızdan
ağıza aktarılmasını engelleyememiştir. Vatandaşlıktan
çıkarılmasına, şiirlerinin uzun yıllar boyunca yasaklı
olmasına, yaşamının büyük kısmı hapislerde ve yurt
dışında geçmesine rağmen egemenlerin Nazım korkusu
bugün hala devam etmektedir.
Türkiye’den konuğumuz Sn. Güney Özkılınç ayrıca
şiirleriyle Lirik Şiir Grubu ve şarkılarıyla Sn. Androulla
Shati, Sn. Angelos Papageorgiou, Sn. Metin Kavaz, Raif
Usal ve Necmi Usal etkinlik programımızda yer almıştır. 

KTOEÖS EĞİTİM PANELİ
"Müfredat Değişiklikleri, Değerler Eğitimi,  Türkiye'de Eğitimin Dönüşümü ve Öğretmenlerin Değişimdeki Rolü" 
13 Ekim 2017 tarihinde konuk konuşmacı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan
Gümüş’ün katılımı ve sunumuyla “Müfredat Değişiklikleri, Değerler Eğitimi, Türkiye’de Eğitimin Dönüşümü ve
Öğretmenlerin Değişimdeki Rolu” konulu eğitim panelimiz gerçekleşti.
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“İşsiz, görev bekleyen tüm öğretmen adaylarıyla  boş bırakılan veya TC’den
getirilerek doldurulan kadrolarla ilgili yol haritası toplantısı” 

30 Ekim 2017  Pazartesi 16:30’da öğretmenlik sınavına girmiş veya girmemiş, atanmamış ve atanmayı bekleyen tüm
öğretmen adaylarımızla sendikamızın Merkez Lokalinde toplantımız gerçekleşti.
9 Kasım 2017 Perşembe 10:00’da Eğitim Bakanlığı önünde atanma bekleyen öğretmenlerimizden oluşturduğumuz
komiteyle birlikte TC’den Öğretmen Dayatmasını Protesto Eylemi gerçekleştirdik ve Eğitim Bakanlığı önüne siyah
çelenk bırakıldı. 

Yeni Atanan Öğretmenlere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
10 Kasım 2017 tarihinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren göreve başlayan tüm öğretmenlerimizle haklarıyla ilgili bil-
gilendirme toplantımız sendikamızın Lefkoşa Merkez binasında gerçekleşti. Başkanımız Selma Eylem’in açılış
konuşmasının ardından sendikamızın mücadeleleri hakkında video gösterimi ve sunumlar gerçekleştirildi. “Sendikal
Yapımız”  Genel Sekreterimiz Aziz Selengin- “Eğitim ve Nakiller” hakkında bilgilendirme Eğitim Sekreterimiz Hasan
Soyer - “Mali Konular ve Budanan Haklar” hakkında bilgilendirme, Mali Sekreterimiz Ozan Elmalı - “Sendikal
Örgütlülüğün Önemi” Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet Karaoğulları - “Budanan Haklarla İlgili Sürdürülmekte olan
Mücadele” Eylem Komitesi Başkanı – Yönetim Kurulu Üyemiz Tahir Gökçebel tarafından sunumlar gerçekleştirildi. 
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“Budanan Haklar ve Eylem Stratejisi” Toplantımız Gerçekleşti
18 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da KTOEÖS Merkez Lefkoşa Binamızda 2008’den itibaren göreve başlayan
öğretmenlerimizle “Budanan Haklar ve Eylem Stratejisi” gündemiyle toplantımız gerçekleşti.

“Türkiye Eğitim Sistemi, Toplumsal Dönüşüm ve Sendikal Hareket”
Panel ve Workshop’umuz Gerçekleşti.  

Toplumumuzun çağdaş, laik demokratik yapısının
yıllardır yapılan dayatmalar ve işbirlikçi hükümetler
tarafından uygulanan entegrasyon politikalarıyla tehdit ve
saldırı altında olduğu bir dönemde sendikamız Eğitim-Sen
Başkanı Sn. Feray Aytekin Aydoğan’ın ana konuşmacı
olduğu “Türkiye Eğitim Sistemi, Toplumsal Dönüşüm ve
Sendikal Hareket” konulu panel ve Öğretmenlere yönelik
“Türkiye Eğitim Sistemi ve Toplumsal Dönüşüm Çabaları,
Alternatif Eğitim Sistemi ve Öğretmenin Rolü” konulu
Panel ve Workshop gerçekleştirdi.  

15 Aralık 2017 tarihinde sendika binamızda toplumu-
muza ve öğretmenlerimize yönelik ve 16 Aralık Cumartesi
ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre merkezinde DAÜ-
SEN katkılarıyla öğretmenlerimize yönelik

gerçekleştirdiğimiz Panel ve Workshop’ta Türkiye’de neler yaşandığını, eğitim sistemi aracılığıyla çağdaş, laik toplum
yapısının nasıl dönüştürüldüğünü ve sendikal hareketin ne durumda olduğunu ve mücadelenin nasıl sürdürüldüğünü
Eğitim-Sen Başkanı Sn. Feray Aytekin Aydoğan’dan dinledik.

Panel açılışında başkanımız Selma Eylem, Türkiye’de AKP’nin sürdürdüğü çağdaş, bilimsel, laik demokratik eğitim
ve toplum yapısını gericileştirme ve muhafazakârlaştırma politikalarının toplumumuzda da dayatmalarla uygulanması
ve tüm bunlara karşı mücadele eden öğretmen ve öğretmen sendikalarını itibarsızlaştırma, statüsü geriletilerek
örgütlülüğü zayıflatma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.  Tüm dayatma politikalara karşı demokratik, çağdaş
toplum için, nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın, özgür öğretmen için, insanca bir geçim ve yaşam için
mücadeleye devam edileceğini vurguladı. 

Panele davet edilen Eğitim-Sen Genel Sekreteri Sn. Keskin Bayındır’ın ise AKP politikalarının ve baskılarının en
somut örneği olarak yurtdışına çıkışı engellendiğinden panelimize katılamamıştır. 
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Üyelerimize Yönelik AB Bursları Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleşti

Üyelerimize yönelik 2017/2018 Akademik yılı AB burs programları ile ilgili British Council tarafından üyelerimize
yönelik bilgilendirme toplantıları 23 Şubat Perşembe saat 14:00’te KTOEÖS Mağusa Lokalimizde ve 24 Şubat Cuma
saat 15:00’te KTOEÖS Lefkoşa Lokalimizde

2019-2020 AB Bursları ile ilgili bilgilendirme toplantısı 7 Mart 2019, Perşembe 15:00 – 16:00 KTOEÖS Lefkoşa
Merkez Ofisimizde,

2020-2021 AB Bursları ile ilgili bilgilendirme toplantısı 30 Ocak 2020, Perşembe 14:30 – 16:00 KTOEÖS Lefkoşa
Merkez Ofisimizde gerçekleşti.

Dil Kurslarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Sendikamızın 2017-2018 akademik döneminde başlattığı üyelerimize ve
halkımıza yönelik İngilizce ve Yunanca dil kurslarımız Mağusa ve Lefkoşa
lokallerimizde, ayrıca Güzelyurt ve Girne’de devam ediyor. Dil kurslarımız her
akademik dönemin başında çağrı ve kayıt alınarak başlamakta ve akademik yılın
sonunda Haziran ayından tamamlanarak kursiyerlere seviye ve ders katılım
sayısını belirten katılım sertifikası verilmektedir.
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2018

Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığında Mağdur Vatandaşlar için 
Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olamayan kişilerle ilgili KTOEÖS ve KTÖS işbirliği ile “Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlık
Sorunları” konulu bilgilendirme semineri 15 Şubat 2018 tarihinde Lefkoşa AKM’de gerçekleştirildi. Bilgilendirme
seminerinde KISA’nın insan hakları avukatı Nicoletta Charalambidou ve avukat Murat Hakkı sunum gerçekleştirerek,
sorulan soruları yanıtladı ve bu konuda açılacak olan davalar ve izlenecek yasal süreçle ilgili bilgi verildi.
Seminerde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olamayan kişiler için ilk olarak Kıbrıs’ın güneyindeki İçişleri Bakanlığı’na
toplu başvuru yapılacağı, sonrasında da toplu dava sürecinin başlatılacağı belirtildi. Hukuki süreci yürütecek olan
Avukat Murat Hakkı, mağdur olan kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olması için önce İçişleri Bakanlığı ve ilgili
mercilere toplu başvuru yapılacağını, ardından da toplu dava sürecinin yaşanacağını, yaşanan mağduriyetin uluslararası
teamüllülere aykırı olduğuna da dikkat çekerek, konunun gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de taşınacağını
açıkladı.

Rehber Öğretmenlerimize Yönelik Özel Eğitim Bilgilendirme 
Seminerlerimiz Gerçekleşti

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimizin sayısı her geçen yıl artmasına rağmen, içinde bulunduğumuz
öğretim yılında da öncekilerde olduğu gibi özel eğitim kadrosu açılmayıp atama yapılmamış, öğretmenlerimiz ve okul
idarelerimiz yaşanan sıkıntılarla baş başa bırakılmıştır.

Okullarımızı ziyaret ettiğimizde ve de temsilcilerimiz aracılığıyla sendikamıza ilettiğiniz bu konuda yaşanan
sıkıntıları dikkate alarak rehber öğretmenlerimizle toplantı
yapmış ve öncelikle söz konusu sıkıntıların tespiti için tüm
okullarımızda rehber öğretmenlerimize yönelik anket
uygulamış, sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda 2
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Mart 2018, Cuma Lefkoşa, Girne, Güzelyurt bölgesi rehber öğretmenlerimize KTOEÖS Lefkoşa merkez binamızda
09:00 – 15:00 saatleri arasında, Özel Eğitim Uzmanı Sn. Mukaddes Demirok’un katılımıyla bilgilendirme semineri
düzenledik.

Ayrıca, 9 Mart 2018, Cuma Mağusa ve Karpaz bölgesi rehber öğretmenlerimize yönelik KTOEÖS Mağusa lokalim-
izde 09:00 – 15:00 saatleri arasında bilgilendirme seminerimiz gerçekleşti.
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İki Toplumlu Kamusal Nitelikli Eğitim Konferansı ve 
Çalışma Atölyesi Gerçekleştirildi

ETUCE üyesi Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Eğitim
Sendikaları, 15 Mayıs – 16 Mayıs 2018 tarihlerinde Lefkoşa
Ledra Palas ara bölgede Konferans ve Atölye Çalışmaları
gerçekleştirdi.  

ETUCE – Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi ve EI –
Eğitim Enternasyonali üyesi Kıbrıs’ın kuzeyinden KTOEÖS,
KTÖS, DAÜ-SEN ve Kıbrıs’ın güneyinden OELMEK,
POED,  OLTEK, Kamusal Nitelikli Eğitim ana başlığı altında,
ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken’in de katılımıyla,
işbirliğinin bir parçası olarak üyelerine yönelik konferans ve
atölye çalışması gerçekleştirdi. 

Program çerçevesinde 15 Mayıs Salı günü 15:00 – 18:30 saatleri arasında Ledra Palas Hotel’de Konferans açılışında
ETUCE Kıbrıs Dönem Temsilcisi olarak Tahir Gökçebel konuşma yaptıktan sonra ETUCE Direktörü Susan Flocken
Kıbrıs Öğretmen Sendikalarının örnek teşkil eden işbirliğiyle gerçekleştirmiş oldukları konferanstan ötürü tebrik ederek,
eğitim alanında diğer ortak etkinliklerinin devamını diledi. Konferansta diğer bir uluslararası konuk olan ETUCE

KTOEÖS – KTÖS ortaklığıyla “Kadın-Eğitim-Toplum”
Paneli Gerçekleştirildi

KTOEÖS – KTÖS ortak or-
ganizasyonuyla 5 Mart
2018 tarihinde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar
günü nedeniyle Türkiye
Kadın Dernekleri Federasy-
onu Başkanı Canan Gül-
lü’nün konuşmacı olarak
katıldığı “Kadın-Eğitim-
Toplum” paneli KTOEÖS
Lefkoşa merkez binasında
gerçekleştirilmiştir.
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Avrupa eski Direktörü Martin Romer
de Kıbrıs Öğretmen Sendikalarının
uzun uğraş ve mücadeleden sonra
geldikleri noktanın önemine vurgu ya-
parak,  öğretmen ve örgütlerinin barış,
hoşgörü ve işbirliği yolunda topluma
ışık tutacaklarını belirtti.  

Ana konuşmacılar öncesi 6
sendikanın başkanları da kısa birer
açılış konuşması gerçekleştirdi.
Konuşmalarda  Kıbrıs’ta kalıcı barış
zemininin oluştrulmasında eğitimin
önemivurgunladı ve eğitim sendikaları
olarak bu yönde Ortak çalışmalar
yapılmasına devam etme çabası içinde
olunacağının altı çizildi. 

Okullarda Taciz ve Şiddetin Önlen-

mesi ve Azaltılması konu başlığı altında
Kıbrıslı Rum Okul Müdürü Dr. Maria Kara-
gianni’nin Orta ve Lise düzeyinde güney
Lefkoşa’da okullarda yaşanılan şiddet ve
taciz türlerini ve okullarda bu yönde uygu-
lanan tedbir amaçlı uygulamalar hakkındaki
sunumunu gerçekleştirmesinin ardından bu
alanda Kıbrıslı Türk  DAÜ Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Gülen Uygarer Kıbrıs’ın
kuzeyinde bu yönde yaşanan sorunlara karşı
alınan tedbirlerdeki eksiklikler ve çocuklara
güvenli ve verimli ortam sağlanması
yönünde yapılması gerekenler hakkında
sunumunu gerçekleştirdi.  Konferansa
katılan öğretmenler konuşmacılara yönelik
okullarında yaşadıkları örneklemelerle
sorularını yöneltti  ve cevapların alınmasının
ardından Kıbrıslı Türk DAÜ öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, Yabancı
Çocukların Eğitimi ve Oryantasyonu konusunda istatistiki bilgiler üzerinden, yabancı öğrencilerin profili ve üniversite
düzeyinde öğrencilerin yaşadığı taciz, şiddet ve adaptasyon sorunlarına değinerek onları destekleyici çözüm önerilerini
içeren sunumunu gerçekleştirdi. 

İlk günün ardından 16 Mayıs Çarşamba günü 15:00 – 18:00 saatleri arasında Lefkoşa Ledra Palas ara bölgedeki
Dayanışma Evi’nde ve Kıbrıs
Medya Merkezinde Okullarda Taciz
ve Şiddetin Önlenmesi,  Azaltılması
ve Yabancı Çocukların Eğitimi ve
Oryantasyonu hakkında Kıbrıslı
Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmenlerin
katılımıyla iki toplumlu çalışma atö-
lyeleri gerçekleşti. Atölyelerde
öğretmenler bilgi ve fikir
alışverişinde bulunarak olası çözüm-
leri tartışırken, atölyelerde görev
alan raportörler de ilerleyen tarih-
lerde yayınlanmak üzere konular üz-
erinde durum tespiti ve somut
öneriler hakkında notlarını aldılar. 
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Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’le Tarihin Gör Dediği:
“Kıbrıs’ta Federal Devlet” Konferansımız Gerçekleşti

24 Mayıs 2018, Perşembe akşamı 20:00’de sendikamızın Lefkoşa merkez binasında
sendikamızın laik, çağdaş, bilimsel eğitim mücadelesi ile birlikte Kıbrıs’ta Federal
bir çözüme ulaşmak, çözüm ve barış sürecine katkıda bulunmak amacıyla Sn. Prof.
Dr. Niyazi Kızılyürek’in değerli bilgilerini aktardığı “Tarihin Gör Dediği: Kıbrıs’ta
Federal Devlet” konulu konferansımızı gerçekleştirdik.

Sn. Müjdat Gezen’le Nazım Hikmet Söyleşimiz Gerçekleşti

Özgürlük, emek ve barış sevdalısı, siyasi düşünceleri yüzünden tutuklanıp yaşamının neredeyse yarısını hapiste ya da
sürgünde geçirmiş büyük üstad Nazım Hikmet’i, her yıl olduğu gibi, bu yıl da, bir kez daha düzenlediğimiz etkinlikle
andık.
1 Haziran 2018, Cuma günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında Lefkoşa TMK Konferans salonunda Müjdat Gezen’le
Nazım Hikmet Söyleşisi, Lirik Şiir Grubu ve Burcu & Evren Karagöz’le Şiir ve Müzik Dinletisi programımız yoğun
bir katılımla gerçekleşti.
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2019

2 Kasım 2018 Cuma 14:30’da sendikamızın merkez
Lefkoşa binasında 2018-2019 öğretim yılında Kamu
Hizmeti Komisyonu tarafından ataması yapılan yeni
öğretmenlerimize yönelik kadro atamaları, karşılaştıkları
sıkıntılar ve sendikal faaliyetlerle ilgili Bilgilendirme ve
Bilinçlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Program akışı

1-Açılış Konuşması
Başkan Selma Eylem
2-KTOEÖS Görseli 
3-“Sendikal Yapımız”  
Genel Sekreter Aziz Selengin
4-“Eğitim ve Nakiller” hakkında bilgilendirme
Eğitim Sekreterliği Ömer Akkanat ve Hasan Soyer
5-“Mali Konular ve Budanan Haklar” hakkında bil-
gilendirme
Mali Sekreter Ozan Elmalı
6-“Sendikal Örgütlülüğün Önemi” 

Örgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları
7-“Budanan Haklarla İlgili Sürdürülmekte olan Mü-
cadele”
Eylem Komitesi Başkanı – Yönetim Kurulu Üyesi Tahir
Gökçebel

Program ardından Tanışma Resepsiyonumuz
gerçekleşecekti.                               

Yeni Atanan Öğretmenlere Yönelik Öğretmen Hakları Bilgilendirme Toplantısı 

Göç Yasası Kapsamındaki Öğretmenlerimizle Toplantımız Gerçekleşti

25 Ocak 2019 Cuma günü 14:00’de sendikamızın merkez Lefkoşa binasında Göç Yasası kapsamındaki 2008 ve sonrası
girişli üyelerimizle bilgilendirme toplantımız gerçekleşti.
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“Türkiye’de Muhafazakarlaşan Eğitim ve Değişen
Türkiye Toplumunda Kadının Yeri” Panelimiz

Gerçekleşti

KTOEÖS ve KTÖS ortak organizesiyle 29 Mart 2019 tarihinde KTOEÖS Merkez
Lefkoşa binamızda Türkiye’deki Nar Kadın Dayanışmasından konuk
konuşmacılarımızla “Türkiye’de Muhafazakarlaşan Eğitim ve Değişen Türkiye
Toplumunda Kadının Yeri” konulu panelimiz gerçekleşti.

Bölgesel Özel Eğitim Panellerimiz Gerçekleşti

Özel eğitim uzmanı Sn. Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok’un katılımıyla Bölgesel Özel Eğitim Panellerimiz Düzen-
lendi.
17 Nisan 2019 Çarşamba Lefkoşa Okulları Öğretmenlerimize Yönelik sendikamızın Lefkoşa Merkez Binasında 
24 Nisan 2019 Çarşamba Güzelyurt – Lefke Okulları Öğretmenlerimize Yönelik Kurtuluş Lisesi Salonunda 
30 Nisan 2019 Salı Mağusa Okulları Öğretmenlerimize Yönelik sendikamızın Mağusa Lokalinde 
8 Mayıs 2019 Çarşamba Girne Okulları Öğretmenlerimize yönelik Anafartalar Lisesi Salonunda 
15 Mayıs 2019 Çarşamba  İskele – Karpaz Okulları öğretmenlerimize yönelik İskele Atatürk Kültür Merkezinde ise
Özel Eğitim Panelimiz gerçekleşti.
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Eğitimde Dönüşüm, Vizyon Belgesi ve 
Öğretmenlik Meslek Kanunu Panelimiz gerçekleşti

26 Nisan 2019 Cuma günü 15:00’de KTOEÖS ve KTÖS ortak organizesiyle Eğitim-Sen Başkanı Sn. Feray Aytekin
Aydoğan ve Eğitim-Sen Örgütlenme Sekreteri Sn. İsmail Sağdıç‘ın konuşmacı olduğu “Eğitimde Dönüşüm, Vizyon
Belgesi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu” konulu panelimiz gerçekleşti.
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Sunay Akın’la “İstanbul’un Nazım Planı” adlı Nazım Hikmet’i 
Anma Etkinliğimiz Gerçekleşti

14 Haziran 2019 Cuma günü 20:00’de Lefkoşa AKM’de Sn. Sunay Akın’ın katıldığı “İstanbul’un Nazım Planı” adlı
Nazım Hikmet’i anma etkinliğimiz ve 15 Haziran 2019, Cumartesi 20:30’da Lefkoşa TMK salonunda “Her Tuğla Bir
Gelecek” Kampanyası çerçevesinde ‘Sunay Akın ile GÖRÇEK’ stand up gösterisi gerçekleşti.

Meslek Öğretmenlerimizle Toplantımız Gerçekleşti
Meslek liselerinin değişen çerçeve planları, işletmelerde beceri eğitimi saatleri, şeflikler ve diğer konularla ilgili 17
Haziran 2019, Pazartesi günü saat 14.00’de sendika binamızda toplanılarak meslek eğitimine yön verilmesi amacıyla
öğretmenlerimizin görüşleri alındı.
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Sayın Nuran Direk ile “Düşünen Sınıf için Eleştirel Düşünme ve 
Okuma Yöntem ve Teknikler” Eğitimimiz Gerçekleştirildi

Sendikamız, eğitimimize, kültürümüze, değerlerimize, nüfus
yapımıza, yasalarımıza karşı yapılan saldırılara, projelere, hedefle-
nen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan toplum
modeline karşı çıkmakta mücadele vermektedir. Bu bağlamda,
düşünen, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi için, bilimsel,
demokratik, laik eğitim ve toplum yapısı için öğretmenlerimize
yönelik eğitim çalışmalarından birini daha gerçekleştirmiştir.
25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında ‘Düşünen Sınıf için Eleştirel
Düşünme ve Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi‘nin birincisi
Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar için Felsefe Birimi Başkanı,
emekli felsefe öğretmeni Sayın Nuran Direk tarafından
öğretmenlerimize verilmiştir. 
Toplumların geleceğini belirleyen en etkili gücün eğitim olduğunun
bilinciyle öğretmenlerimize yönelik bu eğitimlere devam edecek
dogmatik eğitimle biat eden bireyler ve toplum yapısı
oluşturulmasına izin vermeyeceğiz.
KTOEÖS olarak eğitime katılan öğretmenlerimize ve Sayın Nuran
Direk’e katılım ve katkısından dolayı bir kez daha teşekkür ederiz. 
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KTOEÖS Seçilmiş Kurul ve Temsilciler Kurulu 
Eğitim Seminerimiz Gerçekleşti

Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulları ve Okul Temsilcilerimize yönelik Eğitim Seminerimiz 9 Kasım 2019,
Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında Acapulco Otel’de gerçekleştirildi.

Eğitim seminerimiz Başkanımız Selma Eylem’in açılış konuşmasıyla başladı. Kamusal nitelikli, bilimsel, laik
eğitim mücadelesi yolunda sendikal örgütlülüğün önemine değinerek, öğretmenlerimizin özlük haklarının geliştirilmesi
ve korunması için de hep birlikte çalışılmasının önemini vurguladı.

Başkanımızın açılış konuşmasının ardından sunumlar gerçekleştirildi.  Genel Sekreterimiz Aziz Selengin’in
“Sendika Nedir?” sunumu sonrasında Yönetim Kurulu Üyemiz Tahir Gökçebel  “Sendikanın önemi nedir? Stratejiler
Neler Olmalıdır?” konu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi ve devamında üyelerimizle tartışma oturumumuz yer aldı.  

Eğitim Sekreteriliğinden Ömer Akkanat ve Cumali Avcı’nın katkılarıyla “Eğitim Sistemimiz / Nakiller / Ders Den-
klikleri” konularında üyelerimiz bilgilendirildi ve interaktif tartışmamız gerçekleşti. 

Örgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları ise “Seçilmiş Kurul Üyeleri & Temsilcilerin yetki ve görevleri” konu
başlığığla sunumunu gerçekleştirdi.

Öğlen arasının ardından  Mali Sekreterimiz Ozan Elmalı “Öğretmen Maaşları, Bordrolar”  ve Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü – Ayşe Avseven  “Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Menfaatleri ve Emeklilik” konularında eğitime katılan
üyelerimizi bilgilendirdi ve sorularını yanıtladı.

Sunumların ardından katılımcılarımız 3 grupa bölünerek Çalışma Atölyemiz gerçekleştirildi ve sonrasında raportör-
ler tarafından Çalışma Atölyeleri Raporları sunuldu.
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2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı
Yeni Atanan Öğretmenlerimize Yönelik Bilgilendirme Toplantımız Gerçekleşti

14 Kasım 2019, Perşembe günü 15:00-17:00 saatleri arasında
sendikamızın Lefkoşa merkez binasında 2019 – 2020 eğitim öğretim
yılı yeni atanan öğretmenlerimize yönelik bilgilendirme toplantımız
gerçekleşti.
Bilgilendirme toplantımız KTOEÖS 50 Yıl Video Gösterimi & Göç
Yasası Mücadelesi Film Gösterimi ile başladı, ardından Sendika
Başkanımız Selma Eylem açılış konuşmasında eğitimde yaşanan
sorunlar, sendikal mücadele ve sendikal örgütlülüğün önemine
vurgu yaptı.

Sonrasında Genel Sekreterimiz Aziz Selengin “Sendika Nedir?,
Neden Önemlidir?” konusunda sunum gerçekleştirdi. 
Yönetim Kurulu Üyemiz ve eski
başkanımız Tahir Gökçebel ise
“Sendikanın önemi nedir? Stratejiler
Neler Olmalıdır?” konusunda bilgi
verdi.
Ardından Mali Sekreterimiz Ozan
Elmalı “Öğretmen Maaşları, Bordrolar,
Say-Fon / Emeklilik” konularında yeni
öğretmenlerimize sunum gerçekleştirdi.
Son olarak da Örgütlenme Sekreterimiz
Ahmet Karaoğulları “Sendikal
Örgütlenme” konusunda bilgi verdi ve
öğretmenlerimiz tarafıdan gelen soru-
lara yanıt verildi.
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“Berlin toplantısı, Kıbrıs sorunu ve Sivil Toplum” konulu panel gerçekleştirildi

23 Kasım 2019 Cumartesi günü 10:00 – 13:00 saatleri arasında İki Toplumlu Barış İnisiyatifi  organizesiyle “Berlin
toplantısı, Kıbrıs sorunu ve Sivil Toplum” konulu panel gerçekleştirildi. Alecos Markides ve Ahmet Sözen, müzakere
sürecinin şu anki durumunu Liderlerin BM Genel Sekreteri ile Berlin’de yapacağı toplantı ışığında değerlendirerek,
başarı olasılıklarını tartıştı. Tartışmada ayrıca, sivil toplumun rolüne ve etkili müdahale için gerekli örgütsel yapılara
değinildi. Yer: Chateau Status / Lefkoşa BM Ara Bölge

Gazeteci, Yazar Sn. İsmail Saymaz ile Söyleşimiz Gerçekleşti

13 Aralık 2019, Cuma 17:00’de sendikamızın Lefkoşa Merkez Binasında gazeteci, yazar Sn. İsmail Saymaz ile
“Türkiye’de Siyasi İslamın Eğitim, Tarikat Yapılanması ve Özgürlüklere Yansıması” konulu söyleşimiz gerçekleşti.
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İtalya Lisans Eğitimi bilgilendirme toplantısı sendikamız desteğiyle antoniano
italstudy danışmanlık ofisi tarafından 20 Aralık 2019, Cuma 18:00 ‘de

KTOEÖS Merkez Lefkoşa Binamızda gerçekleşti. 

“Neden Evrimi Savunmalıyız ?” Konferansı Gerçekleştirildi

21 Aralık 2019, Cumartesi günü 14:00’de KTÖS binasında KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN ve Bilim ve Aydınlanma
Akademisi ortak organizesiyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Pro. Dr. Erhan Nalçacı ile “Neden Evrimi
Savunmalıyız?” konulu konferansımız gerçekleştirildi.
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“Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolleri”
konulu iki toplumlu konferansımız gerçekleşti

Kıbrıs'ta örgütlenmiş ve ETUCE - Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi - üyesi altı eğitim sendikası
KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜ-SEN ve OLTEK olarak  21 Şubat 2020 Cuma günü, saat 16:00’da, Lefkoşa
Ara Bölge’de bulunan Chateau Status’te, “Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rol-
leri”konulu ortak bir konferans düzenlendi. ETUCE Başkanı Christine Blower, ETUCE Avrupa Direktörü Susan
Flocken ve eski ETUCE Avrupa Direktörü  Martin Romer’in de yer aldığı konferansa 6 sendikanın Yönetim Kurulu
üyeleri katıldı. 

2020
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Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Konferansımız Gerçekleşti

Değerli Öğretmenlerimiz,

KTOEÖS, KTÖS ve Aile
İçi Şiddeti Önleme
Mekanizması işbirliğinde
6 Mart 2020, Cuma günü
14:30-17:00 saatleri
arasında sendikamızın
merkez Lefkoşa binasında
eğitimcilere yönelik
“Kadına Yönelik Şiddet
ve Ev İçi Şiddetin Önlen-
mesi Konferansı“
gerçekleştirildi. 
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Kültürel - Sportif Etkinlikler
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13. Oğuz Türkmen Halı Saha Turnuvası ve 
1. Kadın Futbol Turnuvamız Final Maçları Gerçekleşti

8 Haziran 2017 Perşembe akşamı sendikamızın organize ettiği 13. Oğuz Türkmen Halı Saha Turnuvamız ve 1. Kadın
Futbol Turnuvamız Final Maçlarının oynanması ile tamamlandı.          Turnuvalarımıza katılan, organizasyonunda yer
alan ve maçlara seyirci olarak gelip destek veren tüm öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ederiz.

Ahmet KARAOĞULLARI
Örgütlenme Sekreteri
Yönetim Kurulu (a.) 

1. Kadın Futbol Turnuvamızın Final Maçları Sonuçları

M/sa TMK - Polatpaşa L. 3 - 0

13. Oğuz Türkmen Halı saha Futbol Turnuvamızın Final Maçları Sonuçları

3.lük Maçı M/sa TMK + CÇOO NKL + MML 2 – 1  (Penaltılar sonucunda) 
Final Maçı Polatpaşa L BTMK + HSİK 1 - 4

1. Kadın Futbol Turnuvamızın Şampiyonları
1. M/sa TMK (ŞAMPİYON)
2. Polatpaşa L.
3. HSİK 

13. Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvamızın Şampiyonları
1. BTMK + HSİK (ŞAMPİYON)
2. Polatpaşa L.
3 M/sa TMK + CÖOO
4. NKL + MML 

2017
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2017 KTOEÖS SPOR TURNUVALARI TAMAMLANDI

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve bu yıl 13.sünü gerçekleştirdiğimiz “Oğuz Türkmen Halı Saha
Turnuvası” tamamlandı.
13. Oğuz Türkmen Halı Saha Turnuvamız sonucunda dereceye giren okullarımız şunlardır:
1. Bayraktar Türk Maarif Koleji – Hala Sultan İlahiyat Koleji
2. Polatpaşa Lisesi
3. Gazimağusa Türk Maarif Koleji – Canbulat Özgürlük Ortaokulu
4. Namık Kemal Lisesi – Gazimağusa Meslek Lisesi

Sendikamızın örgütlülüğünü her alanda güçlendirmek adına sendika tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik ve ilk kez
kadın spor turnuvaları düzenledik. Katılımın yüksek olduğu ve büyük bir olgunluk içerisinde geçen karşılaşmalara
seyirci olarak da üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Sendikaların gücünü yaygın örgütlülüğünden aldığı bilinciyle bu
alandaki çalışmalarımızı artırarak sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Kadın voleybol turnuvamız sonucunda dereceye giren okullarımız şunlardır.
1. Türk Maarif Koleji – Demokrasi Ortaokulu – Atatürk Meslek Lisesi
2. Gazimağusa Türk Maarif Koleji
3. Namık Kemal Lisesi
4. Hala Sultan İlahiyat Koleji

Kadın futbol turnuvamız
sonucunda dereceye giren
okullarımız ise şunlardır.
1. Gazimağusa Türk Maarif
Koleji
2. Polatpaşa Lisesi
3. Hala Sultan İlahiyat Koleji
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KTOEÖS Seçilmiş Kurullar KARPAZ Kültür Etkinliği  
Her yıl geleneksel olarak seçilmiş kurullarımıza yönelik eğitim yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz kültürel ve eğitsel
etkinlikler çerçevesinde dayanışmamızı ve kaynaşmamızı pekiştirmek amacıyla 17 Haziran 2017 tarihinde Karpaz
bölgesinde etkinliğimiz gerçekleşti. 
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GİRNE

GÜZELYURT

KARPAZ
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LEFKOŞA

MAĞUSA
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2018

2018 - XIV. KTOEÖS Oğuz Türkmen 
Halı Saha Turnuvamız ve

2. KTOEÖS Kadın Sporları 
(Sedat Kaplan Anısına) Kadın Futbol ve
Voleybol Karşılaşmalarımız Tamamlandı

Sendikamızın 50. Kuruluş yıldönümü olan bu yılda 3 Nisan
2018 tarihinde başlayan KTOEÖS Spor etkinliklerimiz 2 ay
boyunca 20 öğretmen takımının katılımıyla, 57 müsabaka
sonucunda tamamlandı.
Sendikal örgütlülüğümüz adına gerçekleştirdiğimiz spor
etkinliklerimize katkı koyan tüm öğretmenlerimize teşekkür
ederiz.
6 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen KTOEÖS 14. Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvası ve KTOEÖS 2.
Kadın Sporları etkinlikleri (Sedat Kaplan Anısına) Final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlarımız;

XIV. KTOEÖS Oğuz Türkmen Halı Saha Turnuvası Finalistleri
1. Polatpaşa Lisesi + Bekirpaşa Lisesi
2. Mağusa Türk Maarif Koleji + Canbulat Özgürlük Ortaokulu
3. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi +
Haydarpaşa Ticaret Lisesi
4. Oğuz Veli Ortaokulu

2. KTOEÖS Kadın Futbol Müsabakaları
Finalistleri (Sedat Kaplan Anısına)
1. Mağusa Türk Maarif Koleji
2. Bayraktar Türk Maarif Koleji
3. Hala Sultan İlahiyat Koleji

2. KTOEÖS Kadın Voleybol Müsabakaları
Finalistleri (Sedat Kaplan Anısına)
1. Türk Maarif Koleji
2. Hala Sultan İlahiyat Koleji
3. Canbulat Özgürlük Ortaokulu
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KTOEÖS 50. Yıl Dayanışma Gecemiz Gerçekleşti

11 Ocak 2019 Cuma akşamı 19:30’da Acapulco Resort Hotel’de Sendikamızın 50. kuruluş yıldönümünü kutla-
mak amacıyla dayanışma yemeğimiz gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden bugüne verilen mücade-
leyi, eğitime, toplumsal değerlere katkıyı
özetleyen video gösteriminin ardından açılış
konuşmasını yapan başkan Selma Eylem konuk
ve öğretmenlere hitap ederek sendikamızın, 50
yıldan beridir üyelerinin haklarını arama, ko-
ruma ve geliştirmenin yanında kendi yurdunda
egemen olması, demokratik bir ülke kurulması
ve insan hak ve özgürlüklerinin hakim olduğu
bir yaşam için mücadele verdiğini belirtmiştir.

“Diline, dinine, rengine, siyasi görüşüne
bakmaksızın tüm çalışanların haklarını ve men-
faatlerini korumak ve geliştirmek için mücadele
eden sendikamız bağımsız sendikacılık ilkesiyle
ülkemizde emekçilerin birliğini ya da
örgütlülüğünü  etkin bir güce dönüştüren öncü
kurumlardandır.” diyerek sözlerine devam eden
Eylem  70’li yıllardan itibaren yaşanan küresel

ekonomik kriz, kapitalist düzenin kar marjını korumak amacıyla neoliberal politikaların uygulanmaya başlanmasını
ve çalışanların haklarının budanmasını da beraberinde getirdiğini, Çalışanların ve sendikaların aleyhinde yapılan düzen-
lemelerle sendikaların itibarsızlaştırılması, güç ve etkinliklerinin yitirilmesi hedeflendiğini vurguladı.

Ülkemizin de bu politikalardan nasibini aldığını, göç yasası, özelleştirme, taşeronlaşma çalışmalarıyla çalışanların
haklarının budandığını, sendikaların ise itibarsızlaştırılıp etkisizleştirilmeye çalışılmakta olduğunu, ekonomik, siyasi,
sosyal, kültürel, çevre, eğitim, din, nüfus alanlarında saldırı altında bulunulduğunu, dönüştürme politikaları dayatılmaya
çalışılan toplumumuzun yok oluşla karşı karşıya bırakıldığını belirten Eylem, hem
zümresel hem toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte olan sendikamızın
tüm dayatmalara karşı mücadelenin yanında, çağdaş, laik demokratik eğitim ve
toplum yapımız için, ayrıca ülkemizde çözüm ve kalıcı barış için de destek vermekte
ve mücadele etmekte olduğunu vurguladı.

Eylem konuşmasını şu sözlerle neticelendirdi:

“İnsanca çalışma koşulları ve süresi,

sosyal haklar, eşit ücret, hak arama,

kısacası sömürü düzenine karşı mücadelede ve

toplumsal varoluş mücadelesinde de  güçlü olmanın yolunun

sendikalı olmaktan geçtiğini, yani sendikamızla güçlü olduğumuzu

bir kez daha hatırlatır sendikamıza nice 50 yıllar dilerim.”

Başkan Eylem’in konuşmasının ardından kurulduğu günden bugüne KTOEÖS’e emek veren, toplumumuzda önemli
ve öncü kurumlardan biri olmasına katkıda bulunan hayatta olan kurucu üyelere, eski KTOEÖS Başkanlarına ve hayatta
olmayanların ailelerine dönemin Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit tarafından onur plaketleri takdim edildi.  

KTOEÖS tarafından başlatılan Eğitimde Toplumsal Seferberliğin tanıtımı önce bir video gösterimi, ardından
başkan Selma Eylem’in bu konudaki açıklamasıyla programa devam edildi. Nitelikli, kamusal eğitim hedefiyle eğitime
katkıda bulunmak amacıyla KTOEÖS’ün başlatmış olduğu kampanyaya destek çağrısı yapan başkan Eylem, toplumsal
dayanışmamızı bir kez daha ortaya koyacak Eğitimde Seferberlik kapsamında “Her Tuğla Bir Gelecek” kampanyası

2019
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için çağdaş, nitelikli, fırsat eşitliği yaratacak Kamusal Eğitim için sendikamızın toplumsal sorumluluğunu bir kez daha
ortaya koymaktan gurur ve onur duyduğunu ifade etti.

Davetliler ve üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen 50. yıl dayanışma yemeğimizde birlik, mücadele ve
dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya konuldu.

25 Hizmet yılını tamamlayan emekçi öğretmenlerimize plaketlerinin takdim edilmesinin ardından gururu-
muz, yerli sanatçımız Lütfiye Özipek’in verdiği konser ile KTOEÖS 50. Yıl Dayanışma Gecesi sona erdi
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50. Yıl Halı Saha Futbol Turnuvamızda
Dayanışma ve Dostluk Kazandı

KTOEÖS 50. Kuruluş Yılı Halı Saha Futbol Turnuvamızın Finalleri 18
Haziran 2019, Salı 20:00-22:00 saatleri arasında Kaptan Erbay Halı
Sahasında oynandı.
Final maç karşılaşmaları sonuçları:
ÖYAK:7            EL-MO:5
BTMK-DO:6      PL:0
Final karşılaşmaları neticeleri sonrasında turnuvamızın 1.’si BTMK /
Demokrasi O. takımı oldu.

Dereceler:
1. BTMK- Demokrasi o.
2. Polatpaşa Lisesi
3. ÖYAK
4. Erenköy Lisesi- Mehmetçik Ortaokulu
Sendikamızın gücüne güç katan, dayanışma ve dostluk ruhunu pekiştiren halı saha futbol turnuvamıza katılan ve katkı
koyan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Şahane Düğün Tiyatro
Oyunu KTOEÖS üyeleri
için ücretsiz sahnelendi

“Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu KTOEÖS
üyeleri için sahne aldı

Kıbrıslı Türk büyük şair
Fikret Demirağ’ın
yazdığı, sanatta
50.yılını yaşayan Yaşar
Ersoy’un sahnelediği,
Lefkoşa Belediye Tiya-
trosunun sunduğu
“Hüzün Ana ve
Çocukları” oyunu 19
Nisan 2019 Cuma
20:00’da Lefkoşa
Belediye Tiyatrosu Sa-
lonunda KTOEÖS
üyeleri için sahne aldı. 
İzleyenleri adanın trajik
gerçekleri ile
yüzleştiren bu oyun
KTOEÖS üyeleri için

ücretsiz oynandı. 
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KTOEÖS 50. Yıl Onur Resepsiyonumuz Gerçekleşti

31 Mayıs 2019, Cuma 17:00’de
öğretmenlerin sosyal, ekonomik hakları,
çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve
demokratik toplum yapısı için
kuruluşundan beri mücadele eden,
toplumumuzda 50 yıllık geçmişiyle
önemli bir yere sahip sendikamıza
katkısı bulunan kurucu üyelerimiz, eski
başkanlarımız ve emekli
öğretmenlerimize yönelik KTOEÖS 50.
Yıl Onur Resepsiyonumuz
sendikamızın Lefkoşa merkez binasında
gerçekleştirildi. 
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KTOEÖS Seçilmiş Kurullar 
Bedis Piknik Etkinliği 

29 Haziran 2019, Cumartesi
Her yıl geleneksel olarak seçilmiş kurullarımıza yönelik eğitim
yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çerçevesinde bu yıl
dayanışmamızı ve kaynaşmamızı pekiştirmek amacıyla 29 Hazi-
ran 2019 tarihinde Bedis’te piknik düzenlendi. 
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“Yangın Yerinde Kabare” oyunu KTOEÖS üyeleri için sahnelendi

Sendikamız, Sendikal Platform üyesi diğer sendikalarla birlikte UBP-HP hükümetinin devlet tiyatrolarında sahnelen-
mesini engellediği Yangın Yerinde Kabare oyununun sahnelenmesine destek vermiştir. Sanata, düşünce ve ifade
özgürlüğüne karşı baskı, şiddet ve sansür asla kabul edilemezdir.

25 Şubat 2020 Çarşamba akşamı sendikamız üyeleri için sahnelenen oyun ülkemizin gerçeklerini, yozlaşmayı, toplumu-
muzu yokoluşa götüren politikaları, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda yaşanan dönüşümü net bir şekilde ortaya
koymuştur.
Yaşatılan sansüre rağmen oyunu sahnelemek için çaba sarfeden ve gerçekleştiren sanatçılarımızı toplumu aydınlatma

yönündeki bu kararlılıklarından dolayı
tebrik eder, saygıyla selamlar ve oyunu
üyelerimize yönelik sahneledikleri için
teşekkür ederiz.
Sendikamız, özgürlükler ve tüm
demokratik değerler için, toplumsal
varoluş için mücadelesine ve mücadele
eden kesimlere destek vermeye ve
işbirliğine devam edecektir.

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)
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DIŞ İLİŞKİLER
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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 etmek-
tedir. 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) Afrika
(ii) Kuzey Amerika ve Karayip Denizi
(iii) Asya ve Büyük Okyanus
(iv) Avrupa –ETUCE 
(v) 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 Kon-
federasyonu (ETUC)’nun önemli bir sosyal ortağıdır.

Brüksel'de, Avrupa Konseyinde ve diğer Avrupa organizasyonlarında AB politika belir-
leme 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 Fed-
erasyonu

(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 ORTAK

MESAJI VERMEYi SÜRDÜRDÜK



-402-

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü “GÜÇLÜ ÖĞRETMEN 
ÖZGÜR ÖĞRETİM”

5 Ekim 2017 – Dünya Öğretmenler Günü dolaysıyla Eğitim Enternasyonali’ne (EI) üye 6 Kıbrıslı Öğretmen
Sendikası olarak ara bölgedeki Dayanışma Evinde Ortak Basın Toplantımız gerçekleştirildi.

Bildiri metnini EI Avrupa yapısı olan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi’nin (ETUCE) Kıbrıs
Dönem Temsilcisi olan KTOEÖS adına Tahir Gökçebel okudu ve 5 Ekim Perşembe günü Dayanışma Evinde 19:00 –

22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek iki toplumlu 5 Ekim Resepsiyonuna tüm öğretmenleri davet etti.  Ardından
metnin Yunancasını POED Başkanı Filios Filaktou okudu 

GÜÇLÜ ÖĞRETMEN – ÖZGÜR ÖĞRETİM
Her yıl 5 Ekim’de düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü (WTD), eğitim camiasının tamamı için önemli bir olaydır.

Öğretmenlik mesleğini kutlamak ve ILO / UNESCO Öğretmenlerin Statüsüne ilişkin Tavsiye Kararını (1966) ve Yük-
sek Öğretim Akademik Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye Kararını (1997) teşvik etmek için bir fırsattır. Erken
Çocukluk Eğitimi Personeli için İnsana Yakışır İş Sağlığının İyileştirilmesine İlişkin ILO Politika Rehberi tarafından
tamamlanan bu araçlar, öğretim mesleği için uluslararası standartları tanımlamaktadır.

Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü teması: “Güçlü Öğretmen – Özgür Öğretim” olarak belirlenmiştir. Bu yılki
Dünya Öğretmenler Günü,  Yüksek Öğretim Akademik Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye kararının kabul
edilmesinin 20. yıldönümünü kutluyor.

Yüksek öğrenim kurumlarındaki çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek için bu önemli belge hükümlerini
uygulamak acil bir ihtiyaçtır. Eğitim Enternasyonali araştırması ve diğer araştırmalardan elde edilen veriler, akademik
personelin ve diğer çalışanların mesleki statüleri, şartları ve çalışma koşullarının büyük ölçüde ihmal edildiğini göster-
mektedir. Sonuç olarak, güvencesiz istihdam koşulları son yıllarda dünyada önemli ölçüde artmıştır. Aynı zamanda,
akademik özgürlük, öz-yönetim ve mesleki işbirliği gibi temel ilkeler benzeri görülmemiş şekilde tehlike altındadır.

Bu temel ilkeler yalnızca eğitim, öğretim ve araştırma hakkı için değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesi ve
sürdürülebilir kalkınma için de kritik öneme sahiptir.

Öğretmenler birçok ülkede çok zor koşullar altında çalışmaya devam etmektedirler. Örneğin, çatışma, şiddet içeren
aşırıcılık ve siyasi müdahaleler, öğretmenlerin hayatlarını tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda mesleki özerk-
liklerini ve öğretme özgürlüğünü de engellemeye devam ediyor. Katı dış hesap verebilirlik mekanizmaları, birçok
özelleştirme savunucusu tarafından desteklenen kontrol altında öğretim yöntemleri ve ders planları uygulanması
öğretmenlik mesleğinin statüsünü zayıflatmaya devam etmektedir.

Bu olumsuz eğilim tersine çevrilmelidir. Hükümetler ve işverenlerin, öğretmenlerin yetkilendirilmelerini, takdir
edilmeleri, onurlandırılmaları ve saygı görmelerini sağlamakla yükümlüdür. Öğretmenleri, akademisyenleri ve eğitim
personelini değerlendirebilmek için, iyi çalışma koşulları, kaynakları yeterli, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları,
güven, mesleki özerklik, mesleki eğitim, akademik özgürlük, yüksek kaliteli eğitim ve sürekli mesleki gelişim ve de
destek sağlanmalıdır.

Öğretmenlerin sesi 5 Ekim’de tüm dünyada duyulmalı ve hükümetlere öğretmenler için UNESCO / ILO
Tavsiyelerinin tam olarak uygulanmasını sağlayarak, öğretmenlik mesleğinin statüsünü iyileştirme yükümlülüğünü
hatırlatırız.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk tüm öğretmenler bir eğitimci olarak Kıbrıs Sorununun çözümüne katkıda bulunmakla
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görevlidir. Ülkemizde özgürce yaşamak, insan haklarının ve temel özgürlüğün saygısını ve uygulanmasını güçlendirmek
için hepimize görev düşmektedir. Okullar, kurumlar ve öğretmenler demokrasi, adalet, karşılıklı saygı ve karşılıklı
anlayış değerlerini geliştirerek bu çabayı destekleyebilir.

Eğitim, ülkelerdeki çatışmayı üretmekte veya çözmekte rol oynamaktadır. Kıbrıs’taki eğitim, farklı gruplar arasında
eşitliği, çoklu düşünceyi, barış kültürü değerlerini benimseyen, kimliği çoklu olarak düşünebilen vatandaşları
yetiştirmelidir. Okulların vatandaşları demokratik, insancıl ve barışçıl yollarla eğitmesi gerekmektedir.

Eğitim Enternasyonali üyesi Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları:
KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN, OLTEK
________________________________________

5 October 2017 –World Teachers’ Day
Teaching In Freedom, Empowering Teachers

World Teachers’ Day (WTD), held annually on 5 October, is an important event for the entire educational commu-
nity. It is an opportunity to celebrate the teaching profession and to promote the ILO/UNESCO Recommendation con-
cerning the Status of Teachers (1966) and the UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher Education
Teaching Personnel (1997). Complemented by the ILO Policy Guidelines on the Promotion of Decent Work for Early
Childhood Education Personnel, these instruments define international standards for the teaching profession.

The theme for this year’s World Teachers’ Day is: “Teaching in freedom, empowering teachers”. This year’s World
Teachers’ Day marks the celebration of the 20th anniversary of the adoption of the UNESCO Recommendation con-
cerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel.

There is an urgent need to implement the provisions of this important instrument in order  to improve the working
conditions of staff in higher education institutions. Evidence from EI research and other studies demonstrates that the
professional status, terms and working conditions of academic and other staff remain largely neglected. As a result,
precarious employment conditions have increased considerably in recent years across the world. At the same time,
fundamental principles, such as academic freedom, self-governance and collegiality, are being challenged in unprece-
dented ways. These fundamental principles are not only critical for the right to education, teaching and research, but
also for the advancement of humanity and sustainable development.

Teachers continue to work under very difficult conditions in far too many countries. Conflict, violent extremism
and political interference, for example, continue, not only to put teachers’ lives at risk, but to also hinder their profes-
sional autonomy and freedom to teach. Rigid external accountability mechanisms and control and the imposition of
scripted teaching methodologies and lesson plans, promoted by many proponents of privatization, continue to under-
mine the status of the teaching profession.

This negative trend must be reversed. Governments and employers have an obligation to ensure that teachers are
empowered, valued, honoured and respected. Valuing teachers, academics, and all education personnel should entail
the provision of decent working conditions, well-resourced, safe and healthy working environments, trust, professional
autonomy, collegiality, academic freedom, high quality initial training and continuous professional development and
support, among others.

The voices of teachers must be heard throughout the world on 5th October and governments must be reminded of
their obligation to improve the status of the teaching profession by ensuring the full implementation of the
UNESCO/ILO Recommendations on teachers.

With our voices lifted together, we can put pressure on governments and the international community to empower
teachers to build sustainable and democratic societies.

We, as Greek/Cypriot and Turkish/Cypriot teachers and unionists, strongly believe that we have to develop a culture
of reconciliation which is very important in the effort to reunite our country, Cyprus, for a better future, for us, for our
children and for the generations to come.

It is a default duty for all of teachers in Cyprus, Greek/Cypriots and Turkish/Cypriots, from the stand of an educator,
to the solution of the Cyprus Problem. It is our immense indebtedness to provide the basis for all of us, to freely live
in our country and to strengthen the respect and the implementation of human rights and fundamental freedom. Schools,
institutions and teachers can support this effort by promoting the values of democracy, justice, mutual respect and mu-
tual understanding.

Education has a role to play in producing or resolving the conflict in countries. Education in Cyprus needs to raise
citizens that believe in equality between different groups, that can think about identity in multiple terms and that
adopted the values of culture of peace. Schools need to educate citizens in a democratic, humanitarian and peaceful
manner.

Cypriot Teacher Trade Unions Member of EI:
KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN, OLTEK
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05.10.2018

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun

Değerli Öğretmenlerimiz, 
Kamusal eğitimin gözden çıkarılıp, okullarımıza yeterli ve gerekli yatırımın yapılmadığı, bütçe ayrılmayıp okulların,

okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi kaderlerine terk edildiği, kontrolsüz nüfus akışından dolayı
tüm okulların patlama noktasına geldiği, müfredatlarla, tüzüklerle ilgili sıkıntıların ortada durduğu, diğer yandan ise
öğretmenlerimize yapılan itibarsızlaştırma, hak budama, statüsünü geriye götürme, sendikasızlaştırma çalışmalarının
bulunduğu bir dönem içerisinde bulunmamıza rağmen, görevlerini layıkıyla yapan siz değerli öğretmenlerimizi
dayanışmayla selamlar, bizler için uluslar arası örgütlülük ve mücadele anlamı taşıyan 5 Ekim Dünya Öğretmenler
Gününüzü Kutlarız.

5 Ekim Cuma günü (Bugün) Lefkoşa Büyük Han’da
19:00 – 22:00 saatleri arasında
KTOEÖS – KTÖS – DAÜSEN olarak ortak düzenleyeceğimiz
Dünya Öğretmenler Günü Resepsiyonumuza katılımınızı dileriz.

Eğitim Enternasyonali 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde dünya çapında eğitimde yaşanan sorunlara dikkat
çekmek ve her ülkede kamusal eğitime ve bu eğitimin verilmesinin temeli olan öğretmenlere önem verilmesi adına bu
yıl temasını Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim, olarak belirlemiştir. Eğitimin muhafazakârlaştırılması, laik,
çağdaş, bilimsel eğitimden uzaklaşılması eğiliminin tehlikesi altında olan ülkemizin Güçlü Öğretmen ve Nitelikli Ka-
musal Eğitime ihtiyacı vardır. Bu evrensel mücadelede yer alan sendikamız ülkemizde öğretmen statüsü ve nitelikli
kamusal eğitim için mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. 

Dayanışma ve Örgütlü Mücadelemizle Güçlüyüz !

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)  

5 Ekim Dünya Öğretmenleri Günü Ortak Mesajı: “Güçlü Öğretmen,
Nitelikli Kamusal Eğitim”

5 Ekim’de her yıl düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü (WTD), tüm eğitimci toplumu için önemli bir etkinliktir.
Öğretmenlik mesleğini kutlamak ve Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin ILO / UNESCO Tavsiye Kararını (1966) ve Yük-
sek Öğretim Personeli Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararını (1997) tanıtmak için bir fırsattır. Okul Öncesi
Eğitim Personeli için İnsana Yakışır İşlerin Teşviki ile ilgili ILO Politika Kılavuzları ile tamamlanan bu araçlar,
öğretmenlik mesleği için uluslararası standartları tanımlamaktadır.

Sendikalarımızın uluslar arası alanda örgütlü olduğu Eğitim Enternasyonali, bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü
temasını “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” olarak belirlemiştir. Bu yıl aynı zamanda eğitimin temel bir
hak olarak tanındığı (1948)  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıldönümünü de kapsamaktadır. Ancak, dünya
çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve genç eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadır. Diğer yandan dünya çapında
%60’a yakın oranda 617 milyon çocuk ve yetişkin temel okuma/yazma veya sayı sayabilme becerisini kazanamamıştır.
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Uluslararası toplum 2015 yılında, 2030
yılına kadar herkes için kapsamlı ve eşit
kalitede bir eğitim çağrısı yapan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
(SDG)-4 aracılığıyla eğitim hakkını
sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenler, çocuklara ve gençlere
yüksek kaliteli eğitim sağlama ve
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ulaşmanın anahtarıdır. Bu nedenle,
2030 Eğitim Gündemini benimserken
uluslararası toplum:

öğretmenlerin ve eğitmenlerin
yetkilendirildiği,

yeterince istihdam edildiği,
iyi eğitilmiş, mesleki yönden nite-

likli,
verimli ve etkin bir şekilde yönetilen sistemlerde,
iyi kaynaklarla motiveli ve desteklenmiş olmalarını
sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenlerin gelecek nesillerin başarısını şekillendirmedeki öneminin yaygın olarak tanınmasına rağmen,
öğretmenlik şu anda değerli bir meslek olarak görülmemektedir. Öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşulları, birçok
ülkede benzer eğitim düzeyine sahip mesleklerle karşılaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin iş yükü arttırılmış, çalışma
koşulları kötüleştirilmiş ve güvencesiz sözleşmeler altında giderek daha fazla istihdam edilmektedir. Sonuç olarak,
öğretmenlik mesleği yetersiz eğitimle, kötü kariyer beklentileriyle ve mesleki özerklik eksikliğiyle çok sık
ilişkilendirilmesinden dolayı bu mesleğin statüsünün genel durumu kötüye gitmiştir.

EI, ILO / UNESCO Tavsiyelerinin dünya çapında uygulanma derecesini değerlendirerek, üye kuruluşların kapsamlı
bir araştırmasına dayanan bir öğretmen statü raporu sunulmuştur. Eğitim Enternasyonali öğretmenlerin statüsü ve
öğretmenlik mesleği hakkındaki bu raporu Dünya Öğretmenleri Günü dolaysıyla yayınlanmıştır.

Bu rapora göre öğretmenler dünya çapında kötü çalışma koşulları, güvencesiz çalıştırılma, yetersiz eğitim/öğretim
araçları ve yüksek düzeyde stresle baş etmektedir. Bu raporun hükümetlere uyanma çağrısı yapmayı amaçlamakta
olduğunu söyleyen Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri David Edwards, “Hükümetler eğitime gerekli yatırımı ya-
parak, gerekli önemi vermelidir” mesajı vermekte, ayrıca eğitim sektöründe özelleştirme eğiliminin arttırılmasıyla
ailelerin çocuklarının eğitimi için kısmen veya tamamen para ödediğini, bu durumun adaletsiz ve haksız olduğunu
vurgulamıştır.

Eğitim Enternasyonali 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde
Öğretmenlerin seslerinin dünya çapında duyulması gerektiğinin altını çizmektedir.

Ülkemizde kamusal eğitimin gözden çıkarılıp, okullarımıza yeterli ve gerekli yatırımın yapılmadığı, bütçe
ayrılmayıp okulların, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi kaderlerine terk edildiği, kontrolsüz
nüfus akışından dolayı tüm okulların patlama noktasına geldiği, müfredatlarla, tüzüklerle ilgili sıkıntıların ortada
durduğu, diğer yandan ise öğretmenlerimize yapılan itibarsızlaştırma, hak budama, statüsünü geriye götürme,
sendikasızlaştırma çalışmalarının bulunduğu bir dönem içerisinde bulunmamıza rağmen, görevlerini layıkıyla yapan
siz değerli öğretmenlerimizi dayanışmayla selamlar, bizler için uluslar arası örgütlülük ve mücadele anlamı taşıyan 5
Ekim Dünya Öğretmenler Gününüzü Kutlarız.

Değerli Öğretmenlerimiz,

5 Ekim Cuma günü Lefkoşa Büyük Han’da 19:00 – 22:00 saatleri arasında
KTOEÖS – KTÖS – DAÜSEN olarak ortak düzenleyeceğimiz
Dünya Öğretmenler Günü Resepsiyonumuza katılımınızı dileriz.

Selma EYLEM                            Şener ELCİL                  Ege ULUCA TÜMER

KTOEÖS Başkanı                  KTÖS Genel Sekreteri           DAÜSEN Başkanı
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World Teachers’ Day – 5 October 2018  

“The Right to Education means the Right to a Qualified Teacher”

World Teachers’ Day (WTD), held annually on 5 October, is an important event for the entire educational commu-
nity. It is an opportunity to celebrate the teaching profession and to promote the ILO/UNESCO Recommendation con-
cerning the Status of Teachers (1966) and the UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher Education
Teaching Personnel (1997). Complemented by the ILO Policy Guidelines on the Promotion of Decent Work for Early
Childhood Education Personnel, these instruments define international standards for the teaching profession.

The theme for this year’s World Teachers’ Day is: “The Right to Education means the Right to a Qualified Teacher.”
This year also marks the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (1948), within which education
is recognised as a fundamental right. However, education continues to be denied to about 264 million children and
youth worldwide. In 2015, the international community committed to ensure the right to education, through Sustainable
Development Goal (SDG) 4, calling for inclusive and equitable quality education for all by 2030.

Teachers are key to providing children and youth with high-quality education and to achieving SDG 4. This is why,
in adopting the Education 2030 Agenda, the international community committed to ensure that “teachers and educators
are empowered, adequately recruited, well-trained, professionally qualified, motivated and supported within well-re-
sourced, efficient and effectively governed systems.” 

Despite widespread recognition of the importance of teachers in shaping the success of future generations, teaching
is currently not regarded as a valued profession. The salaries and working conditions of teachers are in many countries
not comparable to those of professionals with similar education and training levels. Workloads have increased, working
conditions are deteriorating, and teachers are increasingly employed under precarious contracts. As a result, the general
status of teachers has suffered, as the profession is too often being associated with inadequate training, poor career
prospects, and lack of professional autonomy.

This year also marks the 50th anniversary of the Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of
the Recommendations concerning Teaching Personnel (CEART). The CEART monitors implementation of the ILO/UN-
ESCO Recommendations. This year’s CEART session is taking place in Geneva during the World Teachers’ Day week,
from 1-5 October.

In line with previous CEART sessions, EI will be submitting a teachers status report based on an extensive survey
of member organisations, assessing the extent to which the ILO/UNESCO Recommendations have been implemented
around the world. EI will also launch this same report on the status of teachers and the teaching profession on World
Teachers’ Day.

The voices of teachers must be heard throughout the world on 5th October.

Dünya Öğretmenleri Günü - 5 Ekim 2018
“Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim”

5 Ekim'de her yıl düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü (WTD), tüm eğitimci toplumu için önemli bir etkinliktir.
Öğretmenlik mesleğini kutlamak ve Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin ILO / UNESCO Tavsiye Kararını (1966) ve Yük-
sek Öğretim Personeli Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararını (1997) tanıtmak için bir fırsattır. Okul Öncesi
Eğitim Personeli için İnsana Yakışır İşlerin Teşviki ile ilgili ILO Politika Kılavuzları ile tamamlanan bu araçlar,
öğretmenlik mesleği için uluslararası standartları tanımlamaktadır.

Bu yılın Dünya Öğretmenleri Günü teması şöyledir: “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” Bu yıl aynı za-
manda eğitimin temel bir hak olarak tanındığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin (1948) 70. yıldönümünü de
kapsamaktadır. Ancak, dünya çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve genç eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadır.
Uluslararası toplum 2015 yılında, 2030 yılına kadar herkes için kapsamlı ve eşit kalitede bir eğitim çağrısı yapan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) 4 aracılığıyla eğitim hakkını sağlamayı taahhüt etmiştir.
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Öğretmenler, çocuklara ve gençlere yüksek kaliteli eğitim sağlama ve SDG 4'e ulaşmanın anahtarıdır. Bu nedenle,
2030 Eğitim Gündemini benimserken uluslararası toplum, “öğretmenlerin ve eğitmenlerin yetkilendirildiği, yeterince
istihdam edildiği, iyi eğitilmiş, mesleki yönden nitelikli, verimli ve etkin bir şekilde yönetilen sistemlerde, iyi kay-
naklarla motiveli ve desteklenmiş olmalarını sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenlerin gelecek nesillerin başarısını şekillendirmedeki öneminin yaygın olarak tanınmasına rağmen,
öğretmenlik şu anda değerli bir meslek olarak görülmemektedir. Öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşulları, birçok
ülkede benzer eğitim düzeyine sahip mesleklerle karşılaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin iş yükü arttırılmış, çalışma
koşulları kötüleştirilmiş ve güvencesiz sözleşmeler altında giderek daha fazla istihdam edilmektedir. Sonuç olarak,
öğretmenlik mesleği yetersiz eğitimle, kötü kariyer beklentileriyle ve mesleki özerklik eksikliğiyle çok sık
ilişkilendirilmesinden dolayı bu mesleğin statüsünün genel durumu kötüye gitmiştir.  

Bu yıl, aynı zamanda, Öğretim Personeline ilişkin Önerilerin Uygulanması için oluşturulan ILO / UNESCO Uz-
manlar Komitesinin (CEART) 50. yıldönümüne de vurgu yapmaktadır. CEART, ILO / UNESCO Tavsiyelerinin
uygulanmasını denetlemektedir. Bu yılki CEART oturumu, 1-5 Ekim tarihleri arasında Dünya Öğretmenleri Günü
haftasında Cenevre'de gerçekleşecektir.

Önceki CEART oturumlarına uygun olarak, EI, ILO / UNESCO Tavsiyelerinin dünya çapında uygulanma derecesini
değerlendirerek, üye kuruluşların kapsamlı bir araştırmasına dayanan bir öğretmen statü raporu sunacaktır. EI
öğretmenlerin statüsü ve öğretmenlik mesleği hakkındaki bu raporu Dünya Öğretmenleri Günü'nde yayınlayacaktır. 

Öğretmenlerin sesleri dünya çapında 5 Ekim’de duyulmalıdır.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Ortak Basın Toplantısı “Öğretmenler
Ülkemizin Geleceğinin Mimarlarıdır”

5 Ekim 2019 Dünya Öğretmenler Günü dolaysıyla 4 Ekim 2019, Cuma günü 11:00’de Lefkoşa Ara Bölgede yer
alan Dayanışma Evinde, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikalarının (KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN,
OELMEK, POED, OLTEK) ortak basın toplantısı gerçekleşti.

Basın toplantısında 11 Ekim 2019, Cuma günü 19:00 – 20:30 saatleri arasında Lefkoşa Ara Bölge Dayanışma
Evinde gerçekleştirilecek Ortak İki Toplumlu 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Resepsiyonuna tüm öğretmenlere
katılım çağrısı yapıldı. 
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5 Ekim 2019 - Dünya Öğretmenler Günü
BASIN BİLDİRİSİ

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları

OELMEK, KTOEÖS, POED, KTÖS, OLTEK, DAÜ-SEN

Kıbrıs'taki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları, her yıl 5 Ekim'de Dünya Öğretmenler Günü'nü
kutlamaktadır ve bu gün tüm eğitim camiası için önemli bir gündür. 

Biz Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmenler olarak bölünmüş ülkemiz Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek için çok
önemli olan uzlaşma kültürünü geliştirebileceğimize inanıyoruz. Kıbrıs'taki tüm Öğretmen Sendikaları olarak karşılıklı
saygı ve anlayışla işbirliği içerisinde hedefimizi gerçekleştirmek ve somutlaştırmak için çalışmaktayız. Karşılıklı
anlayış ve uzlaşma için, demokrasinin ve adaletin değerlerini yükseltmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.  

Bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü teması; “Genç Öğretmenler, mesleğin geleceği” olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizin geleceği, gençlerimiz tarafından şekilleniyor ve geliştiriliyor. Algılarının temelleri, tutumları, değerleri
okullarında ve sınıflarında atılıyor. Gelecekte aktif ve sorumlu vatandaşların ülkemiz olan Kıbrıs için hazırlanmasında
öğretmenler önemli bir rol oynamaktadır. 

Özellikle Kıbrıs'ta öğretmenler ülkemizin “geleceğinin mimarlarıdır”.

Genç öğretmenler, tartışmasız, mesleğin geleceğidir, ancak ne yazık ki, tüm eğitim sistemi ve özellikle öğretmenler,
Avrupa ülkelerinde eğitimi pazar olarak gören devlet yetkilileri ve neoliberal ideolojik yaklaşımların eğitim-öğretim
ortamına olumsuz etkileri neticesinde derinden etkilenmekte, artan zorluklar ile karşı karşıya kalmaktadır. Yeni
öğretmenler, öngörüsüz “reformların” neticeleriyle karşı karşıyadır;  maaş kesintileri, emeklilik ve çalışma haklarındaki
gasplar öğretmenler üzerinde sürekli baskı yaratmaktadır. Aynı zamanda, modern toplumun ihtiyaçlarına cevap vere-
bilmek için eğitim üzerinde talepler ve yükler artmaktadır.

Avrupa genelinde ve ülkemizde öğretmenlik mesleğine ilgi azalmıştır. Mesleği yeni öğretmenlere ve ihtiyaçlarına
daha cazip hale getirmek için, uygun çalışma koşulları, iş-yaşam dengesi, nitelikli öğretmen eğitimi ve desteğinin
sağlanması gerekmekte, genel olarak bu mesleğe hak ettiği değerin verilmesi gerekmektedir. 

Son olarak, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları 

(OELMEK, KTOEOS, POED, KTOS, OLTEK, DAU-SEN) olarak 

tüm dünyadaki öğretmenleri ve özellikle de Kıbrıs’ta emek veren 

tüm meslektaşlarımızı gönülden selamlar, saygılarımızı sunarız.

5th October 2019 – World Teachers’ Day
PRESS RELEASE

Greek Cypriot and Turkish Cypriot Teachers’ Trade Unions 

OELMEK, KTOEÖS, POED, KTÖS, OLTEK, DAÜ-SEN

The Greek/Cypriot and the Turkish/Cypriot Teachers’ Trade Unions in Cyprus are celebrating the World Teachers’
Day, which is held annually on 5th of October and it is an important event for the entire educational community.

We, Greek Cypriot and Turkish Cypriot teachers, strongly believe that we can develop a culture of reconciliation
which is very important in the effort to reunite our divided country, Cyprus. Trying to fulfill and materialize our aim,
all the Teachers’ Trade Unions in Cyprus nurtured an honest collaboration, which is ruled by mutual respect and un-
derstanding and we assure that we will continue to work together in order to promote the values of democracy, justice,
mutual acceptance and reconciliation.

The theme for this year’s World Teachers’ Day is: “Young Teachers, the future of the profession” 

The future of our country is being shaped and developed by our young people, by the students who are in classrooms
today. The foundations of their perceptions, their attitudes, their values are being laid in the schools and during discus-
sions at schools. It is highlighted that teachers play an important role in preparing future active and responsible citizens
for our country, Cyprus.
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Especially in Cyprus, teachers, are our country’s “architects of the future”.

Young teachers, are, indisputably, the future of the profession, but unfortunately, the entire education sector and
especially teachers face in many European countries growing challenges from public authorities who see the education
sector as a market, where neo-liberal ideology approaches deeply affects negatively the teaching and learning envi-
ronment. New teachers are facing the consequences of short-sighted “reforms”: cuts of salaries, pensions and recruit-
ments are continuously putting pressure on teachers. At the same time, the demands on education are rising in order to
respond to the developments of modern society. 

The attractiveness of the profession across Europe and also in our country, is decreasing. To make the profession
more attractive for new teachers and for their needs, it is necessary to establish and to ensure decent working conditions,
work-life balance, quality teachers’ training and support and generally to undermine the value of the profession.

Finally, on behalf of the Greek Cypriot and Turkish Cypriot Teachers’ Trade Unions 

(OELMEK, KTOEOS, POED, KTOS, OLTEK, DAU-SEN) 

we express our respect and our heartfelt to all the teachers all over the world, 

especially to all our colleagues in Cyprus.
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2017-2020 Döneminde Sendikamızın yapmış olduğu
Uluslararası Temaslar

Sendikamız gerek Avrupa Birliği Kıbrıs Temsilciliği eğitimleri, gerekse üyesi olduğumuz Eğitim Enternasy-
onali, 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

Tarih: 3-4 Nisan 2017
Yer: Brüksel - Belçika
Organizasyon: ETUCE Komite Toplantısı 
Konu: ETUCE Komite toplantısı
Katılım:  ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Tahir Gökçebel ve çevirmen olarak Dış İlişkiler Uzmanı Nazan Ökçün Bülbülcü
katılmıştır.  

Tarih: 22 – 23 Mayıs 2017
Yer: Belarus - Minsk
Organizasyon: Belarus Öğretmen Sendikası - BTUWES
Konu: “Öğretmen Sendikaları ve Gençlik Birlikte – Gelecek için Dayanışma” konulu Çalıştay 
Katılım: Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet Karaoğulları ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ümitcan Yaşamsal katılmıştır. 

Tarih: 26-27-28 May 2017
Yer: Ankara
Organizasyon: Eğitim-Sen
Konu: 10. Eğitim Sen Genel Kurulu
Katılım:  Genel Sekreterimiz Aziz Selengin ve Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Başaranel katılmıştır. 

Tarih: 30 Mayıs 2017
Yer: Brüksel
Organizasyon: ETUCE
Konu: ETUCE Proje Konferansı. Avrupa'da Eğitim: Kamu Yatırımı, Özelleştirme ve Reformlar. Öğretmen
Sendikalarının Rolü 
Katılım: Mali Sekreterimiz Ozan Elmalı ve Yönetim Kurulu üyemiz Gülben Billuroğlu katılmıştır. 
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Tarih: 30 Mayıs – 1 Haziran 2017
Yer: Güney Fransa – Frejus ( Nice havaalanı) 
Organizasyon: SNETTA (Fransa Mesleki Eğitim Sendikası)
Konu: Kongre teması “Nüfus Artışı, Tutuculuk, Radikalizm: Sendikal Mücadelemizdeki Etkileşimler”.
Katılım:  Genel Sekreterimiz Aziz Selengin ve Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Civisilli katılmıştır.

Tarih: 24 – 25 Haziran 2017
Yer: Selanik - Yunanistan 
Organizasyon: Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi Yunanistan'da örgütlü Genel İşçi Sendikası - PAME  
Konu: “Sömürüsüz, Savaşsız ve Mültecisiz bir Dünya için tüm ülkelerin emekçilerinin seferber edilmesi” teması
çerçevesinde iki günlük etkinlik programı (Selanik NATO askeri üssüne eylem ve Bölgemizdeki gelişmeler ve sendikal
Seferberliğin Duruşu konulu uluslar arası toplantı )
Katılım: Yönetim Kurulu üyemiz Tahir Gökçebel katıldı. 

Tarih: 30 Haziran – 01 Temmuz 2017
Yer: Sofya -Bulgaristan
Organizasyon: SEB Sendikası – ETUCE üyesi Bulgaristan öğretmen sendikası 
Konu: 7. Kongre 
Katılım: Başkanımız Selma Eylem ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hamide Dağkıranlar katılmıştır.

Tarih: 11 - 14 Temmuz 2017
Yer: Brüksel - Belçika
Organizasyon: Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciği  
Konu: Öğretmenlere yönelik iki toplumlu Avrupa Birliği kurumları ve politikaları konusunda Bilgilendirme Ziyareti  
Katılım: Ahmet Billuroğlu, Hasan Çek, Arzu Kurtdereli, Asiye Özdevran, Ali Yaman Işık, İbrahim Ermihan , Zühre
Özkaraman 
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Tarih: 27 – 29 Eylül 2017
Yer: Riga / Letonya
Organizasyon: ETUCE 
Konu: Orta ve Doğu Avrupa yuvarlak Masa Toplantısı “Toplumsal Krizin Üstesinden gelmek için Eğitim Sendikalarının
Güçlendirilmesi”
Katılım: Genel Sekreterimiz Aziz Selengin ve Dış İlişkiler sorumlumuz Nazan Ökçün Bülbülcü katılmıştır.  

Tarih: 23 – 24 Ekim 2017
Yer: Brüksel / Belçika 
Organizasyon: ETUCE 
Konu: ETUCE Komite Toplantısı (yılda iki kez komite toplanmaktadır) 
Katılım: Kıbrıs Dönem Temsilcisi YK. Üyemiz Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler sorumlumuz Nazan Ökçün Bülbülcü
katılmıştır.  

Tarih: 02-03 Kasım 2017
Yer: Roma / İtalya 
Organizasyon: WFTU – Dünya Sendikalar Federasyonu 
Konu: Çalışan Dünya Gençlerinin Kongresi (Genç çalışan neslin sendikalaşması için mücadele çerçevesinde genç
çalışanların sosyal haklar, aktif sendikal katılım ve kapitalist sömürünün olmadığı bir dünya için mücadele etmesinin
teşviki) 
Katılım: En genç YK. Üyemiz Erkan Bulak katılmıştır. 

Tarih: 4 – 5 Aralık 2017
Yer: İstanbul / Türkiye 
Organizasyon: ETUCE – EI ( Eğitim - Sen)
Konu: Eğitim-Sen'li 5 Akademisyenin 1. Duruşması  (Terör örgütü propagandası yapmaktan 7,5 yıl hapis istemiyle) 
İçerik: 4 Aralık Pazartesi 11:00 basın toplantısı, 15:00 Panel, 5 Aralık Salı 09:30 İstanbul Çağlayan Mahkemesi önünde
basın toplantısı.   
Katılım: Mali Sekreterimiz Ozan Elmalı ve Eğitim Sekreterimiz Hasan Soyer katılmıştır.

Tarih: 5 - 7 Şubat 2018 
Yer: Marrakech – Morocco (Fas) 
Organizasyon: EI – Eğitim Enternasyonali  
Konu: EI 3. Dünya Kadınlar Konferansı  “Labirentten çıkış noktasının bulunması: Kadın, Sendika, Eğitim ve Liderlik”  
Katılım: Başkan Selma Eylem katılmıştır. 
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Tarih: 19 - 20 Mart 2018 
Yer: Belçika – Brüksel 
Organizasyon: ETUCE 
Konu: ETUCE Komite Toplantısı
Katılım:  Kıbrıs Sendikalarını temsilen 2017-2018 Kıbrıs dönem temsilcisi Tahir Gökçebel katılmıştır.

Tarih: 27 - 28 Mart 2018 
Yer: Sofya - Bulgaristan 
Organizasyon: ETUCE – SEB ve Podkrepa (Bulgar Öğretmen Sendikaları) 
Konu: “Nitelikli Eğitim Aracı Olarak Genç Öğretmenlerin Desteklenmesi” 
Katılım: Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet Karaoğulları katılmıştır. 

Tarih: 25 – 27 Nisan 2018
Yer: Lizbon - Portekiz  
Organizasyon: ETUCE – ETUI ( Avrupa Sendikaları Eğitim Enstitüsü) 
Konu: Kapsamlı Eğitim için Eğitim Sendikalarının Bilgi ve İletişim Teknolojisini Desteklemesi 
Katılım: Mali Sekreterimiz Ozan Elmalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ümitcan Yaşamsal katılmıştır.

Tarih: 7 - 8  Mayıs 2018 
Yer: Bakü, Azerbaycan 
Organizasyon: ETUCE
Konu: Eğitimde ve Eğitim Aracılığıyla Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi  
Katılım: Başkanımız Selma Eylem katılmıştır.    

Tarih: 24 - 25 Mayıs 2018 
Yer: Fransa – Ronce les Bains 
Organizasyon: SNETTA – FO (Fransız MTÖ Sendikası ) 
Konu: Genel Kurul 
Katılım: Genel Sekreterimiz Aziz Selengin ve Eğitim Sekreterimiz Hasan Soyer katılmıştır.

Tarih: 8-9 Ekim 2018 
Yer: Brüksel - Belçika
Organizasyon: ETUCE 
Konu: ETUCE Komite Toplantısı
Katılım: KTOEÖS adına Kıbrıs dönem temsilcisi Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Sorumlusu Nazan Ökçün Bülbülcü
katılmıştır. 
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Tarih: 27 – 28 Kasım 2018 
Yer: Atina - Yunanistan 
Organizasyon: ETUCE 
Konu: ETUCE Özel Konferansı 
Katılım: KTOEÖS adına Kıbrıs dönem temsilcisi Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Sorumlusu Nazan Ökçün Bülbülcü
katılmıştır. 

Tarih: 31 Ocak 2019 
Yer: İtalya – Roma 
Organizasyon: ETUCE 
Konu: “Demokratik Vatandaşlık Eğitimi üzerine olumlu uygulamalar ve ortak AB değerlerinin öğretilmesi” üzerine 1.
Eğitim Çalıştayı 
Katılım: Eğitim Sekreterimiz Ömer Akkanat katılmıştır. 

Tarih: 16 – 17 Şubat 2019 
Yer: Selanik - Yunanistan
Organizasyon: WFTU ve Yunanistan Şişeli İçecek Sektörü İşçileri Federasyonu (POEEP) 
Konu: 2. Balkan Ülkeleri Sendikaları Forumu – 1. Balkan Ülkeleri Sendikaları Forumu'nun devamı
Katılım: Yönetim Kurulu üyemiz Vedat Tek katılmıştır. 
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Tarih: 5 Mart 2019 
Yer: Paris - Fransa
Organizasyon: ETUCE 
Konu: Irkçılık ve Fanatikçiliğin önlenmesi için okul uygulamalarının araç olarak kullanımı – ETUCE'nin yürütmekte
olduğu Demokrasi ve Vatandaşlık eğitimi projesi Convince kapsamında Eğitim Çalıştayı 
Katılım: Eğitim Sekreterimiz Ömer Akkanat katılmıştır. 

Tarih: 6 – 7 Mart 2019 
Yer: Türkiye – Ankara 
Organizasyon: Eğitim-Sen (EI Genel Sekreteri ve Üye örgütlerden katılım olacaktır) 
Konu: Uluslar arası Sempozyum: “Eğitim Sendikaları, Haklar, Özgürlükler ve Hükümetler” ayrıca 8 Mart arifesinde
Cinsiyet eşitliği ve Eğitim/Örgüt Politikaları tartışılacaktır. 
Katılım: Başkanımız Selma Eylem ve Yönetim Kurulu üyemiz Duygu Geylan katılmıştır.

Tarih: 28 – 29 Mart 2019
Yer: Almanya  - Munich
Organizasyon: ETUCE  
Konu: “Eğitim Sendikalarının Sosyal Diyalog aracılığıyla Cinsiyet Eşitliğine Odaklanmaları” konulu Eğitim Çalıştayı 
Katılım: Yönetim Kurulu Üyemiz Hamide Dağkıranlar ve Denetleme Kurulu Üyemiz Fatoş Özgürsel katılmıştır. 

Tarih: 13 – 16 Mayıs 2019 
Yer: Fransa - Vichy   
Organizasyon: Fransa Mesleki Teknik Öğretmenler Sendikası (SNETAA) SENDİKAMIZA ÖZEL DAVET 
Konu: SNETAA Ulusal Konsey Toplantısı   
Katılım: Genel Sekreterimiz Aziz Selengin ve Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet Karaoğulları katılmıştır. 
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Tarih: 18 - 19 Haziran 2019 
Yer: Kıbrıs - Larnaka 
Organizasyon: ETUCE – EFEE  (Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu) 
Konu: Avrupa'da Eğitim alanında Sektörel Sosyal Partnerlerin Göçmen ve Mültecilerin Eğitime Etkin Katılımlarını
Sağlamaları 
Katılım:  Başkan Selma Eylem ve Genel Sekreterimiz Aziz Selen katılmıştır.

Tarih: 25 – 31 Ağustos 2019 
Yer: Almanya – Berlin   
Organizasyon: Kıbrıs Almanya Elçiliği 
Konu: Kıbrıs'ta Eğitim Paydaşlarına yönelik “Eğitimde Geçmişin Ele Alınması – Alman Deneyimi”  çalışma ziyareti 
Katılım: Başkan Selma Eylem'e Özel Davet yapılmış ve katılmıştır. 

Tarih: 1 Ekim 2019 
Yer: Belçika - Brüksel 
Organizasyon: EPSU/ETUCE/OSE(Avrupa Sosyal Gözlemevi) /UoN (University of Nottingham) 
Konu: Kamu Hizmetleri Sendikaları – Avrupa Sömestırında Etkili Müdahale konulu 2. konferans
Katılım: Başkan Selma Eylem ve Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Geylan katılmıştır.

Tarih: 14-15 Ekim 2019 
Yer: Belçika - Brüksel 
Organizasyon: ETUCE 
Konu: Avrupa Sektörel Sosyal Ortakların Göçmen ve Mültecilerin Eğitime Etkin Katılımını Sağlanması konulu kapanış
konferansı
Katılım: Başvuru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Soyer ve Dış İlişkiler Sorumlusu Nazan Ökçün Bülbülcü katılmıştır. 

Tarih: 28-31 Ekim 2019
Yer: Tiflis – Gürcistan
Organizasyon: Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi – ETUCE
Konu:  Orta ve Doğu Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısı
Katılım: Genel Sekreterimiz Aziz Selengin ve Mali Sekreterimiz Ozan Elmalı katıldı. 
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Tarih: 14-15 Kasım 2019 
Yer: Varşova - Polonya 
Organizasyon: ETUCE – EFEE (Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu) – ESHA (Okul Liderleri Kurumu) 
Konu: ETUCE'nin ortak yürütmekte olduğu AB – CONVINCE projesi kapsamında Demokratik Vatandaşlık, ortak
değerler ve kapsamlı eğitim temalı Kapanış Konferansı 
Katılım: Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat katılmıştır. 

Tarih: 25– 26 Kasım 2019  
Yer: İtalya - Roma  
Organizasyon: ETUCE
Konu: “Sıra Sizde ! Sendikaların Yenilenmesinde Öğretmenler” Yeni ETUCE Projesinin 1. Çalıştayı 
Davet edilen ülkeler: Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Fransa, Türkiye  
Katılım: Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet Karaoğulları ve Yönetim Kurulu üyemiz Erkan Bulak katılmıştır. 

Tarih: 17-21 Şubat 2020 
Yer: Belçika- Brüksel 
Organizasyon: Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği 
Konu: Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli,
tek kimlikli, siyasi eşitliğe dayalı Federal Çözüm ve Barış talebimizi dile getirmek ve bu yönde AB yetkilileri ile
temaslarda bulunmak. 
Katılım: Sendikamızı temsilen Başkanımız Selma Eylem katılmıştır. 
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Sendikamız, AB Ülkelerinde Öğrenim Gören Kıbrıslı Türklerle İlgili Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Temsilcileriyle Görüştü 

AB ülkelerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türklere yönelik gerekli kolaylıkların sağlanması talebiyle 19 Eylül 2018
Çarşamba günü 11:00’de Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Sayın Ierotheos Papadopoulos ve Avrupa Parlamentosu
Kıbrıs Ofisi Başkanı Sayın Andreas Kettis ile görüşmemiz gerçekleşti. 

Görüşmede Türk Lirasının devalüasyonu karşısında ekonomik yıkım yaşandığı, Kıbrıslı Türklerin artan döviz karşısında
maaşlarının eridiği, alım gücünün gerilediği ve çocuklarını okutamaz noktaya gelindiği dile getirildi. Dövizin yük-
selmesiyle AB ülkelerinde eğitim görmekte olan çocuklarımızın AB vatandaşı olmalarına rağmen eğitimlerini yarıda
kesmeleri ile karşı karşıya kaldıkları ortaya konuldu. Bu konuda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosundan
olası çözüm yolları için destek talep edildi. 

Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim görmekte olan çocuklarımızın döviz krizi karşısında yaşamakta olduğu ekonomik
sorunlara çözüm noktasında, verilmekte olan bursların artırılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacağını belirten
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Sn. Ierotheos Papadopoulos,  ayrıca görüşmede Kıbrıs sorununun yakın tarihte
çözümüyle adanın yeniden birleşmesini ümit ettiklerini vurguladı. 

Toplantı sonucunda Avrupa Komisyonu Mali birimle toplantısı olduğunu belirten Sn. Papadopoulos konuyu oraya
aktaracağını ve sendikamıza gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini belirtti. 

Bu yönde atılacak adımları ve gelişmeleri takip edeceğimizi ve kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtiriz.                                              

Selma EYLEM
Başkan

Yönetim Kurulu (a.)
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2017 EUROSCOLA PROGRAMLARI

2 Şubat 2017 EUROSCOLA – KTOEÖS 

Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Çise Sakallı – Hala Sultan İlahiyat Koleji 
Seral Alicik – Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

9 Şubat 2017 EUROSCOLA – KTOEÖS 

Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Beril Arıpınar – 19 Mayıs TMK
Osman Süngü – Oğuz Veli Ortaokulu 

17 Mart 2017 EUROSCOLA – KTOEÖS 

Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Nuray Özgeçen – 19 Mayıs TMK 

2017 Euroscola programına katılan öğrencilerimiz; 

1 Hayriye Çoksu 19 MTMK
2 Derhan Yarkın TMK
3 Seden Baylan Near East C
4 Hakan Erkol Gyurt TMK
5 Ali Erdenay TMK
6 Sevil Sertoğlu TMK
7 İzlem Kasabalı TMK
8 Barkın Dağda TMK
9 Toygar Türkmaya GMTMK
10 Ceyda Uysal English School Nicosia
11 Şivekar Taşcıoğlu English School Nicosia
12 Tomas Main 19 MTMK
13 Dilara Rıza TMK
14 Oğulcan Erçal TMK
15 Rifat İnce TMK
16 Asu Beyaz BEAL
17 Özüm Deren Özerdağ TMK
18 Barış İnan İngiliz Okulu 
19 Makbule Naz Oktay Near East C
20 Nilsu Gülerler TMK
21 Buse Yılmabaşar TMK
22 Emre Veçhi TMK
23 Turhan Hızlı TMK
24 Eda Kutup Levent K.
25 Dilem Ömerağa TMK
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2018 EUROSCOLA PROGRAMLARI

15 Şubat 2018 EUROSCOLA – KTOEÖS
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Arzu Akyüz – Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu
Gözde Akyel – Hala Sultan İlahiyat Koleji

8 Mart 2018 EUROSCOLA – KTOEÖS
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Yağış Yıldırım – Lefke Gazi Lisesi
Mehmet Canova – 19 Mayıs TMK

16 Mart 2018 EUROSCOLA – KTOEÖS
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Fide Tuğaç – Mağusa TMK

2018 Euroscola programına katılan öğrencilerimiz; 
1 Berkan Umut Dağlı TMK
2 Candoğan Özkan TMK
3 Çağla Hoşkara TMK
4 Sıla Tilki TMK
5 Ahmet Emir Göksoylu TMK
6 Doğa Bahçeci BEAL
7 Doğukan Gülakdeniz TMK
8 Sude   Mutluel TMK
9 Aliye Taygun BEAL
10 Melin Onkaya MTMK
11 Tutku Gürsun BEAL
12 Selin Atagül TMK
13 Pınar Özdiren TMK
14 Laçin Baysen Levent C.
15 Ada Selengin TMK
16 Fatma Oymacı BEAL
17 Berfu Gülerler Levent C.

18 Gizem Güçlüeller BEAL
19 Necati İnce TMK
20 İrem İlksoy TMK
21 Süleyman Tüzel TMK
22 Beyda Beteri BEAL
23 Yaren Yusufoğlu BEAL
24 Nejla Ender BEAL
25 Lüsen Işık Y. Doğu K. 
26 Paylaş Ural TMK
27 Şerife Öksüzoğulları English S. Ν
28 Kamelya Fahrioğlu TMK
29 Tuğya Uzun TMK
30 Selma Altıoğlu TMK
31 Şansel Canova 19 MTMK
32 Selin Yakub Fevzi BEAL
33 Tanem Özaygın Levent C.
34 Tarık Karl Personn 19 MTMK
35 Deniz Süngü 19 MTMK
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2019 EUROSCOLA PROGRAMLARI

21 Şubat 2019 EUROSCOLA – KTOEÖS
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Nadiye Reşatoğlu Hala Sultan School
Olcan Arman Mağusa TMK

28 Şubat 2019 EUROSCOLA – KTOEÖS
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Ayşegül Aşık Lefke Gazi Lisesi
Petek Yılgın Canbulat Özgürlük Ortaokulu

5 Aralık 2019 EUROSCOLA – KTOEÖS
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Ahmet Gökhan       Atleks Sanverler Ortaokulu

2019 Euroscola programına katılan öğrencilerimiz; 

1 Boran Şensoy English S. Nicosia
2 Furkan Büyük 19 MTMK
3 Hasan Çobanoğlu BEAL
4 Tuncay Kansu TMK
5 Begüm Çulluoğlu TMK
6 Tibet Başkaya TMK
7 Cansu Thalia Orkun Levent Koleji
8 Zekiye Karagözlü TMK
9 Ezgi Öznacar Levent Koleji
10 Özde Özkasap Levent Koleji
11 Eliz Ekmen TMK
12 Mert Karakter TMK
13 Yağmur HacıahmetoğluYakın D. Koleji
14 Anıl Erdoğan Zaheer TMK
15 Dilara Metay 19 MTMK
16 Hazal Ekin Dolu TMK
17 Batuhan Ağören GMTMK
18 Ada Tek Levent Koleji
19 Çise Erdemlier TMK
20 Açelya Babili Güzelyurt TMK
21 Nursu Şah 19 MTMK

22 Görkem Becer 19 MTMK
23 Serpil Emin TMK
24 Fatma Engindal Yakın Doğu Koleji
25 Togay Ata Gökalp English School
26 Özgür Aksay Levent Koleji
27 Ömür  Kofalı Levent Koleji
28 Seval  Bladanlı TMK
29 Eliz Tokay TMK
30 Dağlar Özzağlı BEAL
31 Güzay Özverir English School
32 Kaan Ahmet Gülay TMK
33 Enver Erim M/sa TMK
34 Günsu H. Gürcafer TMK
35 Halil Kayalı TMK
36 Ahmet Çoban M/sa TMK
37 Ahmet Vehbi TMK
38 Berke Koralp 19 MTMK
39 Yağmur Denizer Doğa Koleji
40 Özver Şençağlı BEAL
41 Hasan Özgöksoy BEAL
42 Yağmur Baytaroğlu Yakın Doğu Koleji



-422-

2020 EUROSCOLA PROGRAMLARI

30 Ocak 2020 EUROSCOLA – KTOEÖS 
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Simge İlke Bekirpaşa Lisesi
Ahmet Uzun Anafartalar Lisesi

27 Şubat 2020 EUROSCOLA – KTOEÖS 
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Gülsün Işısal Türk Maarif Koleji
Hasan Hüral Haydarpaşa Meslek Lisesi

23 Nisan 2020  EUROSCOLA – KTOEÖS 
Sorumlu Öğretmenlerimiz;
Figen Görgüner Türk Maarif Koleji 

2020 Euroscola programına katılan öğrencilerimiz; 

1. Beliz Süngü 19MTMK
2. Selin Karasalih Yakın Doğu K.
3. Ayten Çamur Yakın Doğu K.
4. Arife Konuker GMTMK
5. Toprak Türkmaya GMTMK
6. Furkan Konuksal 19MTMK
7. Suay İlseven 19MTMK
8. Deren Sanivar 19MTMK
9. Önay Tümtürk TMK
10. Hatice Akgüney BEAL
11. Arda Öksüz Yakın Doğu K.
12. Birsu Bengihan TMK
13. Berk Sefer TMK
14. Irmak Aliusta English School
15. Umut Cihanli TMK
16. Erinç Sertoğlu Doğa K.
17. Eran Emirzadeoğluları Doğa K.
18. Ata C. Eser 19MTMK
19. Dila Su Salimer TMK

20. Sonay Öznacar GMTMK
21. Emre Okçelen GMTMK
22. Bade Onuray TMK
23. Gülşen Tomgüsehan TMK
24. Dila  Çavuşoğlu Yakın Doğu K.
25. Ongu Dilaver TMK
26. Fahri Haşimoğullari Ted K.
27. Deniz  Özarın TMK
28. Yağmur Ergör TMK
29. Mustafa Soler GMTMK
30. Aslı Ece Ongun GMTMK
31. Elçin Aykan GMTMK
32. Can C. Bertuğ Doğa K.
33. Parscan Pars TMK
34. Suna Dağcın BEAL
35. Adile Şanlı BEAL
36. Tayla Salih Hassan Doğa K.
37. Şiraz Erüreten GMTMK
38. Su Öznuh Doğa K.
39. Buğra Sarpkaya BEAL



-423-

Nakiller
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NAKİL BİLGİLENDİRME TOPLANTILARIMIZ
26 N�san 2017 tar�h�nde saat 14:30'da üyeler�m�ze nak�llerle �lg�l� danışmanlık sağlamak amacıyla b�lg�lend�rme 

toplantımız gerçekleşt�.

23 Mart 2018 tar�h�nde saat 14:30'da“Nak�llerle �lg�l� B�lg�lend�rme” toplantısı send�kamızın Lefkoşa Merkez 

B�nasında gerçekleşecekt�. 

19 Nisan 2019 tarihinde saat 15:00'de “Nakillerle ilgili Bilgilendirme” toplantısı sendikamızın Lefkoşa Merkez 

Binasında gerçekleşti.

03.09.2018

Konu: Eğ�t�m Sekreter�m�z ve Ek�b�m�z hk. 

Değerl� Öğretmenler�m�z,

Zaman zaman, eğ�t�m sorunları, nak�ller, münhaller ve atamalarla �lg�l� çeş�tl� polem�kler yaratılmaktadır.

Aşağıda �s�m ve telefonları ver�len eğ�t�m sekreter�m�z �le bu yıl nak�llerde çalışan ek�b�m�ze yaşanan sıkıntıları 
aktarab�lmen�z, yapılan �şlemlerde haksızlık veya hata olduğu düşünülen konuları paylaşıp doğru b�lg�ye ulaşmanız �ç�n 
�let�ş�m kurmanızı r�ca eder�z. 

Saygılarımızla,

Ömer Akkanat: 0533 851 54 04

Hasan Soyer: 0548 865 79 00

Cumal� Avcı: 0542 854 12 28

İbrah�m Erm�han: 0533 864 13 95
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Yer Değiştirme Listesi
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Yer Değiştirme Listesi
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Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi
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2016-2017 Öğretim Yılı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki 
Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan Müdür, 

Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin Yer 
Değiştirme Listesi
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2016-2017 Öğretim Yılı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve 
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Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi
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2017-2018 Öğretim Yılı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve 
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan 
Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi 



-439-
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Yer Değiştirme Listesi 

2017-2018 Öğretim Yılı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve 
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan 
Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi 
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Yer Değiştirme Listesi 
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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan 
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Yer Değiştirme Listesi 



-442-
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Yer Değiştirme Listesi 
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Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin Yer 
Değiştirme Listesi 
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Yer Değiştirme Listesi 
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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan 
Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi 
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2018- 2019 Öğretim Yılı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki 
Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan Müdür, 

Müdür Muavini 
Yer Değiştirme Listesi - ARA NAKİLLER
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2018- 2019 Öğretim Yılı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve 
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan 

Müdür, Müdür Muavini 
Yer Değiştirme Listesi - ARA NAKİLLER
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Değiştirme Listesi 
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Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi 
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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan 
Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi 
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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Kadrolarında Görev Yapan 
Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen ve Köy Kadın Kursu Öğretmenlerin 

Yer Değiştirme Listesi 
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Yer Değiştirme Listesi 
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Mali Raporlar
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MALİ RAPORU

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI
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SAY-FON

01/01/2019-31/12/2019

MALİ RAPORU

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI
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