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ÖNSÖZ
“Öğretmen Sorunları ile toplum sorunları bir bütündür, ayrılamaz” ilkesinden hareketle Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası, özelde Kıbrıs Türk toplumunun ve bir bütün olarak Kıbrıs’ın toplumsal olayları ve dünya genelinde insan
haklarına saygı, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra tek kutuplu dünyada ABD orijinli dünya tekellerinin yeni liberal politikalarla
insanlığı esir aldığı günleri yaşamaktayız. Özelleştirme, esnek çalışma saatleri, eğitimin-sağlığın alınır satılır hale
gelmesi ve sendikasızlaştırma çalışan sınıﬂara dayatılmaktadır. Geldiği bu aşamada kapitalizm, sadece çalışan kesimleri
baskı altına almakla kalmayıp, bölgesel çatışmaların ve insan kıyımının en acımasız şekilde sürmesini teşvik etmektedir.
Yüzyıllar boyu devam eden din ve mezhep kavgalarını kaşıyarak tekrardan alevlendiren dünya tekelleri, Ortadoğu’da
“Arap Baharı” adı altında milyonlarca insanın acımasız bir şekilde kurban edilmesine, milyonlarcasının “mülteci” durumuna düşmesine neden olmuştur. Savaşlardan kaçan insanların güvenli yerlere ulaşmak için verdiği mücadelede
“Akdeniz”, on binlerce mülteciye mezar olmuştur. Demokrasi götürme bahanesi ile Anglo-Amerikan silah tekelleri,
insanlar üzerinde yeni silahlar denerken, diğer yandan ise insanlığın utanç kaynağı Ortadoğu’daki gerici ve ırkçı rejimleri de desteklemektedirler.
Kıbrıs özelinde savaşı, göçleri ve acıları yaşayan bizler, bölgemizde devam eden savaşları ve yıkımı görmezden gelemeyiz. Din üzerinden siyaset yaparak, halkların kan ve gözyaşlarını kendilerine propaganda malzemesi haline getiren
dünya tekellerinin uşağı olan siyasetçilerle mücadeleye devam etmek kararlılığındayız. Ülkemizde yaşanan
bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması, toplumların kardeşliğinin ve işbirliğinin artarak devam etmesi için mücadeleye
devam etmeliyiz. Yaratılan yapay sorunlar, beyinlerde eğitim yolu ile inşa edilen ırkçılığı, şovenizmi ve önyargıları
temel alan duvarları yıkmak öğretmenlerin görevidir. Toplumsal kimliğimizin ve kültürümüzün korunması, dayatılan
asimilasyon ve entegrasyon politikalarının bertaraf edilmesi öğretmenlerin kararlı duruşu ile mümkündür.
Adamızın kuzeyinde gerek toplumsal yapımıza, gerekse ülkemizin kıyılarına, dağlarına, çevresine yönelen bu
acımasız saldırılar karşısında günlük ve kişisel çıkarları değil, ülkemizin geleceğini ve yeni nesilleri düşünerek mücadeleyi örmeliyiz. Özellikle adamızın kuzeyindeki kukla hükümetlerin ve işbirlikçi politikaların üzerine gitmek, bu ülkeyi
onlardan çok sevdiğimizi ve ülkemize onlardan daha çok sahip çıktığımızı göstermek temel görevimiz olmalıdır.
Bilinmelidir ki, öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen direnir ve öğretmen her zaman toplumsal
hakları savunur. Bu da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası çatısı altında örgütlü mücadele ile mümkündür.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Yoklama ve Saygı Duruşu
3. Başkanlık Divanının Oluşturulması
4. Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması
5. Konukların Konuşmaları
6. Raporların Okunması, Genel Görüşme, Aklama
a) Çalışma Raporu
b) Mali Rapor
7. 2015 Sendika Bütçesinin Tartışılması ve Onayı
8. Karar Tasarılarının Tartışılması ve Onayı
9. Tüzük Değişikliğinin Tartışılması ve Onayı
10. Seçimler
a) 30 Kişilik Yönetim Kurulu Seçimi
b) 5 Kişilik Haysiyet Divanı Seçimi
11. Kapanış
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KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI
YÜRÜTME, YÖNETİM ve HAYSİYET DİVANI
YÜRÜTME KURULU
Genel Başkan
Genel Sekreter
Eğitim Sekreteri
Eğitim Sekreteri Yrd.
Örgütlenme Sekreteri
Örgütlenme Sekreteri Yrd.
Mali Sekreter
Mali Sekreter Yrd.

Semen Saygun
Şener Elcil
Burak Maviş
Münür Teralı
Besim Baysal
Uğur Erilen
Mustafa Baybora
Tanju Üngör

YÖNETİM KURULU

HAYSİYET DİVANI

1. Akgün Kaçmaz
2. Besim Baysal
3. Burak Maviş
4. Derviş Çomunoğlu
5. Emel Tel
6. Ersen Öndeş
7. Feriha Uysal
8. Fügen Yazgın
9. Gamze Ekemen
10. Murat Dağman
11. Hasan Belen
12. Hikmet Olgaçer
13. İlgen Uğurlu
14. Kemal Güçveren
15. Mebruke Diren
16. Mehmet Özgünan
17. Murat Konti
18. Mustafa Baybora
19. Kıymet Alioğlu
20. Müge Evram
21. Münür Teralı
22. Onur Bütüner
23. Saﬀet Aşaroğlu
24. Semen Saygun
25. Sevim Döşemeci
26. Süleyman Gelener
27. Şener Elcil
28. Tanju Üngör
29. Tolga Karadağlı
30. Uğur Erilen

1. Halil Kara
2. Ulus Burçaklı
3. Ayşe Sağer
4. Sadık Azimli
5. Fatma Kükrer
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BİLİMSEL, NİTELİKLİ, KAMUSAL,
ÜCRETSİZ, EŞİT EĞİTİM MÜCADELEMİZ
KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK
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Sayı: 15-1-34

05.04.2015
Nitelikli Eğitim

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bahane ederek bol bol süslü laﬂar eden Eğitim Bakanlığı
yetkilileri, eğitimde ve okullarda devam eden sorunları görmezden gelmektedirler.
Kolej giriş sınavları ile öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin maddi ve manevi olarak sömürülmesine çanak tutan
Eğitim Bakanlığı, okullardaki sorunların çözümü konusunda da acizlik içindedir. Hala daha okullarına gitmeyen
öğretmenlere sesini çıkarmayan, görevlerini yerine getirmeyen öğretmen ve yöneticilere partizanlık adına göz yuman
bu yönetim anlayışıyla bir yere varılamayacağı açıktır. Görevlerini yerine getirmediği denetleme raporlarına girmiş
olan Şht. Ertuğrul İlkokulu müdürüne yönelik hiçbir yasal tedbir almayan, okulda yaşanan eğitim kaosunu ortadan
kaldıramayan, bir okul müdürüne bile söz geçiremeyen Eğitim Bakanı'nın o koltukta oturması tamamen şahsi tatmin
amacından öte bir anlamı ifade etmemektedir.
Ders yılı başından beri sendika olarak ortaya koyduğumuz tüm iyiniyetli çaba ve girişimlere rağmen, sorunların üzerini örtmeyi ve zaman kazanmayı tercih eden Eğitim Bakanlığı, bu okulda geçen Perşembe gününden beri devam
eden uyarı grevinin esas sorumlusudur. Okuldaki ders programını bile Nisan ayı sonunda yaptırabilen bir Eğitim
Bakanlığı eğitimin hangi sorununu çözebilecektir?
Okullara maddi kaynak ayıramayan, kolej giriş sınavları ile çocukları ve velileri maddi ve manevi olarak ezen, okullardaki müfredat ve kitapların uyumsuzluğunu dikkate almayan, kolej yarışı yüzünden spor, müzik ve çocukların yeteneklerini geliştiren etkinlikleri ihmal ettiren, alt yapı yetersizliklerini geçiştiren ve devlet okullarına üvey evlat muamelesi
yapıp, özel okulları teşvik eden bir Eğitim Bakanlığı'nın eğitime vereceği hiçbir şey kalmamıştır.
Bu çerçevede sorunları dile getirirken, Şht Ertuğrul İlkokulu'nda “nitelikli eğitim” talebi ile devam eden uyarı grevinin
sonuç alınıncaya kadar süreceğini bildirir, Eğitim Bakanı Sn. Dr. Özdemir Berova'nın bu sorunu bile çözecek yeteneği
yoksa derhal istifa etmesi gerektiğini vurgularız.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 15-1-43

21.05.2015

Eğitimde Ayrımcılık Paneline Davet;
“İnsan hakları” istenildiğinde politik söylemler olarak kullanılabilen, kişilerin çıkarlarına ters düştüğünde ise ahlak
ya da kitlesel değerler gibi suni olarak yaratılan bahanelerin gölgesine atılabilecek bir kavram değildir. İnsan hakları
bireylerin, sadece insan oldukları için doğuştan getirdiği evrensel ve dokunulamaz haklardır.
“17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” dolayısıyla, hem lezbiyen-gey-biseksüel-trans (LGBT)
bireylere hem de toplumdaki diğer tüm ezilenlere yönelik, nefret söylem ve eylemlerine karşı mücadelemizi
yükselttiğimiz bir haftanın içerisindeyiz. 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği doğal kabul ederek
akıl hastalıkları listesinden çıkartmıştır. 1950-1990 yılları arasında yürütülen birçok bilimsel ve klinik çalışmada farklı
cinsiyet kimliklerinin ve cinsel yönelimlerin, herhangi bir psikolojik sorun ya da bir rahatsızlık olmadığı kanıtlanmıştır.
LGBT bir birey olmak psikolojik bir rahatsızlık olmadığı gibi tercih edilebilen bir durum da değildir. Yapılan çalışmalar
göstermiştir ki, bireylerin bu özellikleri doğuştan gelen yönelimlerdir.
Bugüne kadar gerek dinlerin etkisi, gerek devlet politikaları, gerekse ataerkil toplum
yapısının etkileriyle, yapılan bütün bilimsel sonuçlara görmezden gelinerek LGBT
bireyler toplum tarafından dışlanmış, suçlanmış ve kabul görmemiştir. Ancak her
gerici ve çağdışı kalmış ﬁkir gibi bu ﬁkir de yıkılmaya ve değişmeye mahkumdur.
Sendikamız tüm toplumsal eşitsizlk ve adaletsiliklerde olduğu gibi bu konuda da
taraftır. LGBT bireylere karşı oluşan önyargıların, nefret söylem ve eylemlerin son
bulması için mücadele etme kararlılığındadır. Bu bağlamda 23 Mayıs Cumartesi günü,
Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde “Eğitimde Ayrımcılık Paneli” düzenliyoruz.
Panelimizde, okullarda ayrımcılık, okul yaşamında LGBT bireylere karşı tutumlar, homofobi, etnik ayrımcılık, özgür okul, barış eğitimi gibi konular tartışılacaktır.
Eğitimimizde ve toplumumuzda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına bir adım daha
yaklaşmak için, tüm halkımızı panelimize katılmaya davet ediyoruz.
KTÖS Eşitlik ve İnsan Haklarından Sorumlu
Eğitim Sekreter Yardımcısı
Münür Teralı
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Sayı: 15-1-49

01.06.2015

1925 yılında Cenevre'de gerçekleştirilen Çocukların Refahı İçin Dünya Konferansı'na birçok ülke katılmış ve bu
konferansın sonunda, Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü
ﬁkri bu konferansla birlikte doğmuştur.
Dünya genelinde çocuk hakları ihlalleri ve çocuk istismarı ürkütücü boyutlardadır. UNICEF'in Dünya Çocuklarının
Durumu-2014 Raporu'na göre; dünya genelinde kız çocuklarının %11'i 15 yaşına gelmeden evlendirilmiştir, 2012
yılında 5 yaşından küçük 6.6 milyon çocuk önlenebilir hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmiştir, dünya genelinde
çocukların %15'i çalıştırılarak eğitim ve oyun hakları ellerinden alınmaktadır. Bunların yanında özellikle son yıllarda
evlerinden ve ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan çok sayıda çocuk mülteci bulunmaktadır. Dünya genelinde
çocuklara yönelik ﬁziksel, ekonomik ve özellikle de cinsel istismar giderek artmaktadır.
Ülkemizde de benzer bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Eğitim sistemindeki geleneksel, tutucu ve bilimsellikten uzak
uygulamalar yüzünden çocukların çocuklukları ellerinden alınmaya devam etmektedir. Kolej Sınavı denen ucube sistemle çocuklar yarış atı misali birbirleriyle yarışmaya zorlanmakta, oyun oynamaları gereken zamanlarda, gelişimlerine
uygun olmayan bir sınava hazırlanmak zorunda bırakılmaktadırlar. Dersane patronlarının kar elde etmeleri uğruna,
çocuklarımızın psikolojileri bozulmakta ve giderilmesi zor travmalar yaşamaktadırlar. Sağlık sisteminde de durum
farklı değildir. Devlet hastaneleri yine devlet eliyle ihtiyaçlara cevap veremez hale getirilip, özel hastane ve klinikler
teşvik edilmektedir. Geçtiğimiz aylarda devlet hastanelerinde çalışan bir çocuk onkoloğu doktorumuz istifa etmiş ve
devlet hastanelerinde kanser hastası 100 çocuğu tedavi edebilecek sadece bir çocuk onkoloğu kalmıştır.
Göç Yasasının kötü koşulları nedeniyle devlet hastanelerine yeni doktor istihdamı olasılığı da ortadan kaldırılarak
maddi olanağı olmayan çocuklar devlet eliyle ölüme itilmektedir.
Çocuklara yönelik cinsel istismar başta olmak üzere, her çeşit istismar ülkemizin bir başka büyük sorunudur.
KTÖS olarak tüm dünya çocuklarının 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nü kutlar, geleceğimiz olan çocuklarımızın
haklarını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha hatırlatırız.
KTÖS Eşitlik ve İnsan Haklarından Sorumlu
Eğitim Sekreter Yardımcısı
Münür Teralı
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Sayı: 15-1-57

09.06.2015
Atatürk Öğretmen Akademisi

Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova, eğitim-öğretim faaliyetleri ile yakından uzaktan ilişkisi olmadığını yaptığı icraatlar
ile sürekli teyit ederken, atmış olduğu bazı gerici adımların toplumsal geleceğimize zarar vereceğinin de farkına
varamamaktadır.
Sn. Berova, Atatürk Öğretmen Akademisi'ni işlevsizleştirerek kapatma sürecini başlatacak olan ve cumhurbaşkanlığı
seçimlerine üç gün kala 16 Nisan günü seçim rüşveti karşılığı verilen sınıf öğretmenliği açma ön iznine gösterilen tepki
karşısında yaptığı açıklama ile suçunu gizleme gayreti içine girmiştir.
Tekrardan hatırlatırız ki, öğretmen yetiştirme anlayışı ciddi bir iştir. AÖA, bu ciddiyeti 1937'den beri taşımaktadır.
Toplum tarafından ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştirme görevi Atatürk Öğretmen Akademisi'ne verilmiştir.
AÖA toplumun bu güvenini, ülke ihtiyaçlarına cevap verdiği için, işsizler ordusu yaratmadığı için, öğretmen
adaylarının bilimsel bir değerlendirme neticesinde seçtiği için, öğretmen yetiştirme felsefesinin planlı ve nitelikli bir
süreçle yürüttüğü için, öğretmen yetiştirilirken kar amacı gütmediği için, toplumsal menfaatlerle hareket ettiği için
almıştır.
AÖA'nın ve planlı öğretmen yetiştirmenin geleceği, ne Eğitim Bakanı Sn.Berova'nın iki dudağı arasındadır, ne de
YÖDAK Başkanı Sn. Gökçekuş'un insiyatiﬁndedir.
Yakın Doğu Üniversitesi 2009 yılında izinsiz olarak bu bölümü açmıştır, kaçak açtığı bölümden mezun da vermiştir.
İzinsiz açılan bu bölüme göz yuman ve yaptırım uygulayamayan yine Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK'tır. Şimdi seçim rüşveti
olarak her iki kurumda gayri yasal açılmış olan bir bölüme ön izin vererek neyin savunmasını yapmaktadırlar?
Her fırsatta şartlı izin verdiğini dile getiren Sn. Berova bu izni verirken “Hukuk Dairesi'ne” sormaya bile gerek
duymamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi'ne verilen “gece kondu” benzeri bu iznin toplum vicdanında hiçbir yasal
meşruluğu yoktur.
Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova ön izin konusunda birincil derecede hatalıdır. Yaptığı yanlışlığı görmek yerine,
hakkını arayan AÖA öğrencilerinin yanıltıldığını ve kışkırtıldığını iddia etmektedir. Atatürk Öğretmen Akademisi
öğrencilerini çocuk yerine koyup, aldatıldıklarını söyleyerek, önümüzdeki yıl Atatürk Öğretmen Akademisi'ne alınacak
öğrenci sayısını şimdiden açıklayarak öğrencileri teselli etmeye çalışmaktadır.
Sn.Berova koltuk sevdasından vazgeçip, bakanı olduğu bir alanda eğitim-öğretim işlerinin nasıl yürüdüğünü anlamaya vakit harcamak zorundadır. Atatürk Öğretmen Akademisi'nin geleceğini karartacak olan, öğretmen yetiştirme
istemini müşteri ilişkisine indirgeyecek olan, öğretmenlik mesleğinin statüsünü zedeleyecek olan, gençlerimizi işsizliğe
sevk edecek olan bu ön izni derhal iptal etmelidir.
Geleceğimize karartan partizanlıktan kurtulmak, seçim rüşveti ile kirlenen elleri üzerimizden atmak, sadece Atatürk
Öğretmen Akademisi öğrencilerinin değil, tüm Kıbrıs Türk toplumunun görevidir. Para uğruna geleceğimizi yönlendirecek öğretmenlerin yetiştirilmesinin piyasaya açılmasını şiddetle reddederek, bu seçim rüşveti iznin geri alınıncaya
kadar mücadeleye devam edeceğimizi vurgularız.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 15-1-62

23.06.2015

Okullarımızın Tadilatlarını Eylül Ayına Bırakmayınız!
Eğitimin olmazsa olmazlarından biri olan okullarımıza Eğitim Bakanlığı bütçe ayırmazken, kendi uhdesinde olan
tamirat, tadilat ve mefruşatları da zamanında ve gerektiği kadar sağlayamamaktadır.
112 tane ilkokul, okul öncesi, özel eğitim merkezinin yanında AÖA ve Eğitim Bakanlığı binaları da gerekli ihtiyaçları
karşılamada devlet eliyle fırsat eşitsizliğine uğramaktadır.
Okullarımızın sürekli değişim ve gelişim gösteren çağdaş bir eğitim sistemi ile altyapı ve teknolojik ihtiyaçlarının
giderilmesi Eğitim Bakanlığı'nın önceliği ve sorumluluğudur.
1974'den beri Eğitim Bakanlığı kamusal okullar ile ilgili sorumluluğundan kaçmakta, önceliğini kamusal okullardan
yana değil, eğitim bütçesinin % 75'ini harcadığı özel okullar ve üniversitelere kullanmaktadır.
1974'deki zorunlu göçten sonra Kıbrıslı Rumlardan hazır bulunan okul binalarını kullanırken gerekli tadilatları
yapamadığımız gibi, merkezileştirme ile birlikte kapatılan 80 civarı köy ilkokulu da atıl durumda bulunmaktadır.
Adamızın bölünmesi ile birlikte kuzeyde inşa edilen yeni okul sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Mağusa'da
3, Lefkoşa 1, Girne'de 1 ve Karpaz'da 1'er yeni okul ihtiyacımız olduğu hem sendikamız hem de Eğitim Bakanlığı
tarafından tespit edilen bir gerçektir. Alayköy İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu'nun yeni okul binalarının
tamamlanması da önümüzdeki eğitim dönemi için çok önemlidir.
Bununla birlikte 26 adet ek sınıf ihtiyacımız tespit edilmiştir. Ayrıca 61 tane okulumuzda da çeşitli sebeplerle tadilat
ve tamirat ihtiyacının planlanıp, karşılanması gerekmektedir. Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde tespitlerimiz
kendilerine iletilmiş ve acil ihtiyaçlardan başlamak üzere 15 Eylül'e kadar iyi bir planlama ile sorunların çözümü
istenmiştir.
112 tane okulumuz, AÖA ve Eğitim Bakanlığı kamusal hizmet veren toplumsal kurumlarımızdır. Devletin birincil
önceliği olan bu kurumlarımızın altyapı ve teknolojik ihtiyaçlarını 15 Eylül'e kadar tamamlayıp, toplumun hizmetine
sunmalıdır.
Bu konuda mali disiplin ve kısıtlama mazeretlerini kabul etmeyeceğimizi ve demokratik eylem hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Saygılarımızla,
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
Okulların İnşaata Dayalı Alt Yapı Eksiklikleri
1 Gazi Mağusa
Surlar içine yeni bir dört yaş okulu binası
2 Gazi Mağusa
Canbulat bölgesine yeni bir anaokul
3 Gazi Mağusa
Çanakkale bölgesine yeni bir ilkokul
4 Lefkoşa
Yenikent bölgesine yeni bir ilkokul
5 Girne
Yeni bir dört yaş okulu binası
6 Karpaz
Yeni bir özel eğitim merkezi binası
7 Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Yeni bina tamamlanmalıdır.
8 Alayköy İlkokulu
Yeni anaokul binası tamamlanmalıdır.
9 Alsancak İlkokulu
8 sınıf ihtiyacı
10 Karakol İlkokulu
1 sınıf ihtiyacı
11 Alasya İlkokulu
2 sınıf ihtiyacı
12 Çağlayan C. İlkokulu
3 sınıf ihtiyacı, Spor odası, tribün tamiratı, okulun genel tadilatı, 3 sınıf ihtiyacı
13 Şht. Hüseyin Akil İlkokulu
Tuvalet ve kantin ihtiyacı
14 23 Nisan İlkokulu
Çevre düzenlemesinin tamamlanması
15 9 Eylül İlkokulu
Çok amaçlı salon
16 Zümrütköy İlkokulu
Çardak tamiratı
17 Minareliköy Mehmet Eray İlk. Çardak tamiratı
18 Mağusa Özel Eğitim Merkezi
Atölyeler bölgesinde aspestli çatısı olan ve bundan dolayı kullanılmayan
binanın çatısının düzenlenerek özel eğitim amaçlı kullanılması, bahçe sınırını oluşturan teller emniyet özelliklerini
yitirdiğinden, tel örgünün kaldırılarak yerine duvar örülmesi ve üzerine tel çekilmesi, oyun alanının zemininin
kauçukla kaplanması, oyun alanındaki araçların yenilenmesi, tüm özel gereksinimli bireylerin kullanabileceği özellikteki oyun araçlarının sağlanması (özellikle tekerlekli sandalye ile sallanmaya olanak sağlayan salıncak gibi),
akademik öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğrenmenin kalıcılığını sağlayıp, pekiştirmek için teknolojiden yararlanmak.
Bunun için de: on (10) adet akıllı tahta, dört (4) gelişmiş bilgisayar, bir (1)renkli lazer yazıcı, özel gereksinimli
öğrencileri bulundukları köylerden alıp okula getiren ve sürekli yolda kalan servisin yenilenmesi, 150 m2 su bazlı
parke döşemesi, 15 adet oﬁs sandalyesi, okul güvenliğinin sağlanması için kamera sisteminin oluşturulması, ahşap
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atölyesi için üç (3) tavan vantilatörü, elektrik alt yapısının yenilenmesi, atölyelerin rampalarının ve tadilatların
yapılması
19 Hamitköy İlkokulu
Dört yaş grubu için sınıf, bahçe duvarının yapımı
20 Gazi İlkokulu
WC yapımı, demir pencerelerin değişimi
21 Çağlayan İlkokulu
Üç adet ek sınıf ihtiyacı, okulun tadilatı, spor odası, tribün tamiratı
22 Şht. Hüseyin Akil İlkokulu
Tuvalet ve kantin ihtiyacı
23 Lapta İlkokulu
Ek derslik ihtiyacı, kafeterya ihtiyacı
24 Alasya İlkokulu
Öğretmen odası ihtiyacı, branş odası ihtiyacı, iki sınıf ihtiyacı, okul kantini
ihtiyacı, öğretmen WC ihtiyacı
25 Ağırdağ –Dağyolu İlkokulu
Dört yaş için ek derslik ihtiyacı
26 Çatalköy İlkokulu
Okulun ek derslik ihtiyacı vardır.
27 Esentepe İlkokulu
Okulun genel tamiratı
28 23 Nisan İlkokulu
Oyun alanı
29 Erdal Abit İlkokulu
Öğretmen odası ihtiyacı, dört yaş grubu için ek derslik
30 Yedidalga İlkokulu
Öğretmen odası, dört yaş grubu için ek derslik
31 Girne Karakum Anaokulu
Eski binaların tadilatı tamamlanmalıdır.
32 Haspolat İlkokulu
Dört yaş grubu için ek derslik ihtiyacı, öğretmen odası ihtiyacı
33 Şht. Ertuğrul İlkokulu
Öğretmen odası ihtiyacı
34 Gelibolu İlkokulu
Çatının değiştirilmesi
35 Şht. Yalçın İlkokulu
Ek derslik ihtiyacı
36 Yeniyüzyıl İlkokulu
Öğretmen odası ihtiyacı
37 Gaziköy Anaokulu
Öğretmen odası ihtiyacı, ek derslik ihtiyacı
38 Beyarmudu İlkokulu
Öğretmen odası ihtiyacı
39 Görme Engelliler Okulu
Okul, dernek binasının bünyesinde çalışmaktadır. Özgün bir yapıya
kavuşturulması gerekmektedir.
40 Şht. Osman Ahmet İlkokulu
Ek derslik ihtiyacı
41 Dörtyol İlkokulu
Çatısı tamirat ister
42 Eşref Bitlis İlkokulu
Ek derslik ihtiyacı
43 İnönü İlkokulu
Dört yaş grubu için ek derslik ihtiyacı
44 Tatlısu İlkokulu
Öğretmen odası ihtiyacı
45 Türkmenköy İlkokulu
Dört yaş grubu için ek derslik ihtiyacı
46 Dikmen İlkokulu
Ek derslik ihtiyacı
47 Büyükkonuk İlkokulu
Ek derslik ihtiyacı, öğretmen odası ihtiyacı
48 Çayırova İlkokulu
Okulun genel tamiratı
49 Atatürk Öğretmen Akademisi Okulun genel tadilatı, kapalı spor salonu
50 Şht. Tuncer İlkokulu
Okulun genel tamiratı
51 Şht. Hasan Cafer İlkokulu
Okulun kapı ve pencereleri tamir istiyor.
52 Barış İlkokulu
Okulun genel tamiratı
53 Girne Maarif Anaokulu
Okulun dış cephesinin boyanması, öğrenci sıralarının yenilenmesi
54 Yeni Boğaziçi İlkokulu
Bir adet ambara ihtiyaç vardır, WC’ler tamirat ister
55 Şht. Doğan A. İlkokulu
Okul Basketbol sahası zemini çukurlarla dolu, çok kötü durumda, sökülüp
yeniden betonlanması gereklidir, okulun doğu cephesini komşu evlerle olan sınırının duvarla örülmesi gerekir,
öğrenci tuvaletlerinin bakım ve onarımının yapılması gerekir.
56 Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi
Oyun alanı ihtiyacı, asansörlü otobüs ihtiyacı, okulun asansör ihtiyacı
57 Şht. Menteş Zorba İlkokulu
Okulöncesine uygun tuvalet, projeksiyon ve akıllı tahta, okul iç-dış cephe
boyası, 10 adet öğretmen sandalyesi, satranç takımı (10 adet) ve satranç panosu (1 adet), spor malzemeleri (futbol, voleybol, basketbol topu, çivili ayakkabı), Laptop (1 adet)
58 Kumyalı İlkokulu
İdari binaya iki(2) adet bilgisayar, fotokopi makinesi bir(1) adet, öğretmen tuvaleti, her sınıfa akıllı tahta
59 Güzelyurt Maarif Ana
Genel Tadilat
Not: 16 Haziran 2015 tarihi ile güncellenmiştir.
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Okul Öncesi ve 4 Yaş Eğitimin Yaygınlaştırılması

CTP-BG/DP-UG Hükümeti'nin 6 Eylül 2013'te açıklamış olduğu hükümet programında “okul öncesi dört yaş
eğitiminin yaygınlaştırılması, ilkokulların altı yıla çıkarılması ve bölge okullarının yeniden açılması hedeﬂemektedir”
şeklindeki ifadesi bulunmasına rağmen bu konuda gerekli çalışmayı yapmamış, öğretmen istihdamı ve alt yapı yatırımı
için bütçe ayırmamıştır.
Çağ nüfusu olmasına rağmen Eğitim Bakanlığı tarafından, Ziyamet İlkokulu ve Yedikonuk İlkokulu'nda dört yaş
sınıﬂarı kapatılmış, Beyarmudu İlkokulu'nda dört yaş ile beş yaş birleştirilmiş, Yedidalga İlkokulu'nda ise hazırlıklar
yapılmasına rağmen dört yaş sınıfının açılmasına izin verilmemiştir.
Tüm bölgelerimizde 5 yaş (ana sınıf) grubu okullaşma oranı %100 olmasına rağmen, dört yaş grubunda aynı başarı
yakalanamamıştır.
Beş yaş grubu sınıﬂarımız, Lefkoşa bölgesinde 51 şubede 792 öğrenci, Gazi Mağusa bölgesinde 37 şubede 701
öğrenci, Girne bölgesinde 31 şubede 606 öğrenci, Güzelyurt bölgesinde 19 şubede 291 öğrenci, İskele bölgesinde 17
şubede 231 öğrenciye ücretsiz eğitim hizmeti sunmaktadır. Ada genelinde beş yaş grubu öğrenci sayımız 2621'dir.
(Tablo 1)
Dört yaş grubu sınıﬂarımız Lefkoşa bölgesinde 17 şubede 448 öğrenci, Gazi Mağusa bölgesinde 18 şubede 266
öğrenci, Girne bölgesinde 12 şubede 216 öğrenci, Güzelyurt bölgesinde 13 şubede 192 öğrenci ve İskele bölgesinde
6 şubede 134 öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. Ada genelinde dört yaş grubu öğrenci sayımız 1040'dır. (Tablo
2)
Bu anlamda dört yaş okullaşma ve öğrenciye ulaşım oranı Lefkoşa bölgesinde %33, Gazi Mağusa bölgesinde %49,
Girne bölgesinde %39, Güzelyurt bölgesinde %68, İskele bölgesinde ise %25'dir. Ada geneli dört yaş okullaşma oranı
%43'tür. (Tablo 2)
Anayasa'nın 59.maddesinin (1). Bendine göre “Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.” Bu maddeye rağmen dört yaş grubu okullaşma oranın %43'te kalması, kamusal eğitim hizmetinden yararlananlar ve yararlanmayanlar diye bir haksızlık yaratmıştır. Bu durum ciddi bir fırsat eşitsizliği yaratmakta ve 1581 öğrencinin dört yaş
grubu eğitimine ulaşamadığını göstermektedir.
Gazi Mağusa merkezde 300 civarı çocuk, Girne merkezde 200 civarı çocuk, İskele merkezde ise 60 civarı çocuk dört
yaş eğitim hizmetine erişememektedir. Her üç merkezde de dört yaş grubu sınıfı veya okulu bulunmamaktadır.
Sendikamız her üç merkeze de yeni okul yapılmasını talep etmektedir.
Bununla birlikte Lefkoşa merkezde 182 çocuk, dört yaş okulu veya sınıfına devam ederken, 300 civarı çocuk bu haktan yararlanamamaktadır. Güzelyurt merkezde 60 kadar çocuk dört yaş grubuna devam ederken, 60 civarı çocuk sınıf
olmadığından devam edememektedir. Alayköy'de 50, Hamitköy'de 20, Gönyeli'de 80, Haspolat'da 30, Çatalköy'de
50, Alsancak'ta 60, Gemikonağı'nda 25, Yedidalga'da 15, Yedikonuk'ta 11, Ziyamet'de 15 çocuk, akranları dört yaş
sınıﬂarına devam ederken bu haktan yararlanamayıp, eğitimde devlet eliyle eşitsizlik yaşamaktadır.
Bir yandan çocuklar fırsat eşitsizliğinin kurbanı olurken, diğer yandan da aileler dört yaş eğitimi için etütlere milyonlarca TL harcamaktadır.
Okul Bütçelerinin Oluşturulması
Eğitim Bakanlığı kamusal okullara bütçe oluşturmayarak, okulları kendi kaderine terk etmiştir. Eğitim Bakanlığı'nın
sorumluluktan kaçması nedeni ile okul yöneticileri ve okul aile birlikleri eğitim-öğretim faaliyetlerinin işleyişini
sağlamak açısından ekonomik faaliyetler yürütmektedir. Bu durum anlayışla karşılansa bile hem Öğretmenler Yasası'na
göre, hem de Anayasa'ya göre suç ihtiva etmektedir. Bir başka yasal olmayan durum ise ailelerden çeşitli nedenlerle
okullardan ücret istenmesi durumudur. Anayasa'nın 59. Maddesine (5). bendine göre ise “Her çocuk, kız erkek ayırımı
yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.” Anayasa'nın ilgili
maddesinin açık hükmü ortada dururken okulların ailelerden çeşitli sebeplerle ücret talep etmesi doğru değildir. Bu
çelişkili durumu ortadan kaldırmak Eğitim Bakanlığı'nın boynunun borcudur. Okulların Bütçe Tüzüğü Taslağı'nın hayata
geçirilmesi bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
Öğretmen Yardımcılarının Durumu
Dört yaş grubu, beş yaş grubu ve özel eğitim sınıﬂarı için 2008 yılında öğretmen yardımcıları ile ilgili yasal çalışmalar
yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. Öğretmenler Yasası'nın 41. Maddesi öğretmen yardımcılarının yasal koşullarını düzenlerken, 6. maddesi de öğretmen yardımcısı kadrolarını düzenlemektedir.
100 öğretmen yardımcısı kadromuz olmasına rağmen, halen daha bu kadrolar açılmamış ve okulların ihtiyaçları
yasal olarak giderilmemiştir. Eğitim Bakanlığı sorumluluğundan kaçarken, okullarımızda eğitim-öğretim faaliyetleri
devam etmekte ve 4 yaş, 5 yaş ve özel eğitim öğrencilerinin öğretmen yardımcılarına olan ihtiyaçları daha fazla
hissedilmektedir.
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Bugüne kadar okul aile birliğinin ve okul yöneticilerinin iradesi ile dört yaş sınıfı gruplarına öğretmen yardımcıları
sağlanmaya çalışılmış ve ailelerin katkısı ile işler yürümüştür.
Okul aile birlikleri ve okul yöneticilerinin iyi niyetli yaklaşımı ile başlatılan bu süreç bazı olumsuz koşullar
doğurmuştur.
1- Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluktan kaçmaya devam etmiştir.
2- 50 tane öğretmen yardımcısı okul aile birlikleri tarafından geçici istihdam edilmiştir.
3- Eğitim Bakanlığı'nın dışında herhangi birinin okullarda çalışması yasal olmamasına rağmen, bu kural es geçilmiştir.
4- 50 öğretmen yardımcısının 35 tanesi sosyal sigortasız çalışmakta, çalışma izni ve sağlık izni bulunmamaktadır.
5- 50 öğretmen yardımcısının 15 tanesi asgari ücret seviyesinde maaş almaktadır.
6- Geriye kalan 35 öğretmen yardımcısı aylık 300 TL ile 900 TL arasında maaş alarak, asgari ücretin altında
çalışmaktadır.
7- 50 öğretmen yardımcısı örgütsüz, sendikasız, iş güvencesinden yoksun çalışmaktadır.
Sendikamız;
· Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan kamusal okullarda örgütsüz, sigortasız, iş güvencesiz emekçilerin
çalıştırılmasına ve emek sömürüsü yapılmasına sessiz kalmayacaktır.
· Anayasa'nın 59. Maddesine (5). bendine göre ise “Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar
zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.” Bu anlamda öğretmen yardımcıları ile ilgili ailelerden
ücret talep edilmeye devam edilemez.
· Bu sorunu ortadan kaldırmak Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. 100 öğretmen yardımcısı kadrosunu münhal gösterip,
yasal çerçevede münhalleri doldurmalıdır.
· Bu mücadelede tüm velilerimizi tek ses olmaya davet ediyoruz.
Tablo 1:
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Toplam

Dört yaş şube
17
18
12
13
6
66

4 yaş öğrenci sayısı
448
266
216
192
134
1040

Şube ihtiyacı
34
19
19
6
11
89

Çağ Nüfusuna Erişim
%33
%49
%39
%68
%25
%43

5 yaş şube
51
37
31
19
17
155

5 yaş öğrenci sayısı
792
701
606
291
231
2621

Şube ihtiyacı Çağ Nüfusuna Erişim
1
%100
1
1
1
1
5 (nüfus artışına göre)

Tablo2:
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele

Tablo 3:
4 Yaş grubu okulöncesi öğretmeni
5 Yaş grubu okulöncesi öğretmeni
5 yaş grubu ana branş

Kadın
64
149
22
135

Erkek
2
6
3
11

66
155
25
246
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“Özel eğitim ile ilgili çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim öğretmen
adayları ile birlikte 2 Temmuz Perşembe günü saat 15:30’da Eğitim Bakanlığı önünde basın toplantısı ile kamuoyu
ile paylaşacağız.”
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİM VAR
Dünya’da toplumların gelişmişliğini gösteren en önemli konuların başında özel eğitime verilen önem gelmektedir.
Adamızın kuzeyinde kurdurulan ayrılıkçı rejimin tüm teşkilat yapısı ile birlikte bu gelişmişlik göstergesinin urubu
bile olmayacağı açıktır.
Maalesef özel eğitim, siyasiler ve bazı kesimler tarafından suistimal edilerek kalıcı çözümler üretmek yerine rant
kapısı yapılmıştır.
Bir ülke düşünün ki özel eğitim yasası yok.
Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı içinde özel eğitim dairesi veya birimi yok.
Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı arasında koordinasyon yok. Yaşam boyu eğitim için erken tanı
yok, 18 yaşından sonra eğitim yok.
Dünya genel ortalamasına göre istihdam ülkede özel gereksinimli bireylerin istihdamı yok. Kadrolarımız içerisinde
bireylerin gereksinimlerine göre yeterli sayıda öğretmen yok. Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerine yer var,
bizim yetiştirdiğimiz özel eğitim öğretmenlerine kadro yok.
Özel üniversitelerin plansız öğretmen yetiştirme anlayışı nedeniyle istihdam fazlası var.
Burs var, iş yok.
İstismar var, bilimsel çalışma yok.
En önemlisi özel eğitim politikası yok.
Bu tespitlerin eksiği olabilir, fazlası yok.
Özel eğitim ile ilgili sorunların ne olduğunu biliyoruz.
Bu anlamda özel eğitim ile ilgili çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim
öğretmen adayları ile birlikte 2 Temmuz Perşembe günü saat 15:30’da Eğitim Bakanlığı önünde basın toplantısı ile
kamuoyu ile paylaşacağız.
Saygılarımızla.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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Bir ülke düşünün ki özel eğitim yasası yok, özel eğitim politikası yok.
Bugün özel eğitim yasasının Meclis’ten onaylanarak geçmesi için, Türkiye’den özel eğitim alanında öğretmen alımına
dur demek için, yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni yetiştiğini göstermek için ve özel eğitim öğretmeni münhallerinin
açılmasını talep etmek için sokaklardayız.
Özel gereksinimli bireylerin eğitimi siyasiler ve bazı kesimler tarafından suistimal edilerek kalıcı çözümler üretmek
yerine rant kapısı yapılmıştır. Ülkemizde özel eğitime verilen değer dünya üzerinde eşine az rastlanır kötü bir örnektir.
Bir ülke düşünün ki özel eğitim yasası yok.
Genel Sorunlar:
• Özel eğitim yasası ve özel eğitim politikasının olmaması sorunların kaynağıdır.
• Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı içinde özel eğitim dairesi veya biriminin olmaması nedeniyle özel eğitimin
planlanmasında sorunlar yaşanmaktadır.
• Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı arasında koordinasyon olmadığından dolayı, erken tanıdan
yaşam boyu eğitime kadar olan süreçte verimli bir sistem oluşmadı.
• 18 yaşından sonra bilimsel anlamda eğitim yok.
• Engellileri istihdam yasası çerçevesinde ülkemizde her 25 çalışanı olan iş yeri bir engelli istihdam etmek zorundadır.
Kamusal alanda yaklaşık 360 civarı engelli kişi var olan yasa paralelinde istihdam edilmek için beklemekte, fakat yasa
yine devlet tarafından uygulanmamakta ve engelli bireyler bir kez daha devlet tarafından engellenmektedir. Ülkemizde
yasa olmasına rağmen istenilen düzeye ulaşılamamıştır,
• Kadrolarımız içerisinde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına göre yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni yok.
(Üstün zekalı, otizm, görme engelli, öğrenme güçlüğü vb. gibi )
• Şu anki yapı içerisinde Türkiye’den ikili kültür antlaşması ile gelen 25 özel eğitimci mevcuttur. Türkiyeden bu
antlaşma ile 17 özel eğitimci daha bu eğitim öğretim döneminde geleceği belirtilmektedir. Bizler Türkiye’den gelen
özel eğitim öğretmenlerinin emekleri için teşekkürü borç biliriz. Fakat üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden mezun
108 özel eğitim öğretmenimiz mevcuttur. Artık Türkiye’den öğretmen getirilmesini anlayışla karşılamayacağız.
• Özel üniversitelerin plansız öğretmen yetiştirme anlayışı nedeniyle özel eğitim öğretmenliğinin geleceği tehlike
altındadır. Son üç yılda sadece 1 üniversiteden 108 tane özel eğitim öğretmeni mezunu vardır. 2016 yılında dört
üniversiten 150 civarı mezun olacak, bu sayı 2020 yılında 600’ün üstünde olacaktır.
• Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmen adaylarına burs verirken, iş imkanı yaratmamakta, rehberlik etmemekte
bu yönde politika üretmemektedir.
• Doğanın boşluk tanımadığı bu alanda da görülmektedir. Vakıﬂar ve özel özel eğitim kurumları bu alanda sömürü
düzeni oluşturmuştur.
• Özel eğitimle ilgili bilimsel veriler yetersizdir. Ülkemizde özel eğitimle ilgili, merhamet, istismar ve rant var ama
ülke genelini açıklayacak bilimsel bir çalışma yoktur.
Dünya genelinde; zihin engelli öğrencilerin toplam öğrenci nüfusu içindeki oranları % 2.8’dir.
Dünya genelinde; zihin engelli öğrencilerin toplam öğrenci nüfusu içindeki oranları % 2.8’dir. Ancak, zeka bölümüne
ek olarak uyumsal davranışlar da dikkate alındığında, bu oran % 1’e düşmektedir. Öğrenme güçlüğü kategorisindeki
öğrenci sayısı, son yıllarda büyük artış göstermiştir ve son istatistiklere göre, toplam öğrenci nüfusunun % 4’ünü
oluşturduğu belirlenmiştir. Duygu ve davranış bozukluğu olan öğrenciler, toplam öğrencilerin yaklaşık % 8’idir.
Konuşma ve dil sorunu olan öğrencilerde toplam öğrenci nüfusu içinde yaklaşık % 8’dir. İşitme engeline sahip
öğrencilerin oranı % 1 olarak ifade edilmektedir. Toplam öğrenci nüfusu içinde görme engellilerin oranı binde birdir
(% 0.1). Üstün zeka ve üstün yeteneği olan öğrenciler de yaklaşık % 5’dir. Ayrıca Türkiye de yapılan bir araştırmaya
göre engelli bireylerin %4.9’unun 0-6 yaş, %16.2’sinin 7-14 yaş ve %17.2’sinin 15-24 yaş grubunda yer aldığını
göstermiştir (TUİK, 2011). Yine Türkiye’de 0-9 yaş grubunda ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların oranı %1.54 iken, 0-9 yaş grubunda devamlı hastalığa sahip olanların oranı %2.60’tır.
Adanın kuzeyinde (2006) verilerine göre toplam 4597 özel gereksinimli birey vardır
• Özel gereksinimli olarak kabul edilen ve sağlık kurulu raporu olan 3500 kişi devletten maddi katkı almaktadır.
• Adanın kuzeyinde, 2006 yılında yapılan nüfüs sayımı verilerine göre toplam 4597 özel gereksinimli birey vardır.
• 2015 yılında bu sayının artmış olabileceğini düşünüyoruz. Altı tane özel eğitim merkezlerinde 183 öğrenci, On
sekiz ilkokul ve okulöncesi okulda toplam 25 kaynak sınıf destek eğitim odasında 278 öğrenci, orta eğitimde ise 283
öğrenci özel eğitim hizmetlerine erişebilmektedir.
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• Özel eğitim merkezlerinde 34, ilkokullarda ise 22, toplam 56 özel eğitim öğretmeni görev yapmaktadır. 56 özel
eğitim öğretmeninin 22’si ise TC’den görevli olarak çalışmaktadır. Özel eğitim merkezlerinin yaygınlaşma oranı %80,
ilkokullar içerisinde ise 14,2’dir.
• 90 tane okulöncesi ve ilkokulda toplamda 30 özel eğitim öğretmenine gereksinim vardır.
Taleplerimiz Nelerdir?
• KTÖS olarak hazırlamış olduğumuz “Özel Eğitim Yasası Taslağı ve Özel Eğitim Dairesi Kuruluş Taslağı” hayata geçirilmelidir.
• Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ve işbirliği ile bireylere erken tanının devlet
eliyle konması sağlanmalı ve yaşamlarının her evresinde gereksinim duyacakları eğitimi planlanmalıdır.
• Tüm okullarda özel gereksinimli bireylerin ihtiyacına cevap verecek alt yapı çalışmaları tamamlanmalıdır.
• Özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel değerlendirmesi okullara yerleştirilmesi bilimsel yaklaşımlar dikkate alınarak
yapılmalıdır.
• Ortaöğretime de özel eğitim öğretmeni kadrosu açılmalıdır.
• Özel eğitim merkezlerinde özel ders öğretmeni (müzik, resim, beden eğitimi vb. gibi) kadrolu olarak istihdam
edilmelidir.
• İskele Bölgesine özel eğitim merkezi açılmalıdır.
• Sadece ilkokullar için 69 tane özel eğitim öğretmenine ihtiyaç vardır. Özel eğitim öğretmenlerinin 32 tanesi kaynak
sınıf, 15 özel tanesi eğitim merkezi, 22 tanesi de Türkiye’den gelen öğretmenlerin yerine istihdam edilmelidir.
Bu anlamda Eğitim Bakanlığı’na düşen görev özel eğitimin, özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğretmen
adaylarının ihtiyaçlarına cevap verecek yasaları yapmak ve bir an önce özel eğitim öğretmen kadrolarını münhal ilan
etmektir.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
Özel Eğitim Merkezleri Kadro İhtiyaçları
Md
Mv
OÖ
Sınıf
ÖDÖ
Lefkoşa ÖE 1
Lefkoşa ÖE ve İş E
Görme Engelliler
Yeşilyurt ÖEM Girne Özel Eğitim
G. Mağusa ÖEM
1
1
-

ÖE
-

Reh
1
3
-

Özel Eğitim Öğretmeni Kadrosu ve İhtiyacı
OKUL Türü
KKTC TC
Atölye Öğretmeni
Özel Eğitim
L.Ö.E. M
5
1
1 (FizikTedavi)
L.Ö.E. İŞ.E.M
5
2
4
Görme E.Ö
2
Yeşilyurt Ö.E.M 2
3
Girne Ö.E.M
1
3
Mağusa Ö.E.M 5
5
5

6
7
2
5
4
10

İlkokul
Atatürk İlkokulu Necati Taşkın İ. 1
Şht.Ertuğrul İ.
1

2
1
1

2

Sek
1
6
1
4
10

Had
1
1
1

Öğrenci Öğr
28
15
1

6
38
11
2
16
70

TOPLAM(Özel eğitim) Gereksinim Duyulan Ö.E.Ö

16

+ 13

6
2
1
5
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Şht.Tuncer İ.
Alayköy İlk.
Değirmenlik
Gönyeli İ.
Şht.Mustafa K.
Akdoğan Dr.F.
23 Nisan İlk.
Çatalköy İlk.
Kurtuluş İlk.
Özgürlük İlk.
İlker Karter İlk.
Ziyamet İlk.
Okulöncesi
Gönyeli FP Ana
Lşa Vakıf Ana
İskele Maarif A
Ortaöğretim

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1

1
1
3

1
1
1
34

+2

+2

1
1
1
3
25

10

56

Özel Eğitim için Özel Ders Öğretmeni İhtiyacı
OKUL
RESİM BEDEN EĞİTİMİ MÜZİK
L.Ö.E. M
1
1
1
L.Ö.E. İŞ.E.M
Görme E.Ö
Yeşilyurt Ö.E.M

1

1

1

Girne Ö.E.M
Mağusa Ö.E.M

1

1

1

17

+17
+
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, GENEL SORUNLAR ve ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KTÖS, 10 Temmuz Cuma günü okul öncesi öğretmenleri ve müdürlerine yönelik toplantı gerçekleştirdi.
Okul öncesi eğitim genel sorunlar ve alternatif çözüm önerileri temalı toplantıda, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş
“okul öncesi eğitim istatistikleri, okul öncesi öğretmen ödev, hak ve sorumlulukları, okul öncesi eğitimin genel
sorunları, okul öncesi eğitim yaklaşımları, şura kararları ve öğretmen yardımcılarının durumu alt başlıklarında sunum
yaptı. Okul Öncesi Komitesi'nden Hatice Cemre Dağgül ve Pembe Aytaç is “ Erken çocukluk eğitimi dairesi/birimi
olmasının gerekliliği” temalı sunum yaptı. Her iki sunumun ardından toplantıya katılan öğretmenler tespitler ve çözüm
önerileri ile ilgili söz aldı ve okul öncesi politikalara katkı koyarak, tavsiye kararları üretti.
Toplantı sonunda yapılan tespitler ve çözüm önerileri ışığında öğretmenler birlikte tavsiye kararları üretti. Üretilen
tavsiye kararlarının öncelik sırasına göre hayata geçirilebilmesi için her türlü mücadele aracının kullanılmasına karar
verildi.
Alınan Kararlar;
Okul öncesi eğitimi birimi veya dairesi kurulmalıdır. *
Okul öncesi öğretmenlerinin yasada belirtilen “özel ders öğretmeni” grubundan çıkarılarak “okul öncesi öğretmeni”
olarak tanımlanıp, görev, yetki ve sorumluluklarının, özlük haklarının, çalışma koşullarının açıkça belirtilerek gerekli
yasal düzenlemelerin yapılmalıdır.*
Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin kendi alanlarının ve kademelerinin dışında görevlendirilmesi uygulamasına
son verilmesine ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmalıdır.*
Eğitim ortamları, eğitim programları, eğitim materyalleri ve kitapları “dil, din, etnik köken, toplumsal cinsiyet ve
engellilik durumu” gözetilmeden hazırlanmalıdır.*
Sınıf sayıları şura kararlarına göre belirlenmelidir.*
Öğretmen yardımcıları KHK tarafından atanmalıdır.*
Eğitimin her kademesi ücretsiz olmalı, devlet okullara bütçe ayrılmalıdır.
Hizmet içi eğitimler ihtiyaca göre programlanmalıdır.
Okul öncesi eğitim yaklaşımı belirlenip, her okul için eşit, ücretsiz ve nitelikli bir anlayışla projelendirilmelidir. Eğitim
programları demokratik ilkeler eşliğinde şekillenmelidir.
Dört yaşın okullaşma oranı ve anaokulların öğrenciye erişim oranı % 100 olarak hedeﬂenmeli ve planlanmalıdır.
Devlet eli ile yaratılan fırsat eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır.
Yeni okul binaları ve sınıﬂar doğa dostu olarak inşa edilmelidir.
Dört yaşın yaygınlaşması ile birlikte 2020 yılına kadar 114 öğretmen ihtiyacının karşılanması için AÖA'ya yeterli
öğretmen adayı alınmalıdır.
Okul öncesi kurumlarda rehberlik servisi ve özel eğitim hizmeti verilmelidir.
Kamusal eğitim, demokratik yönetim, doğa dostu ve eşitlikçi alternatif eğitim modelinden ve ücretsiz, eşit, bilimsel
ve demokratik eğitim ilkelerinden vazgeçilmemelidir.
*Acil çözülmesi gereken sorunlar
Toplantı Notları
Selim Özmenek (Gülenyüzler Anaokulu-Müdür):
Öncelikle toplantının verimli olduğunu belirten Özmenek, okul öncesi mezunların bu alanda çalışamadığını, bunun
bir kayıp olduğunu belirtti. Okul öncesi ile ilgili yasal boşluklar olduğunu ifade eden Özmenek, şura kararlarının
uygulanması için tüm öğretmenlerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Yonca Karaca (Cihangir- Düzova İlkokulu - Öğretmen)
Şu an Eğitim Bakanlığı'nın DAÜ'ye görev verdiği eğitim programlarının hazırlanması aşamasında okul öncesi komisyonunda çalıştığını belirten Karaca, çalışmalar tamamlandığında her okulun kendi eğitim programının içeriğini dolduracak anlayışında bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Öğretmenlerin bu uygulamaya sahip çıkarak, geliştirmesi ile
hedefe ulaşabileceklerini belirtti.
Nurcan Çelebi (Mehmetçik İlkokulu - Öğretmen)
Öğretmen yardımcısı ücret sorunundan bahseden Çelebi, bu sorunun devlet tarafından çözülüp, öğretmen
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yardımcılarının KHK tarafından atanması gerektiğini ifade
etti.
Okul Aile Birliği'nin öğretmen yardımcısının
ödenebilmesi için ailelerden bir miktar ücret talep ettiğini,
bununla beraber alakası olmamasına rağmen kendisinin
gazeteye verildiğinden ve 23 yıllık öğretmenlik hayatında bu
kadar aşağılanmadığını belirtti. Okulundan öğretmen eksiltilmesinin sorun teşkil ettiğini söyledi. Çelebi, müfredatın
4 ve 5 yaş için ayrı ayrı olup olmadığını ve öğretmen
yardımcılarının nasıl alındığını sorusunu konuşmacılara
yöneltti.
Konuşmacılar,
3-4-5
yaşın
bütünlüklü
düşünüldüğünü ve öğretmen yardımcıları için Öğretmenler
Yasası'nda yeterli ifadelerin bulunduğunu söylediler.
Suna Elcil (Lefkoşa Vakıf Anaokulu - Müdür)
Öğretmen yardımcılarının ücretlerinin karşılanması ile ilgili
okulda ekonomik anlamda sıkıntı yaşadıklarını belirten Elcil,
devletin öğretmen yardımcısı atama sorumluluğunu yerine getirmediğini ve okul aile birliğinin bu sorumluluğu
üstlendiğini söyledi. Elcil, ailelerin ücretsiz eğitim hakkı bakış açısıyla ücret vermek istemediklerini ve öğretmen
yardımcılarının emeklerinin karşılığı noktasında sorun yaşadıklarını söyledi. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini ve devletin öğretmen yardımcıları okullara KHK aracılığı ile ataması gerektiğini ifade eden Elcil, tüm okullar ile birlikte
hareket ederek sorunun çözülmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.
Fatma Kükrer (Fazıl Plümer Anaokulu - Öğretmen)
Dünyada eğitimin niteliği tartışılırken bizim hala bu sorunlarla uğraşıyor olduğumuzun üzücü olduğunu söyleyen
Kükrer, biz nasıl çocuk yetiştirmek istiyoruz, dünya nasıl çocuk yetiştiriyor sorusunun önemli olduğunu belirtti. Kükrer,
Maalesef Kıbrıs'ta beceriyi arttıracak, eleştirel düşünceyi tetikleyecek eğitimin verilmediğini ifade etti.
Hatice Cemre Dağgül ( Karakum Anaokulu – Öğretmen )
Sınıf mevcutlarının fazlalığına değinen Dağgül, okul binalarının uygunsuzluğuna ve 4-5 yaşın ayrı olması gerekliliğine
de değindi. Dağgül, PDRAŞ hizmetlerinin verilmeyişi, denetmenlerin alan dışından olması ve hizmet içi eğitimlerin
okulöncesine uygunsuzluğu ile ilgili de ifadelerde bulundu. Ayrıca sınıﬂarın çocuk kapasitesi dolduktan sonra müsteşar,
elçi vs. gibi kişiler çocuk alımı için baskı yapmasının ciddi bir sorun olduğuna değinen Dağgül, sürecin demokratik
işlemesi gerektiğini belirtti.
Canan Ö. Gürkan (Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu – Müdür)
Bölgedeki bazı ana sınıf öğrencilerinin sınıf yetersizliğinden okula alınamadığını ifade eden Gürkan, okul ortamının
yetersiz olmasına karşın, okul öğretmenlerinin gayreti ile eğitimin bu açığının kapanabildiğini ifade etti. Okulda sınıf
sayısının yetersiz olması nedeni ile, alamadıkları öğrencilerin velilerinden baskı gördüklerini ifade eden Gürkan, tasarlanan yeni okul binasının da derslik sayısının yetersiz olduğunu söyledi. İki tane dört yaş sınıfının mevcut olduğunu
belirten Gürkan, öğretmen yardımcısı ücreti toplamada da sıkıntı yaşandığını belirtti. Gürkan, ayrıca eski okul binasının
da özel eğitim binası olarak kullanılabileceğini belirtti.
Kerime Çelebi (Serhatköy İlkokulu - Müdür)
Birçok Eğitim Şurası'nda yer aldığını ifade eden Çelebi, kararlar alınmasına rağmen sorunların çözülmediğini belirtti.
Çelebi, Türkiye'de uygulanan 4+4+4 gibi bir sistemin yanlış olduğunu ve eğitim sürecini böldüğünü belirtti. Temel
eğitimin altında okulöncesi birim oluşturulması gerektiğini söyleyen Çelebi, 15 yaşına kadar zorunlu eğitim anlayışının
korunması gerektiğini belirttiç
Pembe Aytaç (Alayköy İlkokulu – Öğretmen)
Okul öncesi birimin gerekliliğinden bahseden Aytaç, birçok sorunun birim eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.
Okul öncesi eğitimde materyal yoksunluğundan bahseden Aytaç, konu ile ilgili bilirkişi olmadığı için uygun olmayan
materyallerin okullara gönderildiğini ifade etti. Bina yapımında dersliklerin ilkokula göre tasarlandığını ve okul öncesine uygun sınıﬂar yapılmadığını belirten Aytaç, birim olursa en azından bu sıkıntıların aşılacağına hemﬁkir olduğunu
söyledi.
Hasan Eren (Yenicami Anaokulu – Müdür)
Eren, öğretmenin sorunların çözümünde zorlayıcı olması gerektiğini belirtti. Dört yaş sınıﬂarını kapatma baskısı ile
karşılaştıklarını ifade eden Eren, okul kapatmak yerine okul açılması gerektiğini belirtti.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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Ortak Basın Açıklamaları
KEMAL DÜRÜST'ÜN EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNEMİNDE YAPTIĞI İCRAATLARI KAMUOYUNA BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ!!
1- Toplumsal yapımıza uymayan, dini eğitim veren okulların açılmasına izin vererek, laik eğitim sistemini ortadan
kaldıran;
2- DAÜ Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu'ndan 50 öğretim görevlisinin işten atılmasına onay veren;
3- DAÜ Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları'nın (DAK, DAİ ve Kreşinin) Doğa Okullar Grubu'na peşkeş çekilmesine
çanak tutup orada çalışan tüm öğretmenlerin işlerine son verilerek ''haberim yok'' diyen;
4- Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki çalışanların Toplu İş Sözleşmesi haklarının gasp edilmesine onay veren;
5- Öğretmen Sürgün Tüzüğü'nün geçirilmesi için yoğun uğraş veren;
6- Öğretmen Kıyafet Tüzüğü'nün hazırlanmasına çanak tutan;
7- Güzelyurt bölgesindeki okullara milyonlar harcayarak ihalesiz çardak yaptıran;
8- Okulların altyapıları dökülürken Bakanlığa kırmızı halı döşeten ve kendi resimlerini büyüterek Bakanlığa asan;
9- Bakanlığa ait, hiç kullanılmayan araçlara servis, bakım ve akaryakıt faturaları çıkaran;
10- Vasfı tutmadığı halde kendi komşularını geçici öğretmen olarak atayan;
11- Okul kantinlerini ihalesiz bir şeklide kendi yandaşlarına peşkeş çeken;
12- Kendi halasına ihtiyacı olmadığı halde, devlet çekiyle ödeme çıkaran;
13- Bakanlığa altı bin TL'lik ceviz macunu alan;
14- Yakın Doğu Üniversitesi'nden 15.000.000 TL siyasi rüşvet alarak Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için izin veren
ve Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kapatılması için çalışan;
15- Objektif hazırlanan tarih kitaplarını değiştirip ırkçı, şöven, milliyetçi ve önyargılı tarih kitaplarının yazımı için
Türkiye'deki üniversiteleri tercih eden;
16- Kolejleri tekrardan açma yalanı ile kolej giriş sınavlarını geriye getirip çocuklarımızı, aileleri ve öğretmenleri
maddi manevi baskı altına alan;
17- Güney Kıbrıs'taki okullardan mezun Kıbrıslı Türk öğrencilerin, Türkiye'deki üniversitelere girişlerinin önüne yasal
engel koyan;
18- Eylem ve grev yapan öğretmen ve sendikacıları polise dövdürüp tutuklattıran;
19- Yandaşlarını görevlendirme adı altında Eğitim Bakanlığı'nda oturtan;
20- Göç Yasası'nın geçirilmesine onay verip propagandasını yapan;
21- Kıbrıslı Türkleri aşağılayan AKP Hükümeti yetkililerine yağcılık yapan;
22- Kamu Hizmeti Komisyonu'na Başbakan'ın imzasını sahteleyen öğretmeni atayarak, müdür terﬁlerinin iptaline
neden olan ve eğitimi kaosa sürükleyen;
23- Din tüccarları marifeti ile yobaz yetiştiren, Kur'an Kurslarına onay vererek gerici kültürü toplumumuza layık
gören;
KTÖS,

KTOEÖS,

DAÜ-SEN,
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KTÖS Bilgilendirme Semineri 12 Ağustos'ta KTÖS Lokali'nde gerçekleştirildi.
KTÖS'ün her yıl geleneksel olarak düzenlediği ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmen adaylarına yönelik bilgilendirme semineri 12 Ağustos Çarşamba günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında KTÖS Lefkoşa Lokali'nde gerçekleşti.
Açılış Konuşmasını KTÖS Kurucu Üyesi Halil Kara'nın yapacağı seminerde sırası ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil
'Sendikal Mücadele ve Göç Yasası', KTÖS Yönetim Kurulu ve Eğitim Komitesi üyesi Hikmet Olgaçer 'Genel Eğitim
Politikası', KTÖS İnsan Hakları Eşitlik Politikalarından sorumlu Eğitim Sekreter Yrd. Münür Teralı,
'Örgütlenme Politikası, Sendikal İşleyiş ve Haklar', KTÖK LTD. Başkanı Mehmet Temel 'Öğretmenler Kooperatiﬁ',
KTÖS Örgütlenme Sekreteri Yrd. Uğur Erilen 'Radyo Mayıs' ve KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş 'KTÖS İstihdam
Politikası, Öğretmenler Yükselme ve Sınav Tüzüğü, Bekleme Listesi, Muhtemel Münhal Yerler ile ilgili birer sunum
gerçekleştirdi.
Her yıl düzenlenen seminerin amacı sendikal bilinç ve örgütlülük üzerine tavır geliştirme, öğretmenliğe hazırlık,
ödev, hak ve sorumluluklar, sınav tüzüğü ve münhal yerler hakkında öğretmen adaylarını bilgilendirmek olarak
tasarlandı.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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15 Eylül'de Ders Zili Sorunlu Çalmasın!

Sendikamız okulların açılmasına bir ay kala CTP-UBP Hükümeti'ni eğitimdeki sorunları yapıcı olarak çözmeye davet
eder. Siyasiler hükümet bozup kurmak ve yeni müşavir orduları yaratmakla meşgulken okulların zilinin 15 Eylül'de
sorunlu çalabileceğini hatırlatırız.
Öğretmen kadrosundan tasarruf yaparak polis kadrosunun artırılmak istenmesi tamamen ironidir!
Sendikamız okulların öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak için Haziran ayından beri çağrı ve çalışma yapmaktadır.
Özveri ve planlama ile ilk aşamada 19 yetki ile okullarımızın 39 öğretmen ihtiyacı karşılanmasına rağmen, ekte
sunduğumuz belgede 11 okulun öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. Hükümet programlarında dört yaşın
yaygınlaştırılması tavsiyesi olmasına rağmen 14 yeni önerimiz ile ilgili net cevap alınmamıştır. 29 okulda geçici yetki
kullanılması gerektiğini ve şimdiden planlanması gerektiği konusunda yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. 13 okulda
müdür ve 16 okulda müdür muavini eksikliği olduğu ve bir an önce terﬁ sınavları ile bu boşlukların doldurulması
gerekmektedir. İlkokullarda eksikliği tespit edilen 24 kadro yerine Maliye Bakanlığı'nın 19 öğretmen kadrosu yetkisi
vermesi ve bunun sebebinin de kadroların polis teşkilatına kullanılmak istenmesi bir ironidir. CTP-UBP Hükümeti de
eğitim ve sağlığa yatırım yapmak yerine, kolluk kuvvetlerinin sayısının artırılması yolunu seçmesi, ülkemizin içine
düştüğü vahametin bir göstergesidir.
Kıbrıslı Türk özel eğitim öğretmeni yerine TC'den özel eğitim öğretmeni getirilmesinin bir açıklaması olamaz!
İstihdam bekleyen 100 civarı özel eğitim öğretmeni işsiz, alanı dışında çalışmakta iken, geçtiğimiz yıl TC'den görevli
22 özel eğitim öğretmeni getirilmişti. Tüm uyarılarımız ve eylemlerimize rağmen entegrasyon zihniyeti ile bu yıl bunlara ek olarak 7 tane daha özel eğitim öğretmeni getirilmiştir. Hükümetin bu yanlış politikadan vazgeçmesi ve planlı
olarak 13 öğretmen özel eğitim merkezlerine, 4 tane var olan kaynak odaların geliştirilmesine, 30 tane hiç özel eğitim
öğretmeni olmayan okulların ihtiyacının karşılanmasına ve 9 tane özel ders öğretmeni ile branş derslerinin
yapılabilmesi için, toplamda özel eğitim için 71 özel eğitim öğretmeni ve 9 özel ders öğretmeni ataması yapması
gerekir.
Bu çağda okullarımızda hala rehber öğretmen yok!
İlkokul, okul öncesi ve özel eğitim okullarımızda çocuklarımızın sosyo ekonomik olarak geliştirilmesine katkı koyacak,
psikolojik ve rehberlik açısından yardımcı olacak okul psikoloğu veya rehber öğretmen hiç yoktur. Okullarımızda her
iki yüz elli öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde toplamda 78 rehber öğretmen ihtiyacımız vardır.
Öğretmen yardımcıları devlet okulunda güvencesiz ve kadrosuz çalışıyor!
Geçtiğimiz yıl 50 civarı öğretmen yardımcısı dört yaş sınıﬂarında kadrosuz, güvencesiz ve düşük maaşla çalıştırılmıştır.
Hem öğretmen yardımcılarının çalışma koşulları bakımından, hem de ailelerden ücret talep edilmesi noktasında
anayasal suç işlenmekte ve devletin tüm denetleyici makamları sessizce bu durumu bilmemekten gelmektedir. Eğitim
Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan kamusal okullarda örgütsüz, sigortasız, iş güvencesiz emekçilerin çalıştırılması ve
emek sömürüsü yapılması doğru değildir. Bu anlamda Anayasa'nın 59. Maddesine (5). bendine göre ise “Her çocuk,
kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.”
İlkesi ile öğretmen yardımcıları ile ilgili ailelerden ücret talep edilmemesi ve bu sorunu ortadan kaldırmak için
yasamızdaki 100 öğretmen yardımcısı kadrosunu münhal gösterilmesi sorunu çözecektir.
Okullarımızda yeter sayıda hademe istiyoruz!
Ücretsiz eğitim ve sağlık hakkı olmazsa olmazlarımızdandır. Okullarımıza sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim
yapılmasına olanak veren hademelerin emeğidir. Hademelerin eksik olduğu okullarda sağlıksız eğitim ortamlarının
oluşacağı aşikardır. Bu anlamda okullarımızın toplamda 14 hademe ihtiyacının okullar açılmadan giderilmesi gerekir.
Bununla birlikte okullarımızın 4 sekreter ihtiyacı varken, Eğitim Bakanlığı'nın işlerinin yürümesi ve etkin değerlendirme
yapabilmesi için iki uzman ve beş denetmen ihtiyacı da giderilmelidir.
Ek derslikler ve tamiratlar halen başlamamıştır!
Eğitimin olmazsa olmazlarından biri olan okullarımıza Eğitim Bakanlığı bütçe ayırmazken, kendi uhdesinde olan
tamirat, tadilat ve mefruşatları da zamanında ve gerektiği kadar sağlayamamaktadır. 112 tane ilkokul, okul öncesi,
özel eğitim merkezinin yanında AÖA ve Eğitim Bakanlığı binaları da gerekli ihtiyaçları karşılamada devlet eliyle fırsat
eşitsizliğine uğramaktadır. Okullarımızın sürekli değişim ve gelişim gösteren çağdaş bir eğitim sistemi ile altyapı ve
teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi Eğitim Bakanlığı'nın önceliği ve sorumluluğudur. 28 adet ek sınıf ihtiyacımız tespit
edilmiştir. Ayrıca 62 tane okulumuzda da çeşitli sebeplerle tadilat ve tamirat ihtiyacının planlanıp, karşılanması gerekmektedir. Maalesef Merkez İhale Komisyonu'nun değişen tüzüğü neticesinde ihaleler geciktirilmiş ve okullarımızın
ihtiyaçları halen karşılanamamıştır. Şu an okullarımız inşaatlarla açılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Tüm bunlarla birlikte eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve iki toplumun yakınlaşma sürecinde eğitim sistemimizin, okullarımızın, ders programlarının yeniden yapılandırılması için aşağıdaki önerilerimizin değerlendirilmesi
elzemdir. Bu konudaki çözüm önerilerimiz alternatiﬂerimizle birlikte Eğitim Bakanlığı ile paylaşmışken, özetini de
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toplumla paylaşarak kamuoyunun dikkatine getiriyoruz.
1- Yeni eğitim-öğretim döneminde V. Eğitim Şurası kararlarının uygulanmasını istiyoruz.
2- Eğitim politikasının, eğitim ile ilgili mevzuatların, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim
programlarının insan hakları, toplumsal cinsiyet, eşitlik, adalet, barış temalı yeniden düzenlenmesi ve ayrımcılık,
ırkçılık ve şövenist unsurlardan arındırılmasını istiyoruz.
3- Eğitim programlarının yerelleşmesi, ders kitapları(özellikle İngilizce), ders materyallerinin yerel ve ücretsiz
olmasını istiyoruz.
4- Eğitimde toplumsal cinsiyetin öğretilmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istiyoruz.
5- Okul öncesinin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması ve
öğretmen istihdamının tamamlanmasını istiyoruz.
6- Özel gereksinimli bireylerin eğitimi için özel eğitim yasasının çıkarılması, özel eğitim biriminin kurulması, orta
öğretimde özel eğitimin yaygınlaşmasını ve öğretmen istihdamının Türkiye'den değil bizim öğretmenlerimizden
karşılanmasını istiyoruz.
7- Okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim okullarının rehber öğretmen ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz.
8- Tüm okulların eşit, erişilebilir, doğa ve engelli dostu bir alt yapıya kavuşturulmasını istiyoruz.
9- Okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyoruz.
10- Okulların hademe ve sekreter ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyoruz.
11- Eğitim Bakanlığı'nın denetmen ve uzman kadrolarının doldurulmasını istiyoruz.
12- Öğretmen yardımcılarının istihdamının devlet tarafından sağlanmasını istiyoruz.
13- Okullara bütçe oluşturulmasını ve ailelerden ücret talep edilememesini istiyoruz.
14- Öğrenci sayılarının şura kararlarına göre yeniden tasarlanmasını istiyoruz.
15- Okulların öğrenci kotalarının oluşturulmasını istiyoruz.
16- Yeni okul ihtiyaçlarının ve ek dersliklerin yapılmasını istiyoruz.
17- Öğretmen yükselme tüzüğünün geliştirilmesi ve terﬁlerin açılmasını, okullarımızın müdür ve muavin eksikliği
olmadan eğitime başlamasını istiyoruz.
18- Öğretmen nakil tüzüğünün öğretmen lehine revize edilmesini istiyoruz.
19- MEDDYK Tüzüğü'nün revize edilmesi ve denetmen sorunlarının çözülmesini istiyoruz.
20- Birleştirilmiş sınıﬂı okullarda çalışan öğretmenlerin ek ders ödeneklerinin zamanında ödenmesini istiyoruz.
21- Müdürü olmayan okullarda sorumluluk alan öğretmenlerin ödeneklerinin zamanında ödenmesini istiyoruz.
22- Kolej giriş yönteminin değiştirilmesi ve değişim ile birlikte özel ders, özel dershanelerin ikinci iş kapsamında
denetlenmesini istiyoruz.
23- Göç Yasası'nın kaldırılmasını ve okulların çalışma barışının yeniden tesis edilmesini istiyoruz.
24- Zorunlu din dersleri yerine çok inançlı bir eğitim anlayışının getirilmesini istiyoruz.
25- İlahiyat kolejinin laik ve bilimsel bir okula dönüştürülmesini ve olgunluk çağına, soyut işlemler dönemine
gelmeyen çocukların Kur'an kurslarına yönlendirilmesinin önüne geçilmesini istiyoruz.
26- Öğretmen yetiştirme sisteminin demokratikleşmesi, öğretmen yetiştirmenin devlet eliyle, ücretsiz olmasını ve
AÖA'nın hizmet içi eğitim merkezi, terﬁler ile ilgili program geliştirmesi ve yüksek lisans programları ile yeniden
yapılandırılmasını istiyoruz.
27- Eğitimde sürenin tartışılmasını ve tüm dinamikleri ile birlikte çalışma hayatı ile uyumlaştırılmasını istiyoruz
28- Öğretmen nakillerinin tamamlanmasını, okulların eğitime öğretmen kadrosu bir tamam başlamasını ve
öğretmen sorunlarının çözülmesini istiyoruz.
29- Çok kültürlü eğitim programları hazırlanmasını istiyoruz.
30- Karpaz Bölgesinin kota uygulamaları ile değil öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilerek teşvik
edilmesi, fırsat eşitliği yaratılabilmesi için altyapı yatırımı yapılması, çocuklarımızın mağdur edilmemesi için müdür,
muavin ve öğretmen eksikliği olmadan okulların açılması ve bölgeye yeni lojmanlar inşa edilmesini istiyoruz.
31- Özel üniversitelerin ve özel okulların devlet eliyle teşvik edilmesi yerine, kamusal okullara yeterli kaynak
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ayrılmasını istiyoruz.
32- TC-KKTC arasında imzalanan eğitim ve kültür protokolünden Kıbrıslı Türk öğretmenlerin de eşit şekilde ödenekli
yararlanmasını istiyoruz.
33- Londra Türk Dili Okullarına görevlendirilecek öğretmenleri seçerken şeﬀaﬂık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile
hazırlanmış bir seçme yöntemi geliştirilmesini istiyoruz.
34- YÖDAK'ın çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını ve üniversitelerimizin özerk, demokratik ve bilimsel yöntemlerle
eğitim vermesini, öğrenciyi müşteri gibi görmemesini istiyoruz.
35- Herkese eşit burs hakkının tanınmasını ve bursların zamanında ödenmesini istiyoruz.
36- Özerk, ücretsiz, kamusal ve planlı eğitim verecek, iş imkanı sağlayacak devlet üniversitesi ve yüksek okul talep
ediyoruz.
37- Çalışma barışı bozulan okulların sorunun çözülmesini ve Eylül ayında eğitimin sorunsuz başlamasını istiyoruz.
38- Sendikamız çalışanın hakkını savunan bir örgüttür fakat ödev, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen tüm
eğitim ve kamu çalışanlarının korunmamasını ve yasal teammüllerin yerine getirilmesini istiyoruz.
39- Demokratik yönetimli, ekoloji temelli, özgür eğitim modeli ile kurgulanmış, kamu ﬁnansmanlı özerk okullar
talep ediyoruz.
Eleştirmek yerinde değiştirelim.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
Okullarımızın Kadro İhtiyaçları
1- Öğretmen Kadrosu İhtiyacı:
Nakil İsteyen Okul
Statü
İlk Aşamada Nakil
1 Gülenyüzler Anaokulu
Okulöncesi
2 Gülenyüzler Anaokulu
Okulöncesi
3 Gönyeli İlkokulu
Sınıf
4 Gönyeli İlkokulu
Sınıf
5 Gönyeli İlkokulu
Özel Ders Ö.
6 Gönyeli Fazıl Plümer A.
Okulöncesi
7 Alasya İlkokulu
Sınıf
8 Alasya İlkokulu
Sınıf
9 Alasya Vakıf Anaokulu
Okul öncesi
10 Alasya Vakıf Anaokulu
Okul öncesi
11 Polatpaşa İlkokulu
Özel Ders Ö.
12 Polatpaşa İlkokulu
Özel Ders Ö.
13 Şht.Hüseyin Akil İlk.
Özel Ders Ö.
14 Girne Maarif - Lapta
Okul öncesi
15 Dikmen İlkokulu
Sınıf
16 Dikmen İlkokulu
Özel Ders Ö.
17 Lapta İlkokulu
Sınıf
18 Lapta İlkokulu
Sınıf
19 Serhatköy İlkokulu
Özel Ders Ö.
20 Çayırova İlkokulu
Okul öncesi
21 Çayırova İlkokulu
Sınıf
22 Geçitkale İlkokulu
Sınıf
23 23 Nisan İlkokulu
Özel Ders Ö.
24 Karaoğlanoğlu İlkokulu
Sınıf
25 Ozanköy O.T.Ana
Okul öncesi
26 Şht.Hasan Cafer İlk.
Özel Ders Ö.
27 İskele İlker Karter İlk.
Sınıf

Açıklama

Talep

Öğretmen A/B'den dolayı
A.R.E. uzman oldu.
N.Ö. nakil (2014)
Alttan bir şube fazla gelecek.
Özel ders öğretmeni (İNG)
G.Ü. emekli
Alttan iki şube fazla gelecek.
Alttan iki şube fazla gelecek.
S.K. müdür oldu
Öğrenci nüfusundan dolayı
Öğrenci nüfusundan dolayı(2014)
BE(2014)
Öğrenci nüfusundan dolayı
Part-time özel ders öğretmeni
Alttan bir şube fazla gelecek.
Sadık Zabit Emekli
Erkan Conkbayır nakil aldı(2014)
K.Ç. muavin oldu.
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Dört yaş
G.T. nakil(2014)
A.D. özel kalem müdürü oldu.
C.G. özel kalem müdürü oldu.
S.C. bakanlık müdürü oldu.
A.T. Muavin oldu
Dilek Vefalı emekli
Ferit Öztürk emekli

Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
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Sınıf
Sınıf

E.K.(2014)
1.sınıﬂara 36 kayıt.

Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.

Statü

Açıklama

Talep

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nakil İsteyen Okul
İlk Aşamada Nakil
Alsancak İlkokulu
Karşıyaka İlkokulu
Barış İlkokulu
Şht.Ertuğrul İlkokulu
Yeniyüzyıl Anaokulu
Gönyeli Fazıl Plümer A.
Şht.Yalçın İlkokulu
Yedikonuk İlkokulu
Ziyamet İlkokulu
Mehmetçik İlkokulu

Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders. Ö
Okulöncesi
Okulöncesi
Sınıf
Okulöncesi
Okulöncesi
Sınıf

Öğretmen A/B'den dolayı
Müzik
Özel ders öğretmeni (BE)
F.U. uzman oldu.
N.E. uzman oldu.
G.İ. Ekim sonu emekli
H.K. Eylül başı Emekli
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4. sınıﬂar bölünmelidir.

Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.
Nakil yapıldı.

40
41
42
43
44
45

Nakil Bekleyen
Beyarmudu İlkokulu
Beyarmudu İlkokulu
Aygün Anaokulu
Akıncılar İlkokulu
Polatpaşa İlkokulu
Tatlısu Anaokulu

Okullar
Sınıf
Okul Öncesi
Okul Öncesi
Okul Öncesi
BE
Resim-BE

KHK Münhal (Sadece nakil)
KHK Münhal (Sadece nakil)
KHK Münhal (Sadece nakil)
KHK Münhal (Sadece nakil)
KHK Münhal (Sadece nakil)
KHK Münhal (Sadece nakil)

Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül

46
47
48
49
50
51

Yeni Emekliler
Çayönü-İncirli İlkokulu
Gönyeli Fazıl Plümer A.
Şht.Tuncer İlkokulu
Lefke İstiklal İlkokulu
Çamlıbel İlkokulu
Kaplıca İlk.

Okulöncesi
Okulöncesi
Sınıf
Okul öncesi
Sınıf
-

Ö.G. Emekli
G.İ. Emekli ( Yaş haddinden dolayı nakil yapıldı)
S.B. emekli
A.S emekli
E.T. emekli
A.K. emekli

1 Eylül
1 Ekim
1 Eylül
7 Eylül
1 Eylül
1 Eylül

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Eylülde Görüşülecek
Vadili İlkokulu
Haspolat İlkokulu
Haspolat İlkokulu
Haspolat İlkokulu
Hamitköy İlkokulu
Değirmenlik İlkokulu
Alsancak İlkokulu
Alsancak İlkokulu
Alsancak İlkokulu
Çatalköy İlkokulu
Çatalköy İlkokulu
Esentepe İlkokulu
Özgürlük İlkokulu

Özel Ders Ö.
Sınıf
Sınıf
Özel Ders Ö
Sınıf
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Sınıf
Okulöncesi
Sınıf
Sınıf

Öğrenci nüfusundan dolayı
Alttan bir şube fazla gelecek.
5.sınıﬂar bölünmelidir.
Sınıf sayısının artması halinde
M.Ö. Yerine nakil
Okulöncesi kalabalık gelebilir.
Dört yaş grubu açılabilir.
Dört yaş grubu açılabilir.
Dört yaş grubu açılabilir.
Alttan bir şube fazla gelebilir.
Alttan bir şube fazla gelebilir.
Alttan bir şube fazla gelebilir.
İngilizce

Nakil
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül

Statü

Açıklama

Talep

Sınıf
Okulöncesi
Sınıf

Şube artışı olabilir.
Dört yaş grubu açılabilir.
1. Sınıﬂar kalabalık gelebilir.

Eylül
Eylül
Eylül

Nakil İsteyen Okul
Eylülde Görüşülecek
65 Özgürlük İlkokulu
66 Beyarmudu İlkokulu
67 Şht.Zeki Salih İlkokulu
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Bekleyen Talepler
68 Necati Taşkın İlkokulu
69 9 Eylül İlkokulu
70 Şht.Yalçın İlkokulu
71 Gönyeli İlkokulu
72 23 Nisan İlkokulu
73 İskele İlker Karter İlk.
74 Büyükkonuk İlkokulu
75 Büyükkonuk İlkokulu
76 Kumyalı İlkokulu
77 Kumyalı İlkokulu

14.08.2015

Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.

Öğretmen A/B'den dolayı
Öğretmen A/B'den dolayı
Öğretmen A/B'den dolayı
Öğretmen A/B'den dolayı (İng)
Öğretmen A/B'den dolayı
Öğretmen A/B'den dolayı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi
Okulöncesi

4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
Yeni dört yaş şubesi açılmalıdır
Yeni dört yaş şubesi açılmalıdır
Bölgenin 4 yaş grubuna ihtiyacı var.
Bölgenin 4 yaş grubuna ihtiyacı var.
Dört yaş grubu açılabilir.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.

Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri
Öneri

2- Geçici Yetki İsteyen Okullar:
İzinler:
Okul İsmi
Statü
1 Geçitkale İlkokulu
Özel Ders Ö.
2 Çağlayan Cumhuriyet İlk Özel Ders Ö.
3 Çağlayan Cumhuriyet İlk Özel Ders Ö.
4 Atatürk İlkokulu
Sınıf
5 Atatürk İlkokulu
Sınıf
6 Şht.Hasan Cafer İlkokulu Özel Ders Ö.
7 Balıkesir-Meriç İlkokulu
Özel Ders Ö.
8 Şht.Osman Ahmet İlkokulu Sınıf
9 Şht.Osman Ahmet İlkokulu Özel Ders Ö.
10 Geçitkale İlkokulu
Özel Ders Ö.
11 23 Nisan İlkokulu
Sınıf
12 Yedidalga İlkokulu
Özel Ders Ö.
13 Yedidalga İlkokulu
Özel Ders Ö.
14 Şht.Hüseyin Akil İlkokulu Sınıf
15 Kumyalı İlkokulu
Sınıf
16 Şht. Ertuğrul İlkokulu
BE
17 9 Eylül İlkokulu
BE
18 İskele İlker Karter İlkokulu Sınıf

Açıklama
H.Ö. belediye başkanı oldu
Ödeneksiz İzin
Sendikal İzin ( part-time)
Sendikal İzin ( Full-time)
Ödeneksiz İzin
Ödeneksiz İzin
Hastalık İzni
Ödeneksiz İzin
Sendikal İzin
Sendikal İzin (part-time)
Ödeneksiz İzin
Ödeneksiz İzin
Sendikal İzin (part-time)
Kesin değil
Kesin değil.
Kesin değil.
Kesin değil.
Hastalık İzni

Talep
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki

Londra Türk Dili Okulları:
Nakil İsteyen Okul
19 Serdarlı İlkokulu
20 9 Eylül İlkokulu
21 Şht.Doğan Ahmet İ

Açıklama
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Önerilerimiz
Alayköy İlkokulu
Alayköy İlkokulu
Gönyeli Fazıl Plümer A
Gönyeli Fazıl Plümer A
Şht.Mustafa Kurtuluş İ.
Dörtyol İlkokulu
Ağırdağ-Dağyolu
Yedidalga İlkokulu
İskele Maarif Anaokulu
İskele Maarif Anaokulu
İskele Maarif Anaokulu
İskele Maarif Anaokulu

Statü
Sınıf
Sınıf
Özel Ders Ö.
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SEBEP
LONDRA
LONDRA
LONDRA

Talep
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
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22
23
24
25
26
27
28
29

Şht.Doğan Ahmet İ
Şht. Tuncer İlkokulu
Mehmet Eray İlk
Şht.Hüseyin Akil İlk
Şht.Hüseyin Akil İlk
Tuzla Şht.Özdemir A
23 Nisan İlkokulu
23 Nisan İlkokulu

14.08.2015
Sınıf
Özel Ders Ö.
Sınıf
Sınıf
Sınıf
Okulöncesi
Sınıf
Sınıf

Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu

LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA

Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki

Zorunlu geçici yetki:
Nakil İsteyen Okul
Şht.Ertuğrul İlkokulu
Alasya İlkokulu

Statü
Özel Ders Ö.
Özel Ders Ö.

Açıklama
S.B. Durumu
M.T. Durumu

SEBEP
ZORUNLU
ZORUNLU

Talep
Geçici Yetki
Geçici Yetki

3- İlkokul Müdür İhtiyacı:
OKUL ADI
İnönü İlkokulu
Gemikonağı Erdal Abit İlk.
Gazi İlkokulu
Tatlısu İlkokulu
Şht.Ertuğrul İlkokulu
Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi
Gaziköy Anaokulu
Yedikonuk İlkokulu
Mağusa Özel Eğitim Merkezi
Yeşilyurt İlkokulu
İskele Maarif Anaokulu
Büyükkonuk
Kumyalı
Aydınköy İlkokulu

İLÇE
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Lefkoşa
Lefkoşa
Lefkoşa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Güzelyurt
İskele
İskele
İskele
Güzelyurt

STATÜ
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür

4- İlkokul Müdür muavini ihtiyacı:
OKUL ADI
İLÇE
Alsancak İlkokulu
Girne
Karşıyaka Merkez İlkokulu
Girne
Şehit Mehmet Eray İlkokulu Lefkoşa
Yeni Erenköy İlkokulu
Gazimağusa
Vadili İlkokulu
Gazimağusa
Akdoğan Dr.F.Küçük
Gazimağusa
Arabahmet İlkokulu
Lefkoşa
Gönyeli İlkokulu
Lefkoşa
Çatalköy İlkokulu
Lefkoşa
Cihangir Düzova İlkokulu
Lefkoşa
Karakol İlkokulu
Gazimağusa
Polatpaşa İlkokulu
Gazimağusa
Şht.Hüseyin Akil İlkokulu
Gazimağusa
G.Mağusa Özel Eğitim M.
Gazimağusa
Haspolat İlkokulu
Lefkoşa
Lapta İlkokulu
Gazimağusa

Açıklama
MÜNHAL
MÜNHAL
MÜNHAL
MÜNHAL
Zorunlu Nakil
MÜNHAL
MÜNHAL
MÜNHAL
MÜNHAL
MÜNHAL
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Eylül'den İtibaren

Açıklama
MÜNHAL
Eray Esenel müdür oldu.
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Münhal
Erkan Tekeli Siyasi Atama
Münhal
MÜNHAL (Beril Mitsadalı nakil)
Hasan Eren müdür oldu
Münhal
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
Öğretmenler Yasası'nın 7. maddesine göre
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Durum
Münhal
Münhal
Yeni
Münhal
Nakil
Nakil
Münhal
Nakil
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
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Değerli basın mensupları;
Okulların açılmasına iki haftalık bir süre olması dolayısı ile yeni akademik yıla başlayacak okullarımızın durumunu
ortaya koymak için bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaşmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görmekteyiz.
Geçtiğimiz Haziran ayında yaptığımız geniş katılımlı basın toplamızda ortaya koyduğumuz değerlendirmelere rağmen
gerek hükümet gerekse özelde Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması yeni akademik yılın sorunlarla
açılacağını ortaya koymaktadır. Yaz tatili boyunca sendika olarak yoğun bir uğraş vermemize rağmen hükümet kurmak
ve mevki makam hesapları yüzünden acil ihtiyaçları karşılamaktan muzdarip bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıya
bulunmaktayız. Özellikle yeni kurulan hükümetin geçmişte eğitim aleyhine sayısız vukuatı bulunan toplumsal
düşünmekten uzak, tamamen Türkiye yetkililerine yağ çekmeyi alışkanlık haline getirmiş ve tamamen kendi siyasi
geleceğini düşünerek şov yapan Kemal Dürüst gibi birinin getirilmesi ise çok ciddi bir talihsizliktir. Bu çerçevede acil
çözülmesi gereken sorunları ortaya koyarak, devlet okullarını kötü duruma düşürüp özel okulları teşvik etmeye yönelik
gizlenen siyaseti kamuoyunun gündemine getirmek istiyoruz.
1. Okulların alt yapısı ve ek dersliklerinin yapımına yönelik herhangi bir somut adım atılmamıştır. 62 okul çeşitli nedenlerle yatırım ve tadilat, 28 ek derslik, 6 yeni okul ve 2 yapımı tamamlanmayan okul cevap beklemektedir.
2. Ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı “eğitimde tasarruf” adı altında azaltılmış ve okullarımızın öğretmensiz açılmasına
çanak tutulmuştur. Kadro tasarrufu anlayışı ile 45 öğretmen ihtiyacı, 19 kadro kullanılarak tamamlanmıştır. Buna
rağmen Eylül ayından emeklilik ve öğrenci nüfusundan dolayı 33 öğretmen ihtiyacı ve dört yaş şubeleri için önerimiz
olan 15 öğretmen ihtiyacı cevap beklemektedir.
3. Okullarımızın ihtiyacı olan ve CTP-UBP hükümetinin programında da yer alan rehberlik, psikolojik danışmanlık
öğretmenliği ve özel eğitim öğretmeni kadroları açılmamıştır. Adamızın kuzeyinde 450 rehberlik, psikolojik danışmanlık
öğretmeni ve 117 özel eğitim öğretmeni isşiz dururken bu alanlar için Türkiye’den öğretmen getirilmesine devam
edilmektedir.
4. Hükümet değişimi bahanesi ile Temmuz ayında bitmesi gereken nakil görüşmeleri Ağustos ayının ortasında
tamamlanmış fakat geçen yıldan kalan sorunlara hala daha el atılmamıştır.
5. Denetmenlerin yollukları ve çalışma koşulları ile ilgili yasal sorunlara el atılmadığı gibi yasal boşluklar yüzünden
denetmenlerden geri iade ödeme istemesi tam bir utançtır.
6. Okul öncesi eğitimin olmazsa olmaz ihtiyacı olan öğretmen yardımcısı kadroları açılmadığı için anayasa ve yasalara
rağmen ailelerden para toplanarak devlet okullarında öğretmen yardımcısı istihdam edilmesi gibi anayasal ve yasal
suçlar teşvik edilmektedir.
7. Okullarımızın temizlik işlerini yürüten hademe kadroları çok ciddi oranda eksik olup, herhangi bir istihdam yoluna
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gidilmemesi okullarımızın temizlikten yoksun kalmasının temel nedenini oluşturmaktadır.
8. Hükümet programında da yer alan okullara cari bütçe ayrılması ile ilgili Eğitim Bakanlığı’na yazılı yasa tüzük önerisi
sunmamıza rağmen hiçbir adım atılmamıştır.
9. Özel eğitimle ilgili yasa önerimizi 2013’den beri mecliste bekletilmektedir.
10. Okul öncesi eğitim ile ilgili tavsiye önerilerimiz bir cevap bulmamıştır.
Değerli basın mensupları;
Eğitim ciddi bir iştir ve iyi bir planlama gerektirir. Eğitim yılının açılmasına çok az bir süre kalmasına rağmen yukarıda
özetle sıraladığımız sorunları çözmeye yönelik Eğitim Bakanlığı’nda sorumluluk alacak makamı bulmakta zorluk çekmekteyiz. Planlamadan yoksun, günü birlik politikalarla eğitimi yönetmeye çalışanlar, ancak kaos yaratırlar. Bu anlayış
özel okulları teşvik ile açıklandığı gibi Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir işe yaramadığı ile de açıklanabilir. Bu nedenle Eğitim
Bakanlığı’nın kapısına kilit vurmak sorunları çözen değil, sorunların kaynağı olan bir kurumu kapatmak demektir.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Yeni öğretim yılının başladığı bu günlerde okullarımızda yıllardan beri dile getirdiğimiz sorunlara yenileri eklenmeye
devam etmektedir.
Özellikle Girne bölgesindeki yatırımlar ve turistik tesislerde çalışanların yoğun olması nedeni ile yaşanan nüfus
hareketliliği, okullarımızın kapasitesinin üzerinde öğrenci alması yanında 80 civarında öğrencimizin de okulsuz
kalmasına yol açmıştır. Gerek bu bölgede çalışan okul müdürlerimiz, gerekse sendikamızın geçen yıldan beri yaptığı
uyarıları dikkate almayan hükümet yetkilileri bu sonucun doğmasının temel sorumlusudur. Okulların açılmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen çocuklarımızın gidebileceği okul yoktur. 2007 yılında Girne’nin batısındaki Şht.
Hasan Cafer İlkokulu’nun kapatılmasına karşı yaptığımız eylem görmezden gelinmiştir ve Girne bölgesinde okul
yapılması için ayrılan arazilerin kumarhane yapılmak üzere peşkeş çekilmesine karşı çıkışlarımıza kulak kapatılmıştır.
Geçmişte ortaya koyduklarımızın haklılığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır.
Öngörüsüzlük ve sorumsuzluk içinde hareket eden yöneticilerin ülkeyi getirdikleri durum tam bir yıkım ve kaostur.
Ülkeye giren nüfusu kontrol edemeyen, ucuz işgücü çalıştırarak emek sömürüsünü yapan işverenlere eğitim ve
sağlık için ek vergi koyamayan, yerleşim yerlerinin sosyal ve eğitim altyapısını planlamayan, okul yapma yerine cami
yapmayı erdem zanneden, öğretmen istihdamlarına tasarruf adı altında kısıtlama getiren, populizimden öte birşey
üretmeyen Eğitim Bakanlığı’nın anlayışının sonucunda şu anda Girne’de 80 öğrencimiz okulsuzdur.
Biz bu gerçekleri ortaya koyarken, Sn. Eğitim Bakanı Kemal Dürüst Güzelyurt bölgesinde makam arabası ile kahve
ve ev ziyaretlerine devam etmekte, basına gülücükler saçarak popülist konuşmalarına sürdürmektedir. Eğitim bir
insan hakkıdır. Geçici de olsa derhal çocuklarımızın eğitim hakkı için bir düzenleme yapılmalı eğitim-öğretimden hiçbir
çocuğumuz geri bırakılmamalıdır.
Saygılarımla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 15-1-99

29.09.2015

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görüşmeler hızla sürerken asimilasyon politikalarını dayatanlarla kaçak ekonomi
ve ucuz emek sömürüsü ile beslenen sermaye çevreleri yüzünden adamızın kuzeyine nüfus yığılması devam etmektedir.
Eğitim temel bir insan hakkıdır. Dili, dini, ırkı, rengi, cinsel kimliği ne olursa olsun herkese parasız ve eşit eğitim vermek devletin birincil görevidir. 1974 yılından sonra adamızın kuzeyinde yaratılan nüfus rejiminden en çok etkilenen
eğitim ve sağlık sistemleri olmuştur. Paralı eğitim için özel okullar ve özel hastaneler teşvik edilirken “parası olan
okusun, parası olmayan cahil kalsın” “parası olan tedavi olsun, parası olmayan ölsün” zihniyeti topluma
yerleştirilmiştir. Türkiye yetkililerinin ve yerel sermaye çevrelerinin güdümündeki işbirlikçi kukla hükümetlerinin
yarattığı bu acımasız sömürü düzeninin çarkları arasında ezilen kesimlere, devletin eğitime bütçeden ayrılan payı her
geçen gün azaltılmaktadır. “Ülkede nüfus azalıyor diye” yetkililer beyanat verirken, okullar ve sınıﬂardaki öğrenci
sayısına bakıldığı zaman durumun böyle olmadığı açık bir gerçekliktir. Özellikle Girne bölgesinde sınıf sayıları 38
öğrencinin üzerine çıkarken, sınıf yokluğu sebebiyle hala daha okula devam edemeyen öğrenciler olduğunu gözlemlemekteyiz Hiçbir alanda planlama yapmayan, ülkeye giren nüfusu kontrol edemeyen, kolej sınavları nedeni ile
okullarda yığılma yaratan anlayış, “eğitimde tasarruf” adı altında çocuklarımızı eğitimden mahkum etmektedir.
Adamızın kuzeyindeki okullarda okuyan öğrencilerin yarıdan fazlası vatandaş değildir. Fakat devlet ciddiyeti ve
yasalar, adamızın kuzeyinde yaşayan herkese parasız, eşit eğitim verilmesini gerektirir. Bunu bile yapamayan bir
anlayışın devlet olarak tanımlanması ne derece doğrudur? Özellikle ucuz emek sömürüsü yapıp yurtdışından aileleri
ile birlikte nüfus taşınmasına çanak tutan sermaye çevrelerine eğitim ve sağlıkla ilgili ek vergi konması kaçınılmaz bir
gerekliliktir. Bununla birlikte yarışmacı kolej giriş sınavlarını kaldırılması adil olmayan öğrenci dağılımını dengeleyecektir.
Devlet yönetmek ciddi bir iştir. “Param yoktur” deyip adamızın kuzeyinde bulunan nereden gelirse gelsin tüm
çocukları temel bir insan hakkı olan eğitimden mahrum etmek, insanlık suçudur. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
olarak insanlık suçu işleyen başta Eğitim Bakanlığı yetkilileri olmak üzere CTP-UBP hükümetini uyarır, sorunu çözmek
için her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi vurgularız.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

30

Sayı: 16-1-1

06.01.2016
Ortak Basın Toplantısı Daveti

“İlköğretime bağlı okullarda psikolojik danışman ve rehberlik hizmetlerini sunacak okul psikolojik danışman kadrosu
talebi ile 7 Ocak 2016, Perşembe günü saat 13:00’de Eğitim Bakanlığı önünde KTÖS, KTPDR Derneği ve PDR mezunları
olarak ortak basın toplantısı düzenleyerek, bu yöndeki mücadelemizin ilk adımını kamuoyu ile paylaşacağız.”
İLKÖĞRETİME BAĞLI OKULLARDA “OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI” İSTİYORUZ
Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin öznesi olan okulöncesi, ilkokul ve özel eğitim okullarındaki özel eğitim öğretmeni
eksikliği ile beraber psikolojik danışman ve rehberlik hizmetlerini sunacak okul psikolojik danışman kadrosunun da
bulunmaması eğitim-öğretim işleri için handikap oluştururken, geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyal gelişimini de
olumsuz etkilemektedir.
Adamızın kuzeyinde 19 okulöncesi okulu, 7 özel eğitim merkezi ve 86 ilkokulda toplamda 21 bin civarı öğrenciye
eğitim verilmektedir. Okullarımızdaki kamusal eğitim-öğretim hizmetleri 80 246 okulöncesi öğretmeni, 34 özel eğitim
öğretmeni, 745 ilkokul sınıf öğretmeni, 435 ilkokul özel ders öğretmeni, 82 müdür, 65 müdür muavininin özveri, vicdan, sabır ve bilgisi ile devam etmektedir.
İlköğretime bağlı okullarda psikolojik danışman ve rehberlik hizmetlerini sunacak okul psikolojik danışman kadrosu
olmamasının eksikliğini en çok çocuklarımız hissetmektedir. Ortaöğretimde her 250 öğrenciye bir okul psikolojik
danışmanı düşerken, ilköğretime bağlı okullarda bu oranın “Sıfır” olması düşündürücüdür. Bu alanda yeterince mezun
olmasına rağmen ilköğretimde PDR hizmetlerinin sunulmaması ve sınırlı sayıda Türkiye’den PDR’çı getirilmesi ise
kabul edilemezdir.
Bu anlamda ilköğretime bağlı okullarda psikolojik danışman ve rehberlik hizmetlerini sunacak okul psikolojik
danışman kadrosu talebi ile 7 Ocak 2016, Perşembe günü saat 13:00’de Eğitim Bakanlığı önünde KTÖS, KTPDR Derneği
ve PDR mezunları olarak ortak basın toplantısı düzenleyerek, bu yöndeki mücadelemizin ilk adımını kamuoyu ile
paylaşacağız.
Saygılarımızla.
Yağmur Çerkez
KTPDR Derneği Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

22.01.2016
“Biz öğretmenler yaratılan bu sistem içerisinde çocuklarımızın gözyaşı dökmesini istemiyoruz. KOLEJLERE KARŞI
OLMADIĞIMIZI, ÇOCUKLARIN YARIŞTIRILMASINI KABUL ETMEDİĞİMİZİ bir kez daha vurgular, bu konudaki
görüşlerimizi soru-cevap şeklinde sizlerle paylaşırız. “
KOLEJLERE KARŞI OLMADIĞIMIZI, ÇOCUKLARIN YARIŞTIRILMASINI KABUL ETMEDİĞİMİZİ İFADE EDERİZ.
Eğitimin siyasete alet edilmesinin ve seçimlerde propaganda malzemesi yapılmasının en güzel örneklerinden biri
kolej sınavlarının geri getirilmesidir.
Yarışmacı kolej sınavları eğitim sistemimizde kanayan bir yara haline gelerek kangrenleştiğini; “yarışmacı sınav”
mantığı ile yüzlerce çocuğumuzun sosyal ve psikolojik bir yıkımın, ailelerinin de ekonomik bir kaosun içine çekildiğini
görmemek, körlükle eş değerdir.
Yarışmacı sınavlar eğitimi hızla metalaştırmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri test çözme arasında sıkışmış, bilimden,
insan psikolojisinden uzak tamamen popülist, gerici bir eğitim anlayışa bürünmüştür. Yarışmacı sınavlardan kar güden
bir tek özel dershanelerdir.
Yaratılan bu sistem bir kez daha, “KGS 1” adı ile çocuklarımızın üstünde baskı kurmaya, başarılı-başarısız diye ayırıp
hiçleştirmeye devam edecek. Kıbrıs Türk Toplumu ise bu travmayı medya aracılığı ile uzaktan izleyecek.
Biz öğretmenler yaratılan bu sistem içerisinde çocuklarımızın gözyaşı dökmesini istemiyoruz. KOLEJLERE KARŞI
OLMADIĞIMIZI, ÇOCUKLARIN YARIŞTIRILMASINI KABUL ETMEDİĞİMİZİ bir kez daha vurgular, bu konudaki
görüşlerimizi soru-cevap şeklinde sizlerle paylaşırız.
1. KGS, ÇOCUKLARIMIZIN RUHSAL VE PSİKOLOJİK YAPILARINA NEDEN UYGUN DEĞİLDİR?
10 yaşındaki çocuklarımızın okul durumlarını eğitim bilimleri açısından değerlendirmek gerekirse; ilk olarak bu
yaştaki çocuklarımızın başarılı veya başarısız diye ayrılması doğru değildir. Daha da önemlisi Somuttan soyuta doğru
bir öğrenme yöntemiyle eğitim-öğretim çalışmaları yürütülmelidir. Yani yaparak-yaşayarak öğrenme metotları
uygulanmalıdır. Bizim okullarımızda ise KGS sisteminden dolayı sistem sınava yönelik soyut, gerçekle ilgisinin
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kurulmadığı eğitim durumları ortaya çıkmaktadır. Sınavlar değerlendirme için kullanılan araçlardan sadece biri olarak
kurgulanmak yerine tam anlamıyla bir hedef haline getirilmiştir. Bu yöntem çocukların bilişsel durumlarına uygun
değildir. Ayrıca yarışmacı bir sınava oyun çocukları dediğimiz yaşta hayattan ve oyundan kopartılarak hazırlanmak
zorunda bırakılan çocuklarda hem de başarının soru çözme tekniklerine göre sınırlandırılması erken yaşlarda stres
ve psikolojik travmalar yaratmakta uzun yıllar bunların etkisi devam etmektedir.
2. KGS İLE ÇOCUKLARIMIZIN DAYANIŞMA VE PAYLAŞIM YERİNE REKABET VE BENCİLLİĞİ ÖĞRENMESİ TOPLUMSAL
YAŞAMDA NE GİBİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARIR?
Okullarımızda özellikle 4. Ve 5. Sınıﬂara yönelik KGS merkezli ve buna bağlı olarak soru çözme teknikleri üzerinde
müfredatsız bir eğitim-öğretim sürüp gitmekte olduğundan doğru işaretlenen soru sayısına ve rekabete dayalı ucube
bir sistem ortaya çıkmıştur. Artık çocuklarımız arasında dayanışma yerine rekabet ve bencillik hakim kılınmaktadır.
Bu sistemin çok şikayet ettiğimiz toplum olma ve toplumsal varlık ve birlikteliğimizle ilgili sıkıntılara etkisini gözardı
etmemeliyiz. Biz çocuklarımıza birlikte yaşamanın gereklerini değil bencil bir şartlanmanın koşullarını öğretmekteyiz.
Toplumda yaşayan bireylerin hangi koşullardan bencil ve hoşgörüsüz bir tavır içinde olduğunu bunun kökenlerini
sorgulamadan çeşitli şekillerde eleştiriler yönlendiriyoruz.
3. KGS'NİN NEDEN OLDUĞU ÖZEL DERSLER VE DERSANE SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YAŞAMDAKİ BOYUTLARI
NEDİR?
KGS için soru çözme teknikleri ve hazırlık sınavları anlamında özel dersler ve dersane sistemi devreye girmiştir. Bu
sistem para ile alınıp satılan bir çarpık bilgi dezenformasyonu ortaya çıkarmıştır. Bir ailenin özel ders veya dersane
için öğrenci başına ortalama aylık gideri 500 ile 1000 TL arası bir miktarda değişmektedir. Dersane ve etüt merkezlerinin ana kaynağını oluşturan KGS sistemi Yıllık olarak 70 milyon TL'ye varan bir muazzam para çarkı oluşturmuş
siyasetçiler için de vazgeçilmesi çok zor ekonomik ve siyasal ilişkiler yaratmıştır. Bu dersanelerle sınav sistemi içiçe
geçmiş soru sistemleri eğitim bakanlığı eliyle bir iki dersanenin uhdesinde oluşturularak sistemde tekelleşme ve mafyatik ilişkiler yaratılmıştır.
4. MİLYONLARI BULAN BU RAKAMLAR KİMLERİN CEBİNE GİRMEKTEDİR? ÖZEL DERS SİSTEMİNİN ÖĞRETMEN
KİTLESİNİN GENELİ ÜZERİNDEKİ PAYI NEDİR?
Artı ve Dört İşlem gibi dersane ve etüt merkezi olarak görev alan bir iki dersanenin bu pastadan büyük bir miktarı
kopardığı çok net olarak görülmektedir. Gazetelerde de reklam sütunlarına 10 yaşındaki çocuklarımızın resimleriyle
yansıyan pedagojik, psikolojik ve çocuk hakları bakımından sakıncalı görüntüler karşısında suskun kalmamız doğru
da değildir. Bu tür uygulamalar çocuk istismarı anlamına gelmekte ve toplumsal bir yara olarak kanamaya devam etmektedir.
Öğretmen kitlesinde de ekonomik olarak belirli bir gelir kapısı yaratılmıştır. Eğitim sistemindeki bu yozlaşmadan
öğretmenlerimiz de payını almaktadır. Çeşitli şekillerde okullarda ortaya çıkan bu yozlaşmanın önüne geçmek gerekmektedir. 1474 tane öğretmenimizden bu çarkın içine giren öğretmenlerimiz %15'i geçmemektedir.
5. ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV YÖNTEMİ HANGİ YAŞ GRUPLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ OLAN BİR YÖNTEMDİR?
Eğitimin hiçbir döneminde tek başına kullanılabilecek bir yöntem olmamakla birlikte öğrencilerin soyut kavramları
algılayabileceği ve soyutlama yapabileceği durumlarda diğer değerlendirme yöntemlerinin yanında bu yöntem de
kullanılabilecek bir yöntemdir.
Çoktan seçmeli sınav yöntemi için olabilecek en erken dönem Soyut İşlemler Dönemi olarak isimlendirilen ve 12
yaşından itibaren başladığı bilinen dönemdir. Bu yöntem diğer ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile birlikte ancak
ve ancak ortaokul 2. sınıftan sonra uygulanabilecek bir yöntemdir.
6. ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLARLA GEÇİŞ YERİNE KOLEJLERE GİRİŞ İÇİN NASIL FORMÜLLER VE DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ UYGULANABİLİR?
Portföy dosyaları, yazılı ve sözlü değerlendirme sınavları ve özellikle süreç temelli çalışmalarla öğrencilerin eğilimleri
tespit edilerek yönlendirme yapılabilir. Okul Aile Birlikleri, Öğretmen Sendikaları, Eğitim Bakanlığı birlikte ve alınan
şura kararlarına uygun şekilde (Eğitim Şurası 4. Komisyon 17. Karar) yeni geçiş sistemine karar vermelidir. Ayrıca bu
çalışmaların öğrencilerin motivasyonunu artırması için yaparak-yaşayarak ve öğrenci merkezli uygulamalar gerçek
anlamda hayata geçirilmelidir. Ülkemizdeki en büyük çelişki ise Eğitim Bakanlığının öğrenci merkezli eğitime geçildi
iddiası ortaya atmasına rağmen yarışmacı ve çoktan seçmeli sınavların varlığının okullarımızı esir aldığının görmezden
gelinerek açıklamalar yapmasıdır.
7. KGS DIŞINDA BELİRLENECEK GEÇİŞ YÖNTEMLERİNİN KOLEJLERİN KAPATILMASINI GÜNDEME GETİRME İHTİMALİ
NEDİR?
Geçmişte Kolej sınavlarının kaldırılması ile kolejlerin kapatıldığı yaygarası koparılmasına rağmen bu okullarımızın
kapatılmadığını ve çalışmaya devam ettiğini biliyoruz. Bu dönemin de şimdi ile karşılaştıracak olursak ilkokullarımız
için daha sağlıklı ve verimli eğitim-öğretim dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kimi aksaklıkların daha iyi tespit
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edilerek yeni dönemde önleminin alınması daha da önem arz etmektedir.
8. KOLEJLERİN GERÇEK YAPISINA DÖNMESİ NASIL SAĞLANABİLİR?
Eğitim Bakanlığının irade koyarak kolejlerin sadece A-Lavel, GCE, IGCSE'e yönelik olarak öğrenci yetiştirmesi
sağlanmalıdır. ÖSS'ye yönelik olarak eğitim verilmesi yerine yatay geçişlerle sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması her
öğrencinin ve öğrenci velilerinin sistemin nasıl çalıştığını anlaması gerekmektedir. Buna bağlı olarak da hedeﬂenen
eğitim için yardımcı olacak okul ve program tercih edilecektir.
KGS ile İlgili İstatistikler
Toplam Çağ Nüfusu:

3355

Devlet okulları:

2892

Özel okullar:

463

YDÜ:

209

Levent:

110

Doğa:

60

Necat British:

14

ESK:

40

TED:

30

Kazananlar
TMK:

441 (130)

GMTMK:

249 (75)

19MAYIS:

257 (75)

GTMK:

132 (50)

İTMK:

95 (25)

HALASULTAN:

335 (120)

Toplam katılım:

1509

Kazanan:

475

Kolej sınavları bilim dışıdır ve toplumsal yapımızı ileriye taşımak yerine geriye doğru götüren gerici bir uygulamadır.
Unutulmaması gerekir ki eğitim anayasal bir haktır ve devletin güvencesi ve kontrolü altında çocuklarımıza sağlanması
gerekmektedir. Devletin, daha iyi ve nitelikli bir eğitim görevi olduğunu hatırlatır, sendikamızın toplumsal yararı
gözeterek “Parasız, Bilimsel ve Demokratik” eğitim mücadelesini yükselteceğini tüm kamuoyuna duyururuz.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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Sayı: 16-1-16

09.02.2016
Eğitimin Değerlendirilmesi

Eğitimin en önemli süreçlerinden biri de eğitimin değerlendirilmesi olup, bununla ilgili 2006 yılında çıkarılan yasa,
Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Üst Kurul’u Başkanı Sn. İley Taşkın’ın kişisel ve keyﬁ uygulamaları yüzünden
işlemez hale gelmiştir.
Yasanın uygulamaya girdiği yıldan itibaren, Genel Kurul’un toplanmaması, Üst Kurul seçiminin yapılmaması, ilçe
Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulları’nın atanmaması, yasaya bağlı tüzüklerin geçirilmemesi
uygulamaların yasa dışı bir şekilde sürmesine neden olmuştur.
Süreç içerisinde emeklilik nedeni ile denetmen sayısının azalması ve 60 olması gereken denetmen kadrosunun 18’e
düşmesi sorunu içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Üst Kurul Başkanı’nın kişisel nedenlerle denetmenleri haksız yere
Sayıştaylığa şikayet ederek yarattığı sorunlar ve sorunu çözmeye değil, büyütmeye yönelik tutumu yüzünden kurulun
yasallığı sorgulanır hale gelmiştir.
Okullarda devam eden sorunların çözümüne yönelik adım atmayan kurul, stajer olup kadrolanacak öğretmenlerle
ilgili yürütülen işlemlerin yasallığını sorgulanır hale getirmiştir. Tüm bu olumsuzlukların bir an önce çözülmesi için
başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere, hükümetin acilen açılım yapması şarttır. Bunun için kişisel nedenlerle kurulu
işlemez hale getiren, Üst Kurul Başkanı İley Taşkın derhal görevden alınmalı, yasada belirtilen İlçe Denetleme
Değerlendirme kurallarına görevlendirmeler yapılmalı, yasaya bağlı tüzükler tamamlanıp uygulanmaya konulmalıdır.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 16-1-20

18.02.2016
Yasadışı Uygulama

Hükümetten eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için nitelikli ve yapıcı çözüm önerileri beklerken Sn. Kemal
Dürüst’ün partisel menfaatlerini eğitime bulaştırmasını hayretle izlemekteyiz.
Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu 10 tane sınıf ve okul öncesi mezunu ile 117 tane özel eğitim öğretmeni işsiz
beklerken, Sn. Bakan’ın alan dışından üniversite mezunlarına görev vermesi hem etik dışı hem de yasadışı bir uygula
olduğunu hatırlatırız.
Kuşkusuz uluslararası hukukun dışında bir mandıra düzeninde yaşamaktayız. Lakin bu mandıra düzeninin bile iç
işleyişinde bakanın görev alırken yemin etmiş olduğu yasaları vardır. Bir ülke düşünün ki Eğitim Bakanı eğitim ile ilgili
yasaları takmıyor. Bir ülke düşünün ki Eğitim Bakanı KHK’nın yapmış olduğu “İlkokul öğretmeni ve okulöncesi bekleme
listesine” saygı duymuyor. Bir ülke düşünün ki Eğitim Bakanı alanında uzman olan değil, uzman olmayan çocukları
teslim ediyor. Eğer Japonya’da yaşıyor olsaydık, Japon Eğitim Bakanı yanlış yaptığı için çoktan ya harakiri yapmış ya
da istifa etmişti. Eğitim Bakanlığı’nı ilk hatasından sonra uyarmamıza rağmen, Bakanlığın yanlışı düzeltmek yerine iki
gün içinde toplamda 5 kişiyi alan dışından ataması sitemli bir menfaat gütmekten partisel çıkar sağlamaktan başka
bir şey değildir.
Eğitim Bakanlığı’nın görevi, okullarımıza
Öğretmenler Yasası’nın 10 (A) 2. maddesi
uyarınca geçici veya sürekli ilkokul, okulöncesi ve
özel eğitim lisansına sahip öğretmenleri göndermektir. Öğretmenler Yasası’nın 16. maddesinde
belirtilen özel nitelikleri taşıyan öğretmenlerimiz
mevcuttur. Eğitim Bakanı’nın yapmış olduğu
uygulama meşru ve yasal değildir.
Buradan bu sorunu dile getirmemiz bir uyarı,
bir ihbar ve benzeri hukuk dışı olayların çözümü
için bir örnektir. Görev verilen kişiler ile bir
sorunumuz olmadığını, bu kişilerin Bakanlığın
meşru olmayan uygulamalarının bir kurbanı
olacağını belirtiriz.
Eğitim Bakanı’nı empati yapmaya ve yasalara
uygun davranmaya davet ederiz. Bu anlamda
yasaların uygulanması için Lefkoşa Polis
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Sayı: 16-1-20

18.02.2016

Müdürlüğü’nü ve Başsavcılığı göreve davet ederiz.
Saygılarımızla.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
Not: Öğretmenler Yasası
10 (A)2. maddesi
Bakanlık, bu Yasada tanımlanan Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkilerini kullanmak suretiyle, geçici
görevlendirmeyi, bu Yasanın 16’ncı ve 26’ncı maddelerde belirtilen özel nitelikleri taşıyan adaylar arasından, gerekli
nitelikleri taşıyan aday bulunmaması halinde ise aranan özel nitelikleri taşımayan ancak atanacağı görevi müdür ve
müdür yardımcısının gözetim ve sorumluluğunda yerine getirebileceğine Bakanlıkça kanaat getirilen Öğretmen Okulu,
Yüksek Okul veya Üniversite mezunu adaylar arasından yapabilir.
16. madde
(1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:
(a) Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya
(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Kolejine denkliği Bakanlar Kurulunca onaylanan bir öğretim
kurumundan mezun olmak; veya
(c) Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında, en az dört yıl geçici
öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.
(2) Özel ders öğretmeni olarak atanacaklarda ise, Öğretmen Kolejinin ilgili bölümünden veya 4 yıllık üniversitenin
beden eğitimi, resim, müzik ve İngilizce bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

21.02.2016
ŞİKAYETİMİZ SONUCUNDA HAKLILIĞIMIZ İSPAT EDİLDİ
Başbakanı, bakanları, milletvekillerini veya kamu hizmetinde görevli kişi her kim olursa olsun yasalar önünde
herkesle eşittir ve yasalara uyma ödevi vardır.
Sendikamız, eğitim- öğretim döneminin ikinci yarısının başında Eğitim Bakanı’nın Ceza Yasası’nın 1. Bölümünde
ifade edilen maddelere uygun davranmadığını tespit etmişti.
Bu anlamda sendikamız Eğitim Bakanlığı’nın geçici öğretmen görevlendirme konusunda, Eğitim Bakanı’nın yapmış
olduğu atamaların neticesinde Öğretmenler Yasası’nın 16. Maddesine göre alanında mezun ilkokul, okul öncesi ve
özel eğitim öğretmenlerinin “haklarını haleldar etmek veya kamunun zararına sebep olmak veya kendisine veya
başkalarına menfaat sağlamak amacıyla, görevinin gereklerine aykırı hareket ettiğini” ve “kamu personeli istihdam
edilmesi konusunda yetkiye sahip olup, ilgili mevzuatın istihdam usulüyle ilgili gereklerini yerine getirmeksizin istihdam yaptığını”belirlemişti.
Sendikamız Eğitim Bakanı’nı Öğretmenler Yasası’nın 10(A)2. Maddesini ihlal ederek, Ceza Yasası’nın 105. Ve 106.
Maddelerine göre görevini kötüye kullandığı konusunda uyarmış ve yapılan yanlıştan geri dönülmesi konusunda
ısrarcı olmuş ama Eğitim Bakanı ise durumu geçiştirmişti. Sendikamızın uyarılarını dikkate almayan Eğitim Bakanı
hakkında Av. Öncel Polili 18 Şubat Perşembe günü Savcılığa ve Polise suç duyurusunda bulunarak çözümü hukuk ile
arama yolunu seçmiştir.
Polisin yapmış olduğu tahkikat sonucunda haklılığımız ispatlanmış ve Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu usulsüz
atamaları geri çekerek, Öğretmenler Yasası 10 (A) 2. maddesinin felsefesine ve 16. maddesinde belirtilen niteliklere
sahip ilkokul, okulöncesi ve özel eğitim öğretmenleri atamaya başlamıştır.
Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yanlıştan dönmesi toplumsal uzlaşı açısından olumlu bir adımdır. Bu ve bunun gibi
“kamu görevini kötüye kullanma”olaylarının tekrarının olmama, benzer olayların çözümüne emsal olması ve yasaların
uygulanmasının kimsenin “UHDE”sinde olmadığını ifade etmek adına Ceza Yasası gıyabında mücadelemize devam
edeceğiz.
Saygılarımızla.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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10.03.2016

Fatura Karşılığı Öğretmen Dönemi;
Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarının yasadışılığı bir yana artık meşruluk ve ahlak sınırlarını dahi zorlayacak boyutlara
varmıştır.
Hükümetin TC’den aldığı direktiﬂer ve mali protokol üzerinden verilen taahhütler Eğitim ve Sağlık gibi hayati alanlarda denetimsizlik, sistemsizlik ve yıkıma neden olmaktadır.
Öğretmensiz okullar, doktorsuz hastaneler ve denetimsiz bir sistem tüm ülkenin geleceğini tehdit etmektedir ve
bunun önüne geçecek siyasi bir otorite de bulunmamaktadır. ilkokullarımızda kadro yetersizliği iddiasında olan CTPUBP hükümeti ve Eğitim Bakanlığı elzem olan ihtiyaçları karşılamak adına okul yöneticileri ve Okul Aile Birliklerini
fatura alarak geçici öğretmen istihdamına yönlendirmektedir. Alasya İlkokulu’nda, Yedidalga İlkokulu’nda, Gönyeli
İlkokulu’nda ihtiyacı olan kadroyu almaktan aciz Eğitim Bakanlığı ve kadro vermekten aciz Maliye Bakanlığı “yeni” bir
kanunsuzluğa imza atarak fatura karşılığı atamalar yapmaya başlamıştır. Hükümete soruyoruz fatura karşılığı, sosyal
sigortasız, güvencesiz öğretmen istihdamı ne zaman başladı?
Eğitim Bakanlığı’nın görevlendirmediği bir öğretmenin ödev, hak ve sorumlulukları nelerdir? Sigortasız ve fatura
karşılığı çalışan öğretmenler hangi yasaya bağlı çalıştırılmaktadır? Kamu Hizmeti Komisyonu, Sayıştaylık ve Savcılık
bu yasadışılıklar karşısında neden susuyor?
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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16.03.2016
KTÖS, Okulları Ziyaret Ediyor
Öğretmenimizle yüze yüze bilgi paylaşımında bulunabilmek, sorunları yerinde gözlemleyebilmek, yapıcı eleştirileri
dinleyebilmek ve öz eleştiri verebilmek için okullarımız KTÖS Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından ziyaret
ediliyor.
Okul ziyaretlerinde eğitim sistemi, okul sorunları, okullarda rehberlik hizmetlerinin yoksunluğunun yarattığı sıkıntılar,
özel gereksinimli bireylerin eğitimi ile ilgili alternatif öneriler, öğretmen eksiklikleri, Göç Yasası’ndan kaynaklanan
ekonomik ve sosyal hak gaspları, hayat pahalılığı, Bakanlık ile olan görüşmeler, eylemler, Öğretmenler Yasası'ndan
doğan ödev, görev, hak ve sorumluluklar, taslak olarak hazırladığımız tüzükler, Kıbrıs Sorunu, Su Temini Projesi,
Hükümetin TC ile imzalamaya can attığı ekonomik paketin içeriği hakkında bilgi paylaşımında bulunuluyor. Bunun
yanında ekonomik, sosyal ve toplumsal hakların budanmamasına karşı verilen mücadele zemini tartışılıyor.
Bu çerçevede KTÖS, Mormenekşe İlkokulu, Yeni Boğaziçi İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Lapta
İlkokulu’nu okul ziyaretleri kapsamında ziyaret ederek sorunları yerinde gözlemledi.
Münür Teralı
KTÖS Eğitim Sekreteri Yrd.
(Eşitlik ve İnsan Hakları Sekreteri)
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Eğitim Bakanlığı ülkemizin kuzey yarısında tüm eğitim öğretim işlerinden sorumlu ama alabildiğine sorumsuz tek
yetkili makamdır. Ancak hiçbir irade ve denetim mekanizmalarını çalıştıramayan bir yapıdadır.
Ne uzun vadeli ne de kısa vadeli plan ve programlar yapacak durumda olmayan bakanlığımız, eğitimin günlük tedbirlerle sorunlarını erteleyerek eğitim öğretim çalışmalarının devam etmesini dahi organize etmekten acizdir.
Bildiğiniz gibi Vadili İlkokulu'nda geçen haftadan beri devam eden çatı ve terasta oluşan çatlaklar ve sınıﬂara
tavanların çökmesiyle devam eden sorunlar bu haftaya kadar devam etmiştir. Bu hafta geçici önlem olarak üst katta
bulunan dersliklerin kapatılması kararı verilmiş sınıﬂar geçici olarak müzik, ingilizce, resim atölyelerine taşınmıştır.
Bununla birlikte önlem olarak da derhal çatıların izolasyonunun yapılması gibi bir karar alınmıştır. Sendikamızın okulumuzu inceletmesinin ardından aldığımız bilgiler ışığında; terasın sadece izolasyon yapılarak kurtarılmaya
çalışılmasının daha vahim sonuçlara neden olunabileceğinin ve binanın tüm tavan sıvalarının derslikler içine
yıkılmasına neden olabilecek kadar sıkıntılı çürümenin oluştuğunun; bu sebeple de terastaki sıvaların açılarak demirlerin temizlenmesinin ve kimyasal malzemelerle ilaçlanmasının gerektiğinin uyarısını yapmak zorunda kalıyoruz.
Eğitim bakanlığının ise okul yöneticilerimizin yıllardır yazılı olarak bildirdikleri okullarımızın altyapıları ve ihtiyaçları
ile ilgili raporları dikkate almadığı ortaya çıkan birçok olayla kamuoyu tarafından anlaşılmalıdır.
Pazartesi sabah meydana gelen başka bir olayla bu konu daha da pekişmektedir. Esentepe İlkokulu'muzda sabah
saatlerinde yıldırım düşmesi tüm basına yansımıştır. Öğrencilerin yani çocuklarımızın sadece 5 dakika önce bahçede
olduklarını düşündüğümüzde doğal afetlere karşı hiçbir önlem alınmayan özel olsun, kamu olsun tüm okullarımızda,
çocuklarımızın tamamen şans eseri yaralanma veya ölüm tehlikesini atlattıklarını görmekteyiz. Yıldırım düşmesi
özelinde hemen hemen hiçbir okulumuzda paratoner olmaması büyük bir eksikliktir ve derhal giderilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan Haspolat İlkokulu'nda geçen yıldan başlayan idareciden kaynaklı sorunları bir türlü çözemeyen Eğitim
Bakanlığı; birçok altyapı sorununu kendi gücü ve yardımlaşması ile çözen bir öğretmen kadrosunu moral ve motivasyon
olarak çalışamaz duruma getirmiştir. Yıllardır hiçbir sorun yaşamamış bir okul sisteminin bozulmasını denetlemeyen,
sorgulayamayan ve ayni idarecinin daha önce görev yaptığı okullarda yarattığı sorunlara bakmadan bu okuldaki sorunlara tamamen yeni bir vakaymış gibi yaklaşarak Haspolat İlkokulu'ndaki sorunları kangrenleşmeye terk eden Eğitim
Bakanlığı'nı şiddetle kınarız.
Bir okul idarecisi düşünün ki öğretmenlerinin kendi sınıﬂarı ile eğitim öğretim konularına uygun gezi gözlem
yapmasının önüne geçmek için bakanlığa aleyhte yazılar yazsın, okulun kızlar hentbol takımının maça çıkmasına engel
olmak için otobüs ayarlamasın, ﬁnallere kalan erkek hentbol takımının maçlara gitmemesi pahasına öğretmenlerinin
yazılı taleplerini reddetsin, asılsız yazılarla tüm öğretmenler aleyhine tek tek soruşturma açılmasını talep etsin. Bu
okulumuzda da önüne geçilemeyen ve basit bir dille birkaç tane vukuatını burada irdelemek zorunda kaldığımız durum
budur.
Hafta başı itibarıyla Haspolat İlkokulu'nun ilgili idarecisi kapısının kilitli kaldığını bahane ederek okula polis çağırmış
ve tüm okul öğretmenlerine hırsız muamelesi yapılması için polise ifade vermiştir. Tüm bunlar karşısında sendika
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olarak bizim için en kolay yol grev kararı almaktır ancak biz okulumuzdaki eğitimi durdurmayacağız, hem eğitim
bakanlığına hem de görevden alamadığı idarecisine karşı direnmeye devam edeceğiz.
Son altı ayda Eğitim Bakanlığı ile defalarca uzlaştığımız ancak çözüm yoluna gitmek yerine kangrenleşmeye terk
edilen iki konu daha bulunmaktadır.
Bunlardan bir tanesi Eğitim Denetmenleri ile ilgili konudur. En son yaklaşık 3 hafta önce Eğitim Bakanlığı müsteşarı
ile yaptığımız görüşmede denetmenlerin sorunlarının çözümü konusunda uzlaşmamıza rağmen hiçbir adım
atılmamıştır. Diğer bir konu ise yaklaşık üç yıldır Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda devam eden sorunlardır. Okulun öğrenci
sayısının azalmasına neden olan bu sorunlar çözülmeden kaderine terk edilmiş ardından sınıf kapatılması ile öğretmen
sayısının da düşürülmesi gerekliliği oluşmuştur. Ortaya çıkan koşullarda okul müdürü açtığı davayı kazanmasına ve
mahkeme tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetmesine hatta sırada başka davaların daha bulunmasına rağmen
Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise ne sorunların çözümü için adım atmakta ne de sorun yaratan ve hiç ders yapmadan
okulda oturan öğretmenin görev yerini değiştirmektedir.
Sizlere buradan “Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz” demek isterdik ancak Eğitim Bakanlığı yetkililerinin okullarda
yaşanan sorunları yani çocuklarımızın eğitim sorunlarını çözmek gibi bir niyetleri olmadığını hatta okul ziyareti gerekçesiyle bakanın tüm bürokrat kadrolarıyla birlikte yurtdışına gezide olduğunu belirtmek isteriz. Eğitim Bakanı, Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı, Özel Kalem Müdürü, İlköğretim Dairesi Müdürü tamamı birlikte esas sorumluluk alanlarında bulunan ülkemizdeki okulların sorunlarını gözardı ederek Easter (Paskalya) Tatilinde bulunan Londra Türk Okulları'na ziyaret gerçekleştirmektedirler.
Tüm Kamuoyuna Saygılarımızla.
Yürütme Kurulu (a)
Mustafa Baybora
KTÖS Mali Sekreteri
Sayı: 16-1-37

05.04.2016

Yasanın öngördüğü Genel Kurul ve Üst Kurul oluşuncaya kadar, denetmenlerin yasadışı görev almamaları,
öğretmenlerin de denetim kabul etmemelerini duyururuz.
Okulların açıldığı günden beri gündem olan “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” ile ilgili
sorunların çözülmemesi eğitim kurumlarının denetimi ve değerlendirilmesinin yapılmamasını doğurmuştur.
Konu ile ilgili olarak ortaya koyduğumuz tüm çabaları geçiştiren Eğitim Bakanlığı
devlet ve özel okullardaki
faaliyetleri kontrol etmekten çok uzaktır. Özellikle eğitim kurumları dershaneler ve kreşlerde öğretmen niteliği olmayan kişilerin çalıştırıldığı ile ilgili çok yoğun şikayetler almaktayız. Sağlıkta ve eğitimde denetimsizlik insan hayatıyla
ve toplumun geleceği ile ilgili büyük kaoslara neden olmuş ve olabilecek öneme sahiptir. Sürecin en başından beri
sorunu çözmek yerine kaosa sürükleyen tutumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme
Kurulu’nu çalışamaz hale getirmiştir. Yasalara ve tüzüklere uygun şekilde eksik kadroları tamamlamayan, Genel Kurulu
toplamayan, üst kurulu atamayan Baş denetmen belirlemeyen ve yasada özerk olması öngörülen Kurulu siyasilerin
iki dudağı arasına mahkum etmeye çalışan Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız tüm görüşmeler ve uzlaşmalar; bilinçli bir
şekilde sonuca götürülmemiştir.
Hiçbir konuda 2015-2016 ders yılında denetleme yapmayan bakanlık, yasayı da çalıştırmamakla ilgili direncini devam
ettirmektedir. Yasadaki kuralları çalıştırmayıp, gerekli tüzükleri hazırlamayan Eğitim Bakanlığı, eğitimi tam bir kaosa
sürüklemiştir. Bu çerçevede yasayı çalıştırmayan Eğitim Bakanlığı’nın ortaya koyduğu keyﬁ tutumu protesto eder,
yasadışı bir şekilde denetmenlerin kullanılmasını kabul etmediğimizi vurgularız. Yasanın öngördüğü genel kurul ve
üst kurul oluşuncaya kadar, denetmenlerin yasadışı görev almamaları, öğretmenlerin de denetim kabul etmemelerini
duyururuz.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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11.05.2016
Polonya Dayanışma Sendikası Üyeleri KTÖS’ün Davetlisi Olarak Kıbrıs’a Geldi

KTÖS’ün 2008 yılında Polonya Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) ile imzaladığı “Öğretmen Değişim Programı”
anlaşması çerçevesinde her yıl hem Kıbrıs’tan hem de Polonya’dan öğretmen gruplarının yaptığı karşılıklı ziyaretlerin
2016 yılı etkinliklerinin ilki, beş öğretmenden oluşan Polonyalı öğretmen grubunun Kıbrıs’ı ziyareti ile gerçekleşti.
KTÖS’ün ev sahipliği’nde gerçekleştirilen bir haftalık ziyaret boyunca Polonyalı öğretmenler, seçilen KTÖS üyesi
öğretmenlerimizin okulları olan Şht. Tuncer İlkokulu, Gazi İlkokulu, Vadili İlkokulu ve Aydınköy İlkokulu’nu ziyaret ederek 2016 yılı proje konusu olarak belirlenen “Doğa-Yeryüzünün Hazineleri” ile ilgili öğretmenlerimizin öğrencileriyle
birlikte hazırladıkları farklı etkinliklerden oluşan projelerini izleme şansı buldular.
Okullarda sunulan ve biyolojik çeşitlilik (bitki örtüsü, bölge hayvanları), mineraller, mahsuller, kültür mirası ve
geçmiş tarih konularını kapsayan projelere ek olarak Polonyalı öğretmenler Lefkoşa Etnoğrafya Müzesi, Girne Kalesi
ve Batık Gemi Müzesi, Salamis Antik Kenti, Soli Antik Kenti, Yeşilırmak çilek bahçeleri, Bellapais Manastırı, Güzelyurt
portakal bahçeleri ve Lefkoşa Surlariçi ve Mağusa Surlariçi’nde bulunan tarihi mekan ve yerleri ziyaret ederek Kıbrıs’ın
kültürel mirası, tarihi yapıları, bitki örtüsü, tarımsal çeşitliliği ve Kıbrıs’ta yaşayan halkların günlük hayatlarında
geçmişten günümüze doğa ile olan ilişkisini inceleme fırsatı buldular.
İlkokulların yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret eden öğretmen ekibi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet
Sözen ve DAÜ-SEN yetkilileri bir araya gelerek üniversite düzeyinde uygulanan eğitim politikaları hakkında da görüş
alışverişinde bulundular.
Solidarnosc ile imzalanan anlaşmaya göre ziyaretler, bir proje kapsamında gerçekleşmektedir. Belirlenen ortak tema
kapsamında ziyaretler öncesinde seçilen öğretmenler, bu konu ışığında öğrencileri ile birlikte yaptıkları projeleri,
hazırladıkları etkinliklerle okullarını ziyaret eden ziyaretçi gruplara sunmaktadırlar.
Karşılıklı ziyaretlerin amaçları, taraﬂar arasında eğitimin farklı alanlarında, eğitim yönetimi de dahil olmak üzere
(öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve uygulamaları, araç-gereç kullanımı vs.), ﬁkir alış-verişlerini teşvik etmek; yapılan
temaslar ve ﬁkir alış-verişleri sonucunda farklı vizyonlar edinilmesini sağlamak; öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak
çalışması olan ürünler yaratmak; eğitim alanındaki farklı paydaşlarla ilişki kurmak ve programın sonuçlarını okulun
her seviyesi ve yerel halk ile paylaşmak olarak belirlenmiştir.
“Öğretmen Değişim Programı” 2016 projesi kapsamında Polonya ziyaretine katılmak isteyen gönüllü üyelerimiz
arasından kura ile belirlenen beş kişilik öğretmen grubumuz yine aynı şekilde Haziran ayında Polonya’ya bir ziyaret
gerçekleştirecek ve Polonya eğitim sistemi ve uygulamalarını yerinde inceleme şansı bulacaktır.
Saygılarımızla,
Gizem Kavaz
KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü
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Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasası’nı çalıştırmayan Eğitim Bakanlığı, denetmen istihdamı
yapmadığı gibi İlçe Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurul’larını da kapatmaya yönelik girişim başlatmıştır.
Kıbrıs Türk toplumuna ait bütün kurumları TC’ye peşkeş çeken bu işbirlikçi hükümetin temel amacı adanın kuzeyinin
tamamen Türkiye’ye entegrasyonudur. Anlaşılan odur ki, yasayı işletmeyen eğitim denetmeni istihdam etmeyen
Eğitim Bakanlığı var olan ilçe kurullarını kapatma girişimi yaparak Türkiye’den denetmen getirme niyetini açıkça ortaya
koymuştur.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak bu entegrasyoncu anlayışa karşı çıkmak, Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasası’na işlerlik kazandırmak için 8 Haziran Çarşamba gününden itibaren üç günlük uyarı grevi
yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
Mustafa Baybora
KTÖS Mali Sekreteri
Sayı:16-1-60

21.06.2016

Okul Yöneticilerinin Eğitim ve Okullarla ilgili ortaya koydukları sorunlar ve çözüm yolları;
Eğitim Konuları;
1- Sosyal yapının hızla değişmesi nedeni ile okullara devam eden çocukların sorunları daha da artmıştır. Okullarda
sigara alkol ve uyuşturucu kullanan öğrenciler görülmeye başladığı gibi rehberlik, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin
ilkokullarda olmaması sorunlara müdahale etmeyi engellemektedir. Bu çerçevede ilkokulların gruplanarak bir programa bağlı ve belirlenen öğrenci sayısına uygun olarak ülkemizde mevcut rehberlik ve psikolojik danışmanlık
mezunları istihdam edilmelidir. Konuyla ilgili olarak öğretmenlerin de danışabileceği Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir
danışma merkezi de acilen oluşturulmalıdır.
2- Okullarda artan öğrenci sayılarına paralel olarak özel eğitim öğretmeni ihtiyaçları karşılanmalıdır.
3- Yerel yönetimlerin topladığı emlak vergilerinde okullar için ayrılması gereken %15’lik kısmının verilip, verilmediği
kontrol edilmelidir.
4- Üçüncü ülkelerden gelen anadili Türkçe olmayan öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. Bu öğrencilere Türkçe
öğretimi ile ilgili özel tedbirler alınmalıdır.
5- Öğrenci davranışlarının okulun genel kurallarını çiğneyecek boyutta olması ve disiplin sorunları okullar bünyesinde
aileleri de kapsayacak özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir.
6- Ülkeye giren nüfusun kontrolsüz oluşu, çalışma izni ile gelenlerle, kaçakların yarattığı sorunlar, okullara da
yansımakta, çalışma izni olmayan birçok velinin çocuğu okullarımızda eğitim almaktadır. Eğitim temel bir insan hakkı
olmakla birlikte, ülkeye giren kaçak nüfusa hizmet verilmesi, vergi vermeyen bu insanların eğitim bütçesine yüklenmesini getirmektedir. Eğitimin planlanması ve fırsat eşitliği için devlet ciddiyeti ile konunun üzerine gidilmelidir.
7- SOS ve Sosyal Yardım Kurumu’na bağlı çocuk yurdunda kalan öğrenciler Lefkoşa okullarına dengeli dağıtılmalı,
bir tek okulda toplanmanın yarattığı sıkıntılardan uzak durulmalıdır.
8- Sivil Savunma Teşkilatı’nın yasal görevi ve sorumluluklarını aşan noktada okulların iç işlerine müdahalesi engellenmelidir.
9- Okul öncesi eğitimde uygulanan değişik eğitim metodlarının ilkokulda da farkındalığının yaratılması için
öğretmenler bilgilendirilmelidir.
10- Okul öncesi eğitim ile doğrudan ilgilenecek bir birim bakanlık bünyesinde oluşturulmalıdır.
11- 23 Nisan törenlerinin ders programlarının aksaması ve öğrenciler üzerinden yarattığı olumsuz etkiler dikkate
alınarak “çocukların büyükleri eğlendirdiği” değil, çocukların eğlendiği bir şenlik havasında kutlanması gerekmektedir.
12- Eğitimin değerlendirilmesi, eğitimin ayrılmaz bir parçası olup bu konuda “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” uygulanmaya konmalıdır.
13- Yarışmacı sınavların öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitimin geneli üzerinde yarattığı olumsuz etkiler dikkate
alınarak, kolej giriş sınavı kaldırılarak öğrencilerin öğrenim yaşantıları içerisinde yönlenmelerini sağlayan bir sistem
getirilmelidir. Bu amaçla kolejlerin de kuruluş amaçlarına uygun olarak sadece GCSE, IGCSE ve A-LEVEL sınavlarına
yönelik eğitim vermesi esas alınmalıdır.
14- Okullarda altyapı ve araç gereç eksikliği nedeni ile beden eğitimi dersine yeterince önem verilememektedir. Bu
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çerçevede sportif yarışmalara katılımdan çok beden eğitimi esas alan çalışmalar yürütülmeli ve denetlenmelidir.
Sportif yarışmaları hedef alan faaliyetler konusunda destek verilmeli, taşımacılık imkanı sağlanmalı, Türkiye de yaşça
büyük öğrencilerin katıldığı sportif etkinliklerde çocuklarımızın yaştan kaynaklanan aşağılanmalarının önüne geçecek
tedbirler alınmalıdır.
Yönetim Konuları;
1- Okula geç gelmesi ve izinsiz ayrılması alışkanlık haline getiren öğretmen ve çalışanlarla ilgili Eğitim Bakanlığı okul
yöneticilerinin yazdığı yazıları dikkate alarak, yasal süreçleri işletmelidir.
2- Yurtdışına gidecek öğretmen ve çalışanların izin talepleri okul yöneticilerinden onay almalıdır.
3- Hademeler ve okul sekreterlerinin izinlerinde okul müdürlerinden onayı alınmalıdır.
4- Okullara yapılan öğrenci taşımacılığında okul müdürlerinin ﬁkirleri alınmamakta, şoförlerle Eğitim Bakanlığı
arasında yapılan sözleşmeler, emrivaki olarak okul yöneticilerine dayatılmaktadır. Ayrıca okul yöneticilerine taşımacılık
ile ilgili aşırı sorumluluk verilmektedir.
5- Okul demirbaşları ile ilgili düzenlemeler zaman kaybına neden olan aşırı bürokratik işlem getirmektedir.
6- Eğitim Bakanlığı okul yöneticilerinin sürekli başvurabilecekleri, sorunlarına ivedi olarak çözüm üretecek bir
mekanizmaya kavuşturulmalı, sorunları erteleyen, sorunları umursamayıp, görmezden gelen anlayış derhal
terkedilmelidir. Okul yöneticileri ile düzenli toplantılar yapılmalıdır.
7- Spor etkinlikleri planlanması.
8- Eğitim takviminde olmayan işlere katılım talep edilmesi eğitimde aksaklıklara ve ciddiyetsizliğe sebep olmaktadır.
9- Öğrenci kayıtlarında kullanılan kapsam alanları ve zorunlu taşımacılık tüzüğü yeni açılan okullar ve yerleşim yerlerinin gelişimine göre tekrardan ele alınıp acilen düzenlenmelidir.
10- Bir sınıfta pedagojik açıdan en verimli olabilecek öğrenci sayısı 4 yaş grubu okullarında 16, anasınıﬂarda 20,
ilkokullarda ise 26’dır. Bu çerçevede okulların alabileceği maksimum öğrenci sayısı hesaplanarak öğrenci yoğunluğu
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yaşayan okulların kayıtları düzenlenmeli, öğrenciler yoğun olan okullardan en yakın okula gönderilmelidir.
11- Son yıllarda telefon mesajı ile okul yöneticilerine talimat gönderilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.
12- Alınan doktor raporlarının istismar edilmesi konusu çalışanlar arasında huzursuzluk yarattığından bu konuda
önlem alınmalıdır.
Mali Konular;
1- Okula aç gelen öğrencilerle ilgili yerel yöntemlerle istişare edilerek beslenme yardımı sağlanmalıdır.
2- Okullara cari bütçe verilmediğinden ayrıca okul yöneticilerinin yasalara göre para kullanma yetkisi olmadığından
dolayı okul yöneticileri çok sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılamak için okul yöneticileri ve öğretmenler çeşitli
faaliyetler yürütmek zorunda kalmaktadırlar. Bu faaliyetler eğitime ayrılması gereken mesaiden alınarak yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, tüm faaliyetler okul aile birlikleri üzerinden yapıldığından velilerin okul yönetimine
müdahalesine davetiye çıkarılmaktadır. Bunun için;
a) Tüm devlet okullarına öğrenci başına belirlenen standart bir miktar üzerinden her okula cari bütçe ayrılmalıdır.
b) Okulların elektrik, su, telefon ve internet ücretleri devlet tarafından karşılanmalıdır.
c) Spor karşılaşmaları, kültürel ve eğitim amaçlı ulaşım masraﬂarı devlet tarafından ödenmelidir.
d) Okulların eğitim, araç, gereci, spor ve temizlik malzemesi ihtiyacı devlet tarafından karşılanmalıdır.
e) Okul yöneticilerine para kullanma yetkisi, mali harcamalarla ilgili kayıt tutma yetkisi verilmeli, okullarda bu amaçla
Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu’na bağlı oluşturulacak okul kurulları dahil olmak üzere tüm süreçler
yasal hale getirilmelidir.
f) Özel taşımacılık yapan şirketlerin sorumluluğu okul yöneticilerine verilemez.
3- Eğitim Vakfı’nın işletmesine verilen okul kantinlerinden elde edilen gelirler, okullara dönmemektedir. Konu tekrardan okulların yaralanacağı cari bütçelerle birlikte ele alınmalı ve kantinler okullara devredilmelidir. Kantin altyapıları
ve satılan ürünler sürekli denetlenmelidir.
4- İngilizce kitaplarının pahalı olması ve okullarda öğrencilere satılması sorunlar yaratmaktadır. Kitaplar parasız verilmelidir.
5- Okul öncesi eğitim okullarında yasa gereği görev yapan öğretmen yardımcıları, devlet tarafından istihdam
edilmeli, velilerden para toplayıp yapılan yasadışı uygulamaya son verilmelidir.
6- Okulların hademe ihtiyacı acilen karşılanmalı, hademelerin dengesiz dağılımına son verilmeli, okul ihtiyaçlarına
göre hareket edilmelidir.
7- Değişen sosyal çevre nedeni ile okulların “güvenlik” sorunu tekrardan ele alınmalıdır.
8- Tüm okullarda altyapı ile ilgili ciddi sorunlar yaşanmakta, bina ihtiyaçlarının yanında binaların sağlıklı olup olmadığı
da sorgulanmaktadır. Okulların ihtiyaçları bir plan çerçevesinde giderilmeli, binaların doğal afetlere karşı sağlıklı olup
olmadığı tespit edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.
9- Okulların ısıtma, soğutma sistemleri ile ilgili bir standart getirilmeli, bu cihazların bakım ve tamirat harcamaları
bakanlık tarafından üstlenilmelidir.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

43

sayı:16-1-68

29.07.2016
Sorunlarımızı görmezden gelen Eğitim Bakanlığını;
Uyarıyoruz; Okullarımız Açılamaz Duruma Gelmiştir.

İlköğretim Dairesi Müdürü makamı boşaltılmıştır. Okullarımızda sınıf yoktur ve öğretmen kadroları eksiktir.
Devlet bütçesinden eğitime ayrılan pay 2014 yılında %13.66 ile 515.7 milyon TL iken, 2015 yılında %12,81 ile
524.4 milyon TL ve 2016 yılında bu rakam 11,24’e gerileyerek 503 milyon 113 bin 200 TL olmuştur. Son üç yıldaki
%2,42’lik azalma ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkından çalınmıştır.
Eğitime ayrılan payın %75’inin (377,3 Milyon) özel üniversitelere hibe veya yatırım amaçlı verilmesi nedeniyle kamusal okullarımız her yıl öğretmen kadrolarının tamamlanması, alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devlet
eliyle sıkıntı yaşarken, Eğitim Bakanlığı’nın okullara bütçe ayırmaması ile birlikte “ücretsiz eğitim” anlayışı da sekteye
uğramakta. Okulların rutin işleri öğretmen ve ailelerin vicdanı ile dönmektedir.
Geriye kalan % 25’in % 85’i (103 Milyon TL) öğretmen maaşları Eğitim Bakanlığı çalışanları maaşları (müşavirler
dahil) ve okulların mefruşat ve kırtasiye ihtiyaçları için ayrılırken, %15’i de öğrenci taşımacılığına (22,3 Milyon TL) gitmektedir.
Sendikamız Eğitim bakanlığı yetkilileri ile görüşerek 2016- 2017 eğitim öğretim yılında okulların ihtiyaçlarını belgelerle belirtmiş ve eğitimin sorunlarının tespiti ile birlikte çözüm önerilerini sunmuştur.
Özellikle Girne bölgesi okullarımızda Lapta’dan Esentepe’ye kadar olan sahil şeridinde plansız inşaatlaşmadan
kaynaklı olarak geçmiş yıllardan başlayan ve hiçbir önlem ve düzenleme yapılmaması nedeniyle 2015-16 eğitim
yılında artık patlayan öğrenci artışı için Eğitim Bakanlığı iki yıldır üç maymunu oynamaya devam etmektedir.
Altı adet ilkokulumuzda çalışma barışının bozulmasından kaynaklı olarak oluşan sorunları çözmek için yaptığımız
tüm öneriler Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilmiştir.
Denetim ve Denetmen sorunlarının çözümüne yönelik ise uzlaşma içeren tüm girişimlerimizin önü Eğitim
Bakanlığı’nın irade ve bilgi sahibi olmayan yöneticileri tarafından tıkanmıştır.
Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen ve yasal sıkıntıları bulunan Öğretmen Nakil Tüzüğü’nü İlköğretim Dairesi
ile karşılıklı anlaşarak elden geçirilmesine rağmen konu sürüncemede bırakılmaktadır. Bununla birlikte MEDDYK Yasası
ile özel eğitim yasası için çeşitli dönemlerde yaptığımız girişimler hala ertelenmektedir.
İlköğretim Dairesi müdürü görevden alınmış yerine ise yenisi atanmamıştır. Daire müdüründen bile yoksun olarak
yeterli uzman ve denetmen kadrosuna sahip olmayan İlköğretim’de Bakanlık Müdürü, MEDDYK Başkanı ve Müsteşar
kadrosunda bulunan kişilerin iş bilmez ve irade yoksunu tutum ve davranışları 2016-2017 eğitim yılında kaoslara
neden olacak şekle bürünmektedir.
Öğretmenler Yasası’nda 1430 olan İlköğretim kadrolarının sadece 14 tane kalan kısmının daha verimli kullanılması
için, Öğretmen nakilleri ve okul ihtiyaçlarının geçici olarak giderilmesi adına somut önerilerimizi İlköğretim Dairesi
Müdür muavini ile hazırlamış olmamıza rağmen tamamı reddedilmiş uzlaşım kanalları da tümden tıkanmıştır.
Okullarımız için yıllardır talep ettiğimiz okul bütçelerinin oluşturulması bir yana kantin işletmelerinin eğitim Vakfı
ile yürütülmesinden oluşan sıkıntılarla birlikte okullarımız üç kuruşa muhtaç hale getirilmiştir. Okul müdürlerimizin
bu yöndeki ve yönetsel sıkıntılarla ilgili talepleri de görmezden gelinmektedir.
Bilgi sahibi olmadan ﬁkir sahibi olan Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde “ben böyle istiyorum” tavrı ile
karşılaşarak hiçbir gerekçe gösterilmeden sorunların üstünü kapamaya yönelik tutum kesinlikle kabul edilemez.
16 Eylül 2016 Cuma günü okullarımızın müdür, müdür muavini, öğretmen, öğretmen yardımcısı, hademe, sekreter
eksiklikleri, kalabalık sınıﬂar veya tadilatlarla birlikte açılmasını, Eğitim Bakanlığı’nın uzman ve denetmen
kadrolarından yoksun göreve başlamasını arzu etmeyeceğimizi şimdiden tüm ailelere ve Eğitim Bakanlığı yetkililerine
yapıcı bir uyarı olarak deklare etmek istiyoruz.
Sendikamızın yapmış olduğu tespitler doğrultusunda 2016-2017 eğitim öğretim yılına dönük olarak, okullarımızda
toplamda yeni dönem için 61 öğretmen ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın yasal olarak nakil yöntemi ile çözülebileceğini
hatırlatıyoruz.
Bununla beraber 2008 sonrası öğretmen kadrosuna girmiş olan öğretmenlerimizden Londra Türk Dili Okullarında
geçmiş yıllarda çalışan öğretmenlerimizin hiç birinin ülkemizdeki sigorta yatırımları yapılmamıştır. Londra Türk Dili
Okulları’nda bu yıl çalışmak üzere göreve gidecek olanlarla, eğitim, hastalık, zorunlu ve sendikal izinler yerine 22
geçici yetki olmak kaydı ile öğretmen ihtiyacı olduğu da bir gerçektir.
Toplamda nakil yöntemi ve geçici yetki ile beraber yeni öğretim yılında 84 öğretmen ihtiyacı olacağını, bu sayının
öğrenci nüfusuna göre ve okul ihtiyaçlarına göre azalabileceğini veya artabileceğini de hatırlatıyoruz.
Bununla birlikte yeni döneme dönük olarak ilkokullarımızda 17 müdür, 22 müdür muavini ihtiyacı vardır.
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71’i özel eğitim öğretmeni, 9’u özel eğitimde görevli özel ders öğretmeni olmak üzere özel eğitim ile ilgili 80
öğretmen ihtiyacı vardır.
Okullarımızda hiç rehber öğretmen kadrosu bulunmamaktadır. Yaşadığımız sorunlar, yaptığımız gözlemler ve talepler
doğrultusunda, en büyük eksikliğin okul psikolojik danışmanlık kadrosunun bulunmaması olduğunu işaret ediyoruz.
Bu anlamda 78 rehber öğretmen ihtiyacının tamamlanması ivediliktir.
Planlama yapılarak 2015 yılında 33, 2016 yılında 39 ve 2017 yılında 39 öğretmen yardımcısı ihtiyacı; 13 hademe, 4
sekreter ihtiyacı ve Eğitim Bakanlığı için 3 uzman ihtiyaçtır.
Kadro sayısı 66 olan, ilk aşamada 33 denetmeni bulunan MEDDYK’in şu an 12 ilkokul ve 5 ortaöğretim için toplamda
17 denetmeni kalmıştır. Okullarımızda değerlendirme ve yönlendirme faaliyetleri çalışmamaktadır. Yasadaki sıkıntıların
da giderilerek, ilkokullarımız için daha fazla denetmen alınması gerekmektedir.
Kamusal okullarımızdaki her türlü kadro eksikliğini, her türlü alt yapı ihtiyacını tamamlamak veya okulların,
öğrencilerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak Eğitim Bakanlığı’nın birincil derecede görevidir. Mali disiplin adı altında bu
ihtiyaçların görmezden gelinemeyeceğini, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kesintiye gidilemeyeceğini yeniden
hatırlatırken, öğretmen ihtiyaçlarının ve diğer kadro ihtiyaçlarının tamamlanmasının takipçisi olacağımız tüm kamuoyu
ile paylaşırız.
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Okullarımızın Kadro İhtiyaçları - 2016
Öğretmen Kadrosu İhtiyacı Olabilecek Okullar
Nakil İsteyen Okul
Statü
Açıklama
Atatürk İlkokulu
Sınıf
Alttan bir şube fazla gelebilir.
Gelibolu İlkokulu
Sınıf
Alttan bir şube fazla gelebilir.
Necati Taşkın
ÖDÖ (Karma)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
9 Eylül İlkokulu
Sınıf
Emekli
9 Eylül İlkokulu
ÖDÖ (Müzik)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Şht. Ertuğrul İlkokulu
ÖDÖ (Karma)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Şht. Tuncer İlkokulu
ÖDÖ (Resim)
Emekli
Şht. Yalçın İlkokulu
ÖDÖ (Resim)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Fazıl Plümer Anaokulu
Okulöncesi
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Gülenyüzler Anaokulu
Okulöncesi
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Lefkoşa Vakıf Anaokulu Okulöncesi
Fazla sınıf gelebilir.
Lefkoşa Vakıf Anaokulu Okulöncesi
Fazla sınıf gelebilir.
Balıkesir-Meriç İlkokulu ÖDÖ (Müzik)
Emekli
Değirmenlik İlkokulu
Okulöncesi
Alttan şube fazla gelebilir.
Gönyeli İlkokulu
ODÖ (Müzik)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Haspolat İlkokulu
Sınıf
Alttan şube fazla gelebilir.
Haspolat İlkokulu
ODÖ(Karma)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Şht. Doğan Ahmet İ.
Sınıf
Emekli
Alasya İlkokulu
ODÖ(BE)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Alasya Vakıf Anaokulu
Okulöncesi
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Çayönü-İncirli İlkokulu
Okulöncesi
Ö.G. Emekli
Geçitkale İlkokulu
ÖDÖ (Müzik)
H.Ö. belediye başkanı oldu
Vadili İlkokulu
ÖDÖ (Müzik)
Öğrenci nüfusundan dolayı
Vadili İlkokulu
Sınıf
Alttan şube fazla gelebilir.
Y.Boğaziçi İlkokulu
Okulöncesi
32 kişilik sınıf bölünmelidir.
23 Nisan İlkokulu
ODÖ(Karma)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Şht. Hasan Cafer İlk
Sınıf
İhtiyaç.
Alsancak İlkokulu
Sınıf
Alttan şube fazla gelebilir.
Dikmen İlkokulu
ODÖ(Karma)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Karaoğlanoğlu İlk.
Okulöncesi
31 kişilik sınıf bölünmelidir.
Karşıyaka İlkokulu
ODÖ(Karma)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Lapta İlkokulu
Sınıf
Alttan şube fazla gelebilir.
Barış İlkokulu
ODÖ(Karma)
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
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Kurtuluş İlkokulu
ODÖ(Müzik)
Özgürlük İlkokulu
Sınıf
Aydınköy İlkokulu
ODÖ (İng)
Erdal Abit İlkokulu
ODÖ (BE)
Nakil İsteyen Okul
Statü
Lefke İstiklal İlkokulu
Okulöncesi
Yeşilyurt İlkokulu
ODÖ(Karma)
Şht. Zeki Salih İlkokulu
Sınıf
İskele Maarif Anaokulu
Okulöncesi
Büyükkonuk İlkokulu
Özel Ders Ö.
Büyükkonuk İlkokulu
Özel Ders Ö.
Kumyalı İlkokulu
Özel Ders Ö.
Kumyalı İlkokulu
Özel Ders Ö.
Y. Boğaziçi İlk.
ÖDÖ (Resim)
Yeni Dört Yaş Şube Önerisi
Beyarmudu İlkokulu
Okul Öncesi
Ziyamet İlkokulu
Okulöncesi
Yedikonuk İlkokulu
Okulöncesi
Alayköy İlkokulu
Okulöncesi
Alayköy İlkokulu
Okulöncesi
Alsancak İlkokulu
Okulöncesi
Alsancak İlkokulu
Okulöncesi
Gönyeli Fazıl Plümer A
Okulöncesi
Gönyeli Fazıl Plümer A
Okulöncesi
Şht.Mustafa Kurtuluş İ.
Okulöncesi
Dörtyol İlkokulu
Okulöncesi
Ağırdağ-Dağyolu
Okulöncesi
Yedidalga İlkokulu
Okulöncesi
İskele Maarif Anaokulu
Okulöncesi
İskele Maarif Anaokulu
Okulöncesi

Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Alttan şube fazla gelebilir.
Emekli
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Açıklama
Emekli
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
İhtiyaç
Öğretmen ders yoğunluğundan dolayı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Özel ders öğretmeni ihtiyacı
Emekli
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
Dört yaş grubu açılabilir.
Dört yaş grubu açılabilir.
Yeni dört yaş şubesi açılmalıdır
Yeni dört yaş şubesi açılmalıdır
Bölgenin 4 yaş grubuna ihtiyacı var.
Bölgenin 4 yaş grubuna ihtiyacı var.
Dört yaş grubu açılabilir.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.
4 yaş şubesi açılmalıdır.

2- Geçici Yetki İsteyen Okullar:
İzinler:
Okul İsmi
Statü
1 Çağlayan Cumhuriyet İlk Özel Ders Ö.
2 Atatürk İlkokulu
Sınıf
3 Şht.Osman Ahmet İlkokuluSınıf
4 Şht.Osman Ahmet İlkokuluÖzel Ders Ö.
5 Geçitkale İlkokulu
Özel Ders Ö.
6 Yedidalga İlkokulu
Özel Ders Ö.
7 İskele İlker Karter İlkokulu Sınıf
8 Şht. Zeki Salih İlkokulu
Özel Ders Ö.
9 9 Eylül İlkokulu
ÖDÖ (BE)

Açıklama
Sendikal İzin ( part-time)
Sendikal İzin ( Full-time)
Ödeneksiz İzin
Sendikal İzin
Sendikal İzin (part-time)
Sendikal İzin (part-time)
Hastalık İzni
Hastalık İzni
Spor koordinatörü

Londra Türk Dili Okulları:
Nakil İsteyen Okul
10 Londra Türk Dili Okulu
11 Londra Türk Dili Okulu
12 Londra Türk Dili Okulu
13 Londra Türk Dili Okulu
14 Londra Türk Dili Okulu
15 Londra Türk Dili Okulu
16 Londra Türk Dili Okulu

Açıklama
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki

Statü
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA
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SEBEP

Talep
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki

Talep

sayı:16-1-68
17
18
19
20

Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu
Londra Türk Dili Okulu

29.07.2016
LONDRA
LONDRA
LONDRA
LONDRA

Eğitim Protokolu Çerçevesinde:
Nakil İsteyen Okul
Statü
21 Şht. Ertuğrul İlk.
ÖDÖ(BE)
22 Şht. Hüseyin Akil
Sınıf
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İlkokul Müdür İhtiyacı:
OKUL ADI
İLÇE
İnönü İlkokulu
Gazimağusa
Arabahmet İlkokulu
Lefkoşa
Gazi İlkokulu
Gazimağusa
Tatlısu İlkokulu
Lefkoşa
Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi
Gaziköy Anaokulu
Gazimağusa
Yedikonuk İlkokulu
Gazimağusa
Mağusa Özel Eğitim Merkezi
Yeşilyurt İlkokulu
Güzelyurt
Yenicami Anaokulu
Lefkoşa
Çatalköy İlkokulu
Aydınköy İlkokulu
Güzelyurt
Doğancı İlkokulu
Erdal Abit İlkokulu
Yeni Talep
İskele Maarif Anaokulu
İskele
Büyükkonuk
İskele
Kumyalı
İskele
İlkokul Müdür muavini ihtiyacı:
OKUL ADI
İLÇE
Girne Maarif Anaokulu
Girne
Karşıyaka Merkez İlkokulu Girne
Şehit Mehmet Eray İlkokulu
Yeni Erenköy İlkokulu
Mağusa
Vadili İlkokulu
Mağusa
Akdoğan Dr.F.Küçük
Mağusa
Arabahmet İlkokulu
Lefkoşa
Gönyeli İlkokulu
Lefkoşa
Çatalköy İlkokulu
Lefkoşa
Cihangir Düzova İlkokulu Lefkoşa
Karakol İlkokulu
Mağusa
Polatpaşa İlkokulu
Mağusa
Şht.Hüseyin Akil İlkokulu Mağusa
Şht. Ertuğrul İlkokulu
Lefkoşa
Şht. Osman Ahmet İlkokulu
Barış İlkokulu
Güzelyurt
Kurtuluş İlkokulu
Güzelyurt
Dipkarpaz İlkokulu
Karpaz
Alasya İlkokulu
Mağusa
Dikmen İlkokulu
Girne

Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki
Geçici Yetki

Açıklama
Eğitim Protokolü
Eğitim Protokolü

SEBEP
Türkiye
Türkiye

STATÜ
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Lefkoşa
Müdür
Müdür
Gazimağusa
Müdür
Müdür

Müdür

Müdür

Müdür
Müdür
Müdür

Lefkoşa

Mağusa
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Müdür

Talep
Geçici Yetki
Geçici Yetki

sayı:16-1-68
21 Lapta İlkokulu
22 Haspolat İlkokulu

29.07.2016
Girne
Lefkoşa

5- Özel Eğitim Öğretmeni İhtiyacı:
• 22 TC’den görevli öğretmenin yerine
• 13 öğretmen özel eğitim merkezlerine, 4 tane var olan kaynak odaların geliştirilmesine
• 90 tane okulumuzda özel eğitim öğretmeni yoktur. Her üç okula bir tane düşünülmek üzere 30 özel eğitim
öğretmeni
• Özel eğitim merkezleri için 9 özel ders öğretmeni
• Toplamda özel eğitim için 71 özel eğitim öğretmeni ve 9 özel ders öğretmeni ihtiyacı
6•

Rehber öğretmen ihtiyacı:
Her iki yüz elli öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde toplamda 78 rehber öğretmen ihtiyacı.

7•
•
•
•
•

Öğretmen Yardımcısı ihtiyacı:
158 ana sınıf şubesi
60 dört yaş şubesi
Her iki şubeye bir öğretmen düşecek şekilde;
2016 yılında dört yaş için 30 öğretmen yardımcısı.
2017 yılında beş yaş için 70 öğretmen yardımcısı.

8- Hademe İhtiyacı:
• Okullarımızda 14 hademe ihtiyacı vardır. Eğitim Bakanlığı 2016-2017 Eğitim yılında şirketler ile antlaşarak
taşeron hademe çalıştırmaya başlamıştır. İş güvenliğinden yoksun, düşük ücretli personel yaratan bu sitemden
vazgeçilmelidir.
9•
•

Sekreter ihtiyacı:
200 ve üzeri olan her okul için,
Okullarımızda 4 sekreter ihtiyacı vardır.

10- Eğitim Bakanlığı
• 2 uzman kadrosu ihtiyacı
• 5 denetmen ihtiyacı
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Sayı: 16-1-69

04.08.2016

KTÖS, Lapta, Girne ve Alsancak
belediyeleri ile görüşerek Girne bölgesindeki okulların sorunlarını ve
çözüm önerilerini paylaştı. Çatalköy
Belediye başkanının mahkemede
olması nedeni ile, Çatalköy
Belediyesi ile görüşme ileri bir tarihe
ertelendi.
Elcil: Yeni okul ihtiyacımız ivedidir
KTÖS genel sekreteri Şener Elcil,
yeni eğitim öğretim yılında sorunlar
olacağını şimdiden görebildiklerini
ve sorunlara işbirliği ile çözüm
bulunması gerektiğini dile getirirken, özellikle Girne bölgesindeki
nüfusun yoğunlaştığını, ekonomik
büyümenin ekolojik dengeye dikkat
etmeden geliştiğini ve inşaat ve
hizmet sektöründeki yoğunluğun
okulların ve sınıﬂarın özerkliğini
olumsuz etkilediğini ifade etti. Elcil,
bölgenin nüfusunun yatırımlara endeksli bir şekilde arttığını ama bu büyümenin içerisinde eğitim ve sosyal alanların planlanmadığı için bir kaosa doğru
sürüklendiğimizi belirtti. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, okul nüfusunun 400 civarı olması gerektiğinin altını çizerken,
Girne bölgesinde bu sayının arttığını ve özellikle 23 Nisan İlkokulu'nun 1000 öğrenci civarına ulaştığını ifade etti. Bu
durumun çocuklar ve öğretmenler açısından adaletsizlik ve eşitsizlik olduğunu belirten Elcil, bu durumun düzeltilmesi
için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Elcil, Girne bölgesine 1 ilkokul, 1 anaokul ve 1 de dört yaş okulu yapılması
gerektiğini söyleyerek, bu okulların yapılması için belediyelerden destek talep etti. Elcil, gelecek günlerde Girne bölgesindeki sivil toplum örgütleri ile ortak bir toplantı düzenleyip, soruna çözüm arayacaklarını ifade ederek, belediye
başkanlarını toplantıya davet etti.
Namsoy: İşbirliğine hazırız
Lapta Belediye başkanı Fuat Namsoy, eğitimin gelişimin amaç olduğu her yerde elini herkesin taşın altına koyması
gerektiğini söyleyerek, sendikanın girişimini olumlu bulduğunu belirtti. Namsoy, belediye sınırları dahilindeki okullara
yapılan katkıları anlatırken, Lapta İlkokulu için ek derslik talep edildiğini, fakat Eğitim Bakanlığı'nda görev değişikliği
olduğu için bu sürecin halen tamamlanmadığını belirtti. Namsoy, eğitim yatırımları için işbirliğine hazır olduğunu
söyledi.
Güngördü: Girne'nin doğusuna okul ihtiyacı vardır
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin okullara ciddi katkılar yaptığını ve 20 aylık görev süresince
kamu okullarına 994 bin TL yatırım yapıldığını söyledi. Bölgede yaşayan insanlarla birlikte inşaat ve hizmet sektörünün
yoğunluğunun özellikle eğitim ve traﬁkte hissedildiğini ifade eden Güngördü, bu yoğunluğun kent içerinde bölünmesi
gerektiğini söyledi. Güngördü, Girne'nin doğusuna okul yapılması gerektiğini ifade ederken, okulların açılmasına 45
gün kala sorunların bir kısmının giderilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. Sendikanın duyarlılığına teşekkür
eden Güngördü, Eğitim Bakanlığı ile sorunları çözmeye çalışacağını ifade etti.
Ataser: Bürokrasiyi artık aşmamız lazım
Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser, belediye, okul ve eğitim bakanlığı işbirliği ile 8 sınıﬂık bir proje üretildiğini
söyleyerek, fakat ihalenin bürokratik nedenlerden dolayı başlayamadığını söyledi. Bölgenin geliştiğini ifade eden
Ataser, Eğitim Bakanlığının bu gelişimi hesaplayarak ek derslik veya yeni okul yatırımlarını planlama yapması gerektiğini
belirtti. Okul için maddi kaynağın hazır olduğunu söyleyen Ataser, bürokrasinin aşılması için Hükümetin çözüm
üretmesi gerektiğini ifade etti. Ataser, sendikanın duyarlılığına teşekkür etti.
Saygılarımızla,
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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Sayı: 16-1-71

10.08.2016

KTÖS kamusal eğitim hizmetlerinin
geliştirilmesi ve eğitimdeki sorunların
çözümlenmesi adına, yerel yönetimleri ziyaret ederek alternatif önerilerini sunmakta ve okullar ile yerel yönetimlerin
katkı
koymayı
dayanışmasına
amaçlamaktadır.
Bu anlamda sendikamız 11 Ağustos 2016
Perşembe günü saat 10:00’da Dipkarpaz
Belediyesi’ni, saat 12:00’de Mehmetçik
Belediyesi’ni ve saat 15:00’de Geçitkale
Belediyesi’ni ziyaret edecektir.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 16-1-73

15.08.2016
Baraka Sınıﬂar

Çocuklarımıza barakada eğitimi layık gören Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova “barakacı bakan” olarak
tarihe geçecektir.
Eğitimi planlamaktan aciz Eğitim Bakanlığı hata üzerine hata yapmaya devam etmektedir.
Öğretmen ihtiyacını planlayamayan Eğitim Bakanlığı bu yıl Öğretmen Akademisi’ne öğrenci almaktan vazgeçmiştir.
Öğretmen Akademisi’ne 25 öğrenci alacağını bizimle paylaşan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, neden son anda bundan
vazgeçmişlerdir? Geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti karşılığı Yakın Doğu Üniversitesi’ne sınıf öğretmenliği bölümü açma izni veren Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova nereye koşuyor? Öğretmen
Akademisi’ne hiçbir bilimsel gerekçe ortaya koymadan öğrenci almama kararı ile planlı öğretmen yetiştiren Atatürk
Öğretmen Akademisi kapatılmak mı isteniyor? Tüm bu sorular yanıt beklerken, elimizde olan eğitim ihtiyaçlarına
yönelik veriler, Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıl öğrenci alınmasının zorunlu olduğunu göstermektedir.
Sn. Berova yanlış üstüne yanlış yapmaya devam etmektedir. Uyduruk gerekçelerle ve günü birlik keyﬁ kararlarla
eğitim yönetilmez. Bir geceden sabaha okul açıp, bir geceden sabaha okul kapatılamaz. Eğitim planlama işidir. Meclisin
kapalı olduğu bir dönemde muhaceret affı ile demokratik işleyişi katleden UBP-DP hükümeti, bu aﬂa birlikte adamızın
kuzeyine kaç kişinin geleceğini, bu gelenlerle birlikte zaten yetersiz olan okullarımıza ne kadar öğrenci yığılması
olacağını herhalde hesaplamışlardır.
Özellikle Girne bölgesinde okullardaki öğrenci yığılması hat safhaya varmıştır. Mevcut hali ile bu okullarımıza
öğrenciler sığmadığı için geçen yıl Girne Maarif Anaokulu’na alınamayan veya 40 kişilik sınıﬂarda ders yapmak zorunda
kalan öğrencilerimiz vardır. Bu gerçek ortada iken hiçbir tedbir almayan Eğitim Bakanlığı okullara “baraka sınıﬂar”
ilave kararı üretmiştir. Girne bölgesinde okul yapılması için ayrılan alanlar peşkeş çeken bu zihniyet, “yer olmadığı”
gerekçesi ile 1963’ten sonra ilk kez öğrencilerimize barakalarda eğitimi layık görmektedir. Eğitim Bakanı Sn. Özdemir
Berova ilk kez göreve gelmemiştir. Daha önce de görev yaptığı dönemde bu konuyu bildiği halde hiçbir çalışma ortaya
koymamıştır.
Devlet okullarına üvey evlat muamelesi yapan, eğitimi planlayamayanlara karşı sessiz kalmayacağımızı vurgular,
tekrardan uyarırız.
Kamuoyuna Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1-75

18.08.2016
AÖA Giriş Sınavı’nın Yapılmama Nedeni, YDÜ’ye Verilen Sözdür

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti karşılığı Eğitim Bakanı Sn. Özdemir
Berova, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmaya yönelik Yakın Doğu Üniversitesi’ne “sınıf öğretmenliği” açma izni
vermiş, bu konuda Sn. Hüseyin Gökçekuş ile de yakın işbirliği yapmıştır.
KTÖS, Sn. Gökçekuş’un öz izin meselesindeki pozisyonunun “conﬂict of interest” (çıkar çatışması) olduğunu belgelerle ortaya koymuştur. Sn. Dizdarlı’nın iddiaların araştırılması gerektiği üzerindeki raporu haklılığımızı bir kez daha
ortaya çıkarmıştır.
Yakın Doğu Üniversitesi’ne “sınıf öğretmenliği” açma izninin verilmesinin şaibesi ortadan kalkmadan, Sn. Berova’nın
AÖA giriş sınavının yapmak istememesi bir başka şaibeyi işaret etmektedir. Sn. Berova’nın AÖA giriş sınavının yapmak
istememesinin gerçek nedeni Yakın Doğu Üniversitesi’ne verdiği söz ve “sınıf öğretmenliği” açma ön iznidir. AÖA
giriş sınavının yapılmaması için bu sözün maddi ve manevi karşılığı olup olmadığını merak ediyoruz.
Sn. Berova’nın ve Demokrat Parti’nin gizli ajandasında Yakın Doğu Üniversitesi “sınıf öğretmenliği” programından
mezun olanların 2020 yılında devlet okullarında göreve başlaması ve Atatürk Öğretmen Akademisi’ne öğrenci
alınmayarak kapatılması yazmaktadır. Bu gerçek YDÜ’nün kendi sitesinde “Sınıf Öğretmenliği programından mezun
olan öğrenciler ülkemizde bulunan özel ilkokullarda ve ihtiyaç duyulması halinde devlete bağlı ilkokullarda öğretmenlik
yapabilme imkanına sahip olacaklardır*.” ifadesi ile deşifre etmiştir.
Sn. Bakan, Atatürk Öğretmen Akademisi’ne öğrenci alınmamasını altında yatan gerçek nedeni bizlerle
paylaşmamakla birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi “sınıf öğretmenliği” bölümüne kaç tane öğrenci alındığını veya diğer
özel üniversitelerin ne kadar öğrenci aldığını sorgulamamaktadır.
Sn. Bakan, gelecekte sınıf öğretmeni ve okulöncesi öğretmeni fazlalığı olacağını ifade etmiştir. Bu ifade ya bilgi
eksikliğinden kaynaklıdır, ya da bilerek toplumu yanıltılmaya çalışmaktadır. Ekte sunduğumuz veriler, bakanın “fazlalık
olacağı” ifadelerini çürütmekte, bununla birlikte elimizdeki veriler bu yıl AÖA’ya 30 öğrenci alınmazsa gelecekte
öğretmen açığı yaşayabileceğimizi saptamaktadır.
Sn. Bakan Yakın Doğu Üniversitesi’ne “sınıf öğretmenliği” açma izni vermekle ilgili bir yanlış yapmıştır. Atatürk
Öğretmen Akademisi’ne öğrenci alınmamasını düşüncesi 2. yanlış kararı olacaktır. Sn. Bakan Atatürk Öğretmen
Akademisi’nin toplumsal görevine saygı duyarak AÖA’ya öğrenci almalı ve özel üniversitelerin plansız bir şekilde
öğretmen yetiştirmesinin önüne geçmelidir.
Saygılarımızla,
*https://neu.edu.tr/yakin-dogu-universitesi-sinif-ogretmenligi-bolumune-tam-burslu-ogrenci-aliyor/?lang=tr
(erişim tarihi: 18 Ağustos 2016)
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Yıllara Göre Öğretmen İhtiyacı:
25 Yıl Üzerinden Emeklilik Hakkı Olanlar
Yönetici Özel Eğitim
1989 ve öncesi 85
2
1990
19
1991
1
1992
11
1993
9
1994
3
1995
6
1996
1997
-

Öğretmen İhtiyacı
116
92
68
49
109
41
96
36
20

36 Yıla Kadar Çalışma İhtimali Olanlar
Öğretmen ihtiyacı
36 yılı dolduracağı yıl
1978
1
2014
1979
2
2015
1980
2
2016
1981
19
2017
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Emekli Olabileceği yıl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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1982
1983
1984

18.08.2016
14
11
26

2018
2019
2020

Kadın Çalışanlar
31 yılı doldurduğu zaman
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

+5yıl yıpranma
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5

AÖA Öğretmen Adayı İhtiyacı
Mevcut
Giriş
Okulöncesi Sınıf 1 önceki yıldan devir
2009
21
18
27
2010
14
15
2011
10
10
2012
-

Toplam
66
2013
29
2014
20
2015
2016

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
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Sayı:16-1-76

23.08.2016

Bakan olmak için bakan olan Sn. Özdemir Berova göreve geldiği günden beri ortaya koyduğu yanlış icraatları ve eksikliklerini gizlemek için, eğitim gibi toplumsal bir konuda yaptığımız eleştirileri hazmedememiş olacak ki, bizlere
saldırmayı bir görev bilmektedir.
Sn. Berova;
• Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti alarak Yakın Doğu Üniversitesi’ne sınıf öğretmenliği
açma iznini veren siz.
• Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan idari sorunu çözecek yasalar çerçevesinde irade ortaya koymayıp, bu okulumuzun bir yıl boyunca kaos yaşamasına neden olan siz.
• Sınıfta kalan tüm öğrencileri bedel ödemeden ve hiçbir bilimsel çalışma yapmadan bir gecede aldığınız idari kararla
geçiren siz.
• Hala Sultan İlahiyat Koleji Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okuldur deyip, kaynağı belirsiz milyonları bu okula aktaran
siz.
• Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin laiklik karşıtı ve Atatürk İlkelerine aykırı Suudi Arabistan kültürü empoze eden
uygulamalarına göz yuman siz.
• Kolej giriş sınavlarını devam ettirip, okulları kamplaştırarak, özel ders sömürüsüne izin veren, çocuklarımızın
çocukluklarını yaşamalarını engelleyen siz.
• Dershaneleri ve özel ders verenleri koruyan, burada çalışan devlet öğretmenlerine göz yuman siz.
• Keyﬁ kararlarla Şht. Tuncer İlkokulu ve Gelibolu İlkokulu’nda tam gün eğitime geçiyoruz diye açıklama yapıp
toplumla alay eden siz.
• Okullara cari bütçe ayırmayıp, bizim yaptığımız çalışmaları ve okullara cari bütçe ayrılması önerisini ve de yasal
düzenlemeyi eline alıp reklam yapan siz.
• Okulları ve öğrencileri kültürel ve sosyal farklılıklarına göre ayırıp, okulların gettolaşmasına çanak tutan ve hiçbir
önlem almayan, Kıbrıs’ta ırkçılığın mucidi bir partinin üyesi olup da bizi ırkçılıkla suçlayan siz.
• Irkçı, cinsiyetçi, şoven, gerici eğitim sistemini dayatan sonra da ırkçılıktan şikayet eden siz.
• Bakanlık görevi yaptığınız iki dönemde, hiçbir tedbir almayıp ilköğretimde yasal düzenlemeye gitmeyerek
öğretmen kadrolarını artırmayan sonra da bundan şikâyet eden siz.
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Sayı:16-1-76

23.08.2016

• Yakın Doğu Üniversitesi’ne müşteri sağlamak için Öğretmen Akademisi’ne öğrenci almayan fakat daha sonra “ben
isterdim ama müsteşarım istemez” diye açıklama yapan siz.
• Aylarca emek harcanarak hazırlanan “Öğretmen Nakil Tüzüğü”nü yasallaştırmayıp, keyﬁ tutumlarınızla bekleme
listelerini altüst eden siz.
• Eğitim bütçesinin %75’ini özel okullara ve özel üniversitelere dağıtan siz.
• Okul kantinlerini partililerinize ve yandaşlarınıza peşkeş çeken siz.
• Okul ihalelerinizi yandaşlarınıza dağıtan ve yapılan işleri kontrol etmeyen siz.
• Okulların taşımacılık işlerini yandaşlarınıza dağıtıp, yıllık 22 milyon TL harcayan siz
• Mağusa’da okulöncesi eğitim okuluna ihtiyaç varken hiç kimseye danışmadan yüzyıllık Gazi İlkokulu’nu kapatma
kararı veren siz.
• Eğitimde gerekli planlamayı yapmayıp, okul ve sınıf yokluğundan öğrencilere baraka ve konteyner sınıﬂarı layık
gören siz.
• Görev yapmayan ve görevini suistimal eden müdür ve öğretmenleri partizanca koruyup, soruşturma açmayan
siz.
• Yasadışı Kuran kurslarına göz yumarak “ben karışmam polis soruşturma açsın” diye beyanat veren siz.
• Adamızın kuzeyindeki ganimetçi sermayeyi beslemek için kayıtsız ucuz işgücünü artıran, muhaceret aﬂarı ve
vatandaşlık dağıtarak sayısını bilmediğimiz bir nüfus yaratıp, eğitimi ve sağlığı felç eden, daha sonra da öğretmen
sayıları yetmeyince B öğretmen, A öğretmen uygulamaları kaldırılsın, sendikada görev yapan öğretmenler sınıfa girsin
diye açıklama yapan siz.
• Kendi çalışanınız olan denetmenlerin sorununu çözemeyip, kurul başkanınızı memnun etmek için Sayıştaylık’a
şikâyet ederek okulları ve eğitimi denetimsiz bırakan siz.
• Biz topluma karşı olan görev ve sorumluluklarımızı biliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Sizin makam uğruna
ortaya koyduğunuz yanlış ve beceriksiz uygulamaların bedelini topluma ve çocuklarımıza ödetmeye hakkınız
olmadığını vurgular, buna asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı:16-1-79

06.09.2016

2016-2017 ders yılına dönük hazırlıkların yeterince yapılmaması birçok okulun sorunlarla açılmasına neden olacaktır.
Bu gerçek ortada dururken, Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri sorunları çözme iradesini ortaya koyma yerine,
sorunları geçiştirme derdine düşmüşlerdir. Geçen yıl idari sorun yaşayan Haspolat İlkokulu ile ilgili bütün bir yaz döneminde adım atmayan, hiçbir soruşturma yapmayan Eğitim Bakanlığı, okulun sıkıntılarla açılmasının temel sorumlusudur.
Sorunlu okullarla ilgili Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde sonuç alınamadığından, Başbakan Yardımcısı ve
Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş ile Temmuz ve Ağustos ayları boyunca yaptığımız görüşmelerde maalesef Eğitim
Bakanı ile bir araya gelmek mümkün olmamıştır. Sorunları çözme konusunda adım atmayan Eğitim ve Kültür Bakanı
Sn. Özdemir Berova bizlerle “grev yapın eylem yapın” ben böyle istiyorum diye alay etmiştir.
Bu çerçevede çocuklarımızın okula başlamadığı 7 Eylül tarihinde Haspolat İlkokulu öğretmeleri sabah 08:00-12:40
saatleri arasında uyarı grevine gidecek ve bu saatler içerisinde Eğitim Bakanlığı önünde sorunun çözümüne kadar
uyarı eylemlerine devam edecektir. Bu eylemler Eğitim Bakanlığı tarafından sorunları çözülmeyen okulların katılımı
ile artarak devam edecektir.
Saygılarımızla.
Not: 7 Eylül Çarşamba günü saat 10:30’da Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacaktır.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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20.09.2016
Ortak Basın Açıklaması
Eğitimin en önemli süreçlerinden bir tanesi de ölçme ve değerlendirmedir. Verilenlerin bireylerde ne kadar ilerleme
sağladığı istendik hedeﬂere ne kadar ulaşıldığı ancak yapılan değerlendirmelerle mümkün olmaktadır.
Adamızın kuzeyinde eğitimdeki değerlendirmeler çağdışı “polis-hırsız” yaklaşımına göre yapıldığından 2006 yılında
sendikalarımızın yoğun uğraşları ile “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu” yasası yapılmış ve uygulamaya konmuştur. Yasa yapılırken alanında uzman İskoç Profesör John McBeth ve Türkiye’den de Gazi Eğitim Fakültesi’nden uzmanlardan görüşler alınarak bu yasa Dünya’daki birçok ülkeye de örnek olabilecek şekilde hazırlanmıştır.
Ardından 32 denetmen istihdam edilmesine rağmen, 2009’da UBP hükümetinin gelişi ile yasayla birlikte hazırlanan
tüzükler uygulamaya konmamıştır. 2009’dan sonraki süreçte ise sırf siyasi mevki vermek için kurul başkanının yabancı
dil bilme zorunluluğu hiç kimseye haber verilmeden yasadan çıkarılmıştır.
Eğitim Bakanlığı eğitimde denetleme yapamayacak duruma gelen ve denetmen kadrosu kalmayan bir kuruma çare
bulacağına, öğretmen sendikalarından gizleyerek Kamu-Sen ile Teknik Kurul yaparak gizli gizli yasayı değiştirmeye
çalışmaktadır. Bu anlayış eğitimi sabote etme anlayışıdır ve kabul edilemezdir.
Geçtiğimiz hafta Kamu-Sen üyesi sekreterlerle çalışanı ile gizli gizli Teknik Kurul yapan Eğitim Bakanlığı, eğitimi ve
öğretmenleri denetleyecek, değerlendirecek yasa çıkartma peşindedir.
Konuyla ilgili daha önce iletişim kurduğumuz Kamu-Sen başkanı Metin Altan ise sendikal dayanışmaya ihanet edercesine bizlere haber vermeden Eğitim Bakanlığı’nın oyununa alet olmuştur. Kamu-Sen yönetiminin öğretmen
düşmanı tavrı asla aﬀedilemeyeceği gibi, sendikal harekete zarar veren tutumu karşılıksız kalmayacaktır.
Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova kendisine defalarca izah etmemize rağmen konuyu anlamamakta ısrar ederek
daire çalışanı sekreterlerle birlikte eğitimi ve öğretmenleri denetleyecek yasa yapma peşinde koşmaktadır.
Öğretmenler Yasası’nın 92. maddesi eğitim ve öğretimle ilgili konuların eğitimde yetkili KTÖS ve KTOEÖS ile
görüşülmesini emreder. Konu yasa ve tüzükler bu çerçevede 2006 yılında bizlerle çalışılarak hazırlanmış ve meclisten
geçmiştir. Tüm bu gerçekler ortada iken, Kamu-Sen üyesi bakanlık çalışanı sekreterlerle eğitimi ve öğretmenleri
denetleyecek yasa yapmak “ateşle oynamaktır.” Bu çerçevede hükümeti uyarır, eğitimin, öğretmenlerin ve
akademisyenlerin işi olduğunu, bilimsellikten uzak, doğrudan öğretmenleri ve eğitimi ilgilendiren konularda yetkili
olan sendikalarımızın dışlanmasının “grev” dahil her eyleme gidebilecek bir sürecin başlangıcı olabileceğini vurgularız.
Saygılarımızla.
Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1-86

23.09.2016
Yüksek Öğrenimde Global Eğilimler ve Kıbrıs Konferansı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası önderliğinde gerçekleşecek olan Yüksek Öğrenimde Global Eğilimler ve Kıbrıs
Konferansı'na sizleri davet etmekten onur duyarız.�
Konferans, 1-2 Aralık 2016 tarihlerinde, ara bölgede bulunan Ledra Palace Oteli'nde gerçekleşecek ve Kıbrıs, Türkiye
ve Avrupa'dan gelecek olan akademisyenlere ev sahipliği yapacaktır.
Konferans, bildiri sunmak isteyen tüm akademisyen, öğretmen ve ilgililere açıktır. Konferans konuları, bildiri gonderme koşulları ve kayıt prosedürü hakkında detaylı bilgi edinmek için www.educoncyprus.org adresini ziyaret edebilir
veya info@educoncyprus.orgadresinden bize ulaşabilirsiniz.
KONFERANSIN AMACI VE KAPSAMI
Günümüzde yeni eğilimler ve değişimlere bağlı olarak eğitim sistemleri her geçen gün yenilenmekte ve yeniden
yapılanmaktadır. Bu yapılanmaların önemli nedenlerinden biri de “Küreselleşme”dir. Yükseköğrenimde Global
Eğilimler ve Kıbrıs konferansının amacı; yükseköğrenimde yeni yönelim ve gelişmeleri paylaşmak, farklı kültür ve
ülkelerdeki eğitim uygulamalarını tartışmak ve çok kültürlü bir platform oluşturmaktır. Bu çalışmanın sonunda özgür
ve bilimsel düşüncenin kurumsallaşması amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerdeki değişik uygulamaların sonuçları konferans boyunca tartışılma olanağı bulacak, yeni yönelim ve alternatiﬂerin paylaşımı sağlanmış olacaktır. Konferansımızda
İngilizce, Türkçe ve Rumca olmak üzere üç dilde sunumlar olacak ve çeviri yapılacaktır.
KONFERANS KONULARI
1. Akademik etik
2. Federal Kıbrıs’ta öğretmen yetiştirme
3. Üniversitelerin toplumsal işlevi ve yükseköğrenimde kalite
4. Küreselleşme ve Federal Kıbrıs’ta yükseköğrenim
5. Yükseköğrenimde sendikalaşma
Konferansımızın yükseköğretime yol gösterici olması; toplumsal, sosyal gelişime katkı koyması; yükseköğrenimde
yeni ﬁkirler yaratması; kamusal ve özel sektörde yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklere alternatif üretmesi; özel
sektörde çalışan eğitim emekçilerin sorunlarına çözüm önermesi; eğitim hakkının erişimi ve geliştirilmesi ile ilgili yol
haritası çizmesi; eğitim emekçilerin hakları ve toplumsal hakların ilerletilmesi ile ilgili ışık tutması; bilimsel, nitelikli,
ücretsiz ve eşit eğitim mücadelesine katkı koyması temel beklentimizdir.
Konferansımızın gerçekleştirilmesi için tertip komitesinde, bilim kurulununda emek veren ve makaleleri ile konferansa değer verecek olan öğretmen ve akademisyenlere şimdiden teşekkürü borç biliriz.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

23.09.2016
Okul yöneticileri ve okul temsilcilerimizden aldığımız geri dönütler ışığında okullarımızın kadro ve alt yapı ihtiyaçları
ekte belirttiğimiz gibidir. Eğitim Bakanlığı yetkililerinin konunun ivediliğini kavrayıp, sorunlara çözüm üretmesi
çocuklarımızın fırsat eşitliğini yakalaması açısından önemlidir.
Çağdışı yöntemlerle öğretmen ihtiyacını tamamlamaya çalışmak, kısa vadede günü kurtarmak olsa da, uzun vadede
kalabalık sınıﬂar, farklı programlar öğrenciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Olumsuz sonuçlara vesile
olmak yerine, öğretmen ihtiyacının somut anlamda giderilmesi için Teknik Komite’nin erken zamanda çağrılıp,
öğretmen kadrolarının artırılması gerekmektedir.
Bu anlamda öğretmen eksiklikleri ve alt yapı sorunları ile ilgili mücadelemize devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile
paylaşırız.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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Sayı:16-1-98

21.10.2016
Bulgaristan Podkrepa Sendikası Üyeleri KTÖS’ün Davetlisi Olarak Kıbrıs’a Geldi

KTÖS’ün 2008 yılında Bulgaristan Podkrepa Sendikası ile imzaladığı “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması
çerçevesinde her yıl hem Kıbrıs’tan hem de Bulgaristan’dan öğretmen gruplarının yaptığı karşılıklı ziyaretlerin 2016
yılı etkinliklerinin Kıbrıs ayağı, beş öğretmenden oluşan Bulgar öğretmen grubunun Kıbrıs’ı ziyareti ile gerçekleşti.
KTÖS’ün ev sahipliği’nde gerçekleştirilen bir haftalık ziyaret boyunca Bulgar öğretmenler, seçilen KTÖS üyesi
öğretmenlerimizin okulları olan Gönyeli İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ve Esentepe İlkokulu ve
okul öncesi merkezi’ni ziyaret ederek ilgili öğretmenlerimizin öğrencileriyle birlikte hazırladıkları farklı etkinliklerden
oluşan projelerini izleme şansı buldular. Ayrıca sendikamızın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Lefkoşa yemeğine
katılan Bulgar öğretmenler, hem Kıbrıs’ın kuzeyinden hem de güneyinden yemeğe katılan sendika üyeleri ile tanışma
ve güncel eğitim konularına dair sohbet etme imkanı buldular.
Podkrepa sendikası üyesi öğretmenler, Lefkoşa Etnoğrafya Müzesi, Salamis Antik Kenti, Bellapais Manastırı, Lefkoşa
Surlariçi ve Mağusa Surlariçi’nde bulunan tarihi mekan ve yerleri ziyaret ederek Kıbrıs’ın kültürel mirası, tarihi yapıları
ve Kıbrıs’ta yaşayan halkların günlük hayatlarında geçmişten günümüze doğa ile olan ilişkilerini inceleme fırsatı buldular.
İlkokulların yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret eden öğretmen ekibi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin
Özkaramanlı ve DAÜ-SEN yetkilileri bir araya gelerek üniversite düzeyinde uygulanan eğitim politikaları hakkında da
görüş alışverişinde bulundular.
Saygılarımızla,
Gizem Kavaz
KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü
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Sayı:16-1-99

31.10.2016

Ülkemiz kritik süreçlerden geçerken, muhafazakar ve gerici anlayışlara vizyonsuzluk da eklemlendiği zaman talihsiz
diyerek içinden çıkamayacağımız açıklamalar, geleceğimiz konusunda hepimizi düşünmeye sevk etmektedir. Milli
Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Özdemir Berova’nın Havadis gazetesine yaptığı açıklamalar bu kahredici duruma bir
yenisini daha eklemiştir. Bu açıklamaların ülke gündemine gelmesinin ardından sendikal sorumluluğumuz gereği
sessiz kalmamız mümkün değildir.
Sayın Bakan’a hatırlatmamız gerekmektedir ki; Eğitimde temel bilimsel yaklaşım çocukların “Bilişsel Gelişim Dönemleri’ne” göre eğitim-öğretim süreçlerinin planlanması gerekliliğidir. Bakanımız eğitim kökenli olmamasına rağmen
aldığı eğitim bu bilgiyi bilmesini gerektirmektedir. Buna göre bakanın yaptığı açıklamada da dediği ancak yapmaktan
imtina ettiği gibi tam da uzmanlara danışmak gerekmektedir. Jean Piaget çağımızın en önemli psikolog ve
pedagoglarından biri olarak soyut kavramların ancak 12 yaş sonrasında anlamlandırılabileceğini ifade etmektedir.
Din, felsefe, ahlak, akıl yürütme ve değerler sistemi oluşturmaya başlama ortaokulun ikinci yarısından itibaren eğitimöğretim müfredatına girmeye başlayacak konulardır. Eğitim bilimleri açısından bakarsak zorunlu eğitim yaşındaki
çocukların okul dışında dahi olsa bu tür kurslara katılmasının Eğitim Bakanlığı tarafından bir ﬁil yasaklanması gerekmektedir. Böylece Eğitim Bakanının, yazda böyle kurslar vardır şimdi yoktur, şeklindeki; Kur’an kurslarını günlük
hayatımızda normalleştiren ve meşrulaştırmaya çalışan yaklaşımlarını reddetmemiz gerekmektedir. Kendisinin bu anlamda gazetedeki mülakatında bahsettiği “ruhlar-cinler-melekler” meselesinin sırf kutsal kitaplarda (Kur’an, İncil,
Tevrat ve Zebur) yer aldığı için ilkokullarımızda ve ortaokullarımızda yer bulması bilimsel eğitim öğretim yaklaşımları
dikkate alınırsa mümkün olmamalıdır. Bakanın bilimsel anlamda bir uzmana danışmadığı açık ve nettir.
Diğer taraftan tüm dünyada kabul ve saygı gören Mustafa Kemal Atatürk Aydınlanma Çağı ilkeleri ile modern Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelini de oluşturmuştur. Atatürk, insanlığı ileriye götürdüğünü bildiği demokratik ve sosyal ilkeler
ve devrimleriyle Kıbrıslı Türkleri de etkilemiş, günlük hayatımızı dahi doğrudan değiştirmiştir. Ülkemizde oluşturulan
tüm yasa ve kurallar bu ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Böylece en önemli ilkelerden Laiklik, Anayasa’da yer
alan önemli kurallardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Laiklik en basit anlamda din ile devlet işlerinin birbirinden
ayrılmasıdır. Eğitim-öğretim hizmetlerinin dini kurallar içerisinde yer bulması kesinlikle devletin ve Anayasa’nın ilkelerine aykırı bir durum olarak karşımıza çıkar. Milli Eğitim Yasası ise bu kurallara göre şekillenmiş tüm eğitim-öğretim
hizmetlerini Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve kontrolüne bağlamıştır. Eğitim Bakanlığı her türlü eğitim-öğretim
faaliyetini kontrol ve denetimi altında tutmalıdır. Bu anlamda ülkemizdeki varlığı ile sürekli tartışma konusu olan her
yerden mantar gibi karşımıza çıkan Kur’an kursları olayı doğrudan Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı kontrol ve şikayetle
kapatılması gereken bilim dışı ve gerici etkinliklerdir. Bu yapılanmanın doğrudan sorumlusu olan Sayın Eğitim
Bakanı’nın basına yaptığı mülakatta “haberim yok” demesi kadar abesle iştigal bir yaklaşım olamaz.
Ayrıca ilgili mülakatta Sayın Bakan’ın kamu okullarının parasız olması gerektiği ile ilgili açıklaması ciddiyetten uzak
ve sorumluluk sahibi bir kişinin yaklaşımına aykırı bir durumdur. Konunun muhatabı ve hatta icranın başında olan
insanın sorumluluğunun farkında olmaması ibret vericidir. Dahası aynı açıklamada okullarımızın tamamının yeni
eğitim-öğretim yılında okul bütçelerine kavuşacağı söylemi gerçek dışıdır ve İlköğretim Dairesine bağlı ilkokullarımızın
tamamı için geçerli değildir. Dahası okullarımızın Sayın Bakan’ın önceki açıklamalarında bahsettiği şekliyle nüfus
artışından dolayı ihtiyacı olan öğretmen ve altyapı sorunları ortadadır. Bunlarla ilgili bakanlık tarafının yaptığı
çalışmalar hatta altyapı ve öğretmen ihtiyacı için yürütülen sendikal mücadeleler bir tarafa esas çalışılması gerekenin
yeni okul projeleri olmasına rağmen bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştır. Buna rağmen yasada yeri bulunan
kıdemli A öğretmen ve B öğretmen statüsünün ilgili mülakatta bakan tarafından ve kamuoyu önünde tartışmaya
açılmasının gereksizliği gün gibi ortadadır. Üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirmeden, Eğitim Bakanı makamında
oturup kendi öğretmenlerinin 25 yıl hizmet vererek ulaştıkları kademeleri tartışma konusu yapmak sendikamız
açısından kabul edilecek bir nokta değildir.
Sonuç olarak toplumlararası görüşmelerin yoğunlaştığı, Kıbrıslı Türklerin tüm dünya ile ilişki kurmasının önünün
açılmasının an meselesi haline geldiği bir dönemde, eğitimde çözülmesi gereken yüzlerce soruna rağmen ilgili bakanın
bu sorunları görecek yeterliliğinin olmadığı bu mülakatla bir kez daha gündeme gelmiştir. Halkımızın bu yaklaşımı ve
açıklamaları değerlendirerek önümüzdeki süreçte alacağı tavırdan kuşkumuz yoktur.
Kamuoyuna saygılarımızla.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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Sayı:16-1-105

14.11.2016
AB’yi Oynayarak Gezelim

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgilendirme Oﬁsi ve KTÖS işbirliği ile "Eğitimcileri Avrupa Birliği Dersi Hakkında
Eğitmek" konulu seminer düzenleniyor. Seminer, 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 16:30-19:30 saatleri arasında, Kıbrıs
Türk Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecektir.
Seminerde, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgilendirme Oﬁsi’nin ilkokullara yönelik hazırladığı Avrupa Birliği hakkında
bilgi veren kitabın tanıtımı ve eğitimi yapılacak ve de ilgili kitap katılımcılara dağıtılacaktır.
Düzenlenecek olan eğitim seminerine katılan eğitimcilere sonrasında Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgilendirme
Oﬁsi tarafından hazırlanan katılım belgeleri verilecektir.
Yerlerimiz kısıtlı olduğundan, eğitime katılmak isteyen üyelerimizin 16 Kasım'a kadar KTÖS Sekreterliğini arayarak
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. İlk başvuran kayıt olur ilkesi uygulanacaktır. Bilgi: 2291528 - ktos.basin@gmail.com
Seminer Programı
Açılış Konuşmaları:
Andreas KETTIS
AP Kıbrıs Bilgilendirme Oﬁsi Başkanı
Şener ElCİL
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri
Fikri TOROS
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
1. Bölüm Konuşmacılar:
Ayten TEKİNAY
İlkokul Öğretmeni
Takis HADJİGEORGİOU
Avrupa Parlamentosu Milletvekili (GUE)
Kahve Arası
2. Bölüm Konuşmacı:
Nektarios NİCOLAİDES
AP Kıbrıs Bilgilendirme Oﬁsi
Sayı:16-1-106

24.11.2016

Toplumsal travmalar yaratan kendi siyasi yanlışlarını örtmek için eğitimin kullanılmasına verilecek en güzel örnek
Atatürk’ün manevi kişiliğinin arkasına saklanan 12 Eylül faşist cuntasıdır. Faşist cuntacılar 24 Kasım tarihini bir yandan
öğretmen örgütlerini kapatıp, öğretmenleri hapse atarak işkenceden geçirirken “öğretmenler günü” olarak ilan
etmişlerdir.
Adamızın kuzeyindeki kukla hükümetler ise bu günün gerçek değeri olan Atatürk’e Millet Mektepleri
Başöğretmenliği ünvanının verilerek, eğitimin ve eğitimcilerin öne çıkarılması gerçeğini yaşama geçirme yerine körü
körüne cuntanın emirlerine uymuşlardır.
Bugün bu önemli günde öğretmenliğin ve Atatürk ilkelerinin en önemli adımı olan laik, bilimsel, parasız ve
demokratik eğitimin öne çıkarılması eğitimin ve öğretmenlerin sorunlarının tartışılması gerekirken, Eğitim Bakanlığı
eli ile konu eğlenceye dönüştürülmektedir. Özellikle Eğitim Bakanlığı 18 Kasım 2016 tarihli bir genelge ile saat 11:00’de
okulların tatil edilerek çocukların evlerine gönderilmelerine ve öğretmenlerin eğlenceye gitmelerini teşvik etmektedir.
Her fırsatta okullardaki eğitim süresinin kısa olduğundan ve sendikal eylemlerin eğitimi aksattığı ile ilgili asılsız söylemlerde bulunan Eğitim Bakanlığı yetkilileri öğretmenler günü kutlaması adı altında okulları tatil ederek çocukları evlerine
göndererek neyi amaçlamaktadırlar? Üstelik sendikamızla yıllık çalışma takviminde uzlaşıp, bunu okullara yazılı olarak
duyurduktan sonra kutlama bahanesi ile okulları tatil edip, çocukları sokağa atmanın neden gerekli olduğunu Eğitim
Bakanı Sn. Özdemir Berova derhal açıklamalıdır.
Anlaşılan odur ki, AKP Hükümeti’ne şirin görünmek için Kuran Kurslarına, İlahiyat okullarına çanak tutarak laik
eğitimi yok etmeye uğraşan Eğitim Bakanlığı yetkilileri bir yandan da sahte Atatürkçü tavırlarla yaptıkları yanlışları gizlemeye çalışmaktadırlar. Sunni İslam anlayışı ile 1000 yıl önceki bedevi Arap Kültürü’nü toplumumuza dayatan AKP
hükümetinin kuklası durumundaki hükümet yetkililerini siyaset uğruna çocuklarımızın eğitim hakları ile oynamalarını
protesto eder, bu oyunlara karşı çıkmaya devam edeceğimizi tüm duyarlı kamuoyuna yeniden vurgularız.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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KTÖS Okul Öncesi Araştırma Raporu - 2017
Okul Öncesi İstatistikleri
UBP-DP Hükümeti’nin 22 Nisan 2016’da açıklamış olduğu hükümet programında “Okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılması için gerekli altyapı ve öğretmen açıklarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Okul öncesi
eğitim hizmeti veren özel ve kamu kurumları arasındaki farklılıkların giderilmesiamacıyla standardlar geliştirilecektir.
” şeklindeki ifadesi bulunmasına rağmen bu konuda gerekli çalışmayı yapmamış, öğretmen istihdamı ve alt yapı
yatırımı için bütçe ayırmamıştır.
Çağ nüfusu olmasına rağmen Eğitim Bakanlığı tarafından Yedikonuk İlkokulu’nda dört yaş sınıﬂarı kapatılmış, Beyarmudu İlkokulu’nda dört yaş ile beş yaş birleştirilmiştir.
Tüm bölgelerimizde beş yaş (anasınıf) grubu okullaşma oranı %100 olmasına rağmen, dört yaş grubunda aynı başarı
yakalanamamıştır.
Öğrenci-Sınıf-Okul Durumu
Beş yaş grubu sınıﬂarımız, Lefkoşa bölgesinde 49 şubede 899 öğrenci, Gazi Mağusa bölgesinde 40 şubede 651
öğrenci, Girne bölgesinde 31 şubede 596 öğrenci, Güzelyurt bölgesinde 18 şubede 258 öğrenci, İskele bölgesinde 19
şubede 249 öğrenciye ücretsiz eğitim hizmeti sunmaktadır. Ada genelinde beş yaş grubu öğrenci sayımız 2653’dir.
(Tablo 1)
Ana sınıﬂardan 2653 öğrenci mezun olmasına rağmen 3269 öğrenci 1. Sınıﬂara başlamaktadır. Bu anlamda beş
yaşın okullaşma oranı %100 olmasına rağmen, öğrencilerin kamusal okula gitme oranı %80’dir. %20’lik kayıp
öğrencilerin özel etütlere gönderilmesi veya okula gönderilmemesi ile açıklanabilir.
Dört yaş grubu sınıﬂarımız Lefkoşa bölgesinde 15 şubede 265 öğrenci, Gazi Mağusa bölgesinde 15 şubede 251
öğrenci, Girne bölgesinde 12 şubede 256 öğrenci, Güzelyurt bölgesinde 11 şubede 207 öğrenci ve İskele bölgesinde
5 şubede 128 öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. Ada genelinde dört yaş grubu öğrenci sayımız 1107’dır. (Tablo
2)
Bu anlamda dört yaş okullaşma ve öğrenciye ulaşım oranı Lefkoşa bölgesinde %33, Gazi Mağusa bölgesinde %49,
Girne bölgesinde %39, Güzelyurt bölgesinde %68, İskele bölgesinde ise %25’dir. Ada geneli dört yaş okullaşma oranı
%43’tür. (Tablo 2)
Anayasa’nın 59.maddesinin (1). Bendine göre “Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.” Bu maddeye rağmen dört yaş grubu okullaşma oranın %43’te kalması, kamusal eğitim hizmetinden yararlananlar ve yararlanmayanlar diye bir haksızlık yaratmıştır. Bu durum ciddi bir fırsat eşitsizliği yaratmakta ve 1581 öğrencinin dört yaş
grubu kamusal eğitimine hiç ulaşamadığını göstermektedir. Ayrıca dört yaş sınıﬂarının olduğu köylerde 4 yaşındaki
çocukların % 82,5’i okula gitmektedir. % 17,5’lik bir oranın okulu tercih etmemesinin en büyük nedeni öğretmen
yardımcıları için ailelerden istenen ücrettir.
Gazi Mağusa merkezde 300 civarı çocuk, Girne merkezde 200 civarı çocuk, İskele merkezde ise 60 civarı çocuk dört
yaş eğitim hizmetine erişememektedir. Her üç merkezde de dört yaş grubu sınıfı veya okulu bulunmamaktadır.
Sendikamız her üç merkeze de yeni okul yapılmasını talep etmektedir.
Bununla birlikte Lefkoşa merkezde 182 çocuk, dört yaş okulu veya sınıfına devam ederken, 300 civarı çocuk bu haktan yararlanamamaktadır. Güzelyurt merkezde 60 kadar çocuk dört yaş grubuna devam ederken, 60 civarı çocuk sınıf
olmadığından devam edememektedir. Alayköy’de 50, Hamitköy’de 20, Gönyeli’de 80, Haspolat’da 30, Çatalköy’de
50, Alsancak’ta 60, Gemikonağı’nda 25, Yedikonuk’ta 15, akranları dört yaş sınıﬂarına devam ederken bu haktan
yararlanamayıp, eğitimde devlet eliyle eşitsizlik yaşamaktadır.
Bir yandan çocuklar fırsat eşitsizliğinin kurbanı olurken, diğer yandan da aileler dört yaş eğitimi için etütlere milyonlarca TL harcamaktadır.
Öğretmen Yardımcılarının Durumu
Dört yaş grubu, beş yaş grubu ve özel eğitim sınıﬂarı için 2008 yılında öğretmen yardımcıları ile ilgili yasal çalışmalar
yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. Öğretmenler Yasası’nın 41. Maddesi öğretmen yardımcılarının yasal koşullarını düzenlerken, 6. maddesi de öğretmen yardımcısı kadrolarını düzenlemektedir.
100 öğretmen yardımcısı kadromuz olmasına rağmen, halen daha bu kadrolar açılmamış ve okulların ihtiyaçları
yasal olarak giderilmemiştir. Eğitim Bakanlığı sorumluluğundan kaçarken, okullarımızda eğitim-öğretim faaliyetleri
devam etmekte ve 4 yaş, 5 yaş ve özel eğitim öğrencilerinin öğretmen yardımcılarına olan ihtiyaçları daha fazla
hissedilmektedir.
Bugüne kadar okul aile birliğinin ve okul yöneticilerinin iradesi ile dört yaş sınıfı gruplarına öğretmen yardımcıları
sağlanmaya çalışılmış ve ailelerin katkısı ile işler yürümüştür.
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Okul aile birlikleri ve okul yöneticilerinin iyi niyetli yaklaşımı ile başlatılan bu süreç bazı olumsuz koşullar
doğurmuştur.
1- Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçmaya devam etmiştir.
2- 52 tane öğretmen yardımcısı okul aile birlikleri tarafından geçici istihdam edilmiştir.
3- Eğitim Bakanlığı’nın görevlendirilmesi dışında herhangi birinin okullarda çalışması yasal olmamasına rağmen, bu
kural es geçilmiştir.
4- 52 öğretmen yardımcısının 20 tanesi sosyal sigorta yatırımı yapılmamakta, bu anlamda çalışma izni ve sağlık izni
bulunmamaktadır. ( Tablo 3)
5- 52 öğretmen yardımcısının 15 tanesi asgari ücret seviyesinde maaş almaktadır.
6- Geriye kalan 35 öğretmen yardımcısı aylık 300 TL ile 900 TL arasında maaş alarak, asgari ücretin altında
çalışmaktadır.
7- 52 öğretmen yardımcısı örgütsüz, sendikasız, iş güvencesinden yoksun çalışmaktadır.
Sendikamız;
• Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan kamusal okullarda örgütsüz, sigortasız, iş güvencesiz emekçilerin
çalıştırılmasına ve emek sömürüsü yapılmasına sessiz kalmayacaktır.
• Anayasa’nın 59. Maddesine (5). bendine göre ise “Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar
zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.” Bu anlamda öğretmen yardımcıları ile ilgili ailelerden
ücret talep edilmeye devam edilemez.
• Bu sorunu ortadan kaldırmak Eğitim Bakanlığı’nın görevidir. 100 öğretmen yardımcısı kadrosunu münhal gösterip,
yasal çerçevede münhalleri doldurmalıdır.
Tablo 1:
Dört yaş şube
Lefkoşa
15
Gazi Mağusa 15
Girne
12
Güzelyurt
11
İskele
5
Toplam
58

4 yaş öğrenci sayısı
265
251
256
207
128
1107

Şube ihtiyacı
34
19
19
6
11
89

Çağ Nüfusuna Erişim
%33
%49
%39
%68
%25
%43

Tablo2:
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele

5 yaş şube
49
40
31
18
19
157

5 yaş öğrenci sayısı
899
651
596
258
249
2653

Şube ihtiyacı Çağ Nüfusuna Erişim
1
%100
1
%100
1
%100
1
%100
1
%100
5 (nüfus artışına göre)

Tablo 3: Okul Aile Birlikleri’nin Öğretmen Yardımcıları İçin Yıllık Harcama Örnekleri (2016 verileri)
Okul İsmi
Sayı
Sigorta/İhtiyat sandığı Aylık Maaş(net) Yıllık Toplam(net)
1 Çayönü-İncirli
1
Tamam
800
6000
2 Şht. Mehmet Eray
2
Yok
800
12000
3 Portakal Çiçekleri
3
Tamam
1250
28125
4 Lefkoşa Vakıf
9
Tamam
1457
104904
5 Büyükkonuk İ.
1
Yok
600
4800
6 Akdoğan Dr.F.K.
3
Tamam
750
16875
7 Tepebaşı İlk.
1
Yok
800
6000
8 Doğancı İlkokulu
1
Yok
1000
8500
9 Çayırova İlkokulu
1
Tamam
600
4800
10 Tatlısu İlkokulu
1
Tamam
700
5600
11 Tuzla Şht. Özdemir Ana 1
Tamam
800
6000
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Sayı: 17-1-15

06.03.2017

Okul toplumun küçük bir modelidir. Son yıllarda yaratılmak istenen toplum modeli okullarda şekillenecek yerde,
idarenin ihmali yüzünden toplumdaki bozulmayı okullarda bünyesine almayı başlamıştır.
Toplumdaki şiddet olayları, tecavüzler, ahlaksız tekliﬂer, uyuşturucu kullanımı saygısız davranışlar, çağdaş iletişim
araçlarının da etkisi ile okullara yansımıştır. Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu yaşanan gelişmelere kayıtsız kalıp, gerekli
önlemi almadıkları, hatta suçluları partizanca korudukları için sorunlar giderek büyümüştür. Geçmiş dönemlerde
yasalara aykırı hareket eden öğretmenler ve öğrenciler korunmuş yasalar çalıştırılmayıp, suçlular hep cezasız kalmıştır.
Mağusa Alasya İlkokulu’nda yaşanan dayak olayı bir ilk değildir. Bu olayda darp edilen öğrencinin haklı durumu ortada iken darp eden aslında “devletin elidir”. Okullarda yaşanan şiddet olaylarının üstüne gitmeyen, rehber psikolojik
hizmeti vermekten kaçan, zaman zaman darp edilen öğretmen ve öğrencilerle ilgili olaylara partizanca yaklaşan Eğitim
Bakanlığı bu olayın da temel sorumlusudur. Şiddet olaylarının üzerini örtbas etmeyi alışkanlık haline getiren Eğitim
Bakanlığı’nın bu konuda da aynı davranış içine girdiğini gözlemlemekteyiz. Şiddet olaylarını saklamak olaylarda mağdur
olan öğrencilere devlet eli ile “şiddet” uygulanmak demektir.
Bu çerçevede toplumdaki şiddet eğiliminin ortadan kaldırılmasında en büyük rolün okullara düştüğünü Eğitim
Bakanlığı’na hatırlatır, okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, öğretmen dahi
olsa, kim olursa olsun suç işleyenlerin partizanca korunmayarak yasalara uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgularız.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

62

09.03.2017
Eğitim Bakanlığının plansız, öngörüsüz ve iş bilmez tavırları okullarımızı kaosa sürüklemekten ve sorunları tekrar
yaşamaktan başka bir işe yaramamaktadır.
Eğitimde yaşanan sorunların çözümü mevcuttur. Analiz etme, alternatif üretme, diyalog kurma, barış dili kullanma,
değerlendirme yapabilme, yapıcı inisiyatif kullanma, iyi niyet, etik kurallara ve yasalara uyma sorunların çözümü için
gerekli unsurlarıdır.
KTÖS, Haziran 2016’da eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha ileriye götürülebilmesi için ve planlamanın yapılabilmesi
için kadrolar, programlar, mevzuat ve alt yapı ihtiyaçları ile ilgili eksiklikleri Eğitim Bakanlığı’na iletmiş, kamuoyu ile
paylaşmıştır. Eğitim Bakanlığı Mart 2017’ye gelmemize rağmen birçok sorunu çözümsüz bırakmış, öğretmen eksikliklerini hala tamamlamamış, okulları kendi kaderi ile baş başa bırakmıştır.
Eğitim Bakanlığı öğretmen nakil tüzüğü, MEDDKY tüzükleri, okullara bütçe tüzüğü, 100 öğretmen kadrosunun
artırılması için yapılan ve teknik komiteden geçen yasa değişikliği, özel eğitim yasası, okullara okul psikoloğu talebi,
özel eğitim öğretmeni ihtiyacı vb. gibi demokratik öneriler tozlu raﬂarda bekletirken; öğretmen A-B uygulamasını
kaldırmak, sendikacılığı yasaklamak ve okulları askeri kışla gibi yönetmek için çalışmalar yapmaktadır.
Eksik denetmen, yasadaki eksik tüzükler ve eğitim bakanının kişisel davranışları nedeniyle kamusal okullar, özel
okullar, kreşler ve dershaneler denetim, değerlendirme ve yönlendirmeden yoksun kalmıştır. Girne bölgesi ve Gönyeli
ile ilgili yeni ana ve ilkokul binaları ihtiyacını karşılayacak somut bir plan üretilmemiştir.
Eğitim Bakanlığı okulların ilkokul ve anaokul öğretmeni, öğretmen yardımcısı, özel eğitim öğretmeni, okul yöneticisi,
okul psikoloğu ve eğitim hizmetlisi ihtiyaçları görmezden gelirken; ödev, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen,
suç işleyen öğretmenleri partizanca korumaktadır.
Yaptığımız yapıcı uyarılara rağmen acil öğretmen ihtiyacı olan Canbulat İlkokulu, Maarif Anaokulu, Dipkarpaz İlkokulu
ve diğer 14 okulumuzun halen öğretmen sorun çözülmemiştir. Okullarımız 7 aydır eksik öğretmenle çalışmakta, eksiklikten doğan yük nedeniyle öğretmenlerimiz angarya çalıştırılmaktadır. Canbulat İlkokulu- Maarif Anaokulu öğrenci
velileri soruna dikkat çekmiş, fakat bakanlık yetkilileri sessiz kalarak sorunu ertelemiştir.
Sn. Berova’nın sorun çözme gibi bir niyeti olmaması, eğitim-öğretimden anlamaması, kendini yasaların üstünde
görmesi ve bununla birlikte kendisini sevk ve idare eden bir kişilik olarak tanımlaması sorunları çözümsüz
bırakmaktadır. Kimsenin diyalog kuramayacağı bir kişiliğe bürünen Sn. Berova ile eğitimde sorunların çözüleceğine
ve nitelikli bir eğitim sistemine kavuşacağımıza dair inancımız kalmadığını kamuoyu ile paylaşırız.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Öğretmen eksikliği olan okullar;
Ziyamet İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Canbulat
İlkokulu, Maarif Anaokulu, Haspolat İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Alsancak
İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu,
Erdal Abit İlkokulu.
Müdür eksikliği olan okullar;
İnönü İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Gazi İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Girne Maarif Anaokulu,
Güzelyurt Maarif Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt
İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Çamlıbel
Aysun İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Alsancak İlkokulu.
Müdür Muavini eksikliği olan okullar;
Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Vadili İlkokulu, Akdoğan Dr.F.Küçük , Arabahmet İlkokulu, Gönyeli
İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht.Hüseyin Akil İlkokulu,
Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Barış İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu,
Dikmen İlkokulu, Lapta İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Alsancak İlkokulu.
Bununla birlikte okullarımızın;
71 özel eğitim öğretmeni ve 9 tane branş derslerini verebilecek özel eğitim öğretmeni ihtiyacı,
78 rehber öğretmen ihtiyacı,
100 öğretmen yardımcısı ihtiyacı,
14 hademe ihtiyacı,
4 okul sekreteri vardır.
Eğitim Bakanlığı’nın 2 uzman öğretmen ve 9 denetmen ihtiyacı vardır.
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Sayı: 17-1-18

09.03.2017

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Ombudsman Sn. Emine Dizdarlı ve KHK Başkanı Sn. Kamil Kayral’a birer mektup
yazarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerinin görevlerini kötüye kullandığı ile ilgili ortaya koyduğu belgelerin
araştırılmasını istedi. Sn. Dizdarlı’ya gönderilen mektubun içeriğinde öğretmenlik mesleğini icra eden bazı
öğretmenlerin ciddi suçlar işlemesine rağmen, Eğitim Bakanlığı tarafından korunduğu belirtilirken, Sn. Kayral’a gönderilen mektupta Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenler Yasası’nı çiğneyerek, KHK’nın yetkilerini yasadışı bir şekilde
kullandığı ifade edildi.
Mektupların içeriği:
Sn. Emine Dizdarlı
Ombudsman
Kıbrıs Türk toplumunun içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi durum, toplumsal yaşantıdaki saygıya dayalı
ortak değerlerin süratle erozyona uğramasına neden olduğu gibi, şiddet kültürü ile suçları olağan hale getirmiştir.
Topluma yansıyan suç ve şiddet kültürü ne yazık ki, toplumsal yapının en önemli öğelerinden olan öğretmenlik
mesleğini de yakından etkilemektedir. Herhangi bir sebepten ötürü şuç işleyen öğretmenlerin yasalar gereği açığa
alınıp, disiplin ve ceza davalarının sonuçlandırılması gerekirken, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın partizanca ve adam
kayırmaya dönük tutumu yüzünden yasalar göz ardı edilmektedir.
Özellikle disiplin cezaları ile ilgili yasal süreç partizanlık ve adam kayırma anlayışı yüzünden Milli Eğitim ve Kültür
Bakanı Sn. Özdemir Berova’nın tarafından engellenmektedir.
Sizlere ekte belirttiğimiz öğretmenlerin durumları ve itham edildikleri suçlar toplumdan gizlenmektedir.
Konunun araştırılıp, idarenin yarattığı partizanlığa, adam kayırmaya dönük tutumunun açığa kavuşturulmasını,
sorumluların yargı önüne çıkarılarak, öğretmenlik mesleğinin yozlaşmasının önüne geçilmesini saygılarımla bilgilerinize
getiririm.
Saygılarımızla.
Sn. Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı;
Öğretmenler Yasası’nın 10 A(1) (D) maddesi çerçevesinde emekli olan öğretmenlerin yerine yeni atamaların yapılma
yetkisi Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilmesine rağmen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu yetkiyi yasadışı bir şekilde
kullanmaktadır.
Öğretmenler Sınav Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan bekleme listelerinde aranan nitelikte öğretmenler olmasına
rağmen, bu yetkinin yasadışı bir şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’nda gizlenerek keyﬁ bir şekilde doldurulması ile ilgili yaşanan sorunun giderilmesi konusunu saygılarımla bilgilerinize getiririm.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 17-1-21

16.03.2017

Okul ziyaretlerinde okul sorunları, öğretmen eksiklikleri, okullarımıza bütçe talebi, yeni eğitim programları ve ders
kitapları, MEDDYK Yasası, Öğretmenler Yasası'ndan doğan ödev, hak ve sorumluluklar, taslak olarak hazırladığımız
tüzükler, Kıbrıs Sorunu ve gündemdeki sorunlar tartışılıyor.
Bu çerçevede KTÖS, Çamlıbel İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Y. Boğaziçi İlkokulu, Alasya İlkokulu, Barış
İlkokulu, Atatürk Maarif Anaokulu, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Yenicami Anaokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer
Anaokulu'nu okul ziyaretleri kapsamında ziyaret ederek sorunları yerinde gözlemledi.
Okul ziyaretlerimiz belirlenmiş program çerçevesinde devam edecektir.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 17-1-22

22.03.2017

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova yaptığımız tüm uyarılara rağmen yasaları çiğnemeye ve devleti
zarara uğratmaya devam etmektedir. Özellikle uyuşturucu zanlısı olan öğretmene dönük olarak ortaya koyduğu icraat
tam bir skandaldır.
Konu ile ilgili bir yandan yasal haklarımız çerçevesinde, görevini kötüye kullanan ve yasaları çiğneyen Eğitim ve
Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova’ya karşı hukuksal girişim başlatma çalışmalarına devam ederken, diğer yandan devleti uğrattığı maddi zarar dolayısı ile Sayıştaylık’a ihbarda bulunmayı bir görev bilmekteyiz. “Sevk ve idare bendedir”
deyip kendini yasaların üzerinde gören kişiye göre hareket eden, partizanlığı, adam kayırmayı alışkanlık haline getiren
Sn. Özdemir Berova yaptığı açıklamalarla da toplumu yanıltmayı hedef seçmiştir. Hiç kimse yasaların üzerinde değildir
ve yasalara saygılı olmak zorundadır.
Ekte sunulan mektupla Sayıştaylık’ın olaya müdahil olmasını talep etmekte ve sonuç alıncaya kadar mücadelemizi
devam ettirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamaktayız.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayıştay Başkanı Osman Korahan’a yazılmış resmi mektup.
Sn. Osman Korahan
Sayıştay Başkanı;
Ozanköy Osman Türkay Anaokulu öğretmeni ….………… …………… 16 Aralık 2016 tarihinde uyuşturucu tasarrufu
kullanımı ve alışverişi ile ilgili olarak polis tarafından tutuklanmış ve 21 Aralık 2016 tarihinde mahkeme huzuruna
çıkarılıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Zanlının kamu görevlisi bir öğretmen olması nedeni ile Milli
Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova tarafından Öğretmenler Yasası’nın 87. Maddesi çerçevesinde görevden
uzaklaştırılması gerekirken, hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır.
Eğitim Bakanlığı bu öğretmenle ilgili disiplin işlemi başlatmayıp, görevden uzaklaştırmadığı gibi 21 Aralık 2016 tarihinden 23 Şubat 2017 tarihine kadar görevli olduğu okula gitmeyerek ikinci bir disiplin suçu işlemesine çanak
tutmuştur. Zanlı öğretmenin okula gitmediği bu süre içinde maaşını almasına ise Eğitim Bakanlığı tarafından göz
yumulmuştur. Zanlıya Bakanlar Kurulu’nun 23 Şubat 2017 tarihli ve (H.K-1) 461-2017 sayılı kararı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans yapması için 16 Şubat-16 Haziran 2017 tarihleri arasında ödeneksiz izin verilmiştir.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova’nın yasaları hiçe sayan ve suçluları koruyan uygulamalarını
öğretmenlik mesleğinin onuruna yakıştırmıyoruz. Konuyla ilgili her türlü demokratik ve hukuki eylem hakkımızı
kullanırken, hiçbir gerekçe ortaya konmadan 21 Aralık 2016 ve 23 Şubat 2017 tarihleri arasında görev yerine gitmeyen
bu öğretmene maaş ödeyerek devleti zarara uğratan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova hakkında
gereken soruşturmanın yapılmasını saygılarımla bilgilerinize getiririm.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 17-1-23

26.03.2017

Yasalara uymayıp, hakkında ceza davası açılan veya disiplin suçu işlemeyi alışkanlık haline getirenleri koruma altına
alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova açıklama yaparak bizim dayanıksız suçlama yaptığımız iddiasında
bulunmaktadır.
Ortaya koyduğumuz yasal gerekçeleri ve sunduğumuz resmi belgeleri görmezden gelen Sn. Berova’nın öğretmenlik
mesleğinin onuru ve saygınlığı ile daha fazla oynamasına izin vermeyeceğiz. Sn. Bakan’ın siyaset yapma adına yalana
başvurması ise daha da vahim bir olaydır. Özellikle de doktor olan Sn. Berova’nın toplumun gözünü boyamak için
yalana başvurması hekimlik mesleğini temsil eden örgütlerin üzerine gitmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz. Bu
konuda Tabipler Birliği başta olmak üzere hekim örgütlerinin siyaset adına bir doktorun yalana başvurmasını kabul
etmeyeceklerine olan inancımız tamdır. Bu çerçevede kamuoyu önünde Sn. Özdemir Berova’ya tekrar soruyoruz.
1- 16 Aralık’ta polis tarafından uyuşturucu kullanmak ve alışverişinde bulunmakla ilgili yakalanıp 21 Aralık’ta
mahkeme huzuruna çıkarılan öğretmenin bu tarihten itibaren görevli olduğu okula gitmeyip, maaşını aldığı buna da
sizin göz yumup, devleti zarara uğrattığınız yalan mı?
2- 21 Aralık, 23 Şubat’a kadar izinsiz ve özürsüz okula gitmeyen bu öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 85. (5) a
maddesi gereği ikinci bir suç işlemesine göç yumduğunuz yalan mı?
3- 21 Aralık’ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 87.maddesi
gereği görevden uzaklaştırılması gerekirken, konu ile ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’na tek satır yazı yazmadığınız ve
sendikamızla istişare etmediğiniz yalan mı?
4- Zanlı öğretmeni görevden uzaklaştırma yerine yasaları çiğneyerek 23 Şubat’ta (HK-1) 461-201 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16 Haziran’a kadar ödeneksiz izne çıkardığınız yalan mı?
5- Öğrencilerine tacizde bulunan öğretmenleri ve şiddet kullanan öğretmeni yasa gereği görevden uzaklaştırıp,
haklarında ceza davası olmasına rağmen disiplin soruşturması açtırıp, Kamu Hizmeti Komisyonu’na yollarken bu
öğretmenle ilgili ceza davası var, soruşturma açamam mazeretini üretmeniz yalan mı?
Yukarıda sıraladığımız sorulara cevap verecek yanıtınız yoktur. Bilmelisiniz ki, öğretmenliğin onurunu ve saygınlığını
sizin siyasi ihtiraslarınıza kurban etmeyeceğiz. Üzüldüğümüz konu ise bir hekimin siyasi ihtiras uğruna yasaları
çiğnemesi ve yalana başvurmasıdır.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 17-1-25

30.03.2017

Kıbrıs Sorunu’na federal temelde çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin “Enosis Anma Etkinliği” nedeniyle kesintiye
uğramasının ardından önemli bir aşamanın eşiğine gelinmiştir.
2 Nisan Pazar günü iki toplum lideri arasında yapılacak olan sosyal buluşma, görüşmelerin tekrardan başlamasının
ilk aşaması olacaktır. Birleşmiş Milletler’in arabulucuğunda iki lider tarafından Kıbrıs Sorunu’nun özü görüşülmüş ve
önemli uzlaşılara onay verilmiştir. Şu anda başlayacak görüşmelerde ise geriye kalan uzlaşılmayan konularda mutabakat aranacaktır. Uzlaşılmayan konularla ilgili fırsat penceresi Haziran ayı ortalarına kadar açıktır. Görüleceği üzere,
önümüzde iki kritik ay vardır ki iki liderin bu süreci, en iyi şekilde değerlendirmesi temel beklentimizdir. Bu sürecin,
iyi değerlendirilmeyerek harcanması hem Kıbrıs için hem de bölgemiz açısından sıcak gelişmelere fırsat yaratan potansiyel bir tehlike içermektedir. Ülkemiz çevresinde paylaşım kavgasının ve başta Türkiye ile İsrail olmak üzere Kıbrıs’ın
doğal kaynaklarına yönelik talebin sıcak bir çatışmayı bünyesinde barındırdığı açıktır.
Bu çerçevede iki lidere temel çağrımız “Başlayın ve Kıbrıslılar’ın çıkarları temelinde bitirin” olaraktır. 2 Nisan Pazar
günü Ledra Palas Otel’de gerçekleşecek olan yemek nedeniyle, adamızın her iki yanında birleşme ve çözüm isteyen
tüm yurtseverleri saat 19:00’da ara bölgedeki Ledra Palas Otel önünde buluşmaya davet ederiz.
Saygılarımızla.
İki Toplumlu Barış İnisiyatiﬁ adına;
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 17-1-23

26.03.2017

sayı:17-1-26

3 Nisan 2017

Basın Açıklaması
1974’ten sonra adamızın kuzeyinde kurdurulan siyasi rejimin başında oturanlar, kendi yasalarına bile uymayarak,
partizanlık ve adam kayırmanın en güzel örneklerini vermektedirler.
Yaşadığımız kaos ortamı aslında idarede olanların kendilerini yasaların üzerinde görmelerinin bir sonucudur. Buna
en güzel örnek Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova’nın “Ben seçilmiş bakanım sevk ve idare bendedir”
diyerek ortaya koyduğu yasadışı icraatlardır. Özellikle 16 Aralık 2016 tarihinde uyuşturucu kullanmak, tasarrufunda
bulundurmak ve ticaretini yapmakla ilgili tutuklanan bir öğretmenle ilgili ortaya koyduğu icraat tam bir rezalettir.
Bu konuda aşağıdaki soruları Sn. Özdemir Berova’ya yönelttiğimiz halde cevap alamadık. Buradan aynı soruları
tekrardan sormak isteriz;
116 Aralık’ta polis tarafından uyuşturucu kullanmak ve alışverişinde bulunmakla ilgili yakalanıp 21 Aralık’ta
mahkeme huzuruna çıkarılan öğretmenin bu tarihten itibaren görevli olduğu okula gitmeyip, maaşını aldığı buna da
sizin göz yumup, devleti zarara uğrattığınız yalan mı?
221 Aralık, 23 Şubat’a kadar izinsiz ve özürsüz okula gitmeyen bu öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 85. (5)
a maddesi gereği ikinci bir suç işlemesine göç yumduğunuz yalan mı?
321 Aralık’ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 87.maddesi
gereği görevden uzaklaştırılması gerekirken, konu ile ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’na tek satır yazı yazmadığınız ve
sendikamızla istişare etmediğiniz yalan mı?
4Zanlı öğretmeni görevden uzaklaştırma yerine yasaları çiğneyerek 23 Şubat’ta (HK-1) 461-201 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile 16 Haziran’a kadar ödeneksiz izne çıkardığınız yalan mı?
5Öğrencilerine tacizde bulunan öğretmenleri ve şiddet kullanan öğretmeni yasa gereği görevden uzaklaştırıp,
haklarında ceza davası olmasına rağmen disiplin soruşturması açtırıp, Kamu Hizmeti Komisyonu’na yollarken bu
öğretmenle ilgili “ceza davası var, soruşturma açamam” mazeretini üretmeniz yalan mı?
Sn. Berova yasaları açıkça çiğnemekte ve olaya sessiz kalarak unutturmaya çalışmaktadır. Biz yasalar çerçevesinde
Sayıştaylık’a, Kamu Hizmeti Komisyonu’na ve Ombudsman’a gerekli bilgi ve şikayetleri yaparken, bugün de partizanlık
ve adam kayırma adına yasaları açıkça çiğneyip, çifte standart yaratan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir
Berova’yı mahkeme huzurunda hesap vermek için dava ediyoruz.
Saygılarımızla.

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:17-1-27

05.04.2017

Yaşadığımız ülkede Bakan ve Milletvekili dahil her kim olursa olsun, kimsenin yasaların üstünde olmadığını
hatırlatırız. Maalesef adanın kuzeyinde yaratılan saadet zinciri içerisinde Sn. Berova kendisini yasaların üstünde
görmekte ve bu yönde adımlar atmaktan çekinmemektedir.
200’den fazla öğrencisi olan okullara bir sekreter verilmesi gerekirken, Sn. Berova bazı okullara ikinci sekreteri göndermeye başlamıştır. Okullarımız öğretmen, hademe beklerken okullara fazladan sekreter gönderilmesinin nedeninin
anlaşılacak bir tarafı yoktur.
Girne’deki öğrenci sayıları bazı okullarda sınıf başına 40 civarına ulaşmıştır. Yasalara göre bir sınıfa 35 öğrenci
düşmesi bile çağ dışı iken, Sn. Berova’nın 40 öğrencilik sınıﬂarı görmezden gelmesi ve öğretmen göndermemesi
yasalara aykırıdır.
Öğretmenler Yasası’nın 10 A(1) (D) maddesi çerçevesinde emekli olan öğretmenlerin yerine yeni atamaların yapılma
yetkisinin Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilmesine rağmen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu yetkiyi yasadışı bir
şekilde kullanmaktadır.
Yöntemleri ile diğer taraftan Sn. Berova görevden alınan öğretmenlerin yerine halen daha okullara öğretmen göndermeyerek yine yasalara aykırı hareket etmektedir.
Tutuklanan, gözaltında 3 gün geçiren ve ağır cezada davası süren zanlı bir öğretmeni görevden uzaklaştırma yerine
yasaları çiğneyerek 23 Şubat’ta (HK-1) 461-201 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16 Haziran’a kadar ödeneksiz izne
çıkarmıştır.
Disiplin cezaları ile ilgili yasal süreç partizanlık ve adam kayırma anlayışı yüzünden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn.
Özdemir Berova tarafından engellenmektedir.
Sn. Berova yasa ve tüzükler hazırlanırken, iki öğretmen sendikası ile birlikte yapılan Teknik Kurul’u askıya almış ve
yasaları keyﬁ bir biçimde hazırlamaya ve uygulamaya başlamıştır.
Sendikamızın bakanlık yetkilileri, uzmanları ve hukukçuları ile birlikte çalışılarak hazırlanan “Öğretmenlerin Yer
Değiştirmesi Tüzüğü” çalışması hiçbir açıklama yapılmaksızın ileriye götürülmemiş ve yasallaşması engellenmiştir.
Mevcut yer değiştirme tüzüğüne göre “nakil tercih başvuruları Nisan ayı içerisinde yapılır” maddesine rağmen
başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerin dilekçeleri Sn. Berova’nın emri ile yasaya, tüzüğe ve hatta anayasaya
aykırı bir şekilde kabul edilmemektedir.
Sendikamız, bu keyﬁliklere ve usulsüzlüklere karşı sessiz kalmamaya, sevk ve idare bendedir şeklindeki diktatör
anlayışın üzerinde gitmeye devam edecektir. Öğretmenliğin onuru ve saygınlığı Sn. Berova’nın siyasi ihtiraslarına kurban edilemez.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel sekreteri

Sayı:17-1-28

10.04.2017

Eğitim gibi toplumun genelini ilgilendiren bir konuyu bile eğitimden anlamayan, planlama ve öngörü yapmayı
bilmeyen Özdemir Berova’ya teslim eden anlayış, sorunların artmasının temel nedenidir.
Okulların tatile girmesine iki aylık bir süre kalmasına rağmen, ana ve ilkokullarımızda toplamda eksik 20 müdür, 23
müdür muavini ve 18 öğretmeni bile görmezden gelip, “eksik öğretmen yoktur” diye açıklama yapan Eğitim Bakanlığı
zanlı durumda olup, yasa gereği açığa alınan öğretmenlerin yerine bile öğretmen atamamaktadır. Bir yandan kendi
yandaşlarını partizanca koruyup, hakkında ceza davası bulunan uyuşturucu kullanmak ve alışverişinde bulunan
öğretmeni açığa almazken, diğer yandan ise Alasya İlkokulu’nda darp yüzünden açığa aldığı öğretmenin yerine
öğretmen vermemektedir. Konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen, atama yapmayan Eğitim Bakanlığı bizi
eylem yapma noktasına getirmiştir.
Bu çerçevede görevden uzaklaştırılan öğretmen yerine öğretmen verilmesi için 11 Nisan Salı günü 11:00-12:40
saatleri arasında Alasya İlkokulu’nda uyarı grevi yapılacak saat 11:00’de eylem yerinde basın açıklaması
gerçekleşecektir.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel sekreteri
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Sayı: 15-1-70

10.07.2015
Eleştirel ve bilimsel eğitimden yana taraf olunuz!

Türkiye’de AKP’nin devlet organlarını ele geçirmesi ile birlikte daha bir görünür olan din işlerinin devlet işlerine
hükmetmesi anlayışı adamızın kuzeyinde de hayat bulmaya başladı.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki işbirlikçi siyasetçilerin boyun eğdiği eğitimi dini kurallara göre biçimlendirme anlayışı İlahiyat
Koleji ile kurumsal temelini sağlamlaştırırken, tek bir inanç tek bir mezhebe göre zorunlu din eğitimi, toplumun din
algısını değiştirmeye yönelik inanç istismarı, derneklerin gericilik faaliyetleri ve Kur’an kursları buzdağının görünmeyen
kısmını oluşturmaktadır.
Çocukların ekonomik, siyasi ve dinsel olarak sömürülmesi çocuk hakları ihlalidir.
Çok inançlılık ilkesi çiğnenerek okullarda verilen zorunlu din derslerini yeterli görmeyen gerici kesimler çocuklarımızı
Kur’an kurslarına yönlendirerek siyasi menfaat peşinde koşmaktadır.
Kur’an kurslarına 2012 yılında 2000 öğrenci katılırken, bu yıl bu sayının 5000’e çıkması bilimsel eğitimden
uzaklaştığımızın ve tek tipçi gerici eğitimin tuzağında olduğumuzun bir göstergesidir.
Çocukların ekonomik, siyasi ve dinsel olarak sömürülmesi çocuk hakları ihlali ve çocuk istismarıdır. Çocukların olgunluk çağına gelmeden, oyun oynayıp, dinlenecekleri yaz tatillerinde Kur’an kurslarına yönlendirilmeleri eğitim
pedagojisi açısından da olumsuz etkileri olacaktır. Çocuklar yaz tatilinde aileleri ile zaman geçirmeli ve oyun
oynamalıdırlar. Çocukların kültürünü, gelenek ve göreneklerini öğrenmesi en sağlıklı olarak ailesi ile geçirdiği zamanla
sağlanır. Kültürel değerler, inançlar görerek, yaşayarak öğrenilir. Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlıklı aile yapısına sahip hiçbir
ailenin kültürü öğretmek için, dini eğitime ihtiyacı yoktur.
Çocukların kendi bilinçli tercihleri olduğu masalına inanmıyoruz.
Kur’an kurslarına gitmek çocukların kendi bilinçli tercihleri olduğu masalına inanmıyoruz. Hepimiz ebeveyniz ve
soyut işlemler döneminden haberimiz vardır. Özellikle kız çocukları din olgusunu anlamadan ve kendi kararları
olmadığı halde ailelerinin aldıkları kararla bu kurslara başlarını örterek katılmaktadır. Bu konuda kendini yeterince
ifade edemeyen çocuklar yerine yetişkinler karar vermektedir. Bu çocuklar yerine alınan kararlar ciddi bir çocuk hakları
ihlalidir. Çocuklar ve gençler olgunlaştıkça kendi inançlarına kendileri karar verebilir.
Eğitim programı düzenlenirken çocuğun gelişim yaşı göz önüne alınmalıdır.12 yaşına kadar çocuklarımız soyut
kavramları algılayamazlar ve içselleştiremezler. Bu yaşlara kadar verilen her türlü din eğitimi öğrenme ile sonuçlanmaz.
Dini kavramlar çocuklar için anlaşılmaz ve soyut kavramlardır. Bu nedenle bunlar küçük yaştaki çocuklarda çeşitli
kalıcı korkular oluşmasına, kişilik bozukluklarına yol açar ve gerçek dünya ile bağlarını koparır. 12 yaşından sonra
okullarda seçmeli derslerle, dinler kültürü verilerek dünyadaki bütün dinler ve kültürler tanıtılabilir. Daha sonra 18
yaşına gelen bireyler kendi iradeleriyle kendi bireysel değrlerini ve inançlarını sağlıklı bir şekilde oluşturacaklardır. Bu
sağlıklı sürece dışarıdan müdahale etmek gelecekteki sağlıklı bir toplum yetiştirmek hedeﬁni dinamitlemek demektir.
Eğitim Bakanlığı çocuk istismarlarından sorumludur.
Din eğitimi adı altında Kur’an kurslarında öğretilenleri ve bu bilgileri çocuklara verenleri denetleme gereği bile duymayan Eğitim Bakanlığı bu çocuk hakları ihlalinden ve yaşanan çocuk istismarlarından sorumludur.
Gerici faaliyetlerin karşısında, bilimsel eğitime taraf olacağız.
Sendikamız okullarda, camilerde, ışık evlerinde, her nerede olursa olsun ilkokul çocuklarına din eğitimi adı altında
verilen gerici faaliyetlerin karşısındadır. Her türlü eğitimin okulda verilebileceğini, çocukların olgunluk çağına geldiği
zaman, talep olması halinde, çok inançlılık ilkesi temelinde, herkesin inancına eşit din eğitimin okullarda
seçilebileceğinin mümkün olduğunu hatırlatır, Eğitim Bakanlığı’nı gerici faaliyetler göz yumduğu için protesto ediyoruz.
Her eğitimciyi, her ebeveyni, duyarlı örgüt ve siyasi partileri bu faaliyetlerin karşısında olmaya, demokratik, eşit,
bilimsel, her türlü ayrımcılığının karşısında duran, çocuk haklarına duyarlı, bilimsel ve eleştirel düşüncenin önünü
açan eğitimden yana taraf olmaya çağırırız.
Semen Saygun
KTÖS Başkanı
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sayı:15-1-79

18.08.2015

CTP-UBP Hükümeti yetkililerinin icraatlarından, hükümetin başının haberdar olmadığı ve her bakanın hükümet
programını dikkate almadan hareket ettiklerini gözlemlemekteyiz.
Özellikle geçmişi birçok olumsuz icraatlarla dolu, toplumsal değil bireysel çıkarları ön plana çıkaran Eğitim Bakanı
Sn. Kemal Dürüst başına buyruk hareket etmeye devam etmektedir. Tek derdi koltuk ve siyasi çıkar olan Kemal Dürüst
her nedense hiç kimseye haber vermeden gizli gizli Ankara’ya gitmiştir. Hükümet programında yer alan Kolej giriş
sınavlarının kaldırılması, YÖDAK Yasası, okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, çok programlı liseler, Denetleme
Değerlendirme Kurulu’nun problemli yasasının düzenlenmesi gibi konular dururken aniden Ankara’ya çıkarma yaparak
YÖK Başkanı, T.C. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve T.C. Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile buluşması çok düşündürücüdür.
Aldığımız bilgilere göre Sn. Kemal Dürüst bu ziyaretinde:
1. Atatürk Öğretmen Akademisi’nin bir fakülteye dönüştürülerek bir üniversiteye bağlanması talebini YÖK’e
aktaracağı;
2. Mağusa’ya ‘’Lala Mustafa Paşa’’ adı altında bir ilahiyat koleji daha açmayı planladığı;
konularından T.C. yetkililerinden yardım talep edeceği konuşulmaktadır.
Anlaşılan odur ki Başbakan Sn. Ömer Kalyoncu’nun ve bakanlar kurulunun bilgisi olmadan yapılan bu girişimler Sn.
Kemal Dürüst’ün eski alışkanlıklarını devam ettirdiğini göstermektedir. Konu ile ilgili Sn. Kalyoncu başbakan olarak
topluma bilgi vermeli ve Sn. Kemal Dürüst’ün Ankara’da ne dolaplar çevirdiğini ortaya koymalıdır.
Konunun takipçisi olacağımızı vurgular Başbakan Sn. Ömer Kalyoncu’yu derhal açıklama yapmaya davet ederiz.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 16-1-108

28.11.2016

Türkiye’yi bedevi kültürü ile yetiştirip şeyhler, dervişler, meczuplar, tarikatlar ülkesi haline getirmek için büyük
uğraşlar veren AKP hükümeti kuzey Kıbrıs’a da el atmış görünmektedir.
Önceleri imam yetiştirme bahanesi ile laik eğitim sistemi içinde okul açmaya gidenler, kaynağı belirsiz paralarla
Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni hayata geçirerek, siyasi kadrolar yaratma hedeﬂerini açık açık ortaya koymaktadırlar.
Bugün laik Türkiye’yi kara çarşafa dolayan bu zihniyet, maalesef adamızın kuzeyindeki işbirlikçileri sayesinde “şeriat
isteklerini” açık açık ifade etmektedir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Sorunu’nun çözümü görüşmelerinin devam ettiği bir
dönemde adamıza yaptığı ani ziyarette ortaya koydukları çok çarpıcıdır. Bir yandan TC Cumhurbaşkanı’nın
Başdanışmanı Yiğit Bulut’un açıklamalarını tamamlayan bir şekilde Sn. Çavuşoğlu’nun Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni
ziyaret etmesi ve okulda namaz kılarak siyasi açıklama yapması hedeﬂerinin ne olduğunu göstermektedir. Camiler
dururken, okulda namaz kılınması, UBP-DP hükümeti yetkililerinin ve özellikle Eğitim Bakanı’nın haberi bile olmadan
“bu okul yetersiz kalıyor 5 tane daha imam hatip okuluna ihtiyaç var” diye açıklama yapması buradaki yöneticilerin
TC’nin kuklası olduklarının ispatıdır. Yapılan seçimlerde ortaya çıkan siyasi iradenin hiçbir geçerliliği olmadığının ve
Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin hiçe sayıldığının göstergesidir. Yine aynı açıklamalarda “İngiliz anlayışı ile bu şekilde
karşı çıkıldığı” ile ilgili söylem aslında “Kıbrıs Türk yargı sisteminin” hedefe alındığını ve yargının verdiği kararların
hiçbir önemi olmadığı anlatılmak istenmektedir.
Görüleceği üzere “Hala Sultan İlahiyat Koleji” sözde Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okul olup, kaynağı belirsiz paralarla
beslenen kökü dışarda olan bir okuldur. Bu okulun temel hedeﬁ Sunni İslam öğretisi üzerinden öğrenci yetiştirerek,
AKP modeli İslamcı kadrolar yetiştirerek siyasette etkin olmaktır. Laik eğitim sisteminde hiç kimsenin dini inancını,
ibadetini öğrenmesinde engel olunmadığı bilindiği halde “dinini öğrenmek isteyenlere engel” oluyor söylemi ise
tamamen yaygaradan öte bir anlam taşımamaktadır.
Sn. Çavuşoğlu bir yanda açıklamaları ile Kıbrıs’ta federal çözümü desteklediğini ifade ederken diğer yandan ise,
Kıbrıs Türk laik eğitim sistemini ve Kıbrıs Türk yargı sistemini değiştirme, Türkiye’ye entegre gayreti içindedir. Bu da
devam eden görüşme sürecindeki Türkiye’nin samimiyetsizliği ortaya koyarken, bizleri yönettiğini söyleyenlerin ve
sessiz kalan siyasi partilerin de Türkiye’nin kuklası olduklarını ispat etmektedir. Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk toplumunun
varoluş kavgasında onbaşılarla çok uğraştık. Ülkemizi şeyhler, dervişler, meczuplar, tarikatlar ülkesine dönüştürmek
isteyen imamın ordusunun çavuşunun oğlu bizi korkutamaz.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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16.06.2016
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ
EĞİTİM SİSTEMİMİZ TAHAKKÜMDEN KURTARILMALIDIR
Aylarca devlet okullarının sorunsuz açılması için mücadele ediyoruz. Sendikalarımız Eğitim Bakanlığı ile birçok
görüşme yapmakta, yazılı-sözlü birçok öneri yaparak, günlerce çalışmalara katılmaktadır. .
Maalesef iki sendikamızın katkılarını, öğretmenlerin görünür-görünmez emeğini hiçleştirmek için yoğun bir çaba
ve karalama ile karşı karşıyayız. Bunca çabaya rağmen maalesef yüzlerce sorun içerisinde cebelleşen öğretmenlerimiz
ve devlet okulları her eğitim yılına yüzlerce sorunla birlikte başlatılmaktadır.
Bilimsel, demokratik, laik, parasız ve nitelikli kamusal eğitimden vazgeçilmiştir. TC’den ithal edilen eğitim sistemi
dünyanın en başarısız, gerici, sorunlu eğitim sistemleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde eğitim gerici ﬁgürlerle
donatılmış, parayla satın alınan bir mala çevrilmiştir. Seçmeci-Elemeci sınav modelleri ile eğitimi, kültürü günümüzde
sadece ayrıcalıklı aileler satın alabilmektedir. Ayrılıkçı, ırkçı, cinsiyetçi, gerici bir eğitim sistemi TC’den ithal edilmiştir.
Dindar, kindar, itaatkâr nesiller yetiştirilmek için cami, külliye, tarikat yurtları yapımı hızla devam ettirilmekte; spor,
kültür etkinlikleri tamamen TC kontrolüne geçecek şekilde “Koordinasyon Oﬁsine” bağlanmaktadır. Devlet okulları
bilinçli olarak ﬁnanse edilmemektedir. Yıkılma tehlikesi altında 1974’ten kalma bina, sıra, sandalye, depo, su boruları,
tuvalet, sorunlu elektriğe sahip onlarca okul halkın çocuklarına eğitim vermeye çalışmaktadır.
Asimilasyoncu, entegrasyoncu nüfus politikaları gereği olarak birçok okulda sınıf yapımından dolayı oyun alanı
kalmamıştır. Kasıtlı olarak öğretmen fazlalığı var politikaları estirerek her yıl onlarca okul müdürsüz, muavinsiz,
öğretmensiz, atölye-bölüm şefsiz, hademesiz, sekretersiz eğitim yılını tamamlar duruma getirilmiştir. Öğretmen,
eğitim sorunları altında ezilmektedir. Çift kadro uygulaması, düşük maaş, sosyal şartlara sahip çalıştırılmakta ve hiçbir
destek görmeden eğitim vermesi beklenmektedir. Öğretmenler geçim derdine sokulmuş, moral motivasyonu
düşürülmüş, Göç Yasasına mahkûm edilmiş, beceriksiz politikalarla eğitime sürekli siyasetin müdahaleleri ile
öğretmenlik mesleğinden soğutulmaya çalışılmaktadırlar.
• Eğitim Bakanlığı tahakküm altındadır: Kıbrıs Türk Eğitim sistemi çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, parasız ve kamusal bir nitelikte kurgulanmıştır. Anayasa ve yasalarımız da bu yönde tanımlar yapmaktadır. Oysa bugün misyonerlik
faaliyetleri gereği eğitim, gerici bir hale getirilmiştir. Eğitim Bakanlığı TC Elçiliğinin 3. sınıf eğitim müşavirleri ile işbirliği
yaparak bazı bürokratlar tarafından yönetilmeye çalışılmaktadır. Eğitim bakanlığı TC’den misyonerlik için gönderilen
kadrolar ve TC Elçiliğinin Eğitim Müşavirleri tarafından işgal edilmiştir.
• Öğrencilere Destekleme, ve Yönlendirme Yapılamamaktadır: Kolej Sınavları, YGS, GCE, A Level, gibi seçmeci-elemeci sınavları kazanmak artık zengin ailelerin parasal gücüne bağlı hale getirilmiştir. Eğitimde sınıfsal olarak ciddi
bir eşitsizlik oluşmuştur.Öğrencilerin süreç içerisindeki başarılarının değerlendirerek, başarılı oldukları alana yönlendirme yapan bir eğitim sistemi yerine, çocuklarımız seçmeci-elemeci sınavlarla elenip istediği okula gidememekte
ve dershanelere mahkûm edilmektedir.Hiçbir şekilde desteklenmeyen çocuklarımız her yıl Bakanlar Kurulu kararları
ile siyaseten geçirilerek üniversitelerin müşterisi durumuna getirilmektedir. Adalet ve hakkaniyet değerleri törpülenmektedir. Geleceğin en önemli kaynağı gençlik işsizliğe itilerek plansızca heba edilmektedir.
• Eğitim, Üretimden, Gerçeklikten Koparılmıştır; Aktif, Yaratıcı, Sorgulayan, Demokrat Bireyler Yetiştirme
Amacından Saptırılmıştır: Öğrenciler amaçsız ve hedefsiz hale getirilmiştir. Okullar, öğrenciler yönsüz, hedefsiz
bırakılmış, hiçbir şekilde geleceğe doğru hazırlanmamaktadırlar. Öğrenciler adeta çocukluk özelliklerini kaybeder durumuna getirilmişlerdir. Hiçbir kazanım ve gelecek hedeﬁ gözetilmeden, ezberci sistem içinde tutulan çocuklarımız
harcanmaktadır. Gençler mutsuzluğa, işsizliğe ve çaresizliğe itilmekte, sorsun çözemez, dayatma bir eğitime maruz
bırakılmaktadır. Eğitimin esas amaç ve hedefti olan nitelikli, meslek sahibi, mutlu birey yetiştirmekten saptırılmıştır.
• Irkçı, Şöven, Dinci, Cinsiyetçi, Gerici Gençlik Yetiştirilmektedir: TC ile paralel götürülmeye çalışılan eğitim
müfredatlarının içeriği, yerel olmaktan çıkartılmış, üretimi desteklemeyen bir yapıya kavuşturulmuş ve de gittikçe
muhafazakârlaştırılarak Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin amacını değiştirmiştir. Uzun vadede ikili eğitim sistemini yaratacak olan ilahiyat okulunun açılması Kıbrıs Türk eğitimine, toplumuna çok büyük zarar verecektir. AKP dizaynı eğitimde
öğrencilerin hedef belirsizliği ve program kargaşası ciddi bir sorun olarak eğitim sistemini etkilemektedir. AKP’nin
ideolojik projesi, kindar, muhafazakâr, dindar, itaatkâr bir nesil için eğitim yeniden şekillendirilmiştir. Öğretmen ve
öğrenciler ciddi anlamda bu sistemin ﬁgüranı olmaya zorlanmaktadır.
• TC’li Öğretmen İstihdamları Kanayan Yaradır: Master, Doktora, Lisans düzeyinde binlerce işsiz ve iyi yetişmiş
öğretmen adayı ülkemizde varken yüzlerce aynı branştan TC’li öğretmenin istihdam edilmesi eğitim sistemimizi, gençleri heba etmeden başka bir şey değildir. İdeolojik ve asimilasyoncu bu anlayışın okullarımızdaki çalışmalar çatışma
noktasına gelmiştir. Özellikle din öğretmenleri gittikçe okullara hakim olmaya çalışmaktadır.
• Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü Düşürülmüştür: Öğretmenin statüsü düşürülmüştür; siyasi amaçlı şaibeli geçici
öğretmen alımları yapılmaktadır. Aynı işi yapan ve farklı maaş ve özlük hakları altında çalıştırılan öğretmenlerimiz
arasında adalet bozulmuştur. TC’deki öğretmenlerden daha düşük maaşla çalıştırılmaktadırlar. Binlerce kilometre
kat eden, lojmanı olmayan, farklı yasalara tabii tutulan, farklı ve düşük maaş alan, yolluğu olmayan, mesleğinde
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desteklenmeyen öğretmenlerin eğitimdeki moral ve motivasyonu oldukça azaltılmıştır. Öğretmenler sürekli
aşağılanmakta, sistemin suçlusu gibi gösterilmekte, hakları budanmaktadır. Sürekli öğretmenin alanına siyaseten
çizmelerle girilmektedir.
• Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı Bitirilmiş, Fırsat Eşitsizliği Üst Noktadadır: Eğitim paralı hale getirilmiştir. Seçmeci,
elemeci sınavların yaygınlaştırılması ve tek alternatif yapılması ile özel okul, dershane, özel ders teşvik edilmektedir.
Seçmeci-elemeci anlayışın her kademeye yayılması bilimsel, demokratik, çağdaş, parasız ve nitelikli eğitimi yok eden
ezberci bir sistemi ve özel dersi fazlaca teşvik eden noktaya gelmiştir. Eğitim de sağlık gibi parası olana verilecektir.
Okullar demokratik eğitim, çağdaş insan yetiştiren kurumlar olmak yerine muhafazakâr, edilgen yurttaş yetiştirecektir.
Özellikle devlet okulları gittikçe niteliksizleştirilmek istenmektedir. Bu Kamusal Eğitime yönelik planlanmış bir
katliamdır.
• Devlet Okullarının Tek Kuruş Bütçesi Yoktur: Eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık %85’i özel okullara
aktarılmaktadır. Devlet okullarının tek kuruş bütçesi yoktur. Devletin okullarına giden çocuklarımıza öğrenci başına
tek kuruş harcama yapılmamaktadır. Mevcut işleyiş, okul aile birliklerinin ve okul yöneticilerinin okul bütçesi yaratmak
için bütün enerji ve zamanını harcayarak yürütülmektedir. Velilerden para söğüşlenmektedir. Okul yöneticileri dilenci
pozisyonuna düşürülmekte, yasa dışı kayıt ücreti almak zorunda bırakılmaktadır. Devlet adeta okulları velilerden para
koparan gizli özel okullar haline dönüştürmüştür.
• Okul Altyapıları Yetersizdir: 1974’ten kalma, yıkılmak üzere olan okullar yerine cami, külliye yapımına kaynak
aktarılmaktadır. Devlet okullarının altyapıları ihmal edilmekte, herhangi bir standarda ulaşma hedeﬁ taşımamaktadır.
En temel ihtiyaçtan mahrum edilmiş devlet okullarında yeterli tuvalet, el sabunu, hademe, öğretmen, müdür, A4
kâğıdı, salon, saha bulunmamakta, diğer taraftan 40 öğrenciden oluşan sınıﬂarda eğitim yapılmaya çalışılmaktadır.
Buna karşın yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya onlarca okul mevcuttur. Özel okullar devletten aldıkları katkılarla albenilerini artırmakta, daha pahalı müşteri bulma yolları açılmaktadır.
• Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir: Eğitim Bakanlığının yapısı eğitimdeki sorunların üstesinden gelinmeyecek hale sokulmuş, var olan anlayışla hiç bir planlama yapamaz duruma getirilmiştir. Sürekli hükümet
ve bürokratlar değişmekte, eğitimle sürekli bilinçsizce oynanmaktadır. Eğitimi mahveden siyasi atamalar sadece siyasi
yatırım amaçlı yapılmakta ve eğitim siyasi çıkarlara heba edilmektedir. Eğitim Bakanlığında teknik çalışma, geliştirme,
denetleme, istatistikî veri toplama ve yorumlama gibi eğitimin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapacak yapı ve
kadrosu kalmamıştır. Eğitim Bakanlığı tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Planlamak, kadrolamak, sorun çözmek
yerine sorun üretmektedir. Eğitim Bakanlığının tüm kadroları eksik, istatistik, araştırma-geliştirme gibi çağdaş birimleri
olmayan hantal bir yapısı oluşmuştur. Bu yapı sorun çözmek yerine sorunlar yumağına dönüşmüştür. Eğitim denetimi,
planlaması, yürütülmesi yapılamayacak durumdadır.
• Burslar Fakir Çocuklar İçin Değildir: Burslar fakir öğrencileri desteklemekten çok torpillere, adam kayırmacılıkla
kaynak olarak kullanılmaktadır. Yüklü para kazanan ve bunu gizleyenlerin çocukları burslu okutulmakta, buna karşın
geliri sabit olanlar çok kazanıyor denilerek cezalandırılmaktadır.
• Tüm Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Devlet Eliyle ve Programlı Yapılmamaktadır: Öğretmen yetiştirilmesi ve
istihdamları bir türlü şaibelerden kurtulamamıştır. Devlet öğretmen yetiştirmeden vazgeçmiştir. Üniversiteye giriş
kontenjanları objektif sistemlerden çok siyasi açıkgözlerin kaptığı rüşvetler haline getirilmiştir. Öğretmen
istihdamlarının biçimi ve şekli değişmelidir, var olan sistemde yapılan sınavların şaibeleri ortadan kaldırılacak önlemler
alınmalıdır.
• Öğretmen Angarya Çalıştırılmaktadır: Öğretmen maşları Türkiye maaşlarının altına düşürülmüştür. Göç Yasası
ile öğretmenlik mesleği köleliğe dönüştürülmüştür. Türkiye’de 15 ders üzerinde derse giren öğretmenlere ek ücret
ödenmekte oysa bizde ek mesai gerektiren hiçbir hizmet öğretmene ödenmemekte, öğretmenler angarya
çalıştırılmaktadır. Yanlış istatistiki bilgilerle öğretmen sürekli çalışmaz gösterilerek, dünyanın en zor mesleğini
yapmasına rağmen aşağılanmaktadır. Bugün eğitimde sorunlar gittikçe artmakta, bu sorunların çözüm yükü sadece
okul idarelerinin ve öğretmenlerin üzerine yığılmaktadır.
• Okul Yönetim Anlayışı Demokratikleşmelidir: Okullar çağdaşlıktan uzak, hedefsiz bırakılmıştır. Hedefsiz okullarda
sınavla, belgeyle, okul yöneticileri atanmaktadır. Devlet okulları çağdaş bir anlayışla geleceğin gençlerini yetiştirmeli,
okul yönetim anlayışı demokratikleşmeli, desteklenmeli bunun için de gelenekçi anlayış yerine yeni bir anlayışla
dönüştürülmelidir.
• Yasalar, Tüzükler Çağdışı Kalmıştır, Yeni Yasalara İhtiyaç Vardır: Mesleki Teknik Öğretim yasalarından, sınıf geçme
sınav tüzüğüne, öğretmen atama-yükselme sınav tüzüğünden, disiplin tüzüğüne ve eğitim yasasına kadar birçok yasa,
tüzük örgün eğitimin önünü açacak şekilde değişmeli ve uygulaması da takip edilerek sorunlu alanlar kalıcı bir şekilde
çözülmelidir. Özel eğitim yasası, ilkokul öğretmenlerine PDR öğretmen istihdamına olanak veren birçok çağdaş yasa
ve kadro gereği vardır.
• Meslek Okulları: Mesleki Teknik Okulları amaçsız, hedefsiz hale getirilmiş, müfredatları ise günümüz ihtiyaçlarına
uymamaktadır. Atölyeler kapatılmış, mesleği gerçek anlamda öğretemeyen ve sistem dışına çıkamayan bir duruma
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getirilmiştir. Öğrencilerin kalabalık sınıﬂara doldurulduğu ve verimli eğitim alamadığı okullara dönüştürülmüştür. Son
dönemlerde AB hibeleriyle Mesleki Teknik Okullarının sistemleri incelenmesine rağmen esas sorunun yüksek kaliteli
eleman yetiştirme değil, işgücünün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi gerektiği gerçeği göz ardı edilmektedir.
Ayrıca işgücü kendilerine yetiştirilmiş, nitelikli eleman değil adeta köle aramakta, bu ise iş piyasasının ucuz iş gücünü
seçerek mesleki teknik okullarından mezun olan çocuklarımızın güvencesiz, sendikasız çalıştırılmasını, işsizliğe
itilmesini getirmektedir. Meslek Okulları ne kadar kaliteli olursa olsun ülke gerçekleri göz ardı edilmektedir. Büyük
şirketlere yerli ve ilgili liselerden mezun istihdam yolunda yasal baskı yapılmalıdır.
• Özel Eğitim ve Özel İhtiyaçlar Göz Ardı Edilmektedir: Engelli, özel eğitime, oryantasyona, PDR hizmetlerine muhtaç öğrenciler kaderine terk edilmiştir. Özel eğitim yasası kadroları bulunmamaktadır. PDR hizmetleri ilkokullarda verilmemekte, engelli çocuklarımız tamamen ailelerinin çabasıyla okula gelmekte, mülteci, yabancı, ve Türkçe bilmeyen
çocuklar ise sınıﬂara doldurulmanın dışında hiçbir destek görmemektedir.
• Kamusal Eğitim Finanse Edilmekten Vazgeçilmiştir: Özel okulların oranı gittikçe artmaktadır. Özel okullarda
hizmet eden öğretmenler sigortasız, güvencesiz çalıştırılmaktadır. Özel okullar denetlenmezken, bütçeden de
ayrıcalıklı bir şekilde desteklenmektedir.
• Öğretmen Mesleğine, Örgütlü Yapısına Sistematik ve Bilinçli Saldırılar Yapılmaktadır: Aydın, demokrat tavrı ile
Kıbrıs Türk Toplumuna her dönem öderlik etmiş öğretmenin kimliği ve statüsü bitirilmek istenmektedir. Göç Yasası
gibi yasalarla öğretmenler kölelik şartlarına mahkûm edilmişlerdir. Öğretmenlerin değerlendirmeleri ve mesleklerine
saygıyı, siyasi makamların müdahaleleri bitirmiştir. Eğitimde hiç desteklenmeyen, artan sorunlar altında çaresizce
çırpınan öğretmenlerimiz, bir yandan da hedef yapılmaktadır. Bazı medyalarda, TC Elçiliğindeki tetikçi yapılarla sürekli
öğretmenler aşağılanmakta, öğretmenlerin örgütlü yapısının bozulması için, itibarsızlaştırmak için ciddi sistematik
saldırılar düzenlenmektedir. Özellikle TC Elçiliğinden beslene bazı çevreler öğretmen sendikalarına, onların liderlerine
gizli, örgütlü saldırılar, sinsice ve bilinçli bir şekilde sürekli örgütlenmektedirler. Bu konuda TC Elçiliğinde birçok toplantı
yapılmış, organizasyon düzenlenmiştir.
Saydığımız belli başlı sorunlar yanında yüzlerce sorun sıralamak mümkündür. Bu sorunların bitmesi için ülkemizde
katılımcı bir yapıyla eğitimim anlayışı değişmelidir. İki öğretmen sendikasının 2014’te toplanan Eğitim Şurasına katkıları
maksimum olmuştur. Bugün ortada Şura Kararları yokmuş gibi davranılmaktadır. Eğitim siyasilerin oyuncağı, misyonerlik alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitimin her alanında yeni bir anlayışla dizayn edilmeye ihtiyacı vardır. Eğitim
bir insan hakkıdır. Nitelikli, çağdaş, kamusal, parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı ilköğretimden
üniversite kademlerine kadar yeniden dizayn edilmelidir. Bir ülkenin sorunlarının toplamının ortadan kalkması ancak
böyle bir eğitim anlayışı ile mümkündür.
AKP ve TC Elçiliğini ve işbirlikçi konumuna getirilen UBP-DP Hükümetini uyarıyoruz.
Kamusal Eğitim, Devlet Okullarımız Sahipsiz Bırakılmayacaktır.
Öğretmenlerin ve Sendikaların Yok Edilme Güdüsü ile Hareket Edilmesine Müsaade Edilmeyecektir.
Tahir GÖKÇEBEL
KTOEÖS Başkanı

Şener ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:16-1-61

24.06.2016
Ortak Basın Açıklaması

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

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:16-1-63

30.06.2016
Ortak Basın Açıklaması

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

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:16-1-67

25.07.2016
Ortak Basın Açıklaması

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

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
03.11.2016

KTOEÖS – KTÖS ORTAK BİLDİRİ
OKULU KAPATARAK DEĞİL, ANAYASALARA BAĞLI OKULA DÖNÜŞTÜRÜLEREK YAŞATILMASI MÜMKÜNDÜR
Anayasamız, Milli Eğitim Yasamız bakımından Eğitim Sistemimizin nasıl yurttaşlar yetiştireceği açıkça belirtilmiştir.
Bizim Anayasamızın başlangıç kısmından Laiklik esas olduğu yazılmaktadır. Yüzlerce yıllık Mezhep Savaşları, milyonlarca ölümün ardından değer bulan Laikliğin, devletin herhangi bir dine veya mezhebe taraf olmaması gerektiği belirtilmektedir. Herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu vurgulanmaktadır.
- Laik devlette din, ibadet ve vicdan hürriyeti vardır.
- Din ve devlet işleri ayrılmıştır. Devlet ayrıcalıklı olarak herhangi bir dinin, mezhebin öğretilmesinde taraf olamaz.
- Bir din ve mezhep, başka bir din ve mezhep üzerine baskı kuramaz.
- Laik devlette akıl ve inanç olgunluğuna erişmeyen (reşit olmayan) çocuğa herhangi bir din ve inanç empoze edilemez.
Bu ilkeleri taşıyan Anayasamızın I. Maddesine açıkça aykırı bir durum vardır.
Yine Milli Eğitim Yasamızın 15. Maddesi “Laiklik Esastır” diyor. Bu ilkeye, insan haklarına, pedagojiye ters
düşülmeden, özellikle ileri yaşlarda seçmeli olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi verilebilme şartları vardır.
Anayasa ve Yasalarımızda herhangi bir din ve mezhebin seçilerek onun eğitimi verilmesi mümkün değildir.
Okullarımızda ancak Din Kültürü eğitimi, seçmeli olarak verilebilir.
Yani kısacası kim tarafından yapılırsa yapılsın, tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır ve geleceğin yurttaşları
yetiştirilmektedir. Verilecek eğitimin içeriği bir din veya mezhebe ağırlık veremez, devlet herhangi bir dinin veya
mezhebin tarafı olamaz, kimse kendisinin istemediği dini, mezhebi öğrenmek zorunda bırakılamaz, devlet çocuğun
kendi dinini seçme özgürlüğüne sahip olduğunu bilerek insan ve çocuk haklarına, Anayasa ve Yasalarımıza bağlı
kalmalıdır.
Talep var denilerek, vakıf parasını ödedi denilerek, müfredatı, yapısı, pedagojik formasyonu ile böyle bir eğitime
ne Eğitim Bakanı, ne Hükümetler, ne Meclis seyirci kalamaz.
Sendikalarımız Bilimsel, Demokratik, Laik, herkese Fırsat Eşitliği tanıyan, Parasız, Kamusal Eğitimden yanadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin içine düşürüldüğü ﬁkir, mezhep, tarikat çıkmazı, Fetocu, Darbeci çıkmazı, bugün yıllarca
kazanılan tüm birikimleri yok edecek şekle gelmiş ise eğitime çok daha dikkat edilmelidir. “Özür dileriz hata yaptık”
denilerek sıradan Ortadoğu gericiliğine itilen bir ülke ve yurttaşları olmayı istemiyorsak sessiz kalmamalıyız. Kıbrıs
Türk Toplumunun dönüştürülmesi amacı taşıyan, bu mühendislik hamlesine bugün Fetocu suçlaması getirenler bu
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ülkeyi Vakıﬂarın, Tarikatların, Paralel yapıların ülkesi haline getiremez. Bu oldubittiye karşıyız; Meclisi, Hükümeti,
Savcılığı, Polisi göreve çağırıyoruz.
Yolunu şaşırmış ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza cin, şeytan öğretilmeli diyen sayın Eğitim Bakanının şaşırmış
olduğu yoldan bir an önce geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz.
Hala Sultan İlahiyat Okulundaki masum velilere, öğrencilere, Eğitim Bakanı ve ilgililerin “Okulumuzu Kapatacaklar”
propagandası yaparak ideolojik, sahte, rantçı, ayrılıkçı, FETO örgütlenme modellerini, model yapmak isteyenlere
soruyoruz:
1- Hala Sultan İlahiyat okulu bir kolej midir, yoksa bir İmam Hatip Lisesi midir?
2- Tüm özel ve kamu okulları, Hala Sultan İlahiyat Okulu da dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mıdır?
3- Özel olarak kurdurulan, devlet içerisinde devlet gibi hareket eden Vakıf, Dernek, Aile Birlikleri bu okulun sahibi
gibi hareket ederken, Milli Eğitim Bakanlığının rolü nedir?
4- Bu okulda diğer okullardaki kılık, kıyafet yönetmeliklerine uyulmayarak, ideolojik dini sembollerle çocuklar
donatılıyor. Buna neden Eğitim Bakanlığı ses çıkarmamaktadır?
5- Hala Sultan İlahiyat Okuluna giden öğrencilere sağlanan olanakların kaynağı nedir? Bu imkânlar neden diğer
çocuklara sağlanmamaktadır? Başka bir Amaç ve misyonla bu okul ayrıcalıklı mı yapılmak istenmektedir?
6- Türkiye’den özel olarak getirilip, istihdam edilen öğretmenlerin büyük çoğunluğu Fetocu çıkmış mıdır? Onların
yerine yeni öğretmenler atanmıştır, bunların görevi nedir?
7- TC Elçiliği vasıtası ile buraya 3 Muavin atanmakta mıdır?
8- HSİK Kolej müfredatı uygulanmadığı halde neden topluma Kolej olarak sunulmaktadır? Bu okulun müfredatına
fıkıh, kelam, tefsir, siyer, Arapça, Kuran gibi belirli dogmatik dersler yok mudur?
9- Açılan yurtları kim yönetmektedir? Öğretmen olmayan, TC Elçiliği tarafından atanan öğrenci ve öğretmenleri
gözeten ajan yurt yöneticisine okul içinde dahi “oda” tahsis edilmiş mi?
10- Feto okullarının örgütlenmesinde olduğu gibi ağabeylik, ablalık sistemi ile çocukların tam gün kontrol edileceği
mekanizma oluşturulmuştur. Bu sistemi oluşturan anlayış, demokrat gençler mi yetiştirecektir, yoksa belirli, ideolojik
bir eğitim ve kültürleme mi yapacaktır?
11- MEB, Pedagojik olarak okutulan derslerin bir kısmı çocuk haklarına, Anayasaya, uluslar arası sözleşmelere
aykırılık içermektedir. Bunları çocuğun velisi istedi diye, tüm okullarımızda da aynı uygulama yapılıyor mu? Alevilere,
Hıristiyanlara veya diğer mezheptekilerden de talep edilmesine rağmen neden müsaade edilmiyor?
12- Sürekli okulun kendilerinin olduğunu söyleyen hayırsever siyasi dernek, vakıf yöneticilerinin TC Elçiliği, tarikatlar
ile bir bağlantıları var mı? Okulların gerçek sahibi Milli Eğitim Bakanlığı değil midir?
13- Mağusa’da en az 2, Girne’de 3, Lefkoşa’da en az 2 yeni okul ihtiyacı varken ihtiyaç fazlası cami, külliye yapılmıyor
mu? Tek bir okula ve külliyeye harcanan para ile en az 10 okul yapılamaz mıydı?
14- Bütün okullarımızda malzeme, araç-gereç, materyal, öğretmen eksiklikleri yıl boyunca devam ederken neden
bu okul ayrıcalıklı hale getirilmiştir?
15- Okulun kapatılması değil, Müfredat Programına, Anayasa’ya ve Yasalara aykırılığını Mahkeme teyit etmişken;
okulumuzu kapatacaklar yalanları ile çalışan Vakıf, Dernek, Başkanların çocukları, aileleri örgütlemek için çocuklara,
ailelere mesaj yazmak, yemek ve toplantı düzenlemeleri “Devlet içinde Devlet”, Milli Eğitime alternatif, paralel bir
yapı örgütlemesi değil mi bu?
16- Son Milli Eğitim Şurasına aykırı olarak itiraz eden, tehdit eden, gizlice örgütleyerek insanları kışkırtan, mahkemeye, sendikalara saldırtan kimdir? Yoksa Feto örgütlenmesi unutuldu mu?
17- Sn. İbrahim Benter, Sn. Hikmet Kaynarca ve diğer TC Bürokratları neden bu okulla özel olarak ilgilenmektedir?
Mezhepleri, bağlı oldukları tarikatlar nedir?
18- Milli Eğitim Bakanlığının yetkisi dışında okula giden çocuklara sık sık organizasyonlar, yarışmalar, yurt dışı seyahatler vs. düzenlenmektedir, Bunları kim, neden ﬁnanse etmektedir, esas amaç, misyon nedir?
19- Sendikalarımıza bağlı öğretmenlerimizden sendikadan istifa edenlere ﬁnans desteği yapılmıyor mu? Okul kurulurken hemen hemen tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, şu anda 1/3’e yakın bir kadrolaşma
yaratılarak okul öğretmenleri baskı altına alınmadı mı?
20- Polisin de sessiz kalarak sendikalarımıza saldıran ve organize bir şekilde yapılan gösteri ve saldırılara Milli Eğitim
Bakanlığı ve Hükümet seyirci kalmamış mıdır?
Kamuoyuna Saygılarımızla.
Tahir GÖKÇEBEL
Şener ELCİL
KTOEÖS Başkanı
KTÖS Genel Sekreteri
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21.10.2016
Ortak Basın Açıklaması
Esas Niyetiniz İdeolojik Eğitimdir
Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği tarafından sistematik olarak örgütlenen, oy kaygısı ile hareket eden kukla UBP-DP
hükümet yetkilileri Din İşleri Başkanlığı ve Vakıﬂar İdaresi tarafından desteklenen iyi niyetli velileri ve öğrencileri de
kullanan bir grup, “Hala Sultan İlahiyat Koleji kapatılmasın” gerekçesi ile “şeriat isteriz” taleplerini gizleyerek eylem
yapmışlardır.
Uzun bir süreden beri TC Elçiliği tarafından organize edilen bu grup “eğitim hakkı, din ve vicdan hürriyeti” gibi temel
insan haklarını kullanarak şeriat ve Sunni İslam öğretisinin resmi eğitim sistemine girmesi taleplerini yükseltmeye
başlamışlardır. Eyleme katılımı teşvik etmek için camilerde duyuru yaptıran Din İşleri Başkanlığı da bu tutumu ile din
istismarcılığı ve sadece Sunni İslam öğretisine hizmet ettiğini bir kez daha göstermiştir.
Elçilik ve Hükümet destekli organize edilen bu gösteriye polisin ve kaymakamlığın yaklaşımı ise daha da dikkat çekicidir. KKTC vatandaşı olmayanların katıldığı her eyleme müdahalede bulunan polisin bu gösteride sessiz kalmayı
tercih etmesi ve, anayolun kesilip sahne kurulmasına da göz yumması bu gösterinin kimler tarafından nasıl organize
edildiğini açık açık ortaya koymaktadır.
Hepsinden önemlisi Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik devam eden görüşme sürecinin en önemli görüşmesinin
sürdürüldüğü saatlerde, Anayasamızdan ve temel zorunlu eğitim de nasıl yurttaş yetiştirileceği açıkken “şeriat eğitimi”
talebi ile Lefkoşa’da TC Elçiliği ve UBP-DP hükümeti destekli gösteri organize etmek görüşmeleri sabote etmek için
Kıbrıslı Türklere verilen en önemli mesajdır.
Mahkemeyi baskı altına alıp karar sürecine etki ederek, şeriat eğitimini yasal hale getirmek isteyen bu laiklik düşmanı
anlayış sahipleri sendikanın açtığı davanın okulu kapatma ile ilgili olmadığını gayet iyi bilmektedirler. Sürekli
sendikalarımıza saldırarak güya okul kapanmasın eylemi organize edenler aslında İdeolojik Din İstismarcılığını gizleyerek aileleri ve öğrencileri suistimal etme ve örgütlenme niyetindedirler. Açılan davada sözde Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı bu okulda, Sunni Arap öğretisi içeren derslerin kaldırılması, kılık kıyafete uyulması ve bu okulun normal bir koleje
dönüştürülmesi talebi vardır.
Önceleri “imam yetiştirmek için bu okulu açtık” mazeretinin arkasına saklananlar artık dini siyaset aracı olarak
kullanacaklarını açık açık ortaya koymaya başlamışlardır. Kaynağı belirsiz para kaynaklarından beslenen, tarikatlar ve
dini vakıﬂarla yakın ilişki içinde olan Eğitim Bakanlığı’nın sözde kontrolündeki bu okulun bugünkü hali ile yaptığı uygulamalar hem yasalarımızı hem de anayasamıza aykırıdır. Bugün FETO suçlaması yapanlar, dün bu okula fetocuları
çocuklarımızı eğitmesi için atayanlardır. Bu gerçeği bildiği halde hükümet yetkililerinin AKP’ye şirin görünmek için
“demokratik eylem” adı altında AKP mitingine dönüşen gösteriye çanak tutmaları daha da anlamlıdır.
“Din elden gidiyor, şeriat eğitimi isteriz” gibi söylemlerle ortaya çıkan din tüccarlarının yakın geçmişte tekbir getirerek “Menemen’de öğretmen Kubilay’ın kafasını nasıl kestiklerini ve Sivas’taki otelde 38 aydın insanı nasıl yaktıklarını
unutmadık.
Anayasamıza göre devletin dini yoktur ve devlet okullarında vatandaş yetiştirir. TC Elçiliğinin bu okula kadro ataması,
muavin görevlendirmesi, etkinlikler düzenlemesi, okulun bazı tarikat ve derneklerin malıymış gibi hareket edilmesi,
eğitimci olmayan yurt görevlileri tarafından reşit olmayan öğrencilerin ideolojik yetiştirilmesi gizlenmektedir. Yaratılan
bu ayrıcalıklı okul ile tarikatlarda örgütlenen geleceğin din tüccarlarının yetiştirilmek istendiği açıktır. Bilinmelidir ki
bu ülke şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar ülkesi değildir. Bu ülke sahipsiz değildir.
Saygılarımızla.
Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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OKULLARIMIZDA ÇALIŞMA BARIŞI
İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
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Sayı: 15-1- 36

07.05.2015

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan idari sorunu çözmek için ders yılı başından beri irade koymayan Eğitim Bakanlığı,
sorunun en üst düzeyde ele alıp çözüm ürettikleri ile ilgili yalan yanlış açıklamalarla sorunu içinden çıkılmaz hale getirmeye devam etmektedir.
Eğitimin eksiksiz devam edeceğini iddia eden Eğitim Bakanı Sn. Dr. Özdemir Berova’ya sormak isteriz:
1- Ders yılı başından beri bu okulda devam eden idari sorunu çözmek için sizlerle birlikte onlarca toplantı yapmamıza
rağmen, irade koyup sorunu çözmeyerek zamana oynadığınız açık değil mi?
2- Okulda Bakanlığınız tarafından yaptırılan kapsamlı denetim raporuna göre düzeltilmesi istenen konuları yerine
getirmeyen okul müdürüne karşı ne gibi yaptırımlar uyguladınız?
3- Ders yılı başından beri okulda yaşanan idari sorun nedeni ile öğretmenler arasında yaşanan huzursuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik “Uzlaşım Derneği” önerimizi neden eylemler başladıktan sonra ancak yılsonu devreye
koyuyorsunuz?
4- Denetim raporunda onlarca eksik ve yanlışı bulunan, öğretmenleri ile toplantı yapıp iletişim kurarak sorunları
çözmekten aciz bir müdürü okulda tutmanızın partizanlık ve adam kayırmadan başka bir açıklaması olmadığı ortada
değil mi?
5- Bu okulumuzda devam eden sorunların çözümü için ders yılı başından beri gerek sizinle, gerekse en üst bakanlık
yetkilileri ile yaptığımız iyi niyetli görüşme ve girişimlere rağmen alınan kararları ve yapılan protokolleri hiçe sayarak
hiçbir irade ortaya koymayıp sorunları erteleyen, bunun için de eylem ve grevi zorlayan, daha sonra da çocukların
eğitim hakkı engelleniyor diye yaygara koparan siz değil misiniz?
6- Müsteşar Sn. Rauf Ataöv’ün sizin adınıza imza koyduğu ve grevi 27 Nisan’a kadar askıya alan protokolün öngördüklerini yerine getirmeyen ve grev yapılmasını teşvik eden siz değil misiniz?
7- İmzalanan protokoldeki 27 Nisan tarihi, birlikte karar verdiğimiz bir tarih olmasına rağmen neden 5 Mayıs’a kadar
okula müfettiş göndermediniz?
8- 18 öğretmenin grevde olduğu bir okulda “eğitim eksiksiz devam edecek” gibi akıl ve mantıktan yoksun bir
açıklama yaparak, süreci geçiştirme ile ilgili niyetinizi bir kez daha ortaya koymanız, eğitimi ve çocukları ne kadar
düşündüğünüzü göstermiyor mu?
9-Okulun ders programının ancak yılsonunda tamamlanıp asıldığından haberiniz var mı?
Sn. Bakan partizanlık ve adam kayırma adına okul müdürünü ısrarla okulda tutmaya yönelerek Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda kaos yaratmanın ancak ve ancak özel derslere, dershanelere ve özel okullara müşteri sağlamakla
açıklayabiliriz. Ya da bu okulun değerli olan arazisinin aynen Fazıl Plümer Anaokulu’na yapıldığı veya Arabahmet
İlkokulu’nda yapılmak istendiği gibi birilerine peşkeş çekmekle açıklayabiliriz.
Sn. Bakan siz bir müdürünüze bile söz geçiremiyor ve çocuklarımızın eğitim hakkını engelliyorsunuz. Ya gereğini
yapınız ya da istifa ediniz. Gereğini siz yapamıyorsanız, biz yapacağız!
Saygılarımızla
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:15-1-41

12-05-2015

Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan idari soruna Eğitim Bakanlığı’nın zamanında müdahale etmemesi nedeni ile
devam eden grev okul ortamının tam bir kaosa dönüşmesine rağmen Eğitim Bakanlığı okulda hiçbir sorun yokmuş
gibi hareket etmektedir.
Eğitim Bakanı Sn. Dr. Özdemir Berova yaptığı açıklamalarla sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir.
Sorunun üzerine gitmeyerek çıkan denetim raporunu zamanında değerlendirmeye almayan Sn. Berova “okul idaresi
uyarıldı” gibi sözde önlemlerle sorumluluğundan kaçmaya devam etmektedir. Sn. Berova duruşu ile bu okuldaki
öğrencilerin eğitim hakkını çalmayı tercih ettiğini bir kez daha ispatlamıştır. Sendikamızla imzaladığı 27 Nisan’a yönelik
protokolü inkar edip, gereğini yapmayan Sn. Berova ders yılı sonuna kadar bu grevin devam etmesini arzuladığını
açık açık ifade etmektedir.
Bilinmelidir ki, 720 öğrencisi olan bir okulu yönetmeyi beceremeyen, adaletli bir ders programını bile ancak Nisan
ayı içinde sendikamızın zoruyla düzenleyen bir müdürü siyasi ve kişisel gerekçelerle görevinden alamayan bir bakanın,
eğitime vereceği hiçbir şey yoktur. Sn. Berova ameliyat masasında yapacağı küçük bir meslek hatası ile bir insanın
hayatını tehlikeye düşürebilir. Ama Eğitim Bakanı olarak yapacağı bir hatanın kaç nesli körelteceğinin farkında olması
gerekirdi. Eğitim Bakanlığı tarafından Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndaki sorunu çözecek irade ortaya konana kadar 08:0012:40 saatleri arasında başarı ile devam eden uyarı grevimiz sürecektir.
Saygılarımızla
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 15-1- 91

15.09.2015

Okullarımızdaki sorunlar partizanlık, işbilmezlik, kayırmacılık ve iradesizlik nedeniyle daha da içinden çıkılmaz hale
gelmektedir.
Bunun en bariz örneği Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanmaktadır. İlgili okulumuzda geçmiş yıllardan gelen sorunlar
gittikçe karmaşıklaşmış ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın vurdumduymazlığı ve partizanca tavırları nedeniyle grevlere ve
ciddi eğitim kayıplarına neden olmuştur. Bu yıl yine ayni tavırdaki yetkililer sorunu görmezden gelmekte kaosu devam
ettirmekte kararlı görünmektedirler. Okul nüfusu azalmasına öğretmenlerle öğretmenler, öğretmenlerle idare
arasında çatışmalar devam etmesine rağmen sorunlara müdahale edilmemekte kararlı bir tutum sergilenmemektedir.
Okullar açılmadan adım atmayan, tedbir almayan, planlama yapmayan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, çocukların
öğretmensiz kalmasının, okulda kaos yaşanmasının ve velilerle öğretmenlerin karşı karşıya kalmasının sorumlusudur.
Müdürün ve idarenin hatalı olduğu tüm raporlarda ortaya konmasına rağmen adım atmayan Eğitim Bakanlığı yetkilileri
sessiz kalarak bu kaosa katkı koymaktadırlar.
Okul idaresi öğretmen ﬁkrini almadan intikamcı bir tutumla sınıf ve ders dağılımı gerçekleştirmiş okulun çalışma
düzenini toparlayıcı yönde değil tamamen dağıtıcı yönde tavır ve hareketlerine devam etmiştir. Okul idaresinin böyle
bir tutumla devam etmesi eğitimin niteliğini düşünmeden hareket edildiğinin ve kişisel hesaplar peşinde koştuklarının
bir göstergesidir. Okul idaresinin tutumu hukukta ancak görevi kötüye kullanmakla ifade edilebilir. Okul idaresinin
okuldan alınması ve başka okullarda görevlendirilerek denetmenler tarafından takip edilmesinden başka seçenek
yoktur.
Sendikamız iyi niyetli kararlar üreterek, kaosa oynamadığını göstermek, velilerle öğretmenleri ve öğrencileri yani
bu sorunun gerçek mağdurlarını karşı karşıya getirmemek için ayrıca geçen yıldan kaynaklanan eğitim kayıplarını da
göz önünde bulundurarak Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda grev kararı vermemiştir.
Okul öğretmenlerimiz görev başında yani sınıﬂarında olacaklar, okulu yönetmekten aciz müdürün otoritesini
tanımadan ve verdiği ek görevleri kabul etmeden öğrencilerimizin kayıplarını giderecek şekilde görevlerine devam
edeceklerdir.
Eğitim Bakanlığı’na ve yeni atanan yöneticilerine tavsiyemiz bu fırsatı iyi değerlendirmeleri ve gereken değişiklikleri
yaparak okulumuzun çalışma barışını tesis edecek yönde kararlar üretmeleridir.
Kamuoyuna saygılarımızla
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

82

Sayı: 15-1- 94

17.09.2015

Öğretmenleri itibarsızlaştırmayı ve öğretmen sendikalarının ortaya koyduğu toplumsal mücadeleyi ortadan
kaldırmak için uğraş veren odaklar eğitimde yarattıkları yıkımın sorumlusu olarak öğretmenleri günah keçisi
seçmişlerdir.
Özellikle Şht. Ertuğrul İlkokulu örneğinde olduğu gibi “radikal tedbir aldık” söylemi ile okul içindeki suiistimalleri,
haksızlıkları, yasadışılıkları dile getiren; bunun için eylem yapan öğretmenlere yer değiştirterek sorun çözmekle övünmektedirler. İki yıldan fazla bir süreden beri Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yönetim boşluğunun yarattığı suistimallere,
haksızlıklara adam kayırmaya, yasadışılıklara karşı mücadele eden 18 öğretmene saygı gösterip adım atmayan Eğitim
Bakanlığı, şimdi sorunu çözdüğünü sanmaktadır. Oysa bu sorunun sorumluları bugüne kadar okulda yaşananları
bilmelerine rağmen sessiz kalan Eğitim Bakanlığı yetkilileridir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak konuyla ilgili
hükümet ve özellikle Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile onlarca kez görüşme yapıp, okulun kapalı olduğu dönemde adım
atılmasını talep etmemize rağmen İlköğretim Dairesi’nin çözeceği bir konuyu Eğitim Bakanı bile çözememiş ve ancak
okullar açılıp, veliler-öğretmenler karşı karşıya getirilip, çocuklar mağdur edildikten sonra Bakanlar Kurulu
toplantısında apar topar karar üreterek çözmeye girişilmiştir.
Bakanlar Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda yasal gereklilik olarak sendikamızla istişare edilmeden gece operasyonu ile yapılan yasadışı yer değiştirme tam bir darbe anlamı taşımaktadır. Daha önceki görüşmelerimizde sorunun kaynağı olan okul yönetimi ve okulda Öğretmenler Yasası’nı suistimal eden, görev yerine gelmeyen, geç gelmeyi
alışkanlık haline getiren, öğrenciyi müşteri gibi görüp rant elde etmek için uğraş veren, arkadaşları ile uyum içinde
çalışmayan öğretmenlere soruşturma açmayan Eğitim Bakanlığı tüm bu usulsüzlükleri dile getiren 18 öğretmenin 7
tanesini okuldan alarak sorunu çözdüğünü sanıyorsa yanılmaktadır.
Haklarında soruşturma yapılıp, rapor çıkarılmadan öğretmene nakil yapmak ve nakli ceza olarak kullanmak
yasadışılıktır. Bu adam kayırma ve çifte standarttır.
Gece operasyonu ile sendikamızla istişare etmeden yapılan bu uygulamanın hiçbir tutar tarafı olmadığı gibi
nakillerde izlenen ihtiyaç analizine de bakılmamıştır. Bu uygulama devlet görevindeki keyﬁliğe gösterilebilecek en
güzel örnektir.
CTP-UBP hükümeti göreve geldikten sonra, bu sorunun çözümü için okullar açılmadan yapılan tüm girişimlerimiz
UBP kurultayı nedeni ile göz ardı edilmiştir. İlköğretim Daire müdürü “sorun beni aşar deyip”, konuyu Eğitim Bakanı
Kemal Dürüst’e aktarmış, o da UBP Kurultayı çerçevesinde oy kaygısı ile hareket ederek okul müdürünün görev yerini
değiştirmekten kaçarak konuyu ancak okullar açıldıktan ve kaos yaşandıktan sonra Bakanlar Kurulu’na getirerek
sorumluluğu hükümete atmıştır.
Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak usulsüz ve darbeci bir anlayışla günah keçisi yapılmak istenen öğretmenimiz ve yeri değiştirilen 7 öğretmenimizin sonuna kadar yanındayız. Bu arkadaşlarımız dürüstlük,
çalışkanlık ve haksızlıkların üzerine korkusuzca giderek mücadele ettikleri için toplum önünde cezalandırılmak istenmektedir. Bu arkadaşlarımız bugüne kadar kendilerine verilen görevlerden kaçmayan, toplumsal her türlü konuda
hakkını arayan öğretmenlerimizdir. Yaşam biçimleri ile öğretmenlerin onurlu mücadelesine örnek olan bu
arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunmaya her türlü özveri ile devam edeceğimizi vurgularız; usulsüzlükleri,
yasadışılıkları, görevini istismar edenleri ortaya koyan bu arkadaşlarımıza teşekkür etme yerine onları “günah keçisi”
yapan Bakanlar Kurulu’nun bu arkadaşlarımıza karşı özür borcu olduğunu ifade eder, sendikamızın bu olayın üstüne
gitmeye devam edeceğini vurgularız.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 15-1- 96

21.09.2015

Ulusal Cumhuriyetçi Türk Birlik Partisi Hükümeti’nin Eğitim Bakanı, misyonu gereği gerçek yüzünü ortaya koyarak,
öğretmenleri, aşağılayarak bunun üzerinden sendikalara saldırmaya başlamıştır.
Özellikle Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda geçen yıldan beri devam eden sorunu çözmekten aciz hükümetlerin yanlışları
yüzünden bu yıl soruna çözüm ürettiğini sanan Sn. Kemal Dürüst kendini dev aynasında görmeye başlamıştır. Görevde
olduğu süre içinde koltukta kalma uğruna halasına devletten usulsüz ödeme yapmaktan, resmi hizmet araçlarını sivil
plakaya dönüştürüp kendi kişisel işlerinde kullanmaktan, yakınlarını partizanlıkla ve usulsüzce işe almaktan, altı bin
TL harcayarak ceviz macunu almaktan, Türkiye yetkililerine yağ çekmek için laik eğitime Sunni İslam eğitimini entegre
etmekten, öğretmenlere sürgün tüzüğü dayatmaktan, DAÜ’de onlarca kişiyi işten attırıp özel şirkete peşkeş çekip
“haberim yok” diye yalan söylemekten, görevine gitmeyen öğretmenleri koruyan ve daha birçok yasadışı usulsüz
işlerden sorumlu Sn. Kemal Dürüst şimdi bizlere dürüstlük dersi vermektedir.
Tüm bu usulsüzlüklerin ve yasadışılıkları yapan Sn. Kemal Dürüst Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndaki sorunu görmeden tek
yanlı olarak 7 öğretmenin görev yerini değiştirmek yetmezmiş gibi şimdi de bu öğretmenlerimize “çamur atarak”
itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Sn. Dürüst’ü amacına ulaşmak için çamur attığı öğretmenlerle ilgili iddialarını ispat
etmeye davet eder, iddialarını ispat etmediği takdirde kendisini yargıya taşıyacağımızı vurgularız.
Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan sorun çözülmüş değildir. Sadece çocuklarımızın daha nitelikli eğitim almasını savunan
öğretmenlerden 7 tanesinin yeri değişmiştir. Bu okulumuzdaki temel sorunlar yerinde durduğu gibi, Sn. Dürüst yaptığı
açıklamalarla öğretmenlerimizi ve sendikamızı itibarsızlaştırmaya dönük söylem ve tehditlere sarılmıştır. Bilinmelidir
ki, KTÖS bu tehdit ve kararlamalara asla taviz vermedi, vermeyecektir ve Ankara’nın kuklalarına karşı toplumsal mücadeleye devam edecektir.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 17-1-20

14.03.2017

Kıbrıs Türk toplumunun en övündüğü “eğitim-öğretim” konusu, partizanlık, adam kayırma, eğitime ayrılan bütçenin
kısıtlanması ile şahsi ihtirasları tatmin etme ve gerici akımları eğitime sokmakla ilgili ortaya konan politikalarla her
geçen gün geriye götürülmeye devam edilmektedir.
Özellikle eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı olarak tarihe geçmeyi garantileyen Sn. Özdemir Berova yaptıkları ile
eğitimi dibe vurdurmuştur. Gericilerin, din tüccarlarının eğitimi ele geçirmesine çanak tutan, Kıbrıslı Türk öğrencilere
ayrımcı ırkçı politikalar uygulamayı savunan, suç işleyen öğretmenleri koruyup disiplin soruşturması açmayan, keyﬁ
kararlarla çalışan öğretmenleri cezalandıran hademeleri sekreter yapan, kadro olmayan yerlere öğretmen, hademe,
sekreter atayan, öğrenci taşımacılığını partiye oy toplamaya döndüren, bakanlar kurulu kararı ile sınıf geçiren Sn.
Berova’dan eğitimde daha da ileri gitmeyi beklemek ölü gözünden yaş beklemek demektir.
Eğitimi alınır satılır hale getirip adanın kuzeyini diploma satan fabrika olarak gören Sn. Berova, 93 bin üniversite
öğrencisinin adanın kuzeyindeki üniversitelere kayıt yapması ile de övünmektedir. 93 bin öğrencinin 20 bini okula
kayıt yaptırmıştır fakat kaçak işçi, şoför, hatta ahlak dışı işlerde de uğraşmakta olduklarını gizlemektedir. Geçirdiği
YÖDAK yasası ile yükseköğrenimi partizanlığa açan Sn. Berova’ya dur demek zamanıdır.
Özellikle kendisi ile yaptığımız toplantılarda “sevk ve idare bendedir, istediğimi yaparım” diyebilecek kadar yasalara
saygısı olmayan Sn. Özdemir Berova’nın eğitim gibi önemli bir bakanlığı işgal etmesini kabul etmiyoruz. Çağdaş laik
eğitimi ortadan kaldırmak için her türlü karmaşık ilişki içine giren Sn. Berova Erzurum’daki medreseye ve külliyeye
giderek, niyetinin ne olduğunu ve AKP’nin memuru olduğunu da göstermiştir.
Bilinmelidir ki, hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Geçtiğimiz yıllarda Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yaşananlar sonunda yer değiştirilen öğretmenlerle ilgili Sn. Özdemir Berova partizanca hareket etmektedir. Şehir içinde partizanca
ve keyﬁ bir biçimde hareket eden Sn. Berova öğretmenler arasında ayrım yapmaktadır. Özellikle keyﬁ bir şekilde Şht.
Ertuğrul İlkokulu öğretmenlerini partizanlığa, adam kayırmaya ve kişisel egolarına yem yaptırmayacağız. Eğitimden
anlamadığı halde kendini dev aynasında gören Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın eğitime verdiği zarara dur demek
için demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bizim ırkçı, gerici egosu yüksek eğitim bakanına ihtiyacımız
yoktur.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1-89

05.10.2016

“Huzur İstiyoruz”
KTÖS, Dipkarpaz İlkokulu'nda 08:0012:40 saatleri arasında uyarı grevi
gerçekleştirdi. KTÖS okulda basın
toplantısı gerçekleştirerek, okulda bozulan çalışma barışının yeniden tesis
edilmesini istedi. Basın açıklamasını KTÖS
Yönetim Kurulu adına Saﬀet Aşaroğlu
yaptı. Basın toplantısına öğretmenler ve
öğrenci velilerinin yanında Dipkarpaz
Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz
köyü muhtarlarından Cevdet Dağ, Zübeyir
Akkurt ve Yaşar Çebi katılarak
öğretmenlerin grevine destek vererek,
açıklamalarda bulundular.
Basın açıklamasının tam metni:
Karpaz bölgesi, özellikle de Dipkarpaz Köyü öğretmen ve yönetici eksiklikleri ile yıllardan beri eğitim açısından
mağdur edilmekte, çocuklarımız devlet eliyle fırsat eşitsizliğine uğramaktadır.
Karpaz yasal düzenlemelerle çekim yeri yapılmadığı için ve uzaklığı nedeniyle, bölge dışından gelen öğretmenler
tarafından somut anlamda tercih edilmemekte ve öğretmenlerimiz ilk nakillerde başka okullara gitmek istemektedir.
Burada garipsenecek bir durum yoktur, nakil bir haktır ve sistem işlemektedir. Burada sorgulanması gereken Karpaz'ın
yasal yararlılıklarla neden çekim merkezi haline getirilmek istenmediğidir.
Dipkarpaz İlkokulu, akıntıya kürek çekerken, kalıcı öğretmenlerin okula yerleşmesi ile bu sorunu ortadan kaldırmış,
uzaktan gelen öğretmenler ise okulda iki yıl veya üzeri olmak suretiyle kalmayı tercih ederek okula istikrar sağlamıştır.
Son 1 yıldır okulda huzur kalmamıştır. Ne okul öğretmenlerinin imzalı dilekçeleri, ne okul velilerinin girişimi dikkate
alınmış, ne belediyenin ne de sendikamızın inisiyatif üstlenmesi huzurun geri getirilmesini sağlamamıştır. Bu huzursuzluk okulda istenmeyen olaylara yol açmıştır. Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu hala önlem almamıştır.
Buradaki tüm sorumluluk bakanlık ve KHK'nındır.
Sendikamız okulda yeni olaylar yaşanmaması için, çalışma barışının tesis edilmesi için önlem olarak 1 günlük uyarı
grevi açıklamıştır.
Okulumuzda barışın yeniden tesis edilmesi temel gereksinimdir. Yetkililerin sorunu çözmek yerine, çözümü geciktirmesi sorunu daha da büyütecektir. Bu anlamda KHK ve bakanlığı göreve çağırırız.
Saygılarımızla.
Saﬀet Aşaroğlu
KTÖS Yönetim Kurulu (a)
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Sayı:16-01-2

08.01.2016

“Okul öğretmenlerimiz Öğretmenler Yasası çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine karşı olan sorumluluklarını
yerine getirmeye devam ederken, okul yönetiminin alacağı hiçbir kararı tanımayacağını, okul yönetimi tarafından
verilen emirleri veya görevleri yerine getirmeyeceğini sivil itaatsizlik altında sendikal eylem kararı çerçevesinde
hareket edeceğimizi vurgularız.”
HASPOLAT İLKOKULU’NDA MOBBİNG’E KARŞI SİVİL İTAATSİZLİK
Haspolat İlkokulu öğretmenleri özveriyle eğitim-öğretim işlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak için yıllardan
beri elini taşın altına koyarak sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmektedirler.
Toplumsal olaylara karşı duyarlı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde istekli, öğrencilerin ihtiyaçlarını iyi analiz eden
öğretmenlerimizin okul yönetimi tarafından “mobbing”e uğrayarak şevklerinin kırılması, psikolojik travmaya uğraması
ve motivasyonlarının sıfır noktasına düşürülmesi kabul edilecek bir koşul değildir.
Sendikamız konunun çözümü için defaatle taraﬂarla görüşmüş, Eğitim Bakanlığı yetkililerinden konuya duyarlılık
göstermelerini ve ivedi olarak olayların önünü alıcı çözüm bulmasını istemiştir. Gelinen noktada Eğitim Bakanlığı konu
ile ilgili çözüm üretmemiştir. Konu ile ilgili taraﬂar ile yapılan görüşmeler sonucunda “mobbing”in yalnız öğretmenlere
değil, okul çalışanlarına ve velilere de uygulandığını söyleyebiliriz. Velilerin “okul müdürünün yönetiminden ve genel
tavırlarından memnun olmadığını “belirten başlıkla topladıkları 112 imza, okuldaki tüm öğretmenlerin (17 öğretmen)
imzası ile sorunları dile getiren bir dilekçenin tarafımıza ulaşması ve aynı olayların daha önce de Gönendere, Şht.
Salih Zeki İlkokulu’nda yaşanması bunun göstergesidir.
Okul yönetimi tarafından okuldaki çalışma barışının bozulması ile birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin çatışma
ortamında yürütülemeyeceği kanısındayız.
Bu anlamda okul öğretmenlerimiz Öğretmenler Yasası çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine karşı olan
sorumluluklarını yerine getirmeye devam ederken, okul yönetiminin alacağı hiçbir kararı tanımayacağını, okul yönetimi
tarafından verilen emirleri veya görevleri yerine getirmeyeceğini sivil itaatsizlik altında sendikal eylem kararı
çerçevesinde hareket edeceğimizi vurgularız.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı:16-1-04

13.01.2016

Eğitim Bakanlığı’nın devlet okullarına değer verip yasaları çalıştırmaması ve partizanlık yapma adına ortaya koyduğu
uygulamalar okullarımızda sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Bilindiği üzere şu anda Haspolat İlkokulu’nda görev yapan müdür, daha önce tayin aldığı Gönendere İlkokulu’nda
öğretmenlere ve okul çalışanlarına yönelik davranışları ile okulu çalışamaz hale gelişmiş olayı araştırmak üzere
görevlendirilen okul denetmeni ile kavga etmiş olmasına rağmen Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma ileriye
taşınmamıştır. Aynı müdür geçen yıldan bu yana; Haspolat İlkokulu’nda görev yapmakta ve göreve geldiği günden
itibaren tüm öğretmenlere okul çalışanlarına ve velilere yönelik olumsuz, aşağılayıcı söylem ve eylemleri ile okuldaki
çalışma ortamını olumsuz etkilemektedir. Siyasi iradeden yoksun eğitim Bakanlığı ise yasaları işletme yerine geçen
yıldan bu yana olayı örtbas etmeye ve kapatmaya yönelik uğraş vermektedir.
Yaptığınız tüm girişimlere rağmen okulda çalışma huzurunu sağlamayan Eğitim Bakanlığı’nın hala daha olaya seyirci
kalması öğretmenleri sivil itaatsizliğe zorlamıştır.
Öğrenci velilerinin hemen hemen tümünün de verdiği imzalarla belgelenen okul müdürünün olumsuz davranışlarının
yasalar çerçevesinde ele alınarak değerlendirmeye gitmeyen Eğitim Bakanlığı, yalan yanlış bilgilerle doldurulan köy
muhtarının okuldaki öğretmenleri karalayan açıklama yapmasına çanak tutmuştur. Köy muhtarı Haspolat’ta ikamet
etmeyen vatandaşlardan da imza toplayarak müdürü savunmaya geçmesi ve bunu yaparken de Haspolat İlkokul
öğretmenleriyle çalışanlarını “disiplinsiz, hiçbir başarısı olmayan” kişiler olarak nitelemesi ise daha da anlamlıdır.
Özellikle köy muhtarının bu okulun geçmişini bilmeden ve geçmiş okul yöneticileriyle öğretmenlerine hakaret eden
açıklaması partizanlık adına adam kayırmaya verilecek en güzel örnektir.
Okul müdürünün, hademeler ve kantincinin kendinin destekledikleri ile ilgili açıklaması ise tamamen asılsızdır.
Bu gerçekler ışığında Haspolat İlkokulu’ndaki çalışma ortamının sağlanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’na yasalar gereği
görevini yerine getirmesini hatırlatır, köy muhtarının öğretmenlere ve okul çalışanlarına yönelik hakaret içeren
açıklaması dolayısı ile özür dilemeye davet eder, bu okulda uygulanan eylemin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini
vurgularız.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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HASPOLAT İLKOKULU ÖĞRETMENLERİ BASIN AÇIKLAMASI
12 Ocak 2016 tarihinde Haspolat köyü muhtarı tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Bu basın açıklaması Ek 1 de
verilmiştir. Köy halkını doğru olmayan ifadelerle yönlendiren bu anlayış hepimizi üzmüştür. Köy halkı adına imza
toplayan muhtar, öğretmenleri disiplinsiz davranışlarda bulunmak suretiyle itham etmiştir. Bize karşı itham edilen bir
disiplin sorununun yaşanmadığını, okulda görev yapan tüm öğretmenlerin meslek yılları boyunca milli eğitim
bakanlığına beyan edilmiş tek bir şikayeti bulunmadığını, bunun yanı sıra Haspolat İlkokulu’nda görev yapmış tüm
idarecilerin öğretmenler ile iş birliği ve uyum içinde çalıştığını ve öğretmenleri takdir ettiğini bilginize sunarız.
Bunun yanı sıra, her yıl yapılan etkinliklere ek olarak, öğretmenlerimiz, okullar arası spor müsabakalarında, kazanılan
kupaların sayısını 5 kupadan 65’e çıktığını, her yıl resim öğretmenleri önderliğinde resim yarışmalarına katılarak
öğrencilerle başarılar elde edildiğini, okulda açılan takviye kurslarıyla her yıl kolejlere öğrenci hazırladığını, tüm imkanlar zorlanarak iyi bir İngilizce eğitimi verildiğini, okul öncesi öğretmenleri tarafından aile eğitimleri verilip anne baba
kütüphanesinin oluşturulduğunu, yine okul öncesi öğretmenlerinin geçmiş yıllarda bir çok hizmet içi eğitim kursunda,
çalıştayda ve okul öncesi komitelerinde Milli eğitim Bakanlığı tarafından Haspolat İlkokulu’nu temsilen
görevlendirdiğini, okulda yürüttükleri çalışmaları Uluslararası kongrelerde sunduklarını ve okulumuzu gururla temsil
ettiklerini beyan ederiz. Bunun yanında öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek 23 Nisan törenlerinde
ve yılsonu müsamerelerinde hazırlanan programların köy halkı tarafından yıllardır takdir edildiği bilinmektedir.
Köy muhtarı tarafından toplanan yaklaşık 115 imzanın sadece 30 tanesinin velilere ait olduğunu ve bu velilerin de
yanlış ve eksik bilgilendirilerek, hazırlanan basın bildirisi gösterilmeden boş kağıtlara imza toplandığını öğrenmiş
bulunmaktayız. Bu yönde imza atan veliler, eksik ve yanlış bilgilendirildiklerini belirterek imzalarını geri alacaklarını
bildirmiştir.
Haspolat İlkokulu öğretmenleri hakkındaki asılsız ifadelerin son bulmasını, şahıslarına yapılmış suçlamaların geri
alınmasını ve bu suçlamaları yapan kişilerin derhal özür dilemesini, aksi takdirde önümüzdeki süreçte her türlü yasal
işleme başvurulacağını kamuoyuna beyan ederiz. Haspolat İlkokulu öğretmenleri mesleğinin verdiği sorumluluğu yerine getirerek ve her türlü özveride bulunarak görevlerini layığı ile yapmaya devam edecektirler.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri

Sayı: 16-1-47

29.04.2016

Haspolat İlkokulu öğretmenleri ve eğitim hizmetlileri katılımcı demokrasi ile okulu yönetiyor, eğitim/öğretim faaliyetlerini özveri ile kusursuz yerine getiriyor, yaparak yaşayarak ilkesi ile öğrencilerin geleceğine dokunuyor. Militarist
hiyerarşi kurallarını reddederek, baskı ve saygı kurallarını aşan bir yönetim anlayışını benimsemeyerek, katılımcı bir
demokrasi ile çalışma barışının tesis edilmesi için uğraşan eğitim emekçilerimizi yürekten kutluyoruz. Yenidüzen
Gazetesi konuyu gündeme taşıyarak, taraﬂara söz hakkı tanımıştır. Taraﬂarın verdiği bazı bilgilerin kirlilik yarattığı ve
doğru olmadığını açık ve net söyleyebiliriz.
Sendikamız daha önce Gönendere Şht. Salih Terzi İlkokulu'nda “öğretmenlere, çalışanlarına, veli ve öğrencilere
gösterdiği tutum nedeniyle” aynı okul müdürünün görevden alınmasını istemişti. Eğitim Bakanlığı sorunlara o zamanda duyarlı yaklaşmamış ve bu kez de aynı sorunların Haspolat İlkokulu'nda yaşanmasına vesile olmuş, tarihin
tekerrürüne sebep vermiştir.
Çalışma barışının sürekli dinamitlenmeye çalışıldığı okul ortamında eğitim aksamamış, eylem yapılmamış, sabır,
vicdan ve sükunetle tüm baskılara karşın görev ifa edilmiştir. Mobbinge uğrayan taraf öğretmenler, aileler, öğrenciler,
veliler, okul hizmetlileri ve sendika yöneticileridir. Bu konuda elimizde yeteri kadar belge mevcuttur.
150 imza tek tek incelenmiştir. İmzaların 3/4 okulda öğrencisi olmayanlara aittir. Hamitköy sakinlerinin imzalarına
da rastlanmıştır. Bir başka bilgi, boş kağıtlara imzalar atıldıktan sonra içeriğinin doldurulmuş olmasıdır.
Muhtarın taraﬂı konuştuğunu iddia ediyoruz. Muhtarın daha önceki beyanatlarının içeriğinden dolayı, avukatımız
kendisine dava dosyalama hazırlığındadır. Yine bir başka ifadesinde muhtarın iddia ettiği gibi sorun iki kişi arasında
başlamamış, tüm öğretmenler sıkıntılarını ortaya koyduktan sonra, sorunun başından beri var olduğu anlaşılmıştır.
Okul müdürü tarafından okul öğretmenlerimize taciz iddiasında bulunulmuş, bu konu da öğretmenlerimiz tarafından
yargıya taşınmıştır.
Okul müdürü, odasının kapısının kilitinin zorlandığını iddia ederek okul öğretmenlerini polise şikayet etmiştir.
Bununla da yetinmeyerek güvenlik kamerasının yönünü değiştiren öğrenciyi de polise vermiş ve çocuğun bunu
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Sayı: 16-1-47

29.04.2016

yapması için öğretmenlerden nasihat aldığını iddia etmiştir. Polis görevini aşarak çocuğu alı koymuş ve tahkikat
yapmıştır. Ertesi gün çocuk arkadaşları önünde müdür tarafından aşağılanmış ve 6 metre yükseklikteki kameraya
çocuğu zorla tırmandırmıştır. Akıllara durgunluk veren bu olay da çocuğun hayatı hiçe sayılmıştır.
Sendikamız ve Çocuğun ailesi öğrencimizin hayatını tehlikeye atan bu durumun örtbas edilmemesi için polise suç
duyurusunda bulunmuştur.
Okulda müdür tarafından çözülen herhangi bir problem yoktur. Daha doğrusu yarattığı problemler açık ve nettir.
Eğitimle ilgili tüm problemler öğretmenlerin inisiyatiﬁnde çözüm buluyor ve eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi
sağlanıyor.
Böylesi bir ortamda eğitim dramı yaşanıyor demek yerine, böylesi bir ortamda eğitimin yürütülmesi için
öğretmenlerin gösterdiği fedakarlığı alkışlamak gerekiyor. Çalışma barışını bozan müdürün açığa alınması ile daha iyisini de yapabileceğimizi herkes birlikte izleyecektir.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 16-1-80

07.09.2016

Eğitim Bakanlığı’nın duyarsızlığı ve işbilmezliği sonucu yeni açılan öğretim yılı yine sorunlarla başlamıştır.
Bütün bir yaz tatili boyunca yan gelip yatan ve ortaya koyduğumuz eğitim sorunlarını çözme yerine elinin tersi ile
iten Eğitim Bakanlığı yetkililerinin duyarsızlığı devam etmektedir. 8 Haziran 2016 tarihinde Eğitim ve Kültür Bakanı
Sn. Özdemir Berova ile yaptığımız görüşmeden hiçbir sonuç almadığımız gibi yaz dönemi boyunca iletişim kurmak da
mümkün olmamıştır. Konu ile ilgili UBP-DP hükümetinin Başbakan’ı Sn. Hüseyin Özgürgün’den bir aydan beri talep
ettiğimiz randevu da bugün saat 12:00’de olacakken son anda hiçbir sebep gösterilmeden iptal edilmiştir.
Anlaşılan odur ki, UBP-DP hükümeti eğitimi kaosa sürükleyerek Kıbrıs Sorunu’nun çözümü ile ilgili olumlu gelişmeleri
baltalamak ve dikkatleri başka noktaya çekmeğe çalışmaktadır. Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası sorumluluktan kaçan UBP-DP hükümetine eğitimle ilgili sorumluluklarını hatırlatmakta kararlıdır. Bu çerçevede Haspolat
İlkokulu öğretmenlerinin bugün başlattığı uyarı grevi 8 Eylül Perşembe günü de devam edecek olup, bu uyarı grevine
Lefkoşa Vakıf Anaokulu da katılacaktır. Uyarı grevimiz 08:00-12:40 saatlerinde yapılacak ve Eğitim Bakanlığı önüne
taşınacaktır. Çocukların okula başlamadığı bu günlerde yapılan bu uyarı eylemleri Eğitim Bakanlığı için sorunların
çözümü konusunda fırsat yaratmakta olup, sorunlar çözülünceye kadar eylemlerimiz artarak devam edecektir.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Not: Başbakan Hüseyin Özgürgün’e yönelik hazırlanan sorunlar ve öneriler mektubu.
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TOPLUMLARIMIZIN YAKINLAŞMASI
İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ
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Sayı: 16-1-32

18.03.2016
“Okullarda Barış Kültürü Eğitimi” Çalıştayı AÖA’da Gerçekleştirildi

KTÖS ve AÖA işbirliği ile hazırlanan “Okullarda Barış Kültürü Eğitimi” temalı çalıştay tamamlandı. Çalışltayda KTÖS
tarafından hazırlanan ‘Sosyal Adalet Yolu ile Barış Kültürü Oluşturmak’ isimli öğretmen el kitabı öğretmen adaylarına
tanıtıldı.
Çalıştay’da AÖA’dan Müge Beidoğlu ‘Barış Eğitimi’, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı Nur Bekata Mardin ‘Demokratik ve Barışçıl Eğitim’, Maggie Pınar ise ‘Şiddetsiz İletişim’ temalı
öğretmen adaylarına yönelik work-shop gerçekleştirdi.
55 öğretmen adayının aktif katılımı ile gerçekleştirilen work-shop’da keyiﬂi anlar yaşanırken, barış kültürü
oluşturmak için önemli bir adım atıldı.
Mustafa Baybora
KTÖS Mali Sekreteri
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Sayı: 16-1-33

18.03.2016

KTÖS ve PRODEFTİKİ İKİ TOPLUMLU
ÖĞRETMEN KAMPI DÜZENLİYOR
KTÖS ve PRODEFTIKI “Teoriden Eyleme: İki
Toplumlu Etkinliklerin İnşası” teması ile 19-20
Mart 2016, tarihlerinde Limasol’da iki toplumlu
öğretmen kampı düzenliyor.
Programın ilk bölümünde, KTÖS ve PRODEFTIKI’nin geçmişte birlikte düzenlediği iki toplumlu
etkinlikler ile ilgili bilgi, Kıbrıs Türk eğitim sistemine ve Kıbrıs Rum eğitim sistemine eleştirel bir
bakış
ve
kampın amaçları katılımcılara
aktarılacak.
Programın ikinci bölümünde iki toplumlu
çalışma grupları oluşturularak barış kültürünü
geliştirecek ortak eylem ﬁkirleri tartışılacak.
Programın son bölümünde ise ortaya çıkan ﬁkirlerin sunularak, uygulanabilir ﬁkirler seçilecek ve
geleceğe dönük iki toplumlu eylemlerin inşası için
somut iki toplumlu önerilere karar verilerek, bir sonraki kampın içeriği oluşturulacak.
KTÖS Yönetim Kurulu ve Prodeftiki Öğretmen Grubu, okullarda barış kültürü oluşturmak için iki toplumun
öğretmenleri ile öğrencilerinin katılacağı etkinlik ve kampların tasarlanarak, somut adımların atılmasını kampın hedeﬁ
olarak seçmiştir.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Sayı: 16-1-40

13.04.2016

KTÖS ve PROODEFTIKI (İlerici Kıbrıslı Rum Öğretmenler Grubu) “Teoriden Eyleme: İki Toplumlu Etkinliklerin İnşası”
temalı iki toplumlu öğretmen kampını 19-20 Mart 2016 tarihlerinde Limasol’da gerçekleştirdi.
Karşılıklı olumlu tutumlar geliştirme, takım çalışmasını teşvik etme ve arkadaşlık ilişkileri temelinde diyalog kurma
yoluyla eğitimde barış kültürünün yerleşmesine yönelik etkinliklerin tasarlanması amacıyla düzenlenen kamp
programının ilk bölümünde, katılımcılara KTÖS ve PROODEFTIKI’nin geçmişte birlikte düzenlediği iki toplumlu etkinlikler ile ilgili bilgi verildi. Ardından Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum eğitim sistemleri eleştirel bir çerçevede tartışılarak,
katılımcıların her iki toplumdaki eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması amaçlandı. Her iki toplumun
öğretmenlerinin diğer toplumdaki uygulamalarla yakından ilgilendiği ve hem benzerlikler hem de farklılıklar üzerinden
sistemlerin genel yapısını anlamaya yönelik pek çok soru yönelttiği gözlendi.
Programın ikinci bölümünde, iki toplumlu çalışma grupları oluşturularak barış kültürünü hem öğrenciler ve hem
de öğretmenler boyutunda geliştirmeyi
hedeﬂeyen ileriye dönük ortak eylem ﬁkirleri tartışıldı ve ortaya konan somut ﬁkirler
katılımcılar tarafından oylanarak en etkili ve
uygulanabilir ﬁkirler seçildi. Çalışmanın son
bölümünde ise seçilen etkinlik önerileri
detaylandırılarak içerikleri oluşturuldu.
Oldukça olumlu ve katılımcı bir atmosferde gerçekleşen kamp sürecinde tasarlanan etkinlikler KTÖS ve PROODEFTIKI
tarafından
yakın
bir
zamanda
duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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Sayı:16-1-56

03.06.2016

Sylvie Guillaume başkanlığında Brüksel’de toplanan Avrupa Vatandaşlık Ödülü Kurulu, 2016 Avrupa Vatandaşlık
Ödülü ile onurlandırılan isimleri açıkladı.
Avrupa Parlamentosu üyesi Demetris Papadakis tarafından ismi Kurul’a önerilen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’e,
2016 Avrupa Vatandaşlık Ödülü verildiği Kurul’un yaptığı resmi açıklama ile duyuruldu.
Avrupa Vatandaşlık Ödülü 2008 yılından itibaren, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine, iki toplumun barış içinde
yaşamasına ve karşılıklı anlayış kültürünün gelişmesine için katkı koyan ve bu anlamda mücadele eden kişilere verilmektedir.
Kıbrıs Avrupa Parlamento Oﬁsi tarafından düzenlenecek olan ödül törenin ardından, 2016 Avrupa Vatandaşlık
Ödülü’ne seçilen kişilerin bir araya geleceği resmi tören, 12-13 Ekim’de Brüksel’de gerçekleştirilecek.
Saygılarımızla,
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri

Sayı:16-1-64

14.07.2016

KTÖS ve PROODEFTIKI İki Toplumlu
Yaz Kampı Düzenledi
KTÖS ve Kıbrıslı Rum ilerici
öğretmenler grubu PROODEFTIKI
işbirliği ile 25-26 Haziran tarihlerinde,
Larnaka’ya bağlı Pervolia köyünde İki
toplumlu öğretmen ve çocuk yaz kampı
gerçekleşti. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk
öğretmenlere ve çocuklarına yönelik
düzenlenen yaz kampında, resim ve
seramik atölyeleri, mutfak aktiviteleri,
su sporları, müzik, dans etkinlikleri ve
Kıbrıs kültürüne özgü oyunlar yoluyla
barışa ve iki toplumun yakınlaşmasına
katkı yapılması hedeﬂenmiştir. Dostluk,
hoşgörü ve dayanışma kültürünün
gelişmesi için gerekli zeminlerin
oluşturulması amacıyla organize edilen kampta çocuklar, evrensel dil olan oyun ve sanat dili ile diğer toplumun bireyleri ile arkadaşlık kurmayı, öğretmenler ise diyalog kurarak, ﬁkir alışverişinde bulunarak ve günlük yaşamı paylaşarak
diğerine karşı olumlu ve yapıcı tutum geliştirmeyi deneyimleme fırsatı bulmuşlardır. Kamp programı katılımcı
çocuklarımıza sertiﬁkalarının verilmesi ile sona ermiştir. Kamp sonunda ayrıca her çocuğa bitki
ﬁdanları hediye edilmiştir.
Çözüme yönelik “barış içinde ve bir
arada yaşama kültürü”nün inşasının
önemini her fırsatta vurgulayan
Proodeftiki ve KTÖS, Mart 2016’da
düzenledikleri çalıştay sonunda ortaya çıkan iki toplumlu projelerin
hayata geçirilmesi ve toplumsal
önyargıların ötesine geçilerek, ortak
kültürün ve barışçıl yaşamın genç
nesil tarafından da benimsenmesi
için yoğun çalışmalarını sürdürmeye
devam edeceklerdir.
Saygılarımızla,
Gizem Kavaz
KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü
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Sayı:16-1-78

31.08.2016

Kıbrıs Türk toplumunun kanı ve gözyaşı üzerinden politika yapıp,
yarattıkları statükodan beslenenler korosu, Kıbrıs Sorunu’nun
çözümü ile ilgili devam eden görüşme sürecinin geldiği bu aşamada
provokasyonlarını artık açık açık yapmaktadırlar.
UBP – DP hükümeti özelinde odaklanan bu çözüm karşıtı
statükocu, rantçı çevreler bir süreden beri görüşmeleri sabote
etmek için başlattıkları Rumlar’ın kuzeydeki ayinlerini kısıtlama, uydurma haritalarla toplumu taciz etme, Rum basınından aldıkları
haberleri çarpıtarak manipülasyon yapma gibi etkinliklerini artık
açık açık çözüme karşı çıkarak ifade etmeye başlamışlardır. Özellikle
Sn. Akıncı ile dün yaptıkları görüşme sonrası söylenenler 2004’ten
bu yana çözümsüzlükle ilgili tutumlarının hiç değişmediğini ortaya
koymaktadır. Güney Kıbrıs’taki gazete haberlerine itibar edip, politik duruş geliştiren ve görüşme tutanaklarını okumadan önyargı ile
yapılan açıklamalar UBP ve DP yetkililerinin çözüme ve adamızın
birleşmesine karşı olduklarını bir kez daha göstermiştir.
1 Eylül Dünya Barış Günü arifesinde, UBP-DP hükümet yetkililerinin Kıbrıs’ta çözüm karşıtı açıklamaları, “barışın bir erdem”
olduğu gerçeğinin önemini daha da artırmaktadır. Yapılan
açıklamalar incelendiğinde, bu açıklamaların güney Kıbrıs’ta başta
kilise olmak üzere çözüm karşıtlarının yaptığı açıklamalarla bire
bir örtüştüğü görülmektedir. UBP ve DP hükümet yetkilileri ve
çözüm karşıtı koronun, güneydeki benzerlerinin açıklamalarını
esas almaları Başpiskopos Hrisostomos ve çözüm karşıtları ile eski
bir dayanışma içinde olduklarını göstermektedir.
Adamızın birleştirilmesi, çözümü ve barışı getirecek en önemli adımdır. Kıbrıs’ta ve dünyada barış tüm insanlık
ailesinin ihtiyacıdır. Dünya tekellerinin çıkarları uğruna halkaları birbirine düşürmesini en iyi bilenler savaşı, acıları,
göçleri yaşayan Kıbrıslılardır. İnsanın insana kıymadığı bir dünya yaratmak için öncelikle adamıza barışın gelmesi için
sesimizi yükseltmemiz gerekir. Barış karşıtı, kandan ve gözyaşından beslenen emperyalizmin uşaklarına gereken yanıtı
vermek için 1 Eylül Perşembe akşamı saat 19:00’da Ledra Palace’ta buluşup barış için sesimizi yükseltiyoruz.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı:16-1-114

14.12.2016

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Birleşik Kıbrıs için Eğitim: Görüşler ve Tartışmalar” Konferansında konuşma yaptı.
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgilendirme Oﬁsi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından organize edilen
“Birleşik Kıbrıs için Eğitim: Görüşler ve Tartışmalar” isimli konferans 13 Aralık 2016’da Lefkoşa’nın güneyinde bulunan
AB Evi’nde gerçekleştirildi. Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde aktif olan beş eğitim sendikasının yöneticilerinin
konuşmacı olarak davet edildiği iki toplumlu konferansın açılış konuşmalarını Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür
Bakanı Costas Kadis ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Georgios Markopouliotis gerçekleştirdiler.
Birleşik bir Kıbrıs’ta eğitimin nasıl şekillendirileceği, en iyi uygulamaların neler olabileceği ve karşılaşabilinecek
zorlukları aşmak için ne gibi yöntemler üretilebileceğinin tartışıldığı konferansta, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
POED Genel Başkanı Filios Fylaktou, OELMEK Başkanı Dimitris Taliadoros, KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ve OLTEK
Başkanı Michalis Tsiarlistos birer sunum gerçekleştirdiler.
Sunumların ardından gerçekleşen interaktif tartışma bölümünde izleyiciler, ortak bir gelecekte oluşturulacak eğitim
sistemi ile ilgili davetli konuşmacılara sorular sorma ve kendi görüşlerini dile getirme olanağı buldular.
Saygılarımızla,
Gizem Kavaz
KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü
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SINIFSAL, SOSYAL, EKONOMİK VE
DEMOKRATİK EŞİTSİZLİKLERİN
GİDERİLMESİ İÇİN
MÜCADELE EDİYORUZ
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Sayı: 15-1-37

07-05-2015

Ankara’nın adamız üzerinde yürüttüğü askeri, ekonomik ve siyasi stratejilerin bir vesilesi olan Göç Yasası Kıbrıslı
Türklerin varlığını tehdit etmeye devam etmektedir.
Göç Yasası yalnız 2011 sonrasında göreve başlayan emekçileri değil, asgari ücret ile çalışan işçileri, esnafı, 2011
öncesi göreve başlayan herkesi maddi manevi olumsuz etkilemektedir.
Göç Yasası, Kıbrıslı Türkleri fakirleştirme, fakirleştirerek göç ettirme, göç ettirerek demograﬁk nüfus yapısını
değiştirme, Kıbrıslı Türklerin varlığını yok etme projesidir.
Adamızın kuzeyinde, Lefkoşa TC Valiliği dışında Göç Yasası’ndan memnun olan bir tek KTTO, KTSO, Genç İşadamları
Derneği ve vb. gibi Kıbrıslı Türklerin kanını emen, servetlerini ganimet ve emek sömürüsü üzerine kuran örgütler
kalmıştır. Bu ekonomik örgütlerin yegane görevi kamusal kaynakları sömürmek, devlet teşviklerinden yararlanmak
ve vergi vermemek için bin takla atmaktır. Bu örgütlerin faaliyetlerini yakından takip edeceğimizi, deşifre edeceğimizi,
Kıbrıslı Türklerin varlığına karşı TC bürokratları ile işbirliği yapmasının bedelini ödeteceğimizi açıklıkla söyleyebiliriz.
Bu yasaya karşı olduğunu söyleyen siyasiler ‘ yasa amacına ulaşmadı, bu yüzden düzeltmeliyiz’ şeklinde hafıza kaybı
yaşarken, yasanın kaldırılması konusunda siyasi irade koyamamaktadırlar. Kaynak yoktur bahanesi artık mazeret
değildir. Bu ülkede, her yıl seçim yapılacak, törenler düzenlenecek, siyasi partilere teşvik verilecek, hibeler dağıtılacak,
göstermelik tanıtımlar yapılacak kadar kaynak mevcuttur. Biz artık siyasilerin ‘kaynak yok’ masalını dinlemek istemiyoruz, var olan kaynakların eşit dağılımının sağlanmasını ve yarattığı adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.
Bizler, siyasilerden artık söz değil, iş istiyoruz. CTP/BG-DP/UG Hükümeti’nin seçim döneminde verdiği sözlerin
arkasında mı değil mi bilmek istiyoruz? Sn. Akıncı’nın meydanlarda sarf ettiği sözlerin ve Sn. Talat’ın gazetelere verdiği
beyanatların takipçisi olacağız. Bizim seçim, kurultay derdimiz yoktur. Biz Göç Yasası ile ilgili somut icraat görmek istiyoruz.
Bizler, bu yasanın karşısında onurlu bir şekilde durmaya devam edeceğiz. Bu yasa gidene kadar, her türlü demokratik
eylem hakkımızı kullanacağız. Yasaya karşı verdiğimiz mücadelede, kolluk kuvvetlerinizin bizlere dava okuması bizleri
yıldırmayacaktır. Bizlere dava okumanız, politik, askeri ve ekonomik şantaj yapmanız sizleri haklı çıkarmayacaktır.
Bu anlamda Göç Yasası’nın varlığının devamına karşı sabrımızın taştığını her platformda gösterme kararlılığımız
olduğunu vurgulamak isteriz.
Ya bu yasa gidecek, ya da getirenler, geçirenler ve uygulayanlar gidecek!
Saygılarımızla,
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Sayı: 15-1-38

07-05-2015

Ankara’nın adamız üzerinde yürüttüğü askeri, ekonomik ve siyasi stratejilerin bir vesilesi olan GÖÇ Yasası Kıbrıslı
Türklerin varlığını tehdit etmeye devam etmektedir.
Göç Yasası yalnız 2011 sonrasında göreve başlayan emekçileri değil, asgari ücret ile çalışan işçileri, esnafı, 2011
öncesi göreve başlayan herkesi maddi manevi olumsuz etkilemektedir.
Göç Yasası, Kıbrıslı Türkleri fakirleştirme, fakirleştirerek göç ettirme, göç ettirerek demograﬁk nüfus yapısını
değiştirme, Kıbrıslı Türklerin varlığını yok etme projesidir.
Göç Yasası’na karşı olan mücadelemiz vesilesi ile 7 Mayıs Perşembe günü saat 09:30’da meclis önünde olacağımızı
eylemde olacağımızı, Göç Yasası ile ilgili İdari, Sağlık, Kamu İşleri Komitesi ile görüşeceğimizi tüm kamuoyu ile
paylaşırız.
Not: Çayönü-İncirli İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Portakal
Çiçekleri Anaokulu, Yayla Anaokulu’nda ki öğretmenlerimiz ve tüm 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlerimiz, 7
Mayıs Perşembe günü saat 08:00-12:40 saatleri arasında grevde ve Meclis önünde eylemde olacaktır.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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09.04.2015
Ortak Basın Açıklaması
Geciken adaletin, adalet olamayacağını, siyasilere bir kez daha deklare ediyoruz. 2009’dan beri devam eden GÖÇ
YASASI mücadelemiz 6 yıldır devam etmektedir. Devam eden mücadelemiz ile birlikte Göç Yasası’nın yarattığı sosyal,
ekonomik ve demokratik eşitsizlikler de toplum içinde ve çalışanlar arasında artarak devam etmektedir.
Türkiye’den AKP dayatması ile gönderilen ve 2011 yılında biber gazı, cop ve polis şiddeti ile UBP tarafından hayata
geçirilen Göç Yasası, toplum tarafından kabul görmemiş, üzerinde en çok tartışmaya ve eyleme neden olan ucube
bir yasadır. Hükümette olmadan önce yasanın kaldırılması gerektiğini, çalışanlar arasında eşitlik ilkesinin zarar
göreceğini ve bu yasanın Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit ettiğini belirten CTP ve DP hükümete geldikten sonra, yasanın
ortadan kaldırılması için cesaret göstermemekte, mazeret üretmektedirler.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. maddesinde; “Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit
ücrete hakkı vardır” denilmektedir. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 7. maddesi
uyarınca bu sözleşmeye taraf olan ülkeler “Adil ücretler ve eşit işlere, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit ödeme”
yükümlüğünü üstlenmektedir. Anayasanın 8. Maddesi “EŞİTLİK” ilkesini temel alırken, anayasanın 52. maddesi; “Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamalarına elverişli, adaletli bir
ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alır.” hükmü ile amir bulunmaktadır.
İrlanda’da 2011 yılından sonra göreve başlayan öğretmenlerin ücret ve ödeneklerinde 10% oranında bir azaltma
yapılmıştı. İrlanda Öğretmen Sendikası (TUI) bunun eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğunu ve ayrıca yaş temelinde
bir ayrımcılık olduğunu söyleyerek yasal bir süreç başlattı. 11 Temmuz 2014 tarihinde alınan kararla 2011 yılında
ortaya çıkarılan ücret tablosu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kazanılan hak ise 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren geriye
dönük olarak yürürlüğe girmiştir. Bir hukuk devleti olduğu iddia edilen adamızın kuzeyinde de, siyasilerden benzer
davranışlar görmek demokrasinin gelişmesi açısından önemlidir.
10 Nisan, 17 Haziran, 12 Kasım ve 20 Kasım 2014 ‘de bu yasanın değiştirilmesi ve kaldırılması ile ilgili yasa değişiklik
önerileri Meclis Genel Kurulu’na vekiller tarafından sunulmuş, 20 Kasım’daki yasa değişiklik önerisi için ivedilik kararı
alınarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilmiştir. Aynı komitede 21 tane ivediliği alınmış yasa değişiklik
önerisi taslağı bulunması, başka bir ironidir. Her yasa değişiklik önerisinin önemli olduğunu söyleyenler olabilir, ama
doğrudan insan haklarını, eşitlik ve adaleti, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri, çalışma alanı ve demokratik hakların
tümünü ilgilendiren GÖÇ YASASI’na öncelik verilerek görüşülmesi ve bir an önce karara bağlanmasının önemi
tartışılamaz.
İlgili komitenin bir an önce GÖÇ YASASI ile ilgili değişiklik önerisini görüşüp yasama yılı kapanmadan Meclisin onayına
sunulması olmazsa olmazımızdır.
Bu yasa önerisi ortadan kaldırılana kadar eylemlerimizin devam edeceğini, toplumun tümünü ilgilendiren GÖÇ
YASASI’nın ortadan kaldırılmasının siyasi ve sosyal bir sorumluluk olduğunu hükümete ve tüm vekillere hatırlatırız.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Sayı:15-1-46

27.05.2015

Sendikamız barışcıl eylemlerle Göç Yasası’na karşı mücadelesine devam etmektedir.
2 Nisan Perşembe günü barışçıl bir hak arama eylemi neticesinde Meclisi ziyaret etmemize karşın 7 tane üyemize
“mülke tecavüzden” dava açılması demokrasi anlayışından uzak, hakkını arayanlara karşı anti-demokratik bir yıldırma
politikasıdır.
Bilinmelidir ki KTÖS, Hükümetin kolluk kuvvetleri nezdinde başlatılmış olduğu yıldırma politikasından
korkmamaktadır. Biber gazı, cop, silah zoruyla geçirilen Göç Yasası’na karşı yürüttüğümüz mücadelede bizleri davalarla
susturmak isteyenlere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
Bu anlamda 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 09:30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde saat 10:00’da ise Meclis
önünde davaları öğretmenlere karşı bir baskı aracı olarak kullanan zihniyete dur demek için eylemde olacağız.
Not: 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlerimiz 28 Mayıs Perşembe 2015 tarihinde 08:00-12:40 saatleri
arasında grevde olacaktır.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 15-1-47

28.05.2015

GÖÇ YASASI Kıbrıslı Türkleri fakirleştirme projesidir. Biz öğretmenler toplum adına bu fakirleştirme projesini kabul
etmeyeceğiz.
Yasayı getireni de, geçireni de, uygulamaya devam edeni de biliyoruz. Yasa Meclisten geçerken polisin biber gazı,
cop ve davalarla uygulamış olduğu şiddeti unutmadık. Anayasa mahkemesinin 'eşitlik' ilkesini sulandırarak vermiş
olduğu taraﬂı karar ile adalete güvenimiz kalmadığının bilinmesini istiyoruz. Siyasetçilerin ikiyüzlü konuşmaları tarih
sayfalarında yerini almıştır. Siyasetçiler yasayı parmak hesabı ile tekrardan oylayarak ortadan kaldırana kadar onlarla
ilgili ﬁkrimiz değişmeyecektir.
2 Nisan günü vekillere meclis içinde dağıtmış olduğumuz materyallerin barışçıl bir davranışla gerçekleşmesine
rağmen, bunu haneye tecavüz olarak algılayan siyasetçilerin koltuk korkularını anlayabiliyoruz. Yasaya karşı direnenlerin vermiş olduğu onurlu mücadelenin polis aracılığı ile dava dosyalayarak ortadan kaldırılamayacağını hala daha
öğrenememiş olmaları ise bir talihsizliktir. Verdiğimiz hak mücadelesini hazmedemeyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin
kontrol altında tuttuğu bir bölgede Avrupa Birliği vatandaşlarına karşı rejimi bir baskı aracı olarak görmektedirler.
Davaların bizi korkutacağını zannedenlere mücadelemizin devam edeceğini hatırlatırız.
Yasanın yaratmış olduğu sosyal, ekonomik ve demokratik eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için emeğimizi, enerjimizi
ortaya koymaya devam edeceğiz.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 15-1-48

28.05.2015

Sendikamız barışçıl eylemlerle Göç Yasası’na karşı olan mücadelesine devam etmektedir.
Bu yasa Ankara tarafından Kıbrıslı Türklerin fakirleştirilmesi ve göç ettirilmesi için işbirlikçi siyasilerimize armağan
edilmiştir. 2009'dan beri hükümette kim olursa olsun anti-demokratik teamüllerin hak arayanlara karşı uygulanması
bir tesadüf değildir. Yasanın tarihsel kronolojisini tekrardan hatırlatmakta fayda var. Yasa, 2009'da CTP-DP
hükümetinde meclise gelmiştir. CTP-DP hükümeti yasayı geçirmekte çelişki yaşayınca erken seçime giderek "halktan
onay alırsam" bu yasayı hayata geçiririm demiştir. Bu yüzden yasayı GETİRENİ biliyoruz. 80bin kişi meydanlarda bu
yasaya hayır demiştir. UBP halkın sesine kulak vermeyerek, 1 Ocak 2011 yılında yasa yürürlüğe girecek şekilde polis
şiddeti ile birlikte yasayı 26 vekilin oyu ile meclisten geçirmiştir. Anayasa mahkemesi 'eşitlik' ilkesini ihlal ederek,
ülkede ayrıcalıklı bir sınıf yaratılmasına ortak olmuştur. CTP vekilleri oylamaya katılmayarak ne şiş yansın ne kebap
anlayışı sergilemişlerdir. Bu yüzden yasayı GEÇİRENİ de biliyoruz. 2011den günümüze kadar 2400 kişi ve aileleri
yasadan olumsuz etkilenmektedir. Özel sektörde maaşlar artmamış, asgari ücret yoksulluk sınırının altındadır. Kamudaki maaşları düşürürsek özel sektörde nitelikli eleman bulabiliriz diyenler yalancı çıkmıştır. Yasanın varlığından dolayı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası gibi kan emici örgütler, ucuz emek sömürüsü ile güvencesiz, sendikasız işçi çalıştırma kotasını
aşmıştır. Şu andaki hükümetin muhalefetteyken yasa ile ilgili sözleri tarihin sayfalarını kirletmektedir. Bu yüzden YASAYI
UYGULAMAYA DEVAM EDENİ DE biliyoruz.
Yasaya karşı verdiğimiz mücadelede birçok kez polis şiddeti ile karşı karşıya kaldık. Mücadele arkadaşlarımıza birçok
defa davalar okunmuş, yargılanmışlardır. 2 Nisan Perşembe günü barışçıl bir hak arama eyleminde Meclisi ziyaret ederek, vekillere göç yasası değişiklik yasa taslağı önerilerimizi vermiştik. Bu barışçıl ziyaret sonrasında 7 tane üyemize
“mülke tecavüzden” dava açılması demokrasi anlayışından uzak, hakkını arayanlara karşı bir yıldırma politikasıdır. Bu
politikalara karşı yılmadık, yılmayacağız.
Mülk denilen Meclis binasının sahibi kimdir? Mülkünüze kim tecavüz etmiştir? Sn. Sibel Siber Meclis Başkanı olarak
meclis binasının sahibi mi olduğunu düşünüyor? Ya diğer vekiller ne düşünüyor? Barışçıl bir şekilde ziyarete gelen
kendi toplumun öğretmenlerini mülküne tecavüz etmiş gibi mi algılıyor? Bizlerden rahatsızlık duyacağınıza, yasanın
yaratmış olduğu eşitsizlikten rahatsızlık duymanız daha insani bir davranış olabilirdi.
Bu yasaya Göç Yasası değil de, Kamu Çalışanlarının Aylık ( Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi
Yasası diyerek softa şaşırtması yapabilirsiniz. Mali disiplin veya 47/2010 diyerek kendinizi avutabilirsiniz. 'Bende bu
yasanın kaldırılmasını istiyorum' diyerek samimiyetsiz olabilirsiniz. Biber gazı, cop, silah zoruyla geçirilen Göç Yasası’na
karşı yürüttüğümüz onurlu mücadele sizleri rahatsız edebilir ve bizleri dava yolu ile susturabileceğinizi düşünebilirsiniz.
Ama bilin ki bu yasanın yarattığı eşitsizlik bizleri daha çok rahatsız ediyor. Sizlerin ivediliği alınmış olan yasa değişiklik
önerilerimizi meclisin tozlu arşivlerinde hapsederek hala görüşmemeniz bizleri daha çok rahatsız ediyor. Bu yasa ortadan kaldırılana kadar, kalbiniz eşitsizlikleri hissedene kadar, geç gelen adaletin adalet olmayacağını kavratana kadar,
sizlere rahatsızlık vermeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla,
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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Sayı: 15-1- 50

01.06.2015

AKP Hükümetinin dayatması olan Göç Yasası’na yönelik eylemlerimizden rahatsız olan ayrılıkçı rejimin bekçileri ağız
birliği etmişçesine bizlere saldırmaya devam etmektedirler.
Bir yanda 2009 yılında Göç Yasası’na direnmemek ve AKP’ye kafa tutmamak için hükümeti terkedenler ve 2013
seçimlerinde “yasayı değiştireceğim” deyip toplumun oylarını çalanlar, diğer yanda ise derin yerlerden beslenip
ayrılıkçı rejimin bekçiliğini yapanlar rejimin can damarına dokununca rahatsızlıklarını dile getirmektedirler.
Kıbrıs Türk toplumunu sağ ve sol söylemlerle aldatırken, bir yandan da şahsi çıkar ve politik menfaatleri için
çalışanların çıkarlarına dokununca hemen parlamalarını aslında doğal karşılamak gerekir çünkü hepsi de Kıbrıs Türk
Toplumuna değil de Ankara’ya hizmet etmeyi tercih etmişlerdir. Söylemleri buna karşı olsa da hizmet ettikleri yer
aynıdır.
Yıllarca vatan, millet, şehit, barış, demokrasi söylemi yapıp toplumu ganimet, rüşvet, yolsuzluklarla tanıştıranlar
oluşturdukları düzenlerine yönelik yaptığımız eleştirileri bile hazmetmekten uzaktırlar. Anlaşılan odur ki
konuşmayan, eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum özlemi içindedirler. Yarattıkları bu rezil düzenden nemalanan,
çıkar sağlayan yolsuzluk usulsüzlük yapan bir tek siyasetçinin bile yargılandığı görülmüş şey değildir.
Banka batırıp milyonlarca sterlini buharlaştıranlar bile hala siyaset yapmakta ve hükümet ortağı olarak kabul
görmektedirler. Tüm bu gerçekleri bize yaratan Ankara’nın işbirlikçileri Göç Yasasını ağızlarına bile almamaktadırlar.
Göç Yasası’nı değiştirme konusunda Kasım ayından beri adım atmayan başta Meclis Başkanı Sn. Sibel Siber olmak
üzere Ankara’nın tüm işbirlikçileri mecliste yaptığımız eylemi bahane ederek bizden şikayetçi olmuşlar ve dava
açmışlardır. Davalarla bizi yıldırmaya çalışmak rejimin alışılagelmiş uygulaması olup, şikayetçi olan Sn. Sibel Siber’in
bunu inkar etmesine ve açıklama yapmayıp, Sn. Ferdi Sabit Soyer’e yazı yazdırmasına gerek yoktur.
Adamızın kuzeyinde uluslararası hukuğun dışında meclis binasının bile ganimet olduğu ayrılıkçı bir düzen kurduran
Ankara’ya hizmet etmek için seçimlere giren Sn. Ferdi Sabit Soyer, bizleri seçimlere katılmaya ve parti kurmaya davet
etmektedir. Halka yalanlar söyleyip çok oy alan veya oy satın alıp bu meclis binasının çatısı altına girmeyi demokrasi
olarak algılayan bu zihniyet sahipleri Deniz Gezmişleri asma kararı aldıran Süleyman Demirel’in de, Adolf Hitler’in
de, Musoli’ninin de, bir zamanlar en çok oyu aldığını çok çabuk unutmuş görünmektedirler.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası geçmişte siyasi parti de cephe de kurmuş, fakat ilke ve çizgisinden asla taviz
vermemiştir. Uluslarası hukuğu hiçe sayıp toplumu Ankara Hükümetleri’nin güdümüne sokan ve bu ganimet
düzeninin devamını savunan Sn. Ferdi Sabit Soyer bilmelidir ki KTÖS Ankara Hükümetlerinin dayattığı her şeyi reddetmeye (beğenmemeye) devam edecektir. Önemli olan parti kurmak ve meclise girmek değildir. Önemli olan
Kıbrıs Türk toplumunun ve Kıbrıs’ın çıkarlarını savunarak Ankara’ya uşaklık etmemektir.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 16-1- 05

20.01.2016

KAYNAK YOKTUR DEYİP MAZERET ÜRETENLERE İŞTE KAYNAK:
1- Adanın kuzeyindeki resmi nufüs rakamlarına göre elli milletvekili çoktur. Milletvekili sayısı otuza düşürülüp yirmi
milletvekili maaşı tasarruf edilebilir.
2- Adamızın kuzeyinde 28 belediye nufüs ölçeğine ve mevcut yasalara göre çoktur, azaltılıp başkanlık
harcamalarından tasarruf edilebilir.
3- Devletin tepesinden başlamak üzere yüksek maaşlardan kesintiye gidilip, tabandan maaş çekenler ve asgari
ücretliler desteklenebilir.
4- Müşavirlik uygulaması kaldırılıp, müşavirler daha önce görev yaptıkları yere gönderilebilir, üçlü kararname ile
atamalar müsteşarlık dışında kaldırılabilir.
5- Görev yerine gitmeyen, yasalar gereği çalışmayan partizanca korunan öğretmen, memur, işçilere disiplin
soruşturması acılıp görevlerine son verilebilir.
6- Cumhurbaşkanlığının “örtülü ödeneği” kaldırılabilir. Eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıklar kaldırılabilir.
7- Türkiye’den kutlamalar ve protokol görüşmeleri bahanesi ile gelip yeyip içip, tatil yapan resmi heyet harcamaları
kaldırılabilir.
8- 2,350 olan polis sayısı resmi nüfus rakamlarına göre oranlandığında dünya ortalamasının 2.5 katıdır. Bu nedenle
azaltılıp 1,100’e indirilebilir.
9- Siyasi partilerin kaynağı belli olmayan paralarla ilgili seçim harcamalarının üzerine gidilip bu paraların vergi olarak
bütceye düşmesi sağlanabilir.
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Sayı: 16-1- 05

20.01.2016

10- Kumarhane ve bet oﬁslerinin vergileri artırılarak kapanmaları yönünde yaptırım uygulanarak kaynak yaratılabilir.
11- Astronomik emekli maaşı almayı engellemek için emekli maaşlarına bir tavan düzenlemesi yapılabilir.
12- “Nereden Buldun Yasası” çıkarılarak vergi ve servet kaçıranlar takibe alınabilir.
13- Digitech gibi şirketlere bağışlanan 15 milyon vergi gibi yasa dışı vergi bağışlamaktan vazgeçip tahsilat yapılabilir.
14- Ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek vergi talep edilebilir.
15- TC’li şirketlerin 15 yıllık vergi muaﬁyeti kaldırılabilir ve bunlardan da vergi alınabilir.
16- Devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara araziler satılabilir veya kira bedelleri artırılabilir.
17- Batık bankaları hortumlayanlardan bu paralar talep edilebilir.
18- Askeri kantinlerin faaliyetlerini 1960 antlaşmalarındaki düzeyine getirilip, buradaki kayıt dışı ticaret ekonomiye
kazandırılabilir.
19- Sığınak fonu, Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderleri denetim altına alıp, bunları toplumsal refaha ve
sağlık, eğitim gibi sosyal devletin görevlerine aktarılabilir.
20- Kıbrıs’taki T.C.li mal sahiplerinin otellerine gelip, milyonları götüren T.C.li ve yabancı sanatçılardan vergi alınabilir.
21- Teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynaklar doğrudan üreticiye yönlendirilebilir.
22- K.K.T.C.’yi tanıtma iddiası ile dış ülkelerde açılan ve temsilcilik adı altındaki ticari şirketlere yapılan harcamalar
kontrol altına alınabilir.
23- Eğitimi sektör haline getirip muaﬁyetler ve teşviklerle dünya zenginleri arasına giren üniversite baronlarından
vergi alınabilir.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 16-1- 24

24.02.2016

Anayasayı ve yasaları çiğneyen hükümet anlayışı şimdi de sağlık alanında ihtiyaç duyulan personeli almak için
yasadışı geçici istihdam yapmaya yönelmiştir.
TC ile imzalanan protokolleri Anayasa ve yasaların üzerinde gören hükümetçilik anlayışını şiddetle protesto ederiz.
“Protokollerdeki tasarruf adı altında yazılan hükümler yıllık kamu istihdamını sınırladı” gerekçesinin arkasına saklanarak kamuya yasadışı ve partizanca yapılan geçici atamalar hem kaos yaratmakta hem de emekçiler üzerinde ağır
bir siyasi baskı oluşturmaktadır.
Partizanlık ve adam kayırma adına, anayasayı ve yasaları çiğneyerek yapılan istihdamlar neticesinde iyice yozlaşan
adamızın kuzeyindeki sistem, TC’nin dayatmaları sonucunda tasarruf adı altında kadrosuz istihdamlarla devam etmektedir.
Anayasa ve yasalarımıza göre kamuda işe alımlar Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, yasalarda belirtilen kadrolar
üzerinden yapılmalıdır. Bu gerçeklik ortada olurken, hükümetler partizanlık ve adam kayırma anlayışı ile hareket ederek, “geçici” adı altında istihdamlar yaparak kamu düzenini bozdukları gibi, kamuya gereksiz istihdamlar yapmışlardır.
“İşe göre adam” yerine “adama göre iş” anlayışına uygun yapılan geçici istihdamlarına en güzel örnek, okullara
hademe adı altından istihdam yapıp, istihdam edilenleri Eğitim Bakanlığı’nda sekreter diye çalıştıran ve okulları
hademesiz bırakan anlayış gösterilebilir. Okullarda temizlikle ilgili doğan açık ise temizlik şirketlerinden hizmet satın
alınarak kapatılmaya çalışılmakta, devlet ise bu yöntemle zarara uğratılmaktadır.
Eğitim Bakanı öğretmen fazlalığı var diyerek oturan öğretmenleri korumaya devam ederken öğretmen ihtiyacı olan
okullara verilmesi gereken kadrolar ise tasarruf adı altında Maliye Bakanlığı tarafından verilmemektedir.
Tüm bu çelişkilerin altında yatan temel sebep bir yanda partizanlık ve adam kayırma olmakla birlikte diğer yanda,
TC’nin adanın kuzeyine yönelik uyguladığı sistematik entegrasyon politikalarının bir sonucudur. Anayasayı ve yasaları
çiğneyen hükümet anlayışı şimdi de sağlık alanında ihtiyaç duyulan personeli almak için yasadışı geçici istihdam yapmaya yönelmiştir. Gerek Kamu Hizmeti Komisyonu, gerekse Ombudsman’ın tüm uyarılarına kulak tıkayan CTP-UBP
Hükümeti’nin bu girişimi kamuda “anarşi”ye ve kanunsuzluğa davetiye çıkarmaktadır. Yasalarla belirlenen kadrolara
geçici istihdam yapmanın yasaları çiğnemek olduğunu tekrardan hatırlatır, TC’nin dayatması olan bu uygulamaların
tasarruf adı altında yapılamayacağını, kamuya atamaların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılması gerektiğini
vurgular, hükümeti anayasaya ve yasalara saygı göstermeye davet ederiz. Bu hükümet Anayasa ve yasaları çiğnemeyi
bir hak olarak görüyorsa, bu hakkın tüm vatandaşlar tarafından da uygulanabileceğini bilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:15-1-58

11.06.2015

“Hiçbir kimsenin yaşamı, iş güvenliği, çalışma koşulları ve emeğinin karşılığı sermayenin aç gözlülüğünden daha
önemli değildir.”
İş Cinayetinin Sorumlusu Sendikasız Emekçi Çalıştırmak İsteyen Sermayedir!
Ülkemizin kuzeyinde her alanda olduğu gibi çalışma yaşamında da en acımasız sömürü koşulları devam etmekte,
iş kazası adı altında cinayetler sürmektedir.
Sermaye kesimi ülkemizde üçüncü dünya ülkesi vatandaşları üzerinden, özellikle özel sektörde ucuz emek
sömürüsüne dayalı köle pazarı oluşturmuştur. Çalışma Bakanlığı ve hükümet emeğin sömürüsüne seyirci kalmaya
devam ederken, iş güvenliği ve çalışma koşulları ile ilgili denetimleri de gerçekleştirmemektedir.
Sermayenin açgözlülüğünden doğan ucuz emek sömürüsüne dayalı piyasa koşulları, çalışma koşulları ile iş yeri
güvenliğinin denetimsizliği ile birleşince 2015 yılının ilk beş ayında beş emekçinin iş cinayetlerine kurban gitmesine
neden olmuştur.
Hiçbir kimsenin yaşamı, iş güvenliği, çalışma koşulları ve emeğinin karşılığı sermayenin aç gözlülüğünden daha
önemli değildir. İş cinayetlerinin yegane sorumlusu sermaye ve onun işbirlikçisi olan hükümettir.
Çalışma Bakanlığı ve hükümet iş güvenliği, çalışma koşulları ve emek sömürüsü ile ilgili yasal ve toplumsal adımları
atmakta korkak davrandıkça, neo-liberal akıl tutulması yaşayan sermaye çevreleri sömürü koşullarını yaygınlaştırmaya
devam edecektir.
Ülkemizde özellikle özel sektörde, çalışanların örgütlenmediği, örgütlenmesinin engellendiği veya sarı sendikalara
yönlendirildiği her alanda emek sömürüsü devam etmekte, çalışanların iş güvencesi patronun inisiyatiﬁne
bırakılmakta, çalışma koşulları insanca bir yaşam içermemektedir.
Bu koşullarda iş cinayetlerinin önlenemeyeceği, emeğin sömürüsünün önüne geçilemeyeceği, emekçilere iş
güvencesi sağlanamayacağı açık ve nettir. Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanacağı yasal bir düzenleme, iş cinayetlerine
sebebiyet verenlerin yargılanacağı adil bir sistem, emek sömürüsünün önüne geçebilecek örgütlü bir yaşam, iş
güvencesinin sağlanacağı güvenli çalışma ortamları toplumsal bir taleptir. Bu talepleri gerçekleştirmek emeğin partisi
olduğunu iddia eden CTP ve küçük ortağının boynunun borcudur.
Bu anlamda iş cinayetine kurban giden emekçinin ailesine sabır, hastanede yaralı bir şekilde yaşam mücadelesi
emekçimize de acil şifalar dilerken, hükümeti bir an önce sorumluları yargılamaya ve emeğin sömürüsünün
gerçekleştiği her alanda sendikalaşma ile ilgili yasal düzenleme yapmaya çağırıyoruz.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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Sayı: 16-1-13

02.02.2016

“Bir ay meclise gelmeyip de maaşını alamayan bir vekil örneği var mı? Yoktur.
Bir ay maaşını alamayan bir müşavir örneği var mı? Yoktur.
Ama aynı meclis insanların bir ay çalıştırılıp maaşının ödenmemesine ses çıkarmamaktadır.
Öğrencilerin burslarının 3 aydır yatmadığından bir haberdir.”
ÖĞRENCİ BURSLARI VE BAZI ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI ÖDENMEDİ
Adamızın kuzeyinde kurdurulan ayrılıkçı devlet, hibe, teşvik ve ihalelerle sermaye kodamanlarını beslemekte, halktan toplanan maktu ücretleri bile kamusal yararlar için değil özel sektörü süspansiye etmek için kullanmakta ve zamlarla, gasplarla Kıbrıslı Türkleri fakirleştirmeye devam etmektedir.
Kamusal alanların geliştirilmesi konusunda cebinde akrep taşıyan CTP-UBP Hükümeti’nin konu yandaşlarına teşvik,
hibe, ihale olunca devlet kasasını sonuna kadar açması kaynakların nasıl heba edildiğini göstermektedir. ‘Kaynak yok,
mali disiplin lazım’ masalları ile mağduru oynayan hükümetin icraatları yapılan usulsüzlüklerin deşifre olması ile
pazara çıkmıştır. Bizlerin gözünde hükümet bir reform hükümeti değil, teşvik ve hibe hükümetidir ve bu hükümet
halka değil sermayeye hizmet için vardır.
Çalışanların emeklerinin karşılığını ‘ödedim’ diye reklam yapan reform hükümeti, Ekim ayından beri öğrenci
burslarını ve geçici öğretmenlerin Ocak ayı maaşlarını ödemeyerek “mali şövenizmin” dibine vurmuştur. Bilgi sahibi
olmadan ﬁkir sahibi olan bazı siyasetçiler ise mali nutuklar çerçevesinde adamızın etrafındaki doğal zenginlikleri
değerlendirirken, üç aydır yurtdışında bursa alamayan öğrencilerin tenceresinde ne kaynadığından bir haberdir.
Bir ay meclise gelmeyip de maaşını alamayan bir vekil örneği var mı? Yoktur.
Bir ay maaşını alamayan bir müşavir örneği var mı? Yoktur.
Ama aynı meclis insanların bir ay çalıştırılıp maaşının ödenmemesine ses çıkarmamaktadır.
Öğrencilerin burslarının 3 aydır yatmadığından bir haberdir.
Daha fazla demagoji istemiyoruz. Bir an önce öğretmenlerin maaşlarının ödenmesini ve öğrencilerin burslarının
yatırılmasını talep ediyoruz.
Saygılarımızla.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
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12.02.2016
SENDİKAL PLATFORM BASIN BİLDİRİSİ
Ülkemizde yasa tanımazlık, torpil, partizanlık, ayrıcalık, yolsuzluk, ayrımcılık, kayırmacılık gibi usulsüzlükler kader
yapılmıştır. Eğitim, sağlık gibi temel hizmetler metalaştırılmış, niteliksizleştirilmiştir.
Çevre katliamları, adaletsizlikler, hukuksuzluklar bizzat hükümetler, yetkililer tarafından yapılmakta, ya da ses
çıkarılmamaktadır.
Asgari ücret, HP, Eşel Mobil gibi önemli olgular anlamsızlaştırılmış, buna karşılık alım gücü her geçen gün yok edilerek
orta sınıf ortadan kaldırılmıştır.
Özelleştirme, sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla kazanılmış tüm haklara saldırılmış, saldırılmaya devam
edilmektedir.
Bir yandan borcunu ödeyemeyenlerin içeri tıkıldığı, diğer yandan vergi aﬂarı, peşkeş çekilen, batırılan halkın
kurumları ile milyarlarca lira devlet eliyle şirketlere, sermayeye aktarılmıştır ve aktarılmaya devam edilmektedir.
Ülkenin kuzeyi kumarhaneler, gazinolar, gece kulüpleri, mafya, uyuşturucu cehennemine çevrilmiştir. Yabancı sermayeye peşkeş çekilen araziler (otel, üniversite vs.), kurumlar (Havalimanı, DAÜ-DAK, KTHY vs.) ve sıradakiler (su,
elektrik, kooperatiﬂer vs.) ülkemize gelir getiren değil, yağmalanma anlayışını sergilemektedir.
Çözüm ve barış, nüfus, eğitim, sağlık gibi temel politikalarda bile hükümetlerin ne dediği anlaşılmamaktadır. Uygulamada sermaye desteklenirken kamusal olması gereken hizmetlerin de değersizleştirildiği, niteliksizleştirildiği
aşikârdır.
Kıbrıs Türk Toplumu kendi ülkesinde insanca bir yaşam; çözüm ve barış talep etmektedir. “Ne Yama, Ne Rehin”
politikaları ile de 80 binlerle birlikte meydanlarda iradesini net olarak ortaya koymuştur.
Bugün çalışanlar, esnaf, çiftçi, hayvancı, üretici, işsizler, öğrenciler kısacası halk ülkemizin gidişatından ve yaratılan
sistem(sizlik)ten memnun değildir. Sadece küçük bir azınlık olan sermaye sahipleri, yaratılan soygun düzenindeki
ayrıcalıklardan tatmin ve memnun görünmektedir.
Ülkemizde umutsuzluk hakim kılınmıştır. Siyasete olan güven yitirilmiştir. AKP-CTP-UBP hala suyun özelleştirmesini,
paketin dayatılmasını tartışmaktadır.
Bu umutsuzluğu / kara tabloyu; umuda / beyaz tabloya boyamak için “UMUT AĞACI”nı dikeceğiz. Umut Ağacımızın
Adalet, Hak, Hukuk, Yasa, Sosyal Devleti, Eşitliği, Nitelikli Kamusal, Bilimsel Eğitimi, Sağlığı, Sendikalaşmayı, İnsanca
Yaşama Hakkını, Barışı, Demokrasiyi Yeşertmek / Umudu / Beyazı ülkemize hakim kılmak için yeniden ve yeniden mücadele etmeye kararlıyız.
Kıbrıs Türk Toplumu çaresiz, umutsuz değildir.
Yine meydanlarda ülkesine, onuruna sahip çıkacaktır.
Sendikal Platform
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Sayı:16-1-48

29.04.2016

1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik Mücadele ve
Dayanışma Günü’nde halkımızın ve ülkemizin ihtiyacı
olan Barış, Özgürlük ve Eşitlik için gereksinimi olan mücadeleyi yeniden gündeme getirmek boynumuzun borcudur. 1974’ten bugüne ülkemiz ikiye bölünerek ve
Kuzey parçası başka bir ülkenin “etkin ve ﬁili” kontrolünde kullanılarak kumarhane, gece kulübü ve her
türlü kaçak ekonominin merkezi haline getirilmektedir.
İnsanlarımız ise onurlu bir yaşamdan uzaklaştırılarak,
yoksullaştırılarak ve göç yollarına mahkum edilerek
kimliksizleştirilmekte ve köleleştirilmektedir. Kurulan
çarpık rejim ve adalet ne eşitlik ne de hukuk tanıyan ve
gittikçe de temel insani gereksinimleri bile
karşılayamayacak kadar insana ve doğaya düşman bir
rejim olarak varlığını sürdürmektedir. Havaalanımız,
hava yollarımız, limanlarımız, elektriğimiz, iletişim
kurumlarımız, suyumuz, ekmeğimiz, aşımız, dağlarımız,
topraklarımız üretim namına hayat namına ne varsa
satılmış, devredilmiş ya da satılması için antlaşmalar
yapılmaktadır.
Tüm bunlara dur demek hepimizin elindedir. İşçiler,
memurlar, öğretmenler, göçmenler, kadınlar,
eşcinseller ve bu ülkenin iki kere ezilen tüm kesimleri
bir araya gelerek tarihimize yeni bir sayfa açacak bir
kararlılıkla her türlü mücadeleyi ortaya koymalı, barış,
eşitlik, adalet ve kardeşliğin hüküm süreceği yeni bir
düzenin yollarını oluşturmalıdır.
1 Mayıs artık dayatmalara, düşmanlığa, köleliğe ve
sömürgeci tüm saldırılara karşı hem kuzeyde hem
güneyde hep birlikte, dayanışma ve kardeşlik
duygularıyla dur demek için sembolik bir gündür. Kıbrıslı Türk işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, LGBTI
bireyler ve ezilen tüm kesimler olarak Kuğulu Park’ta 1 Mayıs Pazar saat 17:30’da toplanarak Ledra Palas’a yürüyoruz.
Cirit Hisarı’nda yapılacak etkinlik saat 19:00’da başlayacaktır. Yüreği özgürlükten, emekten ve barıştan yana olan tüm
halkımızı 1 Mayıs’a omuz omuza birlikte yürümeye ve şarkılar söylemeye çağırıyoruz.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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13.07.2016
Ortak Basın Açıklaması
Eğitim alanında örgütlü dört sendika (KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN) GAÜ özelinde adamızın kuzeyinde
yaşanan çarpık ekonomi, eğitimin ticari bir meta olarak görülmesi, emek sömürüsü ve özel sektörde sendikalaşma
konularını ele alarak değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Sendikal Platformun bu konudaki çalışmalarının önemi çerçevesinde, daha aktif ve sonuç alıcı eylemlere gidilmesini
kararlaştıran sendikalarımız, 14 Temmuz’da KTAMS’ta Sendikal Platform’un konu ile ilgili düzenleyeceği toplantıda,
özel sektörde sendikalaşma konusunda aktif eylemlerin gündeme getirilmesi için öneriler üretti.
Bugün yaşanan sendikasızlaştırma ve emek sömürüsünün temel sorumlusunun bugüne kadar hükümetçilik oyunu
oynayıp, sermayeden yana tavır koyanlar olduğu tespiti yapıldı. Seçim dönemlerinde halka sözler veren siyasi partilerin, hükümet olduktan sonra sendikalaşma ve insanca yaşayacak asgari ücret gibi sözlerini unutup, sermayeye
ayrıcalık yaratan vergi affı, stok affı ve ayrıcalıklı vergi muaﬁyetlerini yasal yapmaları bunun en güzel örneğidir.
Bunun yanında hükümetlerin, çalışanların sosyal güvenlikleri ile ilgili yatırım yapmayan kuruluşlara karşı siyasi
rüşvetler karşılığı herhangi bir yaptırıma gitmemeleri bunun yerine sosyal sigorta, emeklilik yaşını ve primleri artırarak
bu ganimetçi zihniyetli sermaye çevrelerinin yanlışlarını emekçilerin sırtına yıkmaları sorunların temelini
oluşturmaktadır.
Basına yansıyan GAÜ meselesi gibi diğer birçok özel eğitim kurumunda da emek sömürüsü had safhaya ulaşmıştır.
Eğitim alanındaki emek sömürüsünün önüne geçmek için hak mahrumiyetine uğrayanların sorunlarını çözmek ve
psikolojik ve hukuksal destek olmak amacıyla Ledra Hukuk Bürosu (0392-2278751), özel sektörde çalışan eğitimcilere
ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bununla birlikte Sendikal Platform ile örgütlenme çalışmaları için somut öneriler
geliştireceğiz.
TC hükümetlerinin dayattığı ekonomik ve siyasi yaptırım içeren paketlerin ve yerli işbirlikçi siyasilerle sermaye
kişilerinin Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklenmesinde önemli bir etken olduğu bir gerçekliktir. Siyasi ve şahsi
çıkarların, toplumsal çıkarların önüne geçtiği bu düzende, örgütlerimiz Sendikal Platform çatısı altında en geniş mücadele verme kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır.
Saygılarımızla,
Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Tarık Timur
DAÜ-SEN Başkanı
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Tuncay Mizan
DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı

18.01.2017
KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Açıklaması
Sendikalara UBP-DP hükümetinin başlattığı saldırıların gerçek nedeni bellidir. Bu dönemde faşizan bir yaklaşımla
yapılan bu saldırının arkasındaki niyet çok net anlaşılmalıdır.
Yaklaşan çözüm perspektiﬁnin ortadan kaldırılarak çözüm karşıtlarını birleştirmek ve örgütlemek,
Mal ve hizmetlerin pahalılaşması ve zamlar karşısında köleleştirmek istenen halkın sesi durumunda olan sendikaları
susturmak ve etkisizleştirmek,
Kamusal sağlık ve eğitim temel hizmetlerini ortadan kaldıran, ulaşılmaz hale getiren niteliksizleştiren hükümet
anlayışına karşı halkın menfaatleri için mücadele eden sendikaları anti-demokratik ve faşizan yasalarla yok etmek,
Bütün yolsuzluk ve yasadışılıklar karşısında etkili muhalefet ortaya koyan sendikaları devre dışı bırakarak rejimin,
statükonun devamını sağlamak,
Halka dayatılan acı reçeteleri, paketleri deşifre ederek örgütlü mücadeleyi ortaya koyan ve halkın kurum ve
varlıklarına sahip çıkan en örgütlü hareket olan öğretmen hareketini yok etmektir.
Mecliste sendikalarımıza karşı gerçekleştirilen bu girişime ivedilik almak için yapılan oturumda Başbakan Sn. Hüseyin
Özgürgün’ün söyledikleri ise tarihe geçecek kadar önemli olduğu gibi “intikamcı” yaklaşımını da itiraf ettiğini göstermektedir. Sn. Özgürgün “bazı sendikalar haddini aştı” diyerek bu itirafı kendisi açık açık ortaya koymuştur.
Yine Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş, “Ülkede 70 kişi sendikal profesyonellik kullanmaktadır” diye açıklama
yapmakta ve bu 70 kişinin profesyonellik haklarının tasarruf amaçlı olarak iptal edileceğini duyurmaktadır. Oysa kamuda yetkili dört sendikanın yasa gereği kullanabileceği profesyonel sayısı 12’yi geçmemektedir. Burada kamuoyunu
yanıltmaya yönelik bir yalan, devleti yönettiğini iddia eden Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş tarafından rahatça
söylenebilmektedir.
Özel sektörde sendikal örgütlenmeye zemin yaratmak için talepleri yükselten sendikalara bu hakkın verilmesi bir
yana, son başlayan girişimle öğretmen sendikaları başta olmak üzere gerçek anlamda sendikacılık yapan örgütlerimizin
kapatılması hedeﬂenmektedir. Sn. Özgürgün ise söyledikleri ile aslında hükümetin emrinde olan sarı sendikaları
arzuladığını ifade etmektedir. Özellikle CAS çalışanlarının eyleminde de ortaya çıktığı gibi çalışanların gerçek
sendikalara değil, hükümetin emrindeki sarı sendikalara üye olması istenmektedir.
Bu yapılan girişimle “KKTC sendikalar cumhuriyeti oldu” diyen TC yetkilileri de memnun edilmek istendiği gibi,
hükümetin yağcılık ve yalakalığı kendine meşgale edindiğini de göstermektedir.
Bu yapılan girişimin anayasaya aykırı olduğu açıktır. Kıbrıs’ta bugüne kadar halkın kanından, gözyaşından ve ganimetten beslenen UBP ve DP, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili sürekli sorun yaratmaya devam etmektedir. Çözümsüzlükten beslenen UBP ve DP’nin sendikaların faaliyet alanlarını kısıtlamaya yönelik saldırıyı artırma nedeni aslında çözüm
konusunda yoğun uğraş veren Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’yı ve halkı da kamplaştırarak hedefe koymak istemelerindendir. Meclisten onay aldıktan sonra, Cumhurbaşkanlığının onayı aşamasında anayasaya aykırı bu girişimleri
nedeni ile Sn. Akıncı’ya saldırmak ve çözüm konusunda planlı bir şekilde sorun yaratmak hedeﬂenmektedir.
Değerli basın mensupları,
Bizler UBP-DP hükümetinin öğretmen sendikalarına saldırı girişimini demokrasiye, insan haklarına, örgütlenme
hakkına yapılan faşizan bir girişim olarak değerlendiriyoruz. “Tasarruf” kelimesinin arkasına saklanılarak yapılmaya
çalışılan aslında intikam almak ve dikensiz gül bahçesi yaratmaktır. Tasarruf kelimesini en son ağzına alması gereken
UBP-DP hükümetidir. Eğer tasarruf yapılmak istenseydi:
1. 17 adet son model Mercedes marka makam aracı alınmazdı.
2. Kişilere makam ve mevki vermek ve partizanlığı geçim yolu yapmak için 143 müşavir yaratılmaz, müşavirlere
görev yaptırılması için meclise getirilen yasa tasarısı hükümetçe reddedilmezdi.
3. Partilileri memnun etmek için Türkiye’nin değişik şehirlerinde dış temsilcilik, spor ataşeliği, kültür ataşeliği, eğitim
ataşeliği adı altında görevlendirmeler yapılmazdı.
4. Siyasi partilere devlet yardımı adı altında milyonlarca liralık kaynak aktarılmazdı.
5. Hepsinden önemlisi Sn. Hüseyin Özgürgün ve Sn. Serdar Denktaş’ın bacanak oldukları dönemde hortumlanan,
kayınpederine ait Kıbrıs Kredi Bankası’nın 54 milyon Sterlinlik mevduatının akıbeti sorulurdu.
6. 2013 yılında çek yasağında olan Sn. Serdar Denktaş başta olmak üzere tüm hükümet milletvekilleri ve destek
verilen bağımsızlar servet beyanında bulunur, kimin ne kadar vergi verdiği toplumla paylaşılırdı.
7. Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun torunu, Sayıştay Başkanı ve Gençlik Dairesi Müdürü’nün kızı Karpaz’da
görevli olduğu okuldan alınıp, yasadışı bir şekilde Eğitim Bakanlığı’nda görevlendirilmez yerine de istihdam yapılmazdı.
8. Usûlsüz, ihalesiz işler yapılmaz, traﬁk kazalarına neden olan yollar ile ilgili önlemler alınırdı.
Biz hesap sormaya devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldıramaz.
Saygılarımızla,
Tahir Gökçebel
Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı
KTÖS Genel Sekreteri
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31.01.2017
Ortak Basın Açıklaması
Topluma yalan beyanda bulunmayı siyaset yapmak olarak değerlendiren UBP-DP hükümeti yetkilileri, sorumluluktan
kaçarak zamları gizlemeye çalışmaktadırlar.
Akaryakıt, tüp gaz, elektrik, su, telefon, internet, dolaylı vergiler, pul, araç ruhsatları ve tüm tüketim mallarına okkalı
zamlar yapan UBP-DP hükümeti sorumluluk almaktan kaçmaktadır. “Zamlar gözden geçirilecektir. Türk lirasına
güvenin, dövizdeki dalgalanma durmadan tedbir alamayız, telefona zam protokol gereğidir. Türk Lirası kullanıyoruz
ne yapalım? gibi sorumsuz açıklamalarla toplumla alay edilmektedir.
Ev kirasından, emlak değerlerine, beyaz eşyadan tüm tüketim mallarına kadar piyasadaki her şey döviz ile satılırken,
maalesef maaş ve ücretler Türk Lirası olmaya ve TL’nin enﬂasyonu nedeni ile erimeye devam etmektedir. UBP-DP
Hükümeti ise mazeret üreterek asgari ücreti bile belirlememek için yoğun uğraş vererek, çalışanların emeklerini
çalmayı sürdürmektedir. Emek hırsızı UBP-DP hükümeti çalışanlara ve halka hiçbir refah artırıcı önlem getirmezken,
saltanat uğruna 17 kara Mercedes almaya, 143 müşavire maaş yetiştirmeye, yandaşlarını usulsüzce gereksiz yerlere
atamaya, çalışmayan partileri korumaya, siyasi partilere milyonlar aktarmaya, uyduruk dış temsilcilere yüksek maaşlı
atamalar yapmaya, sahilleri kıyıları peşkeş çekmeye, ihalesiz işlere, usulsüz ihalelere, vergi ve elektrik borcu
bağışlamaya, yandaş sermayeye devletin kaynaklarını aktarmaya, dış gezilere aile bireylerini de götürerek devletin
kaynaklarını bireysel menfaatlere harcamaya ve başta Kıbrıs Kredi Bankası’ndan hortumlanan 54 milyon Sterlin ile
diğer hortumlanan bankalardaki mevduatların geriye tahsilini engellemeye devam etmektedir. Vatandaş batarken
onlar servetlerini bile açıklamaktan kaçmaktadırlar.
Halkı sefalete, işsizliğe, borç batağına sürükleyen emek hırsızı UBP-DP Hükümeti saltanatını tüm ihtişamı ile
sürdürürken, bizi mazeretler ile oyalayan bu anlayışa karşı en etkin direnişi göstermeye kararlıyız. Çözüm düşmanı,
emek hırsızı UBP-DP hükümetine karşı her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu
olmasın. Halkımızı gerizekalı yerine koyduğunu çekinmeden söyleyen, bu demokrasiden, insan haklarından nasibini
almamış, emek hırsızlığını alışkanlık haline getirmiş, sermaye yandaşı, saltanat düşkünü, barış düşmanı kukla yöneticilere ihtiyacımız yoktur.
Saygılarımızla,
Ahmet Kaptan
KTAMS Başkan

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı
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Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı:17-1-31

18.04.2017
Doktorlar Yalnız Değildir
Göç Yasası’na Son Verilmeli, Kamu Sağlık Hizmetlerinin Niteliği Yükseltilmelidir

Kamu hastanelerinde son zamanlarda iyice ortaya dökülen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının yetersizliği ve
altyapı eksikliklerinin tamamı hükümetten kaynaklı sorunlardır. Bu sorunların en önemli kaynaklarından biri de Göç
Yasası diye tanımladığımız 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık, Maaş, Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi
Yasası’dır. Bu yasaya bağlı olarak tüm kamu çalışanlarının hatta asgari ücretin artırılmamasının önünü açtığı için de
tüm özel sektör çalışanlarının mağduriyeti söz konusudur. Hastanelerimizde doktor eksiklikleri bir yana mevcut tecrübeli doktorlarımızın da istifaları veya emeklilikleri ile görevden uzaklaşmaları evrensel bir insan hakkı olan sağlık
hakkının tamamen ortadan kaldırılmasına kadar gidecek bir sürecin başlatılmasını getirecektir.
UBP-DP hükümeti bu yaşananlara gözünü kapatarak hastanelerimizin doktorsuz kalmasına razı olmaktadır. Hükümet
ettiğini sananlar satır aralarında Türkiye’den hekim getirilmesinin, taşeron şirketlerden hekim görevlendirmesinin,
yap-işlet-devret ile devlet hastanelerinin özele devrinin hazırlıklarını yaptıklarını itiraf etmektedirler. Bu itirafın ardında
Kıbrıslı Türklerin satışının sağlığa kadar uzandığı görülmektedir. Türkiye’den emir alarak varlığını devem ettirmek
isteyen bu hükümetin icraatları; ormanlarımızın, kıyılarımızın, koordinasyon oﬁsiyle gençliğimizin, eski eser ve tarihi
alanlarımızın, suyumuzun, elektriğimizin özel şirket ve kişilere devrini içermektedir.
Türkiye’den getirilen ve CTP döneminde uygulamaya konulan Sosyal Güvenlik Yasası, UBP döneminde uygulamaya
konulan Göç Yasası ve son olarak Sağlık Sistemimizin tamamen devrini içeren Genel Sağlık Sigortası girişimi çalışan
sınıﬂarın sağlığını, hayatını ve geleceğini özel şirket ve kişilerin ipoteği altına almaktadır. Sendikalarımızın ve tüm
emek kesimlerinin bir an evvel bir araya gelerek tüm bu süreçleri berhava edecek kamusal sağlığı, kamusal eğitimi,
kamunun verdiği tüm hizmet ve uygulamaları nitelikli hale dönüştürmek için planlı girişimler yapmalı eylem ve etkinliklerini ortaklaştırmalıdır.
Bu anlamda Doktorlarımızın bugün gerçekleştirdikleri grev ve eylem haklıdır ve meşrudur.
Hastalara ilaç almayan, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına altyapı, araç-gereç ve sağlıklı çalışma ortamı
sağlamayan, emekçilerin yaşamını mutlu idame ettirebilmeleri için yeterli maaş ve ödenek vermeyen hükümetler
tüm yaşananlardan sorumludur.
Çalışanlar arasında anomali yaratan, toplumsal yapıyı kamplara ayıran ve emeğin değerini ayaklar altına alan Göç
Yasası uygulamalarına derhal son verilmelidir. Sağlıkta özelleştirme uygulamaları derhal durdurulmalı ve nitelikli sağlık
hizmetleri için yeterli bütçe ayrılmalı, tüm hastalıklar için hem önleyici hem tedavi edici tüm hizmetler uygulamaya
konmalıdır.
Tıp-İş’e destek verdiğimizi ve önümüzdeki süreçte bir araya gelerek mücadeleyi büyütme kararlılığında olduğumuzu
tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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ÇÖZÜM VE KALICI BARIŞ MÜCADELESİNE
AKTİF KATKI KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ
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02.04.2015
Ortak Basın Açıklaması
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarının
talebi çerçevesinde, Kıbrıs Futbol Federasyonu’na (KOP) başvuruda bulunma girişimi, ayrılıkçılığı ve Kıbrıs Türk
toplumunu uluslararası hukuğun dışında tutmayı amaç edinmiş çevreleri rahatsız etmiş görünmektedir.
Devam eden Kıbrıs sorunu çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunun spor alanında uğradığı yıkımı bir ölçüye kadar ortadan kaldıracak, Kıbrıslı Türklerin bu ada üzerindeki eşitliğini, kimliğini ve var oluşunu pekiştirecek bu girişime destek
vermek yerine, statükoyu koruma adına bildik kişilerce ve çevrelerce yapılan açıklamalar tarihe geçecek ibretlik belgelerdir. Israrla ve inatla var olan ortak haklarımızdan vazgeçerek, ayrılıkçılığı savunarak, kendi kendimizi uluslararası
alandan soyutlayan anlayış, ancak ganimet düzeninden beslenen çevrelerin işine yaramaktadır. Toplumumuzu
dünyadan soyutlayıp, daha sonra da ambargo-izolasyon söylemi yapan bu çerçevelerin uğraşı kendi kendimize ambargo uygulamaktan başka bir şey değildir.
Kıbrıs sorunu ancak uluslararası hukuk içinde girecek girişimlerle çözülebilir. Bu çerçevede toplumsal ve ortak
haklarımıza sahip çıkarak, Kıbrıs Rum şovenizmin gasp ettiği haklarımızı geriye almak kaçınılmazdır.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu ve ekibinin bu bağlamda ortaya koyduğu tutarlı duruşu
selamlar, desteğimizi ifade ederken, toplumumuzu dünyadan soyutlama politikalarını savunan tüm statükocu çevreleri
de şiddetle protesto ederiz,
Saygılarımızla.
KTÖS, KTOEÖS, KAMU-SEN, KTAMS, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN, KOOP-SEN, HAZİNE-SEN, MEC-SEN,
BES, GÜÇ-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, TIP-İŞ, DAÜ-SEN, KTHES
adına
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 15-1-77

13.08.2015
Barış Düşmanlarına Hayır!

Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs Türk toplumunu açık hava hapishanesinde yaşatıp bundan siyasi ve şahsi menfaat sağlayan
rantçılar devam eden görüşme sürecini sabote etmek için her türlü yalana başvurmaktadırlar.
Özellikle mülkiyet konusu üzerinden siyasi rant sağlayarak bu mandıra düzeninde elde ettikleri çıkarlarını devam
ettirmek istemektedirler. Karanlıktan beslenen bu rant çeteleri insan ticareti, kumar, fuhuş, kara para aklama ve Rum
mülklerini yağmalanmasından elde ettikleri tatlı karların devamı için yalan propaganda ile halkı kışkırtmaya
çalışmaktadırlar.
Devam eden görüşme sürecinin başarıya ulaşması korkulu rüyaları olurken, basını kullanarak geçmişte yaptıkları
gibi kara propagandaya sarılmışlardır. Elde edilen ganimeti meşru kabul edip, adanın kuzeyinde hırsızlığı olağan bir
olaymış gibi gösteren bu rant çevreleri tüm toplumu kendileri gibi sanmaktadırlar. Hırsızlığın ve yalanın meşru kabul
edildiği bu düzeni kendilerinin kurduğunu unutanlar, eşdeğer, tahsis mücahit puanı v.s gibi uyduruk yöntemlerle Kıbrıs
Türk toplumunu “hırsız” pozisyonuna sokmuşlardır.
Uluslararası hukuğun dışında, yaratılan adanın kuzeyindeki düzenin sürmesi için, egemenlik, bayrak, toprak için kan
döktük söylemleri ile bolca sahte milliyetçiliklerini devam ettirmektedirler. Toplumun sırtında asalak olarak yıllarca
politika yapanlar ve servetlerini açıklamaktan kaçanların yarattıkları bu düzen “Türkiye’nin çöplüğünden” başka birşey
değildir.
Kıbrıs Türk toplumunu kullanarak uluslararası hukuğun dışında yaratılan bu düzenin sürmesi kumarcılara, fuhuş
ticareti yapanlara, kara para aklayanlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve Rum mülklerini yağmalayanlara yaramaktadır.
Toplumumuzun bu söylemleri yapanları iyi tanıması gerekmektedir. Ya bu çöplüğü temizleyeceğiz ya da bu mandıra
düzeninde kokuşmaya devam edeceğiz.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 15-1-86

11.09.2015

Adamızın üzerinde her çeşit çıkar çatışmasına giren egemenlerin yarattığı ırkçılık ve şövenizm savaş, yıkım ve göçlerden başka bir şey getirmemiştir. Tüm Kıbrıslılar ızdırap çekerken, toplumların kanı, gözyaşı üzerinden politika yapan
bu işlerin sorumluları ise kendilerine geçim yolu bulmuşlardır.
Başkalarının acıları üzerinden milliyetçilik, bayrak ve egemenlik edebiyatı ile geçinip, servetlerine servet katan bu
sahte milliyetçiler, özellikle devam eden görüşme sürecini engellemek için de yalan propaganda ile provakasyonlar
yapmaya başlamışlardır. Son günlerde toprak, mülkiyet ile ilgili yalan propagandalarına kayıp ve şehit yakınlarının
acılarını da istismar ederek halkı kışkırtmaya yönelmişlerdir. Toplumlararası çatışmalarda ve 1974 yılında yaşanan
savaşta katledilen, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların acıları üzerinden bugüne kadar politika yapanlar, bu acıların tekrardan yaşanmaması için gayret gösteren, hakikat komisyonları kurmayı talep edip, suçluların ortaya çıkmasını, kayıpların
bulunmasını isteyen ve insanların acılarını paylaşıp özür dilenmesi için girişim yapan barış sevdalılarına yönelik
saldırgan davranış içine girenleri iyi değerlendirmek gereklidir.
Yakınlarını kaybedenlerin acılarını anlamak, bu acıları paylaşmak, bunun için toplumların birbirinden özür
dilemelerini sağlamak çözüm sürecinde çok önemli adımlardır. Bu girişimleri yapanların sayısının artması çözümü
kalıcı barışa götürecektir. Ülkemizde milliyetçiliğin yükselmesi kimseye yarar getirmeyecek aksine halklarımızı;
düşmanlık, kin ve nefretin esiri bir kanlı döngünün içine çekecektir. Bu anlamda hem acılarımıza karşı hassas
davranmalı acılı insanlarımızla dialog ve iletişim yollarını sürekli canlı tutmalıyız hem de içinde bulunduğumuz ve bizi
gitgide kimliksizleştiren ve asimile edip yok eden bu sistemden çözüm, barış ve yeniden kardeşleşme ile
çıkabileceğimizin de farkında olmalıyız. Bu konuda cesur adımlar atan kişi ve kurumların girişimlerini kutlayarak,
Birleşik Kıbrıs Partisi ve AKEL yetkililerini tebrik etmek gerektiğini “Kanı kanla yıkayamazlar” atasözünde olduğu gibi
acılarımızı kışkırtmadan, siyasi menfaat elde etmek isteyenlere fırsat vermeden toplumsal özür dileme girişimlerini
ortaya koyanları takdir etmeliyiz. Bunun en güzel örnekleri olarak Almanya faşizminin milyonlarca insanı yok ettiği
İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra Almanya yöneticilerinin Yahudilerden ve Polonyalılardan; Katin katliamının sorumlusu olarak Rusya’nın Polonya’dan ve Güney Afrika’da ırkçı yönetim yanlılarının kurulan “Hakikat Komisyonlarında”
özür dilemeleri gösterilebilir.
Siyasi ve maddi çıkarlar uğruna toplumları birbirleri ile çatıştıran emperyalizmin uşaklığını yapanların
provakasyonlarına bu dönemde daha da dikkat etmemiz gerekmektedir. Kıbrıslı Rum olsun, Kıbrıslı Türk olsun bu
adada acı yaşamış herkesin bir daha acılar yaşamaması adına, yapılan her türlü barış girişimini destekler, ırkçılık, milliyetçilik ve şövenizmi kullanarak toplumları kışkırtanları şiddetle lanetleriz.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 16-1-11

27.01.2016

Kıbrıs adası tarih boyunca işgal ve istilalara uğramış ve sürekli sömürge yapılmaya çalışılmıştır. 28 Ocak 2011 tarihi
adamızın kuzeyini sömürge haline dönüştüren Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere karşı uyguladığı asimilasyon ve entegrasyon
dayatmalarına ve “besleme” söylemlerine karşı onbinlerin ayağa kalktığı önemli bir gündür.
1974 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulan anayasal nizamını tekrardan tesis etmek ve toprak bütünlüğünü korumak için garantörlük sorumluluğu çerçevesinde askeri müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti, ortaya koyduğu
icraatlarla, adamızın kuzeyini sömürge haline dönüştürmüştür. TC’nin adamızın kuzeyinde Ankara’nın güdümünde
siyasi rejim kurması, adanın kuzeyinin demograﬁk yapısının değiştirilmesi, Kıbrıslı Rumların bıraktığı mülklerin
yağmalanıp, uluslararası hukuğun dışında bir mülkiyet rejimi oluşturulması, adanın kuzeyindeki Kıbrıslı Rumlara etnik
temizlik uygulanması, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesinin gasbedilmesi, Kıbrıslı Türklerin isimlerine, kültürüne, kimliğine
ve dini inancına müdahaleler, toplumsal varlıkların AKP hükümetine yakın iş çevrelerine peşkeş çekilmesi sömürgecilik
politikalarına verilecek en güzel örneklerdir. Bu dayatmalara, 2011 yılında dönemin TC Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın “beslemeler” söylemi de eklenince 28 Ocak’ta onbinlerin katıldığı İnönü Meydanı’ndaki mitingle sömürgeci
TC protesto edilmiş, bu protestolar 2 Mart 2011 tarihinde Kıbrıs Türklerinin tarihindeki en geniş katılımlı mitingle
devam etmiştir.
Bugün çözüm istediğini söyleyen Türkiye yetkililerinin adamızın kuzeyine yönelik sömürgeci politikalarında bir
değişiklik yoktur. Dayatmalar, paketler, ayrılıkçı siyasi söylemler hala daha devam etmektedir. TC kendi ülkesini bölecek
gerekçesi ile güney doğuda şehirleri kuşatıp sivil halka bomba yağdırırken, adamızı bölmek ve kuzeyde kendine bağlı
ayrı bir yapı kurmak için uğraş vermektedir. AKP yetkilileri federal çözüm istediklerini söylerken, TC Büyükelçisi Sn.
Kanbay ise CHP ve MHP ağzı ile konuşmakta sömürgecilik politikalarının devamını uluslararası sömürgecilik politikaları
söylemi ile meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bilinmelidir ki, Kıbrıslı Türkler sabırlıdır fakat aynen 28 Ocak 2011 de olduğu
gibi sabrımızın da bir sınırı vardır.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1-19

15.02.2016

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Federal Kıbrıs İnsiyatiﬁ’nin Dali’de 12 Şubat
Cuma günü düzenlediği Kıbrıs Sorunu ile
ilgili panele konuşmacı olarak katıldı.
Şener Elcil’in yanı sıra DİKO’dan Christiana Erotokritou, DİSİ’den Nikos Tornaritis, AKEL’den Stefanos Stefanu ve Prof.
Niyazi Kızılyürek panelin diğer
konuklarıydı.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
konuşmasında adanın kuzeyinde Kıbrıslı
Türklerin kendi kendini yönetme,
demokrasi mücadelesi verdiğini söyledi.
Elcil, gerici ve neoliberal yasalarla Kıbrıslı
Türklerin
fakirleştirilerek
göçe
zorlandığını ifade ederken, çözümün
gecikmesi halinde Kıbrıslı Rumların
anlaşmak için adanın kuzeyinde Kıbrıslı
Türk bulamayacağını belirtti. Elcil, para,
mal, mülkün yeniden edinilebileceğini
söyleyerek, her iki toplumun gençlerin
geleceği için çözüme odaklanması gerektiğini ifade etti.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
Not: http://ktos.org/haberler-dali-de-iki-toplumlu-panel adresinden konuşma videosunu izleyebilirsizni.

Sayı: 16-1-45

20.04.2016

Siyasetin rüşvet, adam kayırma, iltimas, şaibeli ihalelerle anıldığı, mafya-siyasetçi ilişkilerinin her gün basında yer
aldığı bir dönemde hükümet olan UBP-DP yetkilerinin birincil görevi koltuk kapmak değil, temiz siyaset adına mal
beyanında bulunmak olmalıdır.
Cuma günü yapılacak olan güven oylaması öncesi vatandaşların konuştuğu en önemli konuların başında siyasette
olanların mal varlıkları ve borçları ile ilgili durumlarının siyasetle olan ilgisidir. Bu sadece yeniden hükümete gelen
UBP-DP’yi ilgilendiren bir konu değildir. Aynı zamanda hükümetten atılan CTP yetkililerini de ilgilendirmektedir.
Siyasetteki kirlilik ancak toplum önüne çıkan siyasetçilerin, şeﬀaf, hesap verebilir ve objektif olması ile mümkündür.
Bu çerçevede UBP-DP hükümetinde görev alan başta Başbakan ve Başbakan Yardımcısı olmak üzere tüm bakanlar
ve birinci derecede yakın akrabaları derhal toplum önünde servet beyanında bulunmalıdırlar. Aynı zamanda
hükümetten atılan CTP’nin bakanları ve yakın akrabaları servet beyanında bulunarak temiz siyaset konusunda
toplumun beklentilerine cevap vermelidirler. Konuyla ilgili Sn. Akıncı’yı örnek almaları, yeterli olacaktır. Temiz siyaset,
siyasetçinin adanın kuzeyinde yaratılan rant düzeninde temiz kalabilmesi ve kişisel değil toplumsal faydaya önem
vermesi ile mümkündür.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreter
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Sayı: 16-1-51

26.05.2016

Kıbrıs Sorunu’na çözüm bulmak için devam eden görüşme süreci Türkiye Cumhurbaşkanı’nın provaktif müdahalesi
ile krize girerken, aynı zamanda Türkiye’nin Kıbrıs için izlediği ayrılıkçı siyaseti de bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Her fırsatta iki halk, iki devlet, iki din, iki demokrasi söylemini dilinden düşürmeyen AKP Hükümeti, Annan Planı
referandumundaki Kıbrıslı Türklerin “evet”ini yıllarca kullandıktan sonra şimdi de asimilasyon ve entegrasyon
politikalarını açıkça yürürlüğe koymuştur. Bu çerçevede Sn. Akıncı’yı kendi siyasi oyunlarına alet ederek Anastasiades’i
masadan kaçırmaya çalışmaktadır.
Türkiye’deki Kürd sorunu ile ilgili başlayan çözüm sürecini sonlandırıp, kanlı bir iç savaşa dönüştüren Sn. Erdoğan
benzer bir oyunla Kıbrıs’ta da bir oldubitti yaratmaya çalışmaktadır.
Maraş konusunda adım atmayan, yeni sınır kapıları açılmasına izin vermeyen, yeni vatandaşlıklar verilmesi için
baskı yapan, çözüm istemeyenlerden hükümet kurduran, Kıbrıslı Rumların dini ayinlerine kısıtlama getiren, Kıbrıslıların
adanın kuzeyinde ortak eylem yapmalarını polis baskısı ile engelleyen, kurdurduğu ırkçı, faşist, kukla yönetime
uluslararası statü kazandırmaya çalışan, Kıbrıslı Türk kimliğine saygı duymayan, Kıbrıslı Türklere dilenci muamelesi
yapan, Türkiye hükümetinin çözüm istenci ancak sözdedir. Tüm bunlar olurken Sn. Anastasiades’i masadan kaçırmanın
ve çözümle ilgili başlayan süreci geçmişte olduğu gibi bir suçlama sürecine dönüştürmenin amaçlandığı açıktır.
Sn. Akıncı’yı TC’nin bu oyunlarına alet olmaması için uyarırken, Kıbrıs Türk toplumunun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit
siyasi ortak olmasından kaynaklanan haklarını zemin yaparak, Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını öne almasını talep
ederiz. Siyasi konumumuzu bilerek hareket etmek, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı talep etmek
esas olmalı, Türkiye’nin ayrılıkçı, ırkçı ve yayılmacı emellerine alet olunmamalıdır.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 16-1-62

27.06.2016

Kıbrıs Sorunu’nun çözümü için devam eden görüşme sürecini kesintiye uğratmak için UBP-DP hükümet yetkilileri
her fırsatı değerlendirirken, son günlerde güney Kıbrıs’a geçen bir grup gencin yaşadığı olay bahane edilerek toplumlar
arasında güvensizlik pompalanmaya çalışılmaktadır.
Her fırsatı siyasi avantaja dönüştürmeye çalışan, halkın kanı ve gözyaşından beslenen ırkçılar adamızın her iki
yanında yaşattıkları yıkımı korumaya yönelmişlerdir.
Adamızın bölünmüşlüğünden beslenen, ganimet düşkünü bu hastalıklı beyinler, 1958, 1963 ve 1974’te ortaya
koydukları senaryonun bir benzerini adamızdaki iki topluma tekrardan oynatma hevesindedirler. Adi suçlardan yola
çıkarak ırkçılık yapmak, geçmişte bu şekilde çok görülen bir oyundur. Atatürk heykeline kurşun sıkmak camileri ve
kiliseleri bombalayıp halkı galeyana getirmek, bayraklara saldırı yapmak, yeraltı örgütlerinin yıllarca iki halkı kışkırtmak
için uyguladıkları yöntemlerdir. Bugün bu provokasyonların başka bir modeli ile ortaya çıkıp hemen bayrağa sarılarak
hamaset söylemleri ile hangi amaca hizmet ettikleri ortadadır. İki toplumun birlikte yaşamasına inanmayan adamızın
bölünmüş kalmasına hizmet eden ve halkın kanı gözyaşı üzerinden siyaset yaptığını sanan çözüm karşıtı medyanın
bu olaylara katkısını da göz ardı edemeyiz.
Yapılması gereken medyada yapılan haberlerin doğruluğunu soruşturmak ve adi suçlarla siyasi eylemleri birbirinden
ayırmak olmalıdır. Her fırsatı siyasi çıkara döken ırkçı ve faşistlerin oyununa gelmeden olayların yargıya gitmesini
desteklemek ve iki toplumun beraber toprağı bütün bir Kıbrıs’ta yaşayabileceğini savunmak temel bir görev olmalıdır.
Saygılarımızla
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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21.09.2016
Ortak Açıklama
Kıbrıs sorununun varlığı Kıbrıs’ta yaşayan toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi gelişiminin önündeki en
büyük engel olduğu gibi, 1974’ten bu yana devam eden ateşkes koşullarının her an için bir sıcak çatışmaya
dönüşmesine de zemin yaratmaktadır.
Örgütlerimiz geçmişteki çözüm süreçlerine verdikleri destek çerçevesinde iki toplumlu, iki kesimli, iki toplumun
siyasi eşitliğine dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan federal Birleşik Kıbrıs
çözümüne destek vermektedirler. Bizler çözümün Kıbrıs’ın birleşmesinde, iki toplumun ortak yaşamının yeniden
kurulmasında ve barışa giden yolda önemli bir adım olduğuna, aynı zamanda bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilip,
bölge ülkeleri arasında işbirliği ve istikrar yaratacağına inanmaktayız. Çözümle birlikte silahlanmaya ve askeri birliklere
yapılan harcamaların insanlarımızın ve Kıbrıs’ın refahı için harcanacağını görmek istemekteyiz. Çözüm ve adamızın
birleştirilmesi, Kıbrıs’ın ekonomik olarak da ilerlemesi, Kıbrıs Türk toplumunun dünya vatandaşı olması ve toplum
olarak hak ettiğimiz siyasi irademizin geri alınması anlamı taşımaktadır.
Çözümsüzlüğün yarattığı kin, nefret ve ayrılıkçı faaliyetlerin ortadan kalkması, adamızın tekrardan birleştirilmesi
için iki toplum lideri arasında devam eden görüşme sürecinin öngördüğümüz ilkeler çerçevesinde bir sonuca
ulaştırılması temel beklentimizdir. Bu çerçevede New York’ta devam eden BM zirvesine katılan iki liderin 25 Eylül’de
yapacakları görüşme sürecinden olumlu bir yol haritası çıkarmalarını destekliyoruz.
Bizler statükodan beslenen, çözümün önünü tıkamak için her türlü yalan propagandayı kullanan provakatörlerin
karşısında, geçmişte olduğu gibi adamızın birleştirilmesi, insanlarımızın kardeşliği, kin, nefret ve önyargının ortadan
kalkması, ülkemizde ve bölgemizde barışın sağlanması için yoğun uğraş vermeye devam edeceğimizi vurgular, tüm
barışseverleri çözüm sürecine destek olmaya davet ederiz.
Saygılarımızla,
Sendikal Platform adına;
Şener Elcil
Sendikal Platform Üyeleri:
KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, Koop-Sen, Güç-Sen, Çağ-Sen, Tıp-İş, Dev-İş (Emek-İş, Dev.Genel İş, Petrol-İş, Mağusa
Türk Genel İş), Basın-Sen, Türk-Sen (El-Sen, TES, Gıda-Sen, Liman-Sen, Tel-Sen, Hava-Sen, Bank-Sen, As-Sen, Hava
Traﬁk Kontrolörleri Sendikası)

28.09.2016
Ortak Basın Açıklaması
New York’ta yapılan zirveyi değerlendiren Sendikal Platform, sürecin kararlılık ve yaratıcılıkla sürdürülerek sonuca
ulaştırılması gerektiğini bir kez daha vurgulama kararı aldı.
Sendikal Platform 1968 yılından beri devam eden görüşme süreçlerinde ortaya çıkan uzlaşılarla üst düzey
antlaşmaları temel alan BM belgelerine de giren iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, tek
egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Federal Birleşik Kıbrıs çözümünü desteklemeye
kararlıdır. New York’ta yapılan üçlü görüşmeden sonra yaratılan karamsar tabloların gerçekliği konusunda toplumların
aydınlatılması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Görüşme sürecinde sorun varsa bu ancak taraﬂarın karşılıklı
yaratıcı önerileri ile aşılabilir. Görüşme sürecinin karşılıklı bir suçlama sürecine dönüştürülmesinin, geçmiş
görüşmelerde yapılan en önemli hatalardan biri olduğuna inanmaktayız. İki toplumda gerginlik yaratacak
açıklamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Sendikal Platform çözüm sürecinden en erken zamanda sonuç alınmasını beklerken, bulunacak çözümün önceliğinin
yabancı güçlerin çıkarlarına hizmet etmek olmadığını, Kıbrıslılar’ın çıkarlarını öne çıkarması gerektiğini bir kez daha
vurgular. Devam eden görüşme sürecinin nereye gittiği ile ilgili taraﬂarla en erken zamanda resmi görüşme talebimizi
de kamuoyu ile paylaşırken, adamızın kuzeyi ve güneyindeki çözüme destek veren tüm örgütlerle en geniş birlikteliği
de oluşturma kararlılığımızı vurgularız.
Saygılarımızla.
Sendikal Platform (a)
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, BASIN-SEN
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Sayı: 16-1-107

25.11.2016

Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik devam eden görüşme sürecinin İsviçre’de yapılan son turunda yaşananlar nedeni
ile kesintiye uğraması adamızın her iki yanında yaşayan çözüm isteyenler arasında hayal kırıklığına neden olmuştur.
Çözüm umutlarının yükseldiği bu dönemde devam eden pazarlık sürecinde yaşanan temel uyuşmazlık konularının
toplumlara iyi anlatılmadığı ortadadır. Bunun yerine taraﬂarın karşı toplumun hassasiyetlerini anlamadan suçlama oyununa dönen açıklamalar yapmaları ayrılıkçı, faşist, ırkçı, çözüme karşı olan çevreleri de sevindirmektedir. Yaşanan
uyuşmazlık noktalarını aşacak formüller üretme yerine diplomatik dilden uzak duygusal açıklamalar yapmak veya kendini karşı toplumun yerine koymadan empatiden uzak Türkiye’den taşınan on binlerce insanı görmezlikten gelerek
“Kuzeye gelecek Rumların büyük bölümü öldü” gibi açıklamalarla Rum tarafının taleplerine olumsuz yaklaşmak doğru
bir strateji değildir. Kıbrıs Türk tarafı olarak önemli olan öncelikle Kıbrıs Türk toplumunun ve Kıbrıs’ın çıkarlarını öne
alan ülkemizin birleşmesini, yabancı asker ve silahlardan arındırılmasını öne çıkaracak tekliﬂeri masaya taşımamız
şarttır. Ülkemizin her iki yanındaki statükodan nemalananlarla, çözüme karşı olanları memnun edecek ve garantörlerin
çıkarlarını koruyacak bir çözümden kaçınılmalıdır. Bu gerçekler ışığında özellikle garantörlerin Kıbrıs’ın bütününe yönelik
garantörlük sorumluluklarının bir hak olarak görmeleri konusu açığa kavuşturulmalıdır. Toplumların “güvenlik
endişelerini” garantörlerle çözme gibi taraﬂarı keskin anlaşmazlığa sürükleyen öneriler yerine kalıcı bir güven sağlayan
ırkçılığın, etnik ayrımcılığın en sert şekilde cezalandırılıp, yasaklandığı bir düzen yaratılmalıdır. Bu çerçevede
görüşmelerin devam etmesi gereken bu süreçte toplumların işbirliğini artıracak, her iki toplumu bir çözüme hazırlayacak
ve ateşkes koşullarını ortadan kaldıracak adımlar da eş zamanlı atılmalıdır. Bunun için;
1- Her iki toplumdaki eğitim sistemleri ele alınmalı, kitaplar, müfredatlar, ders materyalleri şovenizmden, ırkçılıktan
arındırılmalı, hoşgörü ve barış eğitimi esas alınmalıdır.
2- Her iki toplumda Türkçe ve Yunanca “iletişim kurma düzeyinde” zorunlu ders olarak okutulmalıdır.
3- Telefon sistemleri birleştirilmelidir.
4- Araç geçişlerinde çifte sigortalanmaya son verilmelidir.
5- Geçiş kapısı sayısı artırılmalı, askerler, nöbet kulübeleri, dikenli tellerden oluşan sınır sistematik bir plan
çerçevesinde idari sınıra dönüştürülmelidir.
6- Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sağlık sisteminden yararlanırken eşit haklara sahip olmasının önü açılmalıdır.
7- Ortak para birimi olarak Euro’ya geçilmelidir.
8- Maraş yasal sahiplerine iade edilmelidir.
9- Maronitlere ait köylere yerleşime izin verilmelidir.
10- Kıbrıs’ın AB toprağı olduğu gerçeğinden hareketle adaya girişler, kontrol altına alınmalıdır.
11- AB gözetim ve denetiminde eş zamanlı nüfus sayımı yapılmalı, iki toplum arasındaki doğal dengeyi bozan
vatandaşlık dağıtma gibi uygulamalara son verilmelidir.
12- Federal Kıbrıs’ın öngördüğü toprak düzenlemeleri çerçevesinde mülk sahiplerinin talebi olması halinde yer
değişikliği öngörülen yerlerde yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik iskan ve rehabilitasyon projeleri başlatılmalıdır.
13- Federal Kıbrıs’ın geleceğine yönelik su ve enerji alanlarında ortak projeler başlatılmalıdır.
14- Ekonomik alanda ortak işbirliklerine yönelik teşvik projeleri uygulanmaya konmalıdır.
15- Dini mekanlar, mezarlıklar, kutsal yerler karşılıklı saygı çerçevesinde temiz tutulmalı ve tamir edilerek hizmet verilmesine olanak sağlanmalıdır.
16- Mülkiyet konusu ile ilgili tazminat, takas, iade prensibine bağlı olarak mağdur kesimler karşılıklı olarak tazmin
edilmeli, Türkiye’nin de adamızın kuzeyinde yarattığı bu mülkiyet sorunu ile ilgili maddi sorumluluğunu yerine getirmelidir.
17- Tüm askeri güçler dağıtılmalı, adada iç güvenliği sağlayacak polis gücünden başka bir güvenlik gücüne izin verilmemelidir.
Yukarıda sıraladığımız siyasi açılımlar yapılırken, bir yandan da yapıcı ve samimi bir şekilde görüşme sürecine devam
edilerek yılsonuna kadar bir çerçeve antlaşması ortaya çıkarılmalıdır.
İki toplumun seçtiği liderlerin sorunu çözmeye yönelik adımlarına, garantörlerin müdahale etmesi, toplumların siyasi
iradesine saygısızlıktır. Garantörlerin Kıbrıs’a karşı sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve tamamen kendi çıkarlarını
ön planda tuttukları bir gerçekliktir. Bugüne kadar sürdürülen görüşmelerde Türkiye’nin Sn. Akıncı’nın görüşme
masasındaki tutumuna yönelik müdahaleleri, Yunanistan’ın ise son zirveye yönelik açıklamalarında ortaya koyduğu
tutumu sorunu çözmeye yönelik çabaları açıkça baltaladığı görülecektir. Kıbrıs Sorunu’nun varlığı, garantörlerin ülkemizi
bir çatışma alanı olarak görmelerinin bir sonucudur.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası; Genel Kurul kararları doğrultusunda, Kıbrıs Sorunu’nun insan haklarına saygı ve
1968 yılından beri devam eden görüşme süreçlerinde taraﬂarın karşılıklı uzlaşmaya vardığı temel ilkeler çerçevesinde
federalist bir anlayışa bağlı olarak çözülmesine yönelik girişimlere destek vermeye devam edecektir. Adamızın bölünmesi veya Türkiye’ye entegrasyonu ile ilgili tüm girişimlere ve işgal koşullarının Kıbrıs Türk Toplumunun toplumsal
varlığına yönelik tüm saldırılarına karşı durmaya devam edecektir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bizlere verdiği siyasi eşit
toplumsal ortaklık haklarından vazgeçmeden mücadele sürdürülecektir.
Kamuoyuna Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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05.01.2017
İki Toplumlu Çözüm ve Birleşmeye Destek Etkinliği
10 Ocak 2017 Salı, 19:00pm (güney saati ile 18:00)
Cetinkaya Futbol Sahası, Ara Bölge
Ortak Bildiri
Müzakere sürecinin en kritik ve hassas aşamasında, liderlerin Cenevre’de görüşmeleri devam ederken, politik, ideolojik ya da diğer tüm görüşlerden bağımsız olarak tüm Kıbrıslıları 10 Ocak 2017 Salı günü Ara Bölge’de bulunan
Çetinkaya Futbol Sahası’nda bir araya gelmeye çağırıyoruz. Bu etkinlik aracılığıyla, görüşme sürecini desteklediğimizi
ve liderlerden Kıbrıs’a, barış ve adamızın yeniden birleşmesi adına olumlu haberlerle dönmelerini talep ettiğimizi
söyleyeceğiz. Liderlerden, kararlılık ve yaratıcılıkla yürütülecek ve tüm Kıbrıslıların beklentilerini karşılayacak bir
anlaşma ile sonuçlanacak bir görüşme süreci gerçekleştirmelerini talep ediyoruz. Ortak bir gelecek kuracağımız birleşik
ve barışçıl bir ülke vizyonuna bağlı kalmaları konusunda çağrımızı yineliyoruz.
Geçmişimizde yaşanan şiddeti geride bırakmanın ve milliyetçi manifestoları nihai olarak rafa kaldırarak, ortak barışçıl
geleceğimizi birlikte inşa etmemizin zamanının geldiğine inanmaktayız. Kıbrıs’ın bölünmek için çok küçük fakat hepimizin birarada yaşayabileceği kadar büyük olduğunu yeniden vurgulamak istiyoruz. Kıbrıs sorununa dahil olan tüm
dış güçleri, Kıbrıs halkının yeniden birleşmiş bir ülkede barış içinde yaşama dileklerine saygı göstermeye ve Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın yararına, Kıbrıslıların gerçek çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varılması
için katkı koymaya davet ediyoruz. Bu bildiriyi onaylayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler olarak bizler, bu kritik
dönemeçte, tüm Kıbrıslıları 10 Ocak 2017 Salı günü bir araya gelmeye ve sesimizi, ülkemizin yeniden birleşmesi için
sağduyu, barış ve umudun ortak sesi olarak duyurmaya çağırıyoruz.
Umudumuzu canlı tutarak, Kıbrıs’ta barışın engellenemeyeceğini hep birlikte haykıralım!
Destekleyen örgütler:
AKEL, CTP, TDP, YKP, BKP, DISY Secretariat for Bicommunal Cooperation,United Democrats, Dayanışma, EDON, Maronites Initiative, Mağusa İnisiyatiﬁ, PEO, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),OELMEK,Union of Cyprus Journalists,
Pancyprian Federation of student unions (POFEN), Pancyprian co-ordinating student committee (PSEM), Cyprus
Chamber of Commerce and Indusrty, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),
Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Daü Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları
Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Hava Traﬁk Kontrolörleri Sendikası (HTKS), State Workers
Trade Union- ÇAĞ-SEN, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Feminist Atölye (FEMA), Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Halk Sanatları Vakfı (HASDER), 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 196374 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.
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03.12.2016
Çözüm ve Barış Platformu’ndan Müczakerelere Destek
Çözüm ve Barış Platformu olarak, Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 1 Aralık tarihinde gerçekleşen toplantıları
umut verici şekilde noktalanmıştır. Kıbrıs konusunun kapsamlı çözümüne yönelik gerçekleşen müzakerelere verilen
aranın ardından sürecin devam ettirilmesini önemsiyoruz.
Liderlerin, sürecin Kıbrıs’ta devam etmesinin yanında, Cenevre’de yapılacak yoğunlaştırılmış müzakerelerde
haritaların ortaya konulması ve çoklu zirveyi kapsayan program kararını selamlıyoruz.
Son toplantı sonrası yapılan açıklama ışığında, Kıbrıs konusu ile ilgili olarak toprak ve garantiler gibi hassas konuların
yanında dönüşümlü başkanlık ve mülkiyet gibi her iki toplumu da ilgilendiren önemli konuların ilgili taraﬂarca
görüşülerek bir karara bağlanmasına yönelik irade ortaya konulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Her iki liderin ve ekiplerinin Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine yönelik göstermiş oldukları kararlılık ve cesaretin ülkemizin geleceği için son
derece önemli olduğunu belirtiriz.
Henüz görüşmeler tamamlanmamış olmasına rağmen, akıl karıştırarak izlenen hassas sürece yönelik küçük politik
hesapların yapıldığını gözlemliyoruz. Ancak, Platform olarak, son günlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan karmaşa ve
öfkenin temelde mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu yeniden kanıtladığına inanıyoruz. Bu yüzden korku ve
şüphe ile sürer-durumun devamını savunmaya çalışanların amaçlarının da toplumun geleceği için değil şahsi çıkarları
neticesinde oluştuğunu gözlemliyoruz.
Platform olarak, Federal bir Kıbrıs’ın yaratılması için izlenen sürecin toplum tarafından da benimsenmesi ve sahiplenmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.

Sayı: 17-1-03

19.01.2017
Burası Kıbrıs’tır Türkiye değil. Yiğit Bey, kan istiyorsan mezbahaya git!

1950’lerden beri Türkiye’nin dış politikadaki en önemli konularından biri Kıbrıs sorunu olmuştur. Zaman zaman
Türkiye diplomasisi dünyanın birçok önemli ülkesi ile Kıbrıs’ı kullanarak ilişki geliştirmiştir. Özellikle 1974’ten bugüne
kadar gelen diplomasi süreçlerini dikkatle incelemek gerekirse Kıbrıs sorununun kaba tabirle koz olarak kullanıldığı
çok net olarak görülecektir. Bunun kaynağı olarak Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığı ile ilişkisi yadsınamaz bir gerçektir.
Eğer Kıbrıslı Türkler adanın İngiltere’ye devrinden itibaren örgütlü ve direngen bir varlık mücadelesi ortaya
koymasalardı bugün böyle bir konudan bahsetmemiz bile mümkün olmayacaktı. Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadelenin
tüm Türkiye’de yaşayan yaklaşık 80 milyon nüfusun tamamının bilmesini ve politika geliştirmesini beklememiz
mümkün değildir. Ancak bugün Türkiye’deki iktidar odakları ve bunların danışmanları durumundaki şahsiyetler
tarafından gerçeklerin idrak edilmesini beklemek de tüm Kıbrıslı Türklerin hakkıdır.
Geldiğimiz noktada Kıbrıslı Türklere karşı hem TC egemenleri hem de Türkiye’deki genel politik bakış açısı efendiköle yaklaşımı geliştirilmesini getirmiştir. 1974 öncesinden başlayan Türkleştirme ve asimilasyon çalışmalarına
1986’dan bugüne ekonomik ve siyasal bağımlılığı artırmak için dayatılan paketler ve süreçler sonunda üretimden
kopartılmış ve memurlaştırılmış bir toplum yapısı öngörülmüştür.
Yaşadığımız süreçte ise AKP iktidarı Kur’an kursları, Sünni İslam dayatmaları, cami yapımına verilen hız ve “ilahiyat
koleji” gibi bir imam hatip yapılanması ile kimlik ve kültür yapımıza uymayan, toplumsal varlığımızı tehlikeye atan
girişimlerde bulunmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de reisinden aldığı feyzle Kıbrıslı Türklere besleme edebiyatı
yaparak hakaretler yağdıran bir danışman proﬁli ile karşı karşıya kalıyoruz. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü savunan,
Kıbrıs’ı Türkiye’nin bir ili olarak gören, Kıbrıs’ta yaşayan insanları birer nesne olarak algılayan, Kıbrıslı Türklerin seçilmiş
yöneticilerine hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bir zihniyeti tasvip etmemiz beklenemez. TC’nin ve yöneticilerinin bu yaklaşımına karşı geçmişten bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi 2011 yılında ortaya koyduğumuz direngen
yapıyı ve on binlerce insanımızın meydanlarda gösterdiği tavrı bu zihniyetteki herkese yeniden hatırlatırız.
Kıbrıs’ta esas söz sahibi Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi veren insanlardır. Kendini Kıbrıs’ın sahibi gören her kim olursa
olsun karşında olacağımızı burada yaşayan geleceğini burada gören insanlara saygı göstermeyi öğrenene kadar da
mücadelemizi sürdüreceğimizi açıklıkla ifade ederiz.
Kıbrıs sorununun çözüm görüşmelerinin hem ülkemizde hem de Türkiye’deki saldırgan, yayılmacı ve ırkçı yapı ve
kişileri rahatsız ettiğini görebiliyoruz. Onların bu saldırı ve aşağılamalarına inat çözüm mücadelesine de barış mücadelesine de sonuna kadar devam edeceğimizi vurgularız.
Burası Kıbrıs’tır Türkiye değil. Yiğit Bey, kan istiyorsan mezbahaya git!
Kamuoyuna saygılarımızla,
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri

117

09.02.2017
ORTAK AÇIKLAMA
Ülkemizin yakın tarihi şiddetle, kanla ve gözyaşıyla yazılmıştır. Yaşanılan acıların karşılıklı olduğunu vurgulayarak,
barış ve birlikteliği kucaklayacak bir eğitim sistemi yaratarak, barışçı neslin yetişeceği yeni bir Kıbrıs için çaba
harcamalıyız. Bu sebeple KTÖS, KTOEÖS, İki toplumlu Öğretmen İnisiyatiﬁ ve PROODEFTIKI’ye bağlı iki toplumun
öğretmenleri olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı 7 Şubat Salı saat 15.00’de
ziyaret ettik. Bu ziyaretle de ülkemizin karanlık geçmişi ile bir kez daha karşı karşıya geldik.
Laboratuvarda görmüş olduğumuz kayıp hayatlara ait kalıntılar, ülkemizde çözüme ve barışa ne kadar çok ihtiyacımız
olduğunu, bizlere tüm çıplaklığıyla yeniden ve daha da güçlü bir şekilde göstermiştir.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tüm üyelerinin ve çalışanlarının uyum içinde, tarihimizin bir dönemine ışık tutmak ve
kayıp yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve sonuç aldıklarını
görmek, iki toplumun birleşmesi ve barış içinde bir yol çizmesi için daha çok birlikte çalışmanın gerekliliğini hepimize
fazlasıyla hissettirmiştir.
Geçmişimizin cinayetler, göçler, işgaller, tecavüzler ve çok büyük acılar içinden geçmiş olduğunu görüyoruz. Kendini
mağdur gösteren, çatışmacı ve karşılıklı suçlama kültürüne dayalı şövenist, ırkçı, cinsiyetçi, dindar eğitim sistemleri
yerine barış kültürünü, yakınlaşmayı, işbirliğini, dayanışmayı, karşılıklı hoşgörü ve empatiyi hedeﬂeyen bir eğitim
anlayışı geliştirmeli ve toplumsal dönüşümlerimizi bu anlayışla gerçekleştirmeliyiz. Yaşananların bir daha yaşanmaması
ve acılarımızın bir kez daha tekrar etmemesi, adamızın kalıcı federal bir çözüme ulaşabilmesi ile mümkün olacaktır.
Verdiğimiz mücadeleyi, hem siyasal anlamda hem de karşılıklı bilimsel, demokratik, laik, barışçı eğitim sistemlerini
dönüştürerek barış ve federasyon yönünde güçlendireceğimizi vurgulamak isteriz.
Geçmişle yüzleşerek ve tarihimizdeki hataları görerek yeni imkanlar yaratmak; temelleri sağlam bir gelecek için çok
önemli bir süreç olacaktır. Yaşananların görmezden gelinmesinin ya da acıları malzeme ederek oluşturulacak
politikaların bu ülkeye hiçbir faydası olmayacak, aksine düşmanlıkları daha da pekiştirecektir. Oysa bizim ihtiyacımız
iki toplumun hatalarıyla yüzleşmesi, düşmanlık değil dostluk, ayrılık değil birleşme ve barış yoludur.
1963-64 ve 1974 olaylarında hayatlarını kaybetmiş tüm Kıbrıslıları saygı ile anarken, hala kayıp olan insanlarımızın
kalıntılarına ulaşabilmek, ailelerin acılarını ve yaslarını bir nebze olsun azaltabilmek ve kayıp yakınlarının yarım asırdır
süren acılı bekleyişlerinin son bulmasını sağlamak bizler için oldukça önemlidir. Bu sebeple o döneme tanıklık etmiş
herkese çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen kayıpların gömü yerleri ile ilgili bilgilerinizi Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşın.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına katkı koymak ülkesini seven ve bu adada yaşayan herkesin görevi olmalıdır.
Saygılarımızla,
KTÖS, KTOEÖS, İki Toplumlu Öğretmen İnisiyatiﬁ, PROODEFTIKI (a.)
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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Sayı: 17-1-11

13.02.2017

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırmak, çözümü ve Kıbrıslıların ortak yaşanmasını engellemek için bir yanda Enosisci Rum faşistler ve diğer anda ise taksimci Türk faşistler el ele çok ciddi bir dayanışmayla işbirliği içinde
çalışmaktadırlar.
Ülkemizin bölünmüşlüğünün, akan kanların dökülen gözyaşlarının sorumlusu bu faşistler hala daha Enosis ve Taksim
rüyaları görmektedirler. Çözüm çabalarının yoğunlaştığı bu dönemde güney Kıbrıs’ta 1950 Enosis Plebisiti’nin
okullarda okutulması için Rum meclisinde karar almak için teklif veren faşist ELAM’ın yaptığı tam bir provokasyondur.
Bunu fırsat bilen kuzeydeki taksimci faşistler olayı politik bir fırsata dönüştürme çabası içine girmişlerdir. Kuzeydeki
taksimcilerin milli sembol faşizmi ve yıllardan beri eğitim sistemimize soktukları karşı toplumu kötüleyen, ırkçı, faşist
söylemlerle güneydeki ELAM’cı faşistlerin aynı hedef doğrultusunda çalıştıkları bir kez daha kanıtlanmıştır.
Faşizm bir insanlık suçudur ve faşistlerin milliyeti yoktur. Söylem ve eylemleri ile izledikleri yöntemler aynıdır. Taksimci ve Enosisciler’in dayanışması Kıbrıs Sorunu’nun varlığı ve devamının temelini oluşturmaktadır.
Rum meclisinde alınan karar 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olup, devleti bir “Helen Cumhuriyeti” yapmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede faşist ELAM’ın faaliyetlerinin yasaklanması gerektiğini
vurgular, bu kararı yargıya götürme kararlılığımızı ortaya koyarız.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 17-1-13

17.02.2017

Kıbrıs Sorunu’nun temel çıkış noktası dıştan dayatılan Taksim ve Enosis politikalarıdır. Bu gerçek ortada dururken,
Kıbrıs Sorunu’nu çözme gayreti içinde olan Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades’in Taksim ve Enosis üzerinden tartışmaya
başlayarak, sorunun çözüm noktasından uzaklaşmaları, ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktadır.
Bilindiği üzere Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Enosis ve Taksimi yasaklamıştır. Anlamsız bir tartışma ile Enosis üzerinden kavga başlatmak, adamızın kuzeyinin taksimine ve kolonicilik faaliyetlerine hizmet etmekten başka bir işe
yaramamaktadır. “Enosis” diyerek bugüne kadar ortaya konan tüm girişimler, taksim tezinin güçlenmesine, Türkiye’nin
kontrolündeki adamızın kuzeyinin Türkiye ile entegrasyonuna ve taksimin kalıcılaşmasına hizmet etmektedir. Bu
gerçek ortada iken geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Sorunu’nun çözüm çabalarını bir suçlama oyununa döndürmek, ancak
ve ancak Birleşik Kıbrıs’tan uzaklaşmak, taksimi kalıcılaştırmak, Enosis ve Taksim hayali gören faşistlerle, çözüme karşı
olan ayrılıkçı statükoyu savunanları sevindirmeye yarar.
Kıbrıslılar Taksim ve Enosis peşinde koşanların yarattığı yıkımın kurbanlarıdırlar. Adamızın her yanı Kıbrıslıların kanı
ve gözyaşı ile sulanmış, yaşanan göçler ve çekilen acılar hala daha dinmemiştir. Bizi bu duruma getiren Enosisci-Taksimci faşist zihniyetler hala daha kanımız ve gözyaşımızdan beslenmekte, adanın her tarafında bayraklarla, milli sembollerle propaganda yaparak düşmanlık, kin ve nefreti canlı tutmaya çalışmaktadırlar.
Özellikle Türkiye’deki çevrelerden de cesaret alan ve ganimetten beslenen adamızın kuzeyindeki faşist ayrılıkçıların
bu konuda söyleyecek sözleri olmadığı gibi güneydeki benzerleri ile dayanışma içinde oldukları açıktır. Gelinen durumda görüşme sürecinin sona ermesi yaygara koparan, çözümsüzlükten beslenen bu çevreleri sevindirmektedir.
Bu çerçevede Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades’in bu faşistlerin provokasyonlarına gelmeyerek, iki toplumu birbirine yakınlaştıran faaliyetlere gerçek liderler olarak öncülük etmelerini ve derhal görüşme masasına dönerek
“Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs” için çalışmaya devam etmeleri çağrısı yapıyoruz.
Ne Taksim ne Enosis! Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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17.02.2017
İki Toplumlu Barış İnisiyatiﬁ – Birleşik Kıbrıs
İki Toplumlu Barış İnisiyatiﬁ - Birleşik Kıbrıs olarak, adanın güneyindeki Parlamento’nun, 1950'de Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis plebisiti için devlet okullarında anma töreni düzenlenmesi kararıyla ilgili
gelişmelere ilişkin hayal kırıklığımızı ve derin kaygılarımızı dile getirmek istemekteyiz. İki toplumlu İnisiyatif olarak:
1. Aşırı sağcı "partinin", Kıbrıs sorununun çözümüne ve iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon kurulmasına yönelik çabaları bozmak için 1950 Enosis plebisitinin anılması ile ilgili ortaya attığı provakatif öneriyi kınıyoruz.
2. Halihazırda devam eden görüşme sürecinde gelişmekte olan Çözüme karşı durarak, bu provakatif hareketi
çözüm sürecine darbe vurmak için kullanan ve de başkanlık seçimlerine zemin hazırlayan bazı Kıbrıslı Rum siyasi
partilerin tutumunu kınıyoruz.
3. Böylesi bir girişimin önünü kesmek ve parlamentoya gitmesini engellemek için yeterince güçlü duruş sergilemeyen güçlerin bu tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradığımızı belirtiriz.
4. Bunun yanında, adanın kuzeyinde alınan, krizin derinleşmesine ve müzakere sürecini bozmaya yönelik tehditlerin oluşmasına neden olan kararlar karşısında da hayal kırıklığı duymaktayız.
5. Güneydeki Ulusal Konsey’in Enosis'in bir seçenek olarak gündeme gelmesinin söz konusu olmadığını ifade
etmesini bir kenara not ederken, resmi açıklamaların parlamento kararını yeniden gözden geçirmeye dair bir istek
içermemesini ve karşılığında müzakere sürecini tehdit eden çatışmacı geleneksel bir söylem ileri sürülmesini talihsiz bir durum olarak değerlendirdiğimizi belirtiriz.
İki Toplumlu Barış İnisiyatiﬁ olarak, ayrıca, 1960’ta kurulan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Enosis veya Taksim'e
dair herhangi bir girişimi yasadışı ilan ettiği tarihsel gerçeğin altını çizmek istemekteyiz. Enosis ve Taksim adına
Bağımsızlığa giden yolun önünü kesen hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türklere ait eylemlerin trajik olaylara
neden olduğu hatırlanmalıdır.
Bu trajik olaylar bugün halen yaşantımızı olumsuz etkilemekte ve adada yaşayan toplumları ayırmaktadır. Politik
eşitlikle birlikte iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon oluşturmaya yönelik mevcut müzakere süreci, adamızı
yeniden birleştirmek ve bundan sonraki nesillere huzurlu bir gelecek yaratmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Parlamentonun bu kararı ancak bu süreci bozmaya yönelik politik bir eylem olarak açıklanabilmektedir.
Bu nedenle, İki Toplumlu Barış İnisiyatiﬁ olarak:
1. Kıbrıs’ın bağımsızlığının korunması ve adanın yeniden birleşmesi için çalışan doğru bir siyasi platformun
oluşturulması amacıyla, plebisit anma töreni için ortaya konan düzenlemenin geriye çekilmesi için adımlar
atılmasını;
2. Her iki taraftaki resmi çatışma açıklamalarının sona ermesini ve müzakerecilerin ilişkileri geliştirmek ve
yeniden güven oluşturmak için tek yol olan müzakereleri sürdürmek üzere ivedilikle toplantılarına devam etmelerini talep etmekteyiz.
Toplum liderlerini, çatışma ortamını sürdürecek başka açıklamalar yapmaktan kaçınmaya ve ortak olarak dile getirdikleri yeniden birleşmiş ve barışçıl bir adaya ilişkin vizyonlarına bağlılıklarını doğrulayacak adımlar atmaya
çağırıyoruz. Liderlere, müzakere masasında bekleyen tüm meseleleri yapıcı ve yaratıcı bir bakış açısıyla tekrar gözden geçirmek için kararlı bir şekilde ilerlemeleri ve Mart ayında düzenlenecek olan Kıbrıs Konferansı'ndan önce bir
anlaşmaya varmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz.
İki Toplumlu Barış İnisiyatiﬁ – Birleşik Kıbrıs
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Sayı: 17-1-19

10.03.2017

“Türkiye Cumhuriyeti için Kıbrıs adası askeri, ekonomik ve stratejik bir toprak parçasıdır. Hem Sn. Ecevit hem de
Sn. Erdoğan ““Kıbrıs’ta tek bir Türk bile kalmasa” şeklinde bunu ifade etmiştir. Bu ifadelerine en çok alkışı Türkiye’deki
siyasi dönüşümlere göre tavır belirleyen politikacılar yapmıştır.”
“Sn. Atun ve Sn. Dürüst Kıbrıslı Türklerin ‘quisling’i olma şereﬁne erişmiştir.”
İkinci Dünya savaşında Fransa’da Vichy rejimi, Danimarka’da Qisling rejimi, Çin Mançuryası’nda Manchuko rejimi
halklarına ihanet ederek, işgal kuvvetlerine sadık rejimler kurmuştur. Quisling terimi tarihe vatan haini olarak not
düşülmüştür.
Kıbrıslılar da tarih boyunca yönetime yakın duran asalak politikacılardan acı çekmiştir. Osmanlı döneminde
mutasarrıﬂar, ağalar, imamlar ve papazlar yönetimle yakın ilişkiler geliştirerek halkın haklarını birlikte sömürmüş ve
İngiliz döneminde ise Kıbrıslı Türklerin bazı temsilcileri Kavanin Meclisinde yönetimden yana tavır takınarak halkın
yararına olan sosyal politikaların geliştirilmesine engel olmuşlardır. 1958 yılında Gönyelinin ismini Menderes diye
değiştirenler, 1960’da Menderes’in asılmasından sonra alelacele köyün ismini yeniden Gönyeli olarak yapmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti için Kıbrıs adası askeri, ekonomik ve stratejik bir toprak parçasıdır. Hem Sn. Ecevit hem de Sn.
Erdoğan ““Kıbrıs’ta tek bir Türk bile kalmasa” şeklinde bunu ifade etmiştir. Bu ifadelerine en çok alkışı Türkiye’deki
siyasi dönüşümlere göre tavır belirleyen politikacılar yapmıştır.
Günümüzde, Türkiye’deki siyasi dönüşümlere göre tavır belirleyen politikacıların başında Sunat Atun ve Kemal
Dürüst gelmektedir. Koltukta kalabilmek uğruna Mekke’den Ankara’ya, camiden umreye kadar her türlü değişkenliğe
adapte olma becerisine sahiptirler. Kıbrıslı Türkler için değil, bankalardaki hesapları ve Türkiye’nin çıkarları için mecliste
koltuk işgal etmekte, her devrin adamı olabilmektedirler. Türkiye’deki referandum sürecinde Sn. Binali Yıldırım ile kol
kola podyuma çıkarak “evet” çağrısına ortak olması, bir başka ülkenin içişlerine müdahil olması hem bulunduğu
makamı kötüye kullanmakla hem de yalakalıkla açıklanabilir.
Sn. Atun ve Sn. Dürüst Kıbrıslı Türklerin ‘quisling’i olma şereﬁne erişmiştir. Toplumun siyasi iradesinin dışında hareket
edenlerden makamlarını kötüye kullandıkları için istifalarını talep ederiz.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 17-1-24

29.03.2017

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
adına;
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

121

13.04.2017
İki Toplumlu Barış İnisiyatiﬁ – Birleşik Kıbrıs Basın Açıklaması
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.
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22.02.2017
Çözüm ve Barış Platformu Anastasiades ile Görüştü
Çözüm ve Barış Platformu bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile görüştü. Müzakere sürecinin yaşadığı kriz
nedeniyle her iki liderden de görüşme talep eden platform yarın sabah 10.00’da Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile
görüşecek. Geçen hafta yaşanılan kriz, yarın liderler arasında önceden belirlenen görüşmenin yapılmaması ile
sonuçlandı.
Bugün sayın Anastasiedes ile yapılan görüşmede söz alan Esra Aygın ve Okan Dağlı;
• Öncelikle bugün gelinen noktadan mutlu olmadığımızı, herhangi bir liderin haklı ya da haksız olarak gösterilmesinin
sorunun çözümüne katkı yapmadığını,
• İki liderin iki yıl boyunca sarfettikleri çaba ve son günlere kadar gösterdikleri iyi niyetin tümden boşa çıkması ve
bunun iki toplumun fertlerini olumsuz etkilemesiyle karşı karşıya olduğumuzu,
• Bu krizin nedenleri ne olursa olsun aşılamaması durumunda adanın tümünün ve her iki toplumun tümden
kaybedebileğinin öngürülerek hareket edilmesini,
• Önümüzdeki dönemde başka sıkıntıların da yaşanabileceğine düşünülerek iki toplumun daha fazla güven bunalımı
yaşamaması için mutlaka bu yönde adımlar atılması gerektiğini (liderlerin altında çalışan Teknik Komite örnek gösterilerek, eğitim ve kültür komitelerinin daha aktif ve üretken olmalarının, kapıların açılmasının hızlandırılması, mobil
telefonlarla ilgili mecliste gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi) vurgulandı.
Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ise krize neden olan 67 yıl önceki Plebisit yıldönümünün okullarda anılmasına yönelik
meclis kararına kendisinin hemen tepki gösterdiğini ve Kıbrıslı Türklerin hassasiyetini anladığını ifade etti. Kararın
ardından Rum Ulusal Konseyini toplayarak Enosis’in reddedildiğini Federal Çözüm lehine konseyde karar ürettiklerini
sözlerine ekledi. Hem meclis kararından hoşnutsuzluğunu hem de Ulusal Konseyin Enosis’i dışlayan kararını defalarca
kamuoyunda ifade ettiğinin altını çizdi.
Anastasiades ayrıca Kıbrıslı Rumlar arasında defalarca yapılan ve sonuç olarak Federal Kıbrıs ile Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin seçenek olarak anketlere yansıdığını, hiçbir zaman Enosis’in Kıbrıslı Rumların seçeneği olmadığını
hatırlattı.
Krizin aşılması ve görüşme sürecinin tekrar başlaması için elinden gelen katkıyı koymaya devam etmek istediğini
de belirtti. Bu yaşanılanların 22 aylık emekle bağdaşmadığını, mutlaka aşılması gerektiğini ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa
Akıncı’nın da federal çözüme inandığını defalarca vurguladı.
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02.03.2017
Çözüm ve Barış Platformu’ndan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Mektub
Çözüm ve Barış Platformu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, iki lider ve toplum arasında
güvenin geliştirilmesi için yardımcı olma çağrısında bulundu. Platform imzalı mektup, bugün Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Guterres’e iletilmek üzere, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye teslim edildi.
Platformdan bir heyetin bugün ara bölgede Eide ile yaptığı görüşmede, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi
Elizabeth Spehar de hazır bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e hitaben yazılan mektupta, bugün
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde yaşanan duraksamanın, federal çözüme yönelik kararlı adımların
atılmasında liderlerdeki cesaret ve iradenin önemini gösterdiği kaydedildi. Mevcut sorunun aşılması için Kıbrıslı Türk
ve Kıbrıslı Rum lider ile iki toplumun desteklenmesi gerektiği belirtilen mektupta, “Tüm Kıbrıslıların, geleceği rehin
alan geçmişin gölgesinden kendilerini kurtarmaları için cesaretlendirilmeleri gerekiyor” denildi. Müzakerelerdeki
olumsuz durumun “karşılıklı güvensizliğin sonucu” olduğu kaydedilen mektupta, “Geriye kalan en zor ve hassas konulara çözüm bulmak ancak, güven artırıcı önlemeler aracılığıyla güven ortamı yaratmakla mümkün olabilir” ifadesi yer
aldı. Mektupta, BM’nin, yakın zamanda taraﬂar arasında halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış güven arttırıcı önlemlerle yenilerinin hayata geçirilmesine yardımda bulunulmasının hayati bir unsur olduğu kaydedildi.
His Excellency Antonio Guterres
Secretary-General
United Nations
Excellency:
Unfortunately, we are living through a period of increased tension throughout the world. The unending conﬂicts
especially in the Middle East and the Eastern Mediterranean demonstrate that mankind is yet to take lessons from
the past. Having taken oﬃce at such a time of tragedy and suﬀering, your success will be vital for the future of humanity. Although as the people of Cyprus, we are lucky not to be caught up in a circle of ﬁre like most of our neighbours, we have been unable to heal for half a century now, a festering wound in this island. Despite invaluable
support from the UN and numerous attempts, the leaders of the two communities in Cyprus have not been able to
solve this chronic problem. The recent setback in the negotiations has demonstrated once again, the importance of
courage and will on the part of the two leaders to take unwavering steps for a federal solution that will be acceptable
to all the communities in Cyprus. As the Solution and Peace Platform, made up of 55 civil society organisations, we
deem crucial the UN Good Oﬃces Mission in Cyprus and the continuation of the process. The two leaders, as well
as the two communities should be supported in overcoming the recent crisis of conﬁdence. All Cypriots should be
encouraged to free themselves of the ghosts of the past, which are keeping the future hostage. The process should
be assisted so it gains momentum again towards a federal solution. To this end, we ﬁrmly believe that the current
unfortunate developments in the negotiations process are mainly a result of the mutual lack of conﬁdence and trust
in the two sides. The solution of the remaining most diﬃcult and delicate issues depends on the creation of a meaningful climate of trust through the implementation of Conﬁdence Building Measures. It will be of critical importance
for the UN to facilitate in the coming weeks and months, the implementation of the already agreed, as well as new,
Conﬁdence Building Measures. The UN’s continued close interest and support to the process is essential and will
light the way for our Platform as well as all the people in Cyprus, who have tirelessly been working for years for solution and peace on the island. We wish you all the success in your new endeavour. Please rest assured that as the
Solution and Peace Platform, we will continue to support the leaders in their eﬀorts and to work towards developing
peaceful relations between the two communities.
14.03.2017
Uzun bir süredir kopma noktasına gelen müzakerelerin tekrardan başlamasını istiyoruz. Bu konuda bir süredir
devam eden ve liderlerden toplumun her bir üyesine kadar yansıma potansiyeli taşıyan gerginlikle karşı karşıyayız.
Her iki liderin mevcut suçlama oyunlarını bir tarafa bıkarak, adadaki barış iklimine sürece başladıkları ilk günkü gibi
tekrardan katkı koymalarını ve şartsız masaya dönmelerini talep ediyoruz.
Bu arada bozulmaya yüz tutmuş güven ortamının yeniden tesisi için iki liderin anlaşmış oldukları güven artırıcı önlemlerin bu safhada çok daha önem kazandığını ve mazaretsiz bir şekilde uygulanmaları gerektiğini düşünüyoruz.
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide’ye de inisiyitif alması için çağrı yapıyor ve her iki lideri şartsız
masaya davet etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.
Hangi gerekçeyle olursa olsun bu ortamın adada barışa hizmet etmediğini de her iki lidere tekrar hatırlatırken,
adamızda geçmişten bugüne toplumları birbirine düşüren tüm anlayışların ve politikaların acılarıyla büyüyen bir nesil
olarak bizler, bunların tekrar edilmemesinin tek seçeneğini siyasi eşitlik temelinde kurulacak Federal Kıbrıs’ta
gördüğümüzü de vurguluyoruz.
Çağrımız kısa ve nettir. Sayın Mustafa Akıncı ve sayın Nikos Anastasiadis, barış içinde yaşanacak bir ada için bizlerden
aldığınız desteğin gereği, sizlerden masaya dönmenizi talep ediyoruz. Yarın değil şimdi!
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ARİF HASAN TAHSİN
TARİH VE KÜLTÜR VAKFI

125

126

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

127

02.06.2015
SEKS KÖLELİĞİNE VE İNSAN TİCARETİNE HAYIR!
Bizler aşağıda imzası bulunan ve Aile Yasası Değişmeli İnisiyatiﬁ çatısı altında birleşen örgütler olarak, Lefkoşa Devlet
Hastahanesi’nde devlet tarafından tahlil sonuçları çıkana kadar karantinada tutulan bir kadının kaçmaya çalışırken
yaralanmasını kabul edemeyiz. KKTC devletinin “konsomatris” maskesi altında adaya getirilip, zorla alıkonulan,
pasaportlarına el konulan, borçlandırılan ve gece kulüplerinde zorla seks kölesi olarak çalıştırılan kadınlara yasal işlem
yapıldığını, vergi alındığını ve yaşanan kölelik koşullarını görmezden geldiğini biliyoruz.
Ülkemizde yaşanan bu insanlık ayıbının; Devlet Hastahanesi’ndeki insan onurunu hiçe sayan bölümü aslında KKTC
devletinin bu ayıptaki yerini bizlere bir kere daha hatırlatmıştır. Bizler biliyoruz ki insan ticareti sadece gece kulüplerinde gerçekleşmemektedir. Devlet, insan ticaretini, seks köleliğini ve yoksulluktan kaynaklı fuhuşu görmezden
gelmekte ve suça ortak olmaktadır. Bu çerçevede; Kıbrıs’ın kuzeyinde seks köleliğini ve insan ticaretini önleyecek
yasal ve kurumsal düzenlemelere gidilmesini talep ediyoruz.
Aile Yasası Değişmeli İnisiyatiﬁ olarak, insan hak ve özgürlükleri, adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı ile
bu süreci de takip edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Fema, Magem, Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ, Mesarya Kadın İnisiyatiﬁ, TDP,
YKP-Fem, Kuir Kıbrıs, KAYAD, Baraka Kültür Merkezi, Dev-İş, CTP Kadın Örgütü, BKP Kadın Meclisi

Sayı: 15-1-53

03.06.2015
Aile Yasası Değişiklik Önerilerini Destekliyoruz

Hepimiz insan hak ve özgürlüklerini ve evrensel çocuk haklarını içeren bu değişiklik önerilerini hak ediyoruz.
Aile Yasası değişikliklerinin eşitlik, adalet, insan hak ve özgürlükleri dikkate alınarak, çocuk hakları gözetilerek
hazırlanması, ülkemiz ve toplumumuz için atılmış önemli bir adımdır. Değişikliklerin hazırlanma süreçlerinde de,
meclis içinde oluşturulan komite toplantılarıyla da; sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmış ve sendikamız bu
toplantılara katılarak görüşlerini iletmiştir. Hazırlanan Aile Yasası Değişiklik önerileri çağdaş, insan haklarına duyarlı
ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek gerçekçi önerilerdir.
Aile Yasası’nda yapılan değişikliklerle hem ev ve çocuklarla ilgili sorumluluklarda, hem de ev içi emeğin paylaşımında
eşitlik hedeﬂenmiştir. Ayrıca ilgili yasanın evlenme yetersizliğini düzenleyen maddelerinde 16 yaşını bitirmiş kadınlar
için aranan vasi onayının, yapılan değişiklik önerileriyle çocuk hakları da dikkate alınarak erkek çocukların da istismarını
önlemek için tüm kişiler için aranacak olması önemli bir gelişmedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirtilen temel prensipler üzerinden yapılan Aile Yasası
değişikliklerinde “hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyﬁ ya da haksız müdahale yapılamaz,
onur ve itibarına haksız saldırılamaz” ilkesinden hareketle, bu saldırılara karşı çocuğun devlet tarafından korunmasını
öngörmektedir. Bu çerçevede boşanan çiftlerin çocuklarının velayeti ile yaşayabilecekleri sorunları azaltmak için ve
çocukların boşanma sonrasında olabilecek en mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için,
çocukların arzu ve isteklerinin uzmanlar aracılığıyla öğrenilebilmesini sağlama imkanı verir.
Tüm bunların yanında eşitlik ve adalet için önemli olduğuna inandığımız, evlilik durumunda kadınların kendi soyadını
kullanması, nafaka ve mal paylaşımı ile ilgili düzenlemeler de yerinde yapılmış değişikliklerdir.
En son 20 yıl önce değişen Aile Yasası ile ilgili önerileri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Toplum ve aile yaşantımızın
dünyanın diğer çağdaş toplum ve ülkelerinden hiçbir aşağı yanı yoktur. Hepimiz insan hak ve özgürlüklerini ve evrensel
çocuk haklarını içeren bu değişiklik önerilerini hak ediyoruz. Eşitlik ve adaleti tüm toplum bireylerimizin kullanabileceği
şekilde yaymalıyız.
Kamuoyuna saygılarımızla…
Semen Saygun
KTÖS Başkanı
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22.06.2015
Ortak Basın Açıklaması
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı örgütler olarak AÖA ve KTÖS eylemleri sırasında Yakın Doğu şirketinde
yaşanan ve geçtiğimiz Cuma gün öğrendiğimiz insanlık dışı ve kadın emeğini sömüren uygulamayı şiddetle kınıyoruz.
Eğitim ve sağlıkta insanı değil piyasayı ön plana alan, öğrencileri de hastaları da müşteri olarak gören Yakın Doğu
zihniyetinin, daha önce Yakın Doğu Hastanesi’ne ödeme yapamayan bir hastayı hastanede rehin tuttuğu basına
yansımıştı, ayni şekilde okul harcını ödeyemeyen öğrencilere karne vermediği de bilinmektedir. Sınıf öğretmenliği,
eczacılık ve benzeri bölümlerde sürekli mağdurlar yaratan Yakın Doğu şirketlerinin skandallarına bir yenisi daha
eklenmiştir. Daha Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’tan izin almadan Sınıf Öğretmenliği bölümüden mezunlar veren Yakın
Doğu, yine bu bölümden mezun olan bir kadını Yakın Doğu Hastanesi’nde işe almıştır. Kadın çalışanın hamile kaldığı
ortaya çıkınca da, çalışan hakları ve emeğe dair değerler hiçe sayılarak insani olmayan bir şekilde onu istifa kağıdı
imzalamaya ve işten ayrılmaya zorlamıştır. Ülkemizde kadınlara iş yaşamında uygulanan böylesi baskı ve ayrımcı
uygulamaları kesinlikle kabul etmemekteyiz. Kadın emeğinin görmezden gelinmesi ve sömürülmesine karşı mücadele
verirken, Yakın Doğu gibi kurumların kadınları hamile kalınca işten durdurmasına göz yumacak değiliz. Uluslararası
sözleşmelere, insan haklarına ve Çalışma Bakanlığı'nın uygulamakla ve denetlemekle yükümlü olduğu İş Yasası'na
aykırı bu uygulama karşısında devleti ve Çalışma Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Özellikle de özel sektörde
sendikalaşmanın olmaması kadın emeğinin iki kez daha fazla sömürülmesine yol açmaktadır. Bunun en iyi örneğini
de Yakın Doğu kurumu bizlere göstermiştir. Bu sebeple hangi kurum olursa olsun, sermayenin emek sömürüsünün
önüne geçmek ve esnek çalışma dayatmalarını engellemek için özel sektörde sendikalaşmanın gerekliliği ortadadır.
Kadınlara doğum sonrası bilimsel kriterlere uygun olarak daha uzun doğum izinleri verilmesi, emzirme konusunda
kolaylaştırmalar sağlanması, iş yerlerine emzirme odaları konulması gerekirken, ülkemizde hamile bir kadının iş
performansı düşecek, verimli çalışamayacak iddiası ile adeta ceza verilerek istifaya zorlanıyor olması ne kadar geri
bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Hem Kamu Görevlileri Yasası, hem de İş Yasası’nda, hamile kadınları
ve çocuk sahibi olan ebeveynleri gözeten düzenlemeler yapılıp derhal uygulamaya geçirmek gerekmektedir. Kadın
düşmanı bu uygulamalarından dolayı Yakın Doğu şirketlerini kınar, hukuki anlamda mağdur edilen kadın arkadaşımızla
her türlü dayanışma içinde olacağımızı belirtiriz. Yakın Doğu kurumları olsun veya başka bir özel kurum olsun böylesi
ayrımcı ve cinsiyetçi uygulamaları her platformda takip edeceğimizi ve kamuoyuna deşifre edeceğimizi de duyururuz.
Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ, BKP Kadın Meclisi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Baraka
Kültür Merkezi, MAGEM, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Mesarya Kadın İnisiyatiﬁ, Kuir Kıbrıs, TDP,
Dev-iş
26.10.2015
Eylül’ün Kadın Yüzleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu olarak, dünyanın her yerinde yaşanan darbelerde olduğu gibi, 12 Eylül 1980’de
Türkiye’de yaşanan darbenin irdelendiği bir belgesel ﬁlme ev sahipliği yapacağız. Barışa ve çatışmasızlığa duyulan
özlemin bu denli yaşandığı bir dönemde, militarizm ve şiddetle yüzleşme fırsatı yakalayacağız. Filmin yönetmeni A.
Ayben Altunç gösterimler süresince bizimle olacak.
Film için Lefkoşa ve Mağusa’da olmak üzere iki ayrı gösterim gerçekleştirilecektir.
7 Ekim 2015, Çarşamba saat 19.30 – KTÖS Lefkoşa Merkez Lokali
8 Ekim 2015, Perşembe saat 19.30 – Mağusa MAGEM
Katılımcı Örgütler: FEMA (Feminist Atölye), Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ, Mesarya Kadınları İnisiyatiﬁ, YKP-fem,
Kuir Kıbrıs, Envision Diversity, MAGEM, KTÖS, TDP, CTP Kadın Örgütü
Eylül’ün Kadın Yüzleri: Kapkara bir gün: 12 Eylül 1980! Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir günün üzerinden 35 yıl
geçtikten sonra çekilen Eylül’ün Kadın Yüzleri kamerasını darbeyi yaşayan kadınlara çeviriyor. 32 kadının tanıklığı ayni
zamanda feminist hareketin 12 Eylül’ün boşalttığı sokaklara yeniden çıkan ilk politik hareket olması tesadüf
olmadığının delili…
(2014, Blu-Ray, Renkli/Color, 102’, Türkçe/ Turkish, İngilizce Altyazı/ English Subtitled)
Yönetmen/Filmmaker: A. Ayben Altunç
Görüntü Yönetmeni/Cinematographer: Bülent Yarbaşı, Gazel Kutlar, Gürşat Özdamar, Metin Gündoğdu, Nail Pelivan
Kurgu/Editing: A. Ayben Altunç, Bülent Yarbaşı, Nail Pelivan,
Yapım/Production: Günebakan Film
Dünya Hakları/World Sales: Günebakan Film
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Meslektaşımız Yalnız Değildir !
Hala Sultan İlahiyat Koleji ingilizce öğretmeni meslektaşımız Ç. S., yine aynı okulda öğretmen olarak çalışan Mutlu
Ateş tarafından geçtiğimiz gün şiddete uğramış ve bu durum okullarda, iş yerlerinde, sokakta, öğrenciler ve hatta
öğretmenler arasında sürekli yaşanan şiddet meselesini yeniden gündeme getirmiştir. Kadına yönelik şiddet her
alanda olduğu gibi eğitim ortamlarında da bitmemektedir.
Gerek devlet yetkililerinin gerekse bir çok sivil toplum örgütünün konuya yeterli duyarlılığı göstermemeleri, gerekli
önleyici yöntemleri izlememeleri ülkemizde artan şiddetin en önemli nedenleridir.
Bir öğretmenin meslektaşının üzerine yürüyüp ona zarar vermeye çalışması en sık yaşanan şiddet türlerinden biri
olan ﬁziksel şiddet örneğidir. Mutlu Ateş’in 27 Ocak tarihinde basına yaptığı açıklamada da itiraf ettiği gibi, kadın
öğretmenin üzerine yürüyüp elini kaldırması, onu korkutmaya çalışması ve itelemesi, ataerkil yapının eğitim hayatında
da ne kadar acı bir biçimde yer aldığını bizlere göstermektedir. Meslektaşımız Ç.S hem psikolojik hem de ﬁziksel
yoldan şiddete uğramıştır. Meslektaşımızın hakkını arayıp bilinçli bir biçimde konuyu ifşa ettiği için topluma önemli
bir örnek teşkil ettiğine inanıyor ayrıca kendisinin yalnız olmadığını, sürecin Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ tarafından
takip edildiğini kamuoyuna duyuruyoruz.
Gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin şiddetin nedenleri, türleri ve yönetimi konusunda bilinçlendirilmeye
ihtiyacı olduğunu, hem ilgili bakanlık hem de ilgili sendikaların bu ihtiyacı giderecek çalışmaları ivedi biçimde
başlatmasını talep ediyoruz.
Şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu yineliyor, Eğitim Bakanlığı ve KTOEÖS’ün konuyla ilgili
çalışmalarının takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.
Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ (a)
Nuray Özgeçen
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu Basın Açıklaması
Değerli Basın Emekçileri, hepiniz hoşgeldiniz.
Bizler son 7 yıldır,(2009 yılından beri) kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için birlikte mücadele eden
örgütler olarak, bugüne dek uzun ve meşakkatli bir yol yürüdük. Geçmiş yıllarda 8 Mart Organize komitesi adıyla
başlayan birlikteliğimiz, her yıl 8 Mart ve 25 Kasım yürüyüşlerimiz ile büyüdü, Ceza Yasası ve Aile Yasası değişmeli
kampanyaları ile geniş bir tabana yayıldı. Hem şehirlerde, hem de köylerde artan kadın örgütlülüğümüz ile beraber
bugüne dek 8 Mart Organize Komitesi adıyla ortaya koyduğumuz eylem birlikteliğini Eylül 2015 te feshedip TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PLATFORMU çatısı altında birleştirdik.
Daha önce 8 Mart Organize komitesini oluşturan örgütler olarak bundan sonraki süreçte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Platformu çatısı altında dayanışma ve ittifakımızı daim kılacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.
Basına ve kamuoyuna:
Biz, ortasından bölünmüş adada yaşayan kadınlar olarak;
Biz, bu bölünme sırasında tecavüze uğradığı konuşturulmayan kadınlar olarak;
Biz, militarizmin kuşattığı şehir, sokak, okul ve zihniyetlere direnen vicdani retçi kadınlar olarak;
Biz, bugün savaşlarda öldürülmemek, tecavüze uğramamak, tutsak alınmamak, köleleştirilmemek için zorunlu
yolculuklarımız sonucu burada olan mülteci kadınlar olarak;
Biz, kendi cinsel kimlik ve yönelimleriyle var olamayan lezbiyenler, biseksüeller, translar ve interseks bireyler olarak;
Biz, evde ve iş yerinde emeği sömürülen emekçi kadınlar olarak;
Biz, gece kulüplerinde ekonomik, cinsel, psikolojik ve ﬁziksel şiddete maruz kalan, dolaşım özgürlüğü dahi çok
görülen, bu koşullar sonucu hayatını kaybeden ve hayatta kalmaya direnen, kaçan ve kaçamayan seks kölesi kadınlar
olarak;
Yani biz, toplumsal cinsiyet eşitliği platformu bileşenleri olarak;
Kendimiz, kız kardeşlerimiz ve erkek egemen sistemin tüm ezilenleri için barış, emekten yana bir düzen, özgürlük,
adalet, savaşsız, silahsız, sürgünsüz bir Kıbrıs ve dünya istiyoruz. Bu dünyada kendi kimliklerimizle var olmak istiyoruz.
Hangi ulustan, etnik kökenden, rütbeden veya aileden olursa olsun kimsenin utancı, elinin kiri, namusu, bacısı, fahişesi,
kölesi olmadığımızı ve olmayacağımızı yineliyoruz.
Bu yıl bir kez daha, 8 Mart’ta, Salı günü saat 18:00’de, eski Suitex’in önünde buluşup, Dereboyu caddesi boyunca
eski Pronto Çemberine, 18:30’da oradan da Meclise ve Kuğulu Park’a yürüyoruz. Bir kez daha patriarkal kapitalizme,
erkek devlete, devletin militarizmine, kocanın ve patronun şiddetine karşı yüzyıllardır süren kadın direnişini
sahipleniyor, sürdürüyoruz.
Bu topraklara gerçek anlamda barış gelene, bedenimize, emeğimize ve kimliğimize yönelik saldırılar görünür
kılınıncaya ve son buluncaya dek direneceğimizin altını çiziyoruz.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Talepleri:
• Kadınların güvencesiz ve sendikasız çalışma şartları altında sömürülmesini engelleyecek yasal ve kurumsal düzen-
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lemelerin yapılması,
• Ebeveyn izninin hem özel hem de kamu sektöründe bir an önce yürürlüğe konulması,
• Kadın kooperatifçiliğinin teşvik edilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarının devlet politikası
haline gelmesi,
• Bedava kreşlerin açılması ve yaşlı bakım evleri/ huzur evlerinin çoğaltılması
• Tek ebeveynli çocuklar ve bekâr anneler için gerekli olan sosyal yardımların iyileştirilmesi,
• Seks köleliliği ve insan ticaretinin sonlandırılması için gerekli mekanizmaların derhal oluşturulması,
• Eğitim müfredatlarının toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yeniden düzenlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği
derslerinin müfredatlara dâhil edilmesi,
• Aile Yasası’nda ifade edilen Adli Yardım tüzüğünün derhal çıkarılıp uygulamaya konulması,
• TOCED’in hemen yürürlüğe girmesi ve TOCED Yasası’nda belirtilen Sığınma Evi, Alo İmdat Hattı, Şiddete Müdahale
Birimlerinin bir an önce hizmet vermeye başlaması,
• Kadın dostu belediyecilik anlayışının yerel yönetimlerde bir an önce yürürlüğe girmesi
• Toplumsal Cinsiyet Bakışının müzakere masasına yansıtılması ve yeni kurulacak Federal Devletin yasa ve
kurumlarının toplumsal cinsiyet bakışını içeren bir şekilde düzenlenmesi.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu: KTÖS, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ, YKP-fem, Kuir Kıbrıs, Envision Diversity, Mesarya Kadınları İnisiyatiﬁ, Kıbrıs Dem Genç Kadın, CTP Kadın Örgütü, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Komisyonu, BKP Kadın Meclisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, MAGEM, MAKAMER,
DAÜ-SEN, Daü-Bir-Sen, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Tabipler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, Doğu ve
Güneydoğulular Kültür Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatiﬁ
07.03.2016
Kamuoyuna Çağrı ve Basına Davet
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın hakları için sokaktayız.
8 Mart Salı günü saat 18:00’de eski Suitex önünde buluşup Dereboyu Caddesi boyunca eski Pronto çemberine,
18:30’da Meclise ve Kuğulu Park’a yürüyoruz.
Kuğulu Park’taki etkinliklerimizden sonra saat 21:30’da Ara Sokak Cafe’de, Feminist Sokak Partisi etkinliği düzenlenecektir.
Tüm kadınları, örgütleri, eşitlikten yana olan herkesi ve değerli basın emekçilerini yürüyüşümüze bekleriz.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu (a)
KTÖS Başkanı Semen Saygun
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16.05.2016
TCEP Basın Açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği, hastalıklar listesinden çıkardığı tarihe işaret eden 17 Mayıs, tüm dünyada
Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Gün olarak anılmakta ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans ve İnterseks (LGBTİ)
bireylere uygulanan cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddetin karşısında durmak için çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde son üç yıldır Kuir Kıbrıs Derneği tarafından düzenlenen Onur Yürüyüşü, bu
yıl çeşitli etkinliklerle ve geniş katılımlı aktivitelerle gerçekleşecektir. LGBTİ farkındalığını artırmak için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu olarak 16 Mayıs günü saat 18.30 da ODTÜ Kalkanlı ’da ve 17 Mayıs günü saat 18.30 da KTÖS
Lefkoşa Lokalinde düzenleyeceğimiz “Beden Politikaları ve Eğitim” adlı panellerin de yer alacağı hafta, 21 Mayıs
Cumartesi günü saat 17:00’de, Suitex önünde buluşup Kıbrıs Onur Yürüyüşüyle sonlanacaktır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platforumu olarak 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı günü
kapsamında LGBTİ farkındalığını artırmak ve çeşitliliğimizle bir arada yaşayabileceğimiz bir gökyüzünün altında yer
almak isteyişimizi anlatmak için Arasta Kadınlar Pazarı Meydanı’nda bir çalışma gerçekleştirdik.TCEP aktivistleri iç
mimar Pembe Birinci ve ressam Hüseyin Özinal’ın gökkuşağı bayrağı renklerinden yola çıkarak üçgen formunda
hazırladığı çalışma Lefkoşa Türk Belediyesi ‘nin teknik yardımlarıyla kuruldu.
Bu çalışma hazırlanırken yola çıkılan düşünce 2. Dünya Savaşı toplama kamplarında erkek eşcinsellerin pembe,
kadın eşcinsellerin siyah üçgen takma zorunluluğuydu. Biz TCEP bileşenleri olarak ayrımcılığa hizmet eden
düşüncelerden uzaklaşarak üçgenlerimizi bütün ayrımcılığa uğrayan, dışlanan, ötekileştirilen kesimleri kucaklayan
gökkuşağı renkleri ile hazırladık. Çünkü renklerimizle varız ve çeşitliliğimizle güzeliz. Bu çalışmada emeği geçen herkese
teşekkür eder herkesi dayanışarak özgürleşmeye ve etkinliklerimize katılıp sesimizi çoğaltmaya davet ederiz.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu: KTÖS, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ, YKP-fem, Kuir Kıbrıs,
Envision Diversity, Mesarya Kadınları İnisiyatiﬁ, Kıbrıs Dem Genç Kadın, CTP Kadın Örgütü, TDP Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Komisyonu,BKP Kadın Meclisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, MAGEM,
MAKAMER, DAÜ-SEN, Daü-Bir-Sen, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası,Tabipler Birliği,Kıbrıslı Türk İnsan Hakları
Vakfı,KTAMS,Doğu ve Güneydoğulular Kültür Derneği,Lefkoşa Emekçi İnisiyatiﬁ,Post Research Institute
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22.07.2016
TCEP Basın Açıklaması
Sosyal Riskleri Önleme Vakfı tarafından yürütülen, son beş yıldır şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklara barınma
desteği sunan Kadın Sığınma Evi geçtiğimiz günlerde kapatıldı. Kıbrıs’ın kuzeyinde şiddet gören kadınların sığınabileceği
tek yer olan Kadın Sığınma Evi’nin kapatılması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri olarak yıllardır dile
getirdiğimiz kurumsal düzenleme ihtiyaçlarının ve şiddeti önleyici politikaların yürürlüğe girmesinin devlet tarafından
nasıl görmezden gelindiğini bir kez daha gösterdi. Kadınlara yönelik erkek şiddetinin son bulması, şiddete maruz kalan
kadınların güvenlik, sağlık, barınma, rehabilitasyon, adli yardım desteği gibi hizmetleri alabilmesi, şiddet uygulayan
veya uygulama ihtimali olan kişilerin önleyici müdahale programları ile şiddetsiz bir yaşama yöneltilmesi gibi birçok
hususu düzenleyen yasaların geçmesinin üzerinden iki yıl gibi bir süre geçtiği halde uygulamada bir arpa boyu yol
kat edilmedi. Devlet, kadınlara yönelen şiddeti ortadan kaldıracak politikalar başta olmak üzere, toplumsal cinsiyet
eşitliğini sağlayıcı makro politikaları yürürlüğe koymak konusunda üç maymunu oynarken, kadınlar ve çocuklar cinsel,
ﬁziksel, psikolojik şiddet görmeye devam etti. Her gün gazetelerde çıkan şiddet haberlerine nazire devleti yürütenler,
nüfusun yarısını oluşturan kadınların şiddetsiz bir yaşam sürme hakkını yok saydı, büyük sermaye sahiplerinin vergi
borçlarında indirim yaparken Sığınma Evi açılması talebine “bütçemiz yok” diye karşılık verdi ve eşitlik sağlayıcı sosyal
politikaları gündemine almayı erteledi.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri olarak bizler belirtmek isteriz ki, devleti yöneten kişilerin şiddeti
önleyici kurumsal düzenlemeleri yürürlüğe koymaması bizler için kabul edilebilir değildir. Bu yüzdendir ki, TCEP olarak
Ağustos ayından itibaren Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları, Polis Genel Müdürlüğü, Hastane, Ombudsman, Barolar Birliği
ve Belediyeler Birliği ile ilgili tüm kurumlara taleplerimizi ortaya koyan ziyaretler yapacağımızı kamuoyunun bilgisine
sunarız.
Taleplerimiz:
1) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED)’in kurulması,
2) Bölgesel ihtiyaç analizi yapılması ve ortaya çıkan veriler ışığında gerekli olan ilçe ve bölgelerde Sığınma Evlerinin
devlet tarafından açılması,
3) Sığınma Evi açacak olan sivil toplum örgütleri ve belediyelere gerekli sosyal hizmet ve güvenlik desteğinin
sağlanması,
4) Polis Teşkilatında Şiddete Müdahale Birimlerinin her ilçede hizmet verecek şekilde faaliyete başlaması,
5) Lefkoşa ve Mağusa devlet hastanelerinde şiddete maruz kalan kadınlara hizmet verecek, en az bir adli tıp doktoru
ve bir psikologun görev yapacağı Şiddete Müdahale Birimlerinin açılması,
6) Şiddete maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destek sağlayacak Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezlerinin
Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de açılması
7) Aile Yasası’nda düzenlenen adli yardım desteğinin yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüzüğün çıkarılması.
Saygılarımızla,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu
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02.08.2016
Basın Açıklamasına Davet
Değerli basın emekçileri ve duyarlı halkımız,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri ve Dayanışma olarak yarın, 3 Ağustos Çarşamba günü, yakın
coğrafyamızda, Şengal’de IŞİD tarafından gerçekleştirilen kadın kırımı ve soykırımın ikinci yıl dönümünde, saat
11:00’de Lefkoşa Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda, 3 Ağustos’un “Kadın kırımı ve Soykırıma karşı Uluslararası
Eylem Günü’ olarak kabul edilmesi hakkında bir basın açıklaması yapılacaktır.
İlginiz ve katılımınız özlenir...
TCE Platformu
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Sayı: 16-01-93

10.10.2016

Basın Açıklaması
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platforumu (TCEP) 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Lapta Gençlik Kampında üç günlük
eğitim düzenledi. Eğitimler Türkiye’ den gelen eğitmenlerin katkılarıyla başarıyla yürütüldü.
Platform bileşeni örgütlerden gelip eğitime katılan 30 kadın, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri yanında örgütlü yaşamda kadının yerini
tartışıp, TCEP’nin gelecekte yapacağı etkinlikleri planladı.Eğitim kampı
süresince hem eğilenip hem de eğitim gören TCEP’li kadınlar olarak
bizler eşitlik, özgürlük mücadelemize ivme katacak bu buluşmadan
umutluyuz. Eğitimlerimize devam edecek ve kadın dayanışmasını
yükselteceğiz.
Saygılarımızla,
Semen Saygun
KTÖS Başkanı
TCEP (a)
31.10.2016
EĞİTİM BAKANLIĞI’NI MOBBİNGİ TEŞHİS ETMEYE VE MOBBİNG KURBANINI KORUMAYA ÇAĞIRIRIZ.
İşyerlerinde psikolojik taciz süreci çalışanın zarar gördüğü bir süreçtir. Son yıllarda pek çok okulumuzda bu baskı,
yıldırma diye de adlandırdığımız bir psikolojik taciz türü olan mobbing ile sık sık karşılaşır olduk. İşyerinde mobbing
iş hayatımıza yeni giren kavramlardan biri olmakla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyindeki bu düzensiz yapıda kendine çok kolay
yer bulmaya başladı.
Okullarımızdaki mobbing artık çalışanların ﬁziksel ve ruhsal sağlığını tehdit etmektedir. İşyerlerinde mesleki kimliği,
sosyal imajı aşağılanan, dışlanan öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız çalışma yaşamındaki motivasyonunu yitirmektedir. Bütün bunlar kişilerin ve sosyal aile yaşamlarına yansıyıp mobbing mağduru çalışanları bunalıma sürüklüyor.
Araştırmalar göstermektedir ki bu yıldırma hareketlerini yapan, psikolojik taciz uygulayan zorba kişiler aslında
kendine güveni olmayan, yetersiz, kendinde gördüğü eksiklikleri başkalarını küçük görmeye çalışarak gidermeye
çalışan, aşırı kontrolcü ve kıskanç kişileridir. İşini tam yapan, iş arkadaşlarıyla iyi ilişkileri olan, sevilen, sayılan, dürüst,
işine bağlı, yaratıcı, özgür ruhlu, yetenekli biriyseniz zorbalar için mükemmel bir kurban, mağdur olursunuz.
Okullarımızda yaşanan bu şiddetin doğru tespitini yapamayan ve gereken önlemi alamayan Eğitim Bakanlığı şiddeti
uygulayan zorbaya da şiddete uğrayan mağdurlara da sözde eşit davranarak görev yerlerini değiştirme yoluna gidiyor.
Yerinde ve doğru tespit yapamayan, mobbingi teşhis edemeyen Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz.
2014 yılında Dipkarpaz İlkokulu’na yeni bir müdür atandı. O güne kadar sorunsuz bir çalışma yaşamı olan okulda
bu müdürle birlikte sorunlar yaşanmaya başladı.
• İdareci konumundaki şahıs öğretmenlere ve çalışanlara psikolojik baskı uyguladı,
• Öğretmenlerin ve çalışanların aktif görev yapmasını engelledi,
• Çalışanları hakkında dedikodu yaptı,
• Yapılan her işi eleştirip çalışanlarının yaptığı işi kötüledi,
• Kendi verdiği görevleri sonradan değiştirmeye çalıştı kabul görmeyince baskı yaptı,
• Mağdurlar aleyhine ayrımcılık yaptı,
• Mağdurların çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engelledi,
• Mağdurların okul eşya ve malzemelerini kullanmalarını engelledi,
• Yapılan öğretmen toplantısında tehdit edip üzerlerine yürüdü.
Dipkarpaz İlkokulu’nda bunlar yaşanırken Eğitim Bakanlığı zorba kişinin yanında yer alarak okula giden denetmenin
öğretmenleri tehdit etmesine ve zorba idareciyi desteklemesine göz yumdu. Yaşanan bu şiddet olayları sonrasında
müdürün yeri değiştirilirken, okulda mağdur durumda olan çalışanların bazılarının da görev yeri değiştirildi.
Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak Eğitim Bakanlığı’nı Dipkarpaz İlkokulu’nda
teşhisi doğru koymaya ve mobbing mağdurlarını koruyup, mobbingi uygulayan zorba idareciyi tanımaya davet ediyoruz. Sorun müdürün başka bir okula gönderilmesi ile çözülmüş değildir. Bu durumda zorbalık görmezden gelinmiş
ve zorba korunmuştur. Okul müdürü için derhal soruşturma başlatılmalı, görevden alınmalı ve mağdur çalışanlar
okullarına geri dönmelidir.
FEMİNİST ÖĞRETMEN İNİSİYATİFİ ve KTÖS (a)
SEMEN SAYGUN
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Sayı: 16-1-102

03.11.2016

HOMOFOBİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ
2014 yılında ülkemizin Ceza Yasası değişiklik yapılarak eşcinsel, biseksüel ve translara yönelik ﬁziksel ve psikolojik
ayrımcılık yapılmasının önüne geçildi. Hem Ceza Yasasının değişme süreçlerinde hem de sonrasında toplumumuzda
yaşayan lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireylerin haklarının korunması ve ayrımcılığa uğramaması için
eğitimciler olarak her zaman elimizden gelen katkıyı koymaya çalıştık.
Geçtiğimiz günlerde Kuir Kıbrıs Derneği’nin Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele ve Karpaz ‘da “Lefkoşa, Girne, Mağusa,
İskele ve Karpaz’da “Mediha deyze, ben geyim” ve “Kamil abi, ben lezbiyenim” yazılı tamamen farkındalık yükseltmek
ve LGBTİ bireylerin görünürlüğünü artırmak için hazırlanan, LGBTİ bireylere alan açımayı hedeﬂeyen bu çalışmaları
içeren billboardlara gerçekleşen saldırıları kınıyoruz.
Ülkemizde barışın konuşulduğu bu günlerde bilmeliyiz ki BARIŞ sadece iki toplum arasındaki çatışmanın son bulması
demek değildir. Bugün de gelecekte de bireylerin haklarından faydalandığı ve başkalarının haklarına saygı gösterip
koruduğu bir Barış Kültürü oluşturmamız gerekmektedir. Bu kültürün oluşmasında eğitim önemli bir rol oynamaktadır.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütürken her zaman Feminist örgütler ve LGBTİ
örgütlerle birlikte yürütmekte ve bu örgütlerden aktif destek almaktayız. Son yaşanan saldırılar da gösteriyor ki bu
konuda daha alınacak yolumuz var. Daha önceleri de talep ettiğimiz gibi acil olarak müfredatlarımıza Toplumsal Cinsiyet Eğitimi dersi eklenmeli ve erken zamanda öğretmen eğitimlerine başlanmalıdır.Öğretmenlerimiz aracılığıyla
velilerimizve halkımız da bu konuda bilinçlendirilmelidir.
Sosyal Medya üzerinden yapılan tartışmalarda homofobinin ve nefret söyleminin yeniden üretildiğini ve bu söylemlerde çocukların da kullanıldığını endişeyle izliyoruz. Unutmayalım ki kendi ﬁkrimizi savunurken bunu çocuklarımız
üzerinden konuşmak ve ‘’ Benim 7 yaşındaki çocuğum bunu görürse ona nasıl açıklarım ?’’ gibi ifadelerle çocukları
kullanmak aslında çocuk istismarıdır. Lezbiyen nedir, gay nedir, LGBTİ bireyler kimlerdir, tıpkı hetoroseksizm gibi
öğretilebilir. İlgilenen herkes için elimizde kaynak kitaplar ve yayınlar mevcuttur, paylaşmaya ve işbirliği yapmaya
hazırız.
Çocuklarımızı ataerkil sistemin çarpık, ayrımcı, ırkçı, homofobik kalıplarından uzaklaştırıp, kimseye önyargı içinde
yaklaşmayan cinsiyete, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirelim.
Eğitimimizi bu anlayışla kurgulayalım. Ancak o zaman barış içinde yaşayan ve ülkemizde de barışı yaşayıp yaşatabilen
bir toplum olabiliriz.
Saygılarımızla.
Semen Saygun
KTÖS Genel Başkanı
Sayı: 16-1-106

02.02.2017

Son yıllarda artan taciz ve tecavüz olayları, toplum olarak hepimizin üzüntüyle karşıladığı ve üzerinde çok tartıştığı
olaylardır. Çocuklara yönelik yaşanan bu istismar, taciz ve tecavüz olaylarının sorumlusu eğitim sistemimizdir.
Cinselliğin tabu sayıldığı, cinsel eğitimin eğitimimizin hiçbir aşamasında yer almadığı bir eğitim sistemimiz var. Bu
sistem içinde çocuklarımıza öğretim versek de yaşam becerilerini geliştirmeyi başaramayız. İnsan hakları, çocuk hakları
eğitimleri verilerek özgür, kendine güvenen, hayır demeyi bilen bireyler yetiştirmeyi hedeﬂemeliyiz. Bunun yanında
küçük yaşlardan başlayarak verilecek cinsel eğitim ile çocuklarımıza bedenlerini tanımayı ve korumayı öğretebiliriz.
Günümüzde gelişen teknoloji ile hayatımız kolaylaşmış olsa da çocuk istismarı ve taciz olayları da kolaylaşmıştır.
Çocuklar bilgisayarlar aracılığıyla birçok yanlış bilgiye kolayca ulaşmakta ve onlar için merak uyandıran konuları
araştırarak kontrol edemediğimiz, doğru olmayan bilgiler edinmektedirler. Anaokuldan başlayarak verilecek cinsel
eğitim ile çocuklar doğru bilgileri güvendikleri kişilerden almaya başlayacaklardır. Bu konuda öğretmenlerin ve ailelerin
de farkındalığının yükseltilmesi için verilen eğitimin öğretmen ve aile eğitimleri ile de desteklenmesi gerekmektedir.
Çocuklarımız eğitim sistemimiz içerisinde rastgele, öğretmenlerimizin bireysel çabaları ile eğitim görmektedir. Onların
yaşam becerilerini geliştiren ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekleyen bir eğitim sistemimiz yoktur. Bu nedenle
çocuklarımızın yaşadığı bu istismar, taciz, tecavüz olaylarının tek sorumlusu gelmiş geçmiş hükümetlerdir. Çünkü
hükümetlerin bu konuda hiçbir kaygıları olmadığı gibi çocuk istismarını önleyecek politika ve vizyonları yoktur.
İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Cinsel Eğitim derslerinin verilmediği, cinselliğin tabu sayıldığı
bu sistemle çocuklarımızı koruyamayız. Çocuk ihmali ve istismarı suçtur. Bu suçu işleyenler cezalandırılmalıdır. Peki
Eğitim Bakanlığı bu olayın gerçekleşmesinde kendi sorumluluğunun farkında mıdır? Bu olayların bir daha
gerçekleşmemesi için ne yapmayı düşünüyor? Yaşanan bu olayları birkaç gün konuşup unutsak da eğitim sistemimiz
yeni istismarlara gebedir. Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitimimizin ilk kademesinden
başlayarak, acil olarak İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Eğitimi toplum adına talep
ediyoruz.
Saygılarımla,
Semen Saygun
KTÖS Genel Başkanı
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Sayı:17-1-10

03.02.2017

“İnsan Hakları”, “Çocuk Hakları”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Cinsel Eğitim” derslerinin verilmediği, cinselliğin
tabu sayıldığı bu sistem içerisinde çocuklarımızı koruyamayız.
Çocuklara karşı işlenen suçlarda, özellikle cinsel taciz ve tecavüz olaylarında en çok zarar görenler şüphesiz çocuklar
ve onların aileleridir. Fakat bunun ötesinde, çocuklara karşı işlenen suçlar toplumsal travmaya da neden olmaktadır.
Bundan dolayı, çocuk istismarını önlemeye yönelik toplumsal boyutta projeler ve müdahale politikaları geliştirilmelidir.
Çocuk istismarının önlenmesinin en önemli yolu eğitimdir. Kıbrıs Türk eğitim sisteminin bir an önce ırkçı, gerici,
cinsiyetçi, şovenist ve militarist ifadelerden kurtulması ve bunun yerine çocukların pedagojik, biyolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici; toplumun değişen sosyo-kültürel yapısına duyarlı ve çokkültürlü bir yapıya
dönüştürülmesi gerekmektedir. İnsan hakları, çocuk hakları ve barış kültürü eğitimlerinin okul öncesi çağdan itibaren
okullarda eğitim programları içerisine yerleştirilmesi, çocuk hakları ihlallerini ve sömürüsünü önleyici nitelikte adımlar
olacaktır.
Özgür, kendine güvenen, kendi haklarını bilen, sorgulayıcı ve kendisine yönelik istemediği bir durum karşısında
hayır diyebilen bireyler yetiştirmeyi hedeﬂemeliyiz. Bunun yanında okul çağının ilk aşamalarından başlayarak çocuğun
gelişim basamaklarına uygun olarak verilecek cinsel eğitim ile çocuklarımıza bedenlerini tanımayı ve korumayı
öğretmemiz gerekmektedir. Ayrıca, çocuk istismarı ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla çocuk-aile-okul yönetimi
kapsamında okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere sistematik olarak eğitim seminerleri düzenlenmelidir.
“İnsan Hakları”, “Çocuk Hakları”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Cinsel Eğitim” derslerinin verilmediği, cinselliğin
tabu sayıldığı bu sistem içerisinde çocuklarımızı koruyamayız. Çocuk ihmali ve istismarı suçtur. Bu suçu işleyenler
yargı önüne çıkarılarak, cezalandırılmalıdır. Çocuklara karşı suç işleyenler cezalandırılırken, göreve gelmiş tüm
hükümetlerin çocuk istismarının önlenmesi için sürdürülebilir politikalar geliştirmemiş olmasının da yaşanılan bu
bireysel ve toplumsal travmalardaki rolü tartışılmalıdır.
Peki Eğitim Bakanlığı bu olayın gerçekleşmesinde kendi sorumluluğunun farkında mıdır? Bu olayların bir daha
gerçekleşmemesi için ne yapmayı düşünüyor? Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim sistemimizin
ilk kademesinden başlayarak, acil olarak “İnsan Hakları”, “Çocuk Hakları”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimlerini ve
“Cinsel Eğitimi” toplum adına talep ediyoruz.
Saygılarımla,
Semen Saygun
KTÖS Genel Başkanı
Sayı:17-1-14

27.02.2017
Kadın Gözüyle Kadın Fotoğraf Sergisi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs
Türk Öğretmenler Sendikası olarak 7 Mart 2017 Salı günü saat 18:30’da
EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde “Kadın Gözüyle Kadın” isimli
fotoğraf sergimizi Sn. Emine Dizdarlı ile birlikte açıyoruz. Fotoğrafa
gönül vermiş 10 kadın üyemizin katılımıyla kurulan fotoğraf atölyemizin çalışmaları, 14 Mart 2017 tarihine kadar sergimizde ziyaret
edilebilecektir.
Kadınların gözüyle kadının ve kadın emeğinin fotoğrafa yansımasını
hedeﬂediğimiz etkinliğimiz için öğretmenlerimiz dış ve iç mekanlarda
birçok çekim yapmıştır. Bu çekimler sonucunda elde ettikleri
fotoğraﬂar arasından seçilen 32 fotoğraf sergilenecektir.
Sergilenecek olan fotoğraﬂarımızın satışından elde edilecek gelir ve
bağışlar Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacaktır.
Saygılarımızla,
Semen Saygun
KTÖS Başkanı
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02.03.2017
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bu yıl ilk defa iki
toplumlu olarak kutlanacak. Her geçen yıl artarak büyüyen mücadele, bu yıl adanın tamamında yaşayan kız kardeşlerin bir
araya gelmesi ile daha da anlam kazanacak. Kıbrıs’ın yıllardır
mahkum olduğu siyasi belirsizliğe inat, erkek iktidarının tıkadığı
çözüm süreçlerine karşı kadınlar tek ses olup, hem cinsiyet
eşitliğini hem de barışı inşa etmek için ara bölgede buluşacak.
Bu doğrultuda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu
bileşenleri ile adanın toplumsal mücadele alanlarında bulunan
kadınlar; her türden köleleştirilmeye, sınırlara, sömürgecilere,
tecavüz ve savaş kültürüne, eve kapatılmaya, sisteme ucuz işçi
ve asker yetiştiren kuluçka makinesine dönüştürülmeye
boyun eğmeyeceğini, karşılarında sessiz kalınmayacağını bu
yıl bir kez daha haykıracak. Biz kadınlar inanıyoruz ki,
emeğimiz bu topraklarda barışın, eşitliğin ve özgürlüğün
tohumlarını ﬁlizlendirecek. Sadece 8 Mart günü değil, tüm
hafta boyunca çeşitli etkinliklerle toplumsal cinsiyet
eşitliğinin önemini konuşmaya ve konuşturmaya çalışacağız.
Kıbrıslı Rum kız kardeşlerimiz ile birlikte organize ettiğimiz iki
toplumlu kadın mitingine gitmek için, 8 Mart 17:15’te Osman
Paşa Caddesi(Pronto Çemberi)’nde buluşup, Ledra Palas’taki
Dayanışma Evi’nin önüne kadar bir yürüyüş
gerçekleştireceğiz. Eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve barışı örmek
isteyen herkesi yanımızda görmekten mutluluk duyacağız.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri (KTÖS,
Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ, Mesarya
Kadınları İnisiyatiﬁ, YKP-fem, Kuir Kıbrıs, CTP Kadın
Örgütü, BKP Kadın Meclisi, Mülteci Hakları Derneği,
MAGEM, MAKAMER, DAÜ-SEN, Daü Bir-Sen, Tabipler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, Doğu ve
Güneydoğulular Kültür Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatiﬁ, Özgür Kadın Akademisi, Post Araştırma Enstitüsü, CTP
Gençlik Örgütü)
ve Dayanışma, KTOEÖS, Üretim Merkezi Kadın Komitesi, TKP Yeni Güçler, DEV-İŞ, ÇAĞSEN, PEO, POGO
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Sayı: 15-1- 66

02.07.2015

Para kazanma uğruna her yolu mubah gören Yakın Doğu Üniversitesi mal sahipleri, adamızın kuzeyindeki işsizliğe
işsizlik katacak olan sınıf öğretmenliği izin verilmesi konusunda şimdi de yargıdan umut beklemektedirler.
Bilindiği üzere YDÜ cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Sn. Özdemir
Berova’dan seçim rüşveti karşılığı sınıf öğretmenliği açma ön izni almış ve YDÜ eski rektör yardımcısı ve şimdiki YÖDAK
başkanı Hüseyin Gökçekuş da bu izne bağlı olarak el çabukluğu ile öğretime başlama izni vermiştir. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2009 yılında izin almadan ilgili bölüme KKTC vatandaşlarını alıp, 2013 yılında mezun ederek, geçersiz diploma
verdiğini bilen Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova ve Sn. Hüseyin Gökçekuş bu sahtekârlığı bilerek bu adımı atmışlardır.
Verilen izin, YÖDAK Yönetim Kurulu tarafından 19 Haziran’da Hüseyin Gökçekuş’un tüm itiraz ve tehditlerine rağmen
iptal edilmiştir.
“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali YDÜ bu konuyu yargıya taşıyıp, ara emri alma gayreti içine girmiştir. Ertelenen
ara emri duruşmasının görüşmesi 3 Temmuz Cuma günü yapılacaktır.
Eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Özdemir Berova’ya seçim rüşveti vererek izin alan, YÖDAK Başkanı ve YDÜ eski
rektör yardımcısı Hüseyin Gökçekuş’u memuru gibi kullanan Yakın Doğu Üniversitesi mal sahiplerinin yargı ile ilgili
tutumlarını merakla beklemekteyiz.
Adamızın kuzeyindeki planlı öğretmen yetiştirme sistemini tamamen ortadan kaldıracak ve ülkemizin en köklü
yükseköğretim kurumu olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapanmasını getirecek sürecin bir “ara emri” ile
başlatılmasını kabul etmeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.
Saygılarımızla,
Semen Saygun
KTÖS Başkanı

Sayı: 15-1- 75

30.07.2015

YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un göreve gelişi ile birlikte, Yakın Doğu
Üniversitesi lehine başlayan yasadışı, usulsüz, akademik olarak etik olmayan işler
ve YÖDAK’ta ortaya çıkan skandallarla ilgili Sn. Mustafa Akıncı’nın aylar sonra
açıklama yapması olumlu bir gelişmedir.
Açıklamada ortaya konan kanaatin bütün kurula yönelik olması Sn. Akıncı’nın
olay ile ilgili tam bilgi sahibi olmadığı YÖDAK Başkanı Gökçekuş’un Yakın Doğu
Üniversitesi’ne menfaat sağlayan uygulamaları konusunda Cumhurbaşkanlığı’na
iletilen belgeleri dikkate almadığını göstermektedir.
Sn. Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne menfaat sağlamak için Sn. Gökçekuş’un
ortaya koyduğu ve belgelenen usulsüzlükleri ile ilgili tarafsız kalamaz. Bu konu ile
ilgili bir yandan savcılığı devreye koyarken, bir yandan ise Sn. Gökçekuş’un derhal
görevden alınması için adım atmalıdır. İki ay önce kendisine iletilen Sn. Gökçekuş
ile ilgili usulsüzlük belgelerinin hala daha cumhurbaşkanlığı hukukçuları
tarafından inceleniyor olduğu açıklaması ise çok düşündürücü olup, Yakın Doğu
Üniversitesi’nin elinin Cumhurbaşkanlığı’na kadar uzandığının açık bir göstergesidir. Konunun bu kadar sürüncemede kalarak uzlaşmazlık noktasına kadar
varması ve mahkemeye intikal etmesinde Sn. Akıncı’nın olaya taraf olmaktan
kaçması da yatmaktadır. YÖDAK Başkanı’nı cumhurbaşkanlığı atamaktadır ve Sn.
Akıncı yapılan usulsüzlüklere göz yumarak, üzerine gitmeyerek sorumluluktan
kaçacağını sanıyorsa çok yanılmaktadır.
YÖDAK’ın onurlu üyeleri Yakın Doğu Üniversitesi’nin güdümü altına soymaya
çalışan Sn. Hüseyin Gökçekuş’un usulsüzlüklerine karşı çıkıp mücadele ederken,
Sn. Akıncı’dan da aynı tavrı beklediğimizi vurgularız. YÖDAK konusu Sn. Akıncı
için çok önemli bir sınavdır. Ya doğrunun yanında duracaktır, ya da para kazanma
uğruna, yolsuzluk ve usulsüzlüklere başvuranların yaptıklarına göz yumacaktır.
Buradan Sn. Akıncı’ya, İsmet İnönü’nün bir sözünü hatırlatmak isteriz. Bir ülkede
namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalıdır.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1- 12

01.02.2016
YDÜ-CTP-UBP-YÖDAK işbirliği artarak devam ediyor.

YDÜ’nün Eroğlu işbirliği ile YÖDAK’ın başına atadığı Hüseyin Gökçekuş, akademik ve bilimsel çalışmalardan nasibini
almamış icraatlarına devam etmektedir. Eski YDÜ rektör yardımcısı Hüseyin Gökçekuş icraatları ile kurumunu YDÜ’ye
oﬁs haline getirmekte ve Kıbrıslı Türk toplumunun çıkarlarını değil şirketinin çıkarlarını kollamaktadır. Kendisinin
toplantıları terk etmesi ile YÖDAK’ın taraf olduğu Sınıf öğretmenliği bölümü davasından ve Girne Üniversitesi ile ilgili
davadan; YÖDAK’ın avukatlarını geri çeken Hüseyin Gökçekuş YDÜ’ye karşı görevlerini fazlasıyla yerine getirmektedir.
YDÜ ise, Sınıf Öğretmenliği bölümüne Eğitim Bakanlığı’ndan sadece özel ilkokullara yönelik öğretmen yetiştirme
izni verilmesine rağmen kar içgüdüsüyle her açıdan saldırılarına devam etmektedir. YDÜ Eğitim Fakültesi yaptığı
açıklama ile ara kayıt kabul ettiğini devletin de ihtiyaçlarına yönelik öğretmen yetiştirebileceğini açık açık ifade etmektedir. Bu açıklama yasal bazda Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı izni tanımadığını, karını maksimize etmek için
saldıracağını belli etmektedir. CTP-UBP hükümetinin ve Eğitim Bakanlığı’nın bu yapılan açıklama karşısında sus pus
olması da işbirliğinin bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Yasaların, Atılan imzaların ve verilen sözlerin hiçbir
öneminin kalmadığı devletin birkaç ayrıcalıklı zenginin ve TC sermayesinin emrinde idare edildiği her spesiﬁk olayda
kendini göstermektedir.
Akademik ve toplumsal sorumluluğu olması gereken YÖDAK gibi kurumların Hüseyin Gökçekuş gibi memurlarla
arka bahçe haline getirilmesini de, devletin öz kurumlarının ve Eğitim Bakanlığı’nın yasal statülerinin bir şirket
tarafından yerle bir edilmesini de, CTP-UBP bakanlar kurulu uzaktan izlemektedir.
YDÜ-CTP-UBP-YÖDAK işbirliği artarak devam etmekte ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığı, kurumları ve geleceği
için hiçbir kaygı duymayanlar koltukları işgal etmeye devam etmektedirler. Tüm bu gelişmeleri yakından izlemekte
olduğumuzu ve gereken zamanda gereken cevabı vereceğimizi tüm duyarlı kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri

Sayı: 16-1- 31

17.03.2016

Adamızın kuzeyini üniversite çöplüğüne döndüren YÖDAK’ın başında bulunan Sn. Hüseyin Gökçekuş, kendini atayan
cumhurbaşkanlığı makamına karşı dahi hiçbir sorumluluk duymadan hareket etmeye devam etmektedir.
Yaptığı icraatlarla Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir memuru gibi hareket eden Yakın Doğu Üniversitesi eski Rektör
Yardımcısı Hüseyin Gökçekuş, bu üniversitenin yasadışı bir şekilde dağıttığı sınıf öğretmenliği diplomaları konusunda
hem cumhurbaşkanlığına hem de sendikamıza bilgi vermekten kaçmaktadır. 11 Kasım 2015 tarihinde bilgi edinme
hakkımıza dayanarak; bizzat Sn. Mustafa Akıncı’ya verdiğimiz mektup ancak 1 Şubat tarihinde YÖDAK’a ulaştırılmış
olup, aradan bir ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen hiçbir cevap alınamamıştır.
Görüleceği üzere YDÜ eski Rektör Yardımcısı Hüseyin Gökçekuş, Cumhurbaşkanı’nı da takmamakta, Bilgi Edinme
Yasasını da açık açık ihlal etmektedir.
Yasaları ve kendini atayan cumhurbaşkanlığı makamını kaale almayan Yakın Doğu Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı
ve YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un ortaya koyduğu icraatlar nedeniyle derhal görevden alınması şart olmuştur.
Sn. Akıncı’nın bu konuya daha fazla sessiz kalması, Hüseyin Gökçekuş’un icraatlarına onay verme anlamı taşıyacaktır.
Bu çerçevede Sn. Akıncı’yı olaya müdahale edip, gerekli resmi açıklamayı yapmaya davet eder, bu yasadışı işlere ve
usulsüzlüklere sessiz kalmayacağımızı bir kez daha haddimizi bilmeyerek vurgularız.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1- 39

12.04.2016

Göreve geldiği günden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir memuru gibi hareket eden, Yakın Doğu Üniversitesi
eski rektör yardımcısı ve şimdiki YÖDAK Başkanı Sn. Hüseyin Gökçekuş’un yaptığı yanlışlar Yüksek İdare Mahkemesi’nin
247/2015 sayılı kararı ile bir kez daha açığa çıkmıştır.
YÖDAK Başkanı olarak yasalara uygun ve demokratik usullere göre hareket etme yerine mahkeme kararında da
belirtildiği gibi taraﬂı ve despotça hareket eden Sn. Hüseyin Gökçekuş mahkeme kararı ile mahkûm edilerek, mahkeme
masraﬂarını da kişisel hesabından ödenmesine karar verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan YÖDAK
başkanının ortaya koyduğu icraatlar, cumhurbaşkanlığını doğrudan ilgilendirmekte olup, sorumluluk Sn. Mustafa
Akıncı’yı da bağlamaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un
yanlış ve yasalara aykırı uygulamaları olduğunu sözlü ve yazılı olarak belgeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na
sunmamıza rağmen onu görevden almaya yaklaşmayan Sn. Akıncı basın sözcüsü aracılığı ile bizi “haddimizi
bildirmekle” itham edecek kadar ileri gitmiştir. Kendisine 11 Kasım 2015 tarihinde sunduğumuz bir mektubu bile 1
Şubat 2016’da YÖDAK’a gönderen Sn. Akıncı’nın YÖDAK’tan sendikamıza cevap verilmesini istemesine rağmen, Sn.
Gökçekuş bu yazıya cevap vermediği gibi YÖDAK kurulunun gündemine dahi getirmemiştir.
YÖDAK Başkanı Sn. Hüseyin Gökçekuş hakkında, belgeleri ile ortaya koyduğumuz tüm itirazları görmezden gelen
Sn. Akıncı’nın, bu mahkeme kararı ile demokratik ilkelere ve yasalara aykırı davranan bu şahıs hakkında nasıl hareket
edeceğini merakla beklemekteyiz. Temel talebimiz YÖDAK’ı Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir kurumuna dönüştüren
YDÜ eski rektör yardımcısı ve YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un görevden alınması için Sn. Mustafa Akıncı’nın
derhal harekete geçip gereken iradeyi ortaya koymasıdır. Despotça hareket ettiği mahkeme kararı ile ispat edilmiş
olan Hüseyin Gökçekuş’un hala görevde tutulması, Cumhurbaşkanlığı makamının da Yakın Doğu Üniversitesi’nin
güdümüne girdiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Kamuoyuna Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

06.05.2016
YÖDAK Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Hüseyin Gökçekuş’un görevden alınması için
belgeleri ile ortaya koyduğumuz gerekçeleri görmezden gelen Sn. Akıncı, zaman kazanmak ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin memuru gibi hareket eden Hüseyin Gökçekuş’u korumaya devam etmektedir. Bizim mesnetsiz (dayanaktan
yoksun) iddia yaptığımızı söyleyecek kadar ileri giden Sn. Akıncı’ya dayanaklarımızı tekrar sunuyoruz:
YÖDAK Yönetim Kurulu üyelerinin Hüseyin Gökçekuş’un görevden alınması için Sn. Akıncı ve Ombudsman’a yazdıkları resmi yazıları. Belge No.1
Mahkeme kararına rağmen, “Girne Üniversitesi” adını kullanmaya devam eden üniversiteye yönetim kurulu kararı olmadan pilotaj izni vermek. Belge No.2
Sahte ve geçersiz sınıf öğretmenliği diploması veren Yakın Doğu Üniversitesi’nin izinsiz bölümüne sınıf öğretmenliği öğretimine başlama izni vermek.
Belge No.3:
a) Geçersiz diploma
b) Diplomanın geçersiz olduğu ile ilgili Eğitim Bakanlığı’nın verdiği yazı
Yüksek İdare Mahkemesi’nin 247/2015 sayılı kararı çerçevesinde Hüseyin Gökçekuş’un YÖDAK’ı demokratik usul ve kurallara göre yönetmediği ve 65/2005 sayılı yasaya göre hareket etmediğine, bununla birlikte dava masraflarını kişisel hesabından ödenmesine karar vermiştir. Belge No.4: YİM 247/2015 sayılı
kararı
Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM 82/2013) tarihli kararı ile “Girne Üniversitesi”nin ismi iptal edilmiş
olup, bu üniversite mahkeme kararına rağmen bu ismi kullanmaya devam etmekte, YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş ise olaya seyirci kalıp, faaliyetlere yönetim kurulu kararı olmadan izin vermektedir.
Belge
No.5:
Yüksek İdare Mahkemesi kararı (YİM 82/2013)
6. YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un “KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı” adı altında hazırladığı bilimsel rapor içinde kaynak belirtilmeden başka bilimsel yayınlardan alıntı yapmıştır. Bilimsel yayınlarda kay-
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nak belirtilme zorunluluğu vardır. Sn. Gökçekuş kaynak vermeden başka bilimsel yayınlardan çalıntı yapmıştır. Bu,
bilim dilinde “intihal” olarak tanımlanmaktadır. Belge No.6:
a) KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Hazırlayan Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş
b) Çalıntı yapılan yayınlar:
i. Eski YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın “Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için Bir Yol
Haritası” (2014) makalesi.
ii. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan’ın “Yükseköğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar” (2007) makalesi.
iii. T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti’nin hazırlattığı “K.K.T.C. Yükseköğretim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi
(2012)
Sn. Akıncı’ya soruyoruz, elimizde bu kadar belge varken bizi dayanaktan yoksun (mesnetsiz) iddialarda bulunmakla suçlamanız Yakın Doğu Üniversitesi’nin avukatlığına soyunduğunuzu göstermiyor mu? Hukuku esas aldığınızı
söylüyorsunuz. O halde adım atın ve yasada belirtildiği şekli ile Yüksek İdare Yargıçlarının görevden alma yöntemi
çerçevesinde bu belgeleri, oluşturacağınız disiplin kuruluna gönderin. Yoksa sizin hukuk anlayışınız parası ve torpili
olanlara işlemiyor mu?
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 16-1- 74

16.08.2016

YÖDAK başkanlığına atanan Yakın Doğu Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Sn. Hüseyin Gökçekuş’un görevini suistimal ederek, Yakın Doğu Üniversitesi’ne ayrıcalıklar sağladığı ile ilgili, belgelerle ortaya koyduğumuz şikayete Ombudsman tarafından olumlu yanıt verilmesi mücadelemizin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.
Görevde olduğu süre içerisinde, bulunduğu konumu kullanarak ekteki altı maddede topladığımız yasadışılıkları
değerlendiren Ombudsman’ın ortaya koyduğu rapor ışığında özellikle Sn. Akıncı’nın adım atması temel beklentimizdir. Bilindiği üzere cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti karşılığı Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmaya yönelik Yakın Doğu Üniversitesi’ne “sınıf öğretmenliği”
açma izni vermiş, bu konuda Sn. Hüseyin Gökçekuş ile de yakın işbirliği yapmıştır. Yasal mevzuata aykırı uygulamalar olduğunu bile bile yapılan bu icraata yönelik başlayan itirazlarımızı YÖDAK başkanını atayan makam olan Sn.
Mustafa Akıncı’ya da sözlü ve yazılı olarak aktarmamıza rağmen hiçbir adım atılmadığı gibi bizler “haddimizi bilmemekle” de suçlanmıştık. Haddimizi bilmeyerek devam ettiğimiz mücadelemizde 16 Mayıs 2016 tarihinde Sn. Mustafa Akıncı’ya YÖDAK Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Sn. Hüseyin Gökçekuş’un usulsüz
uygulamalarını içeren bu dosyayı ilettik. Aynı şikayet dosyasını Ombudman’a da verdik. Yapılan inceleme sonucu
haklılığımız bir kez daha ispatlanmış olup, ülkemizde hala daha satın alınamayan, namuslu, dürüst kişiler ve kurumlar kaldığını gösterdiği için Ombudsman’a ve çalışanlarına teşekkürü biz borç biliyoruz.
Bir yılı aşkın bir süreden beri ortaya koyduğumuz tutumun neticesini onaylayan Ombudsman yazdığı rapor ile
cumhurbaşkanlığının Sn. Hüseyin Gökçekuş hakkında soruşturma açıp, görevden alabileceğini teyit etmiştir. Sn.
Akıncı’nın etrafında bulunan bazı danışmanları ve başsavcılık tarafından yanıltıldığı açıktır. Bu tutum yüzünden
YÖDAK kurumunun saygınlığı ve güvenirliliği sarsıldığı gibi Sn. Gökçekuş’un ortaya koyduğu yanlış, taraflı ve usulsüz
uygulamalar da Sn. Akıncı’ya mal edilmiş, bir yıldan fazla bir süre boşa harcanmıştır.
Temel talebimiz Sn. Akıncı’nın derhal bir soruşturma memuru atayarak, elimizdeki belgelere ve kanıtlara göre
YÖDAK başkanlığı makamında oturması sakıncalı olan Sn. Hüseyin Gökçekuş’u derhal görevden alması ve kendisini
icraatları nedeni ile yargıya sevk etmesidir. Biz elimizdeki belge ve bilgileri paylaşmaya hazırız.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1- 74 - eki

16.08.2016

16 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’ya verilen mektup.
16 Mayıs 2016
Sn. Mustafa Akıncı
Cumhurbaşkanı;
YÖDAK Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Hüseyin Gökçekuş’un görevde olduğu süre
içerisinde yaptığı yasadışı ve usulsüz işlemlerle ilgili elimizde olan belgeler:
YÖDAK Yönetim Kurulu üyelerinin Hüseyin Gökçekuş’un görevden alınması için Cumhurbaşkanlığı ve Ombudsman’a yazdıkları resmi yazıları. Belge No.1
Mahkeme kararına rağmen, “Girne Üniversitesi” adını kullanmaya devam eden üniversiteye yönetim kurulu
kararı olmadan pilotaj izni vermek. Belge No.2
Sahte ve geçersiz sınıf öğretmenliği diploması veren Yakın Doğu Üniversitesi’nin izinsiz bölümüne sınıf öğretmenliği öğretimine başlama izni vermek.
Belge No.3:
a) Geçersiz diploma
b) Diplomanın geçersiz olduğu ile ilgili Eğitim Bakanlığı’nın verdiği yazı
c) Yakın Doğu Üniversitesi’ne Eğitim Bakanlığı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti olarak,
devlette görev almama koşulu ile verdiği sınıf öğretmenliği açma izni istismar edilmiş olup, devlette de görev alma
duyurusu ile yapılan Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci alma duyurusu.
Yüksek İdare Mahkemesi’nin 247/2015 sayılı kararı çerçevesinde Hüseyin Gökçekuş’un YÖDAK’ı demokratik
usul ve kurallara göre yönetmediği ve 65/2005 sayılı yasaya göre hareket etmediğine, bununla birlikte dava
masraflarını kişisel hesabından ödenmesine karar vermiştir. Belge No.4: YİM 247/2015 sayılı kararı.
Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM 82/2013) tarihli kararı ile “Girne Üniversitesi’nin” ismi iptal edilmiş olup,
bu üniversite mahkeme kararına rağmen bu ismi kullanmaya devam etmekte, YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş ise olaya seyirci kalıp, faaliyetlere yönetim kurulu kararı olmadan izin vermektedir. Belge No.5:
Yüksek İdare Mahkemesi kararı (YİM 82/2013)
Hüseyin Gökçekuş’un Yüksek İdare Mahkemesi kararına rağmen “Girne Üniversitesi’nin” faaliyetlerine izin
veren yazısı.
6. YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un “KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı” adı altında hazırladığı
bilimsel rapor içinde kaynak belirtilmeden başka bilimsel yayınlardan alıntı yapmıştır. Bilimsel yayınlarda kaynak belirtilme zorunluluğu vardır. Sn. Gökçekuş kaynak vermeden başka bilimsel yayınlardan çalıntı yapmıştır. Bu, bilim dilinde “intihal” olarak tanımlanmaktadır. Belge No.6:
a) KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Hazırlayan Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş
b) Çalıntı yapılan yayınlar:
i. Eski YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın “Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için Bir Yol
Haritası” (2014) makalesi.
ii. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan’ın “Yükseköğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar” (2007) makalesi.
iii. T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti’nin hazırlattığı “K.K.T.C. Yükseköğretim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi
(2012)
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1- 77

25.08.2016

YÖDAK Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi eski rektör yardımcısı Sn. Hüseyin Gökçekuş’un yaptığı usulsüzlükler ve
yasaya aykırı uygulamalar nedeni ile görevden alınması istemimize, Sn. Mustafa Akıncı’nın Ombudsman raporuna
dayalı olarak soruşturma başlatması adaletin yerine gelmesi açısından olumlu bir gelişmedir.
Bir yılı aşkın bir süreden beri devam eden bu mücadelenin, Sn. Gökçekuş’un en erken bir zamanda görevden
alınması ile sonuçlanması beklentimizdir. Bu geçen süre içinde yanlış icraatlarına devam etmesi ise Sn. Gökçekuş’un
görevini kötüye kullandığının açık göstergesidir. Özellikle Suat Günsel ailesinin Girne Üniversitesi adı altında açılan
üniversitesinin ilgili bölümlerinin, YÖDAK tarafından onaylanmadığı halde, hala daha faaliyetlerine göz yumulması,
YÖDAK başkanı Hüseyin Gökçekuş’un görevini kötüye kullandığının en güzel örneğidir. Bu konuda ilginç olan ise KKTC
hukukuna göre izin almamış bölümlerin nasıl olup da Türkiye’deki Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan onay aldığıdır.
Bilindiği üzere YÖDAK’ın onaylamadığı hiçbir yükseköğretim kurumu adanın kuzeyinde faaliyet gösteremez. Burada
araştırılması gereken konu; YÖDAK Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Eski Rektörü Sn. Hüseyin Gökçekuş’un aynen
Girne Üniversitesi Pilotaj bölümünün açılması için karar olmamasına rağmen, varmış gibi yazılı izin verilmesinde
yaptığı gibi, bu bölümlere de karar olmadan izin verip vermediğidir. Bunun da ötesinde Sn. Gökçekuş, YÖDAK’tan izni
olmayan Girne Üniversitesi’nin faaliyetlerinin neden hala daha durdurulmayıp, bu duruma göz yumulduğunun
açıklamasını derhal kamuoyu ile paylaşmalıdır.
Bilinmelidir ki, Sn. Gökçekuş’un bulunduğu konumu kullanarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir memuru gibi hareket
etmesine göz yumulmasına asla müsaade etmeyecek ve adaletin yerini bulması için yolumuza kararlılıkla devam
edeceğiz. YÖDAK’tan izni olmayan Girne Üniversitesi’nin hala daha nasıl faaliyet gösterdiği ile ilgili YÖDAK Başkanı
derhal açıklama yapmalıdır.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
Sayı: 16-1- 85

22.09.2016

Bir yıllık bir uğraşdan sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından, hakkında soruşturma açılan Yakın Doğu Üniversitesi Eski
Rektör Yardımcısı ve YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş, en nihayet basın önüne çıkıp, hakkında ortaya koyduğumuz
şikayetleri örtbas edecek açıklamalar yapmaya çalışmaktadır.
Yaptığı açıklamaların içeriği incelendiği zaman getirilen suçlamaları cevaplamaktan daha fazla YÖDAK üyelerine
saldırarak konuyu saptırmaya çalıştığı görülecektir. Oysa Sn. Gökçekuş’un yapması gereken şikayet konularına yanıt
vermesidir. Buna göre;
1- Yakın Doğu Üniversitesi’ne Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın seçim rüşveti karşılığı sınıf öğretmenliği açma ön
izni vermesinden hemen sonra YÖDAK üyelerini yanıltarak, izinsiz ve geçersiz diploma veren bu bölüme neden
öğretime başlama izni verdiniz? Geçersiz diploma veren ve izinsiz KKTC vatandaşı öğrenci alan Yakın Doğu Üniversitesi
hakkında neden yasal işlem yapmadınız?
2- Yakın Doğu Üniversitesi mal sahipleri tarafından açılan Girne Üniversitesi’nin, isminin kullanılması konusunda
Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM 82/2013) kararı olmasına rağmen neden hala bu ismin kullanılmasına izin veriyorsunuz?
3- Girne Üniversitesi’nin “Pilotaj” bölümü açmak için yaptığı başvuru YÖDAK Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesine rağmen, sanki onay verilmiş gibi evrakta sahtekarlık yapıp sizin imzanızla neden bölüm açılmasına izin verdiniz?
4- Yakın Doğu Üniversitesi YÖDAK’tan ve YÖK’ten izin almadan 19 master ve 20 doktora öğrencisi kabul etmiştir.
Bu konuda YÖDAK’tan izinsiz yapılan işler üniversiteyi kapatmaya kadar varan yasal işlem gerektirir. Siz bu konuda
neden hala daha susuyorsunuz?
5- Bilimsel yayınları ancak kaynak gösterilerek ve yayın sahibinden izin alınarak kullanılabilir. Bunu denetleyecek
olan makam da YÖDAK’tır. YÖDAK başkanı olarak hazırladığınız “KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı”
isimli bilimsel yayında;
Eski YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın “Büyüme, Kalite Uluslararasılaşma, Türkiye Yükseköğretimi için Bir Yol
Haritası(2014) makalesini,
Prof. Dr. Coşkun Cam Aktan’ın “Yükseköğretimde Değişim Global Trendler ve Yeni Paradigmalar (2007) makalesini,
TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti’nin hazırlattığı “KKTC Yükseköğretim Strateji ve Eylem Planı Önerisini (2012)
kaynak belirtmeden ve izin almadan kullandığınız gerçeği ortadadır. Bu bilim hırsızlığı (intihal) değil midir?
Sn. Gökçekuş önce bu sorulara cevap vermeli, YÖDAK üyelerine saldırarak ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir memuru
gibi hareket ederek kurumu daha fazla yıpratmamalıdır.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1- 97

23.10.2016

YÖDAK Başkanı ve Yakın Doğu üniversitesi Eski Rektör Vekili Hüseyin Gökçekuş hakkında Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa
Akıncı’nın 24 Ağustos tarihinde Ombudsman’ın raporu üzerine başlattığı soruşturmanın sonucunu beklerken YÖDAK
Başkanı usulsüz uygulamalarına tam gaz devam etmektedir.
YÖDAK Yasası’na göre YÖDAK Yönetim Kurulu en az ayda bir toplantı yapmak zorunda iken, dört aydan beri Sn.
Hüseyin Gökçekuş yönetim kurulunu toplantıya çağırmamaktadır. Yüksek İdare Mahkemesi’nin Sn. Hüseyin Gökçekuş
aleyhine aldığı karar ortada iken ve kararda karar alma organı “Yönetim Kurulu’dur” denmesine rağmen kurulu
toplamaması, YÖDAK’ın mahkeme kararına rağmen diktatörce yönetildiğini göstermektedir.
YÖDAK bütçesi birinci ita amiri olan Sn. Gökçekuş tarafından yürütülmektedir. Bütçe hazırlanırken “Yönetim Kurulu’na” sorulmamakta, yapılan harcamalarla ilgili ise “Yönetim Kurulu’na” hesap verilmemektedir. Devletin
harcamalarını kontrol etmekten sorumlu “Sayıştay” ise YÖDAK’ın durumuna üç yıldan beri seyirci kalmaktadır.
YÖDAK Yönetim Kurulu’nu dört aydan beri toplantıya çağırmayan Sn. Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi’nin
izin almadan 15 Master, 19 Doktora programı açmasına da göz yummaktadır. Geçmişte dosyalar dolusu usulsüz işleri
bulunan Sn. Hüseyin Gökçekuş bu uygulama ile siciline yenilerini eklemeye devam etmektedir.
24 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı soruşturmanın neticesini de merakla beklemekteyiz. YÖDAK gibi
önemli bir kurumun Yakın Doğu Üniversitesi’ne avantaj sağlamak için kullanılmasını asla kabul etmeyeceğimizi, bunun
için de her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyeceğimizi vurgularız.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 17-1- 16

07.03.2017

Bulunduğu makamı birilerine menfaat sağlamak için kullanan birini Kıbrıs Türk Siyaset Tarihi’nde ilk kez devlet
adamlığına yakışır ciddiyetle görevden alan Sn. Akıncı’dan rahatsız olan UBP-DP hükümeti intikam alırcasına “YÖDAK”
yasasını değiştirerek siyasetten rant sağlayan anlayışını devam ettirmek istemektedir.
Anayasa referandumunda meşruluğunu yitiren bu meclis yapısı ile yasalardan etkilenen taraﬂarı ortak etmeden
yapılan yasalar meşru olmadığı gibi işlerliği de yoktur. Adamızın kuzeyini üniversite diploması fabrikasına dönüştüren
ve eğitimi sadece üzerinden para kazanılan ekonomik bir sektör olarak gören siyasi anlayışın hazırladığı yasa ancak
bu mantığa uygun olur. YÖDAK Yasası ile siyasetin-partizanlığın amaçlandığı, YÖDAK Başkanı tarafından bile ifade
edilir ve memnuniyetsizlik ortaya konurken, eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın açıklamaları ise
partizanlığı daha da deşifre etmektedir. Özellikle “yeni yasa ile YÖDAK Başkanı görevden alınabilecektir” ifadesi çok
çarpıcı bir gerçeği ortaya koymaktadır. Sn. Berova 2015 Nisan’ında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevden
alınan YÖDAK Başkanı Hüseyin Gökçekuş ile seçim rüşveti karşılığında Yakın Doğu Üniversitesi’ne usulsüz olduğunu
bile bile sınıf öğretmenliği bölümü açma izni nasıl verdiğini unutmuş görünmektedir. Bu olay ve bunun devamında
ortaya çıkardığımız usulsüzlükler Hüseyin Gökçekuş’un görevden alınmasını sağlamıştır. Bu usulsüzlüklere ortak olan
sn. Özdemir Berova ise hala daha koltuğunda oturmakta ve partizanlığa kapı açan yeni YÖDAK Yasası ile övünmektedir.
Bilinmelidir ki, partizanlığı, adam kayırmayı alışkanlık haline getirmiş, ortaklaşmayı ve demokrasiyi içine
sindirememiş rant ve menfaat çevrelerine hizmet eden UBP-DP azınlık hükümetinin yapacağı yasa ancak partizanlığa
adam kayırmaya, rant ve menfaat çevrelerine hizmet eder.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:17-1-04

22.01.2017

Son dönemde KTÖS’ü hedef alan ve barış sürecini baltalamak isteyen faşist güçlerin sendikamıza karşı yaptıkları
saldırılar ve provokatif yazılar, dünyanın birçok kesiminde faaliyetlerini sürdüren örgütler, sendikalar ve AB üst
düzey yöneticilerinin de dikkatini çekmiş ve konuyla ilgili olarak sendikamıza destek mesajları göndererek
dayanışma içinde olduklarını belirtmişlerdir. Demokrasi ve barış mücadelesinin dilinin evrensel olduğunu bir kez
daha gösteren bu mesajları kamuoyu ile paylaşırız:
“Sayın Şener Elcil, size bu mektubu hem sizin şahsınıza hem de KTÖS’e 30 Aralık’ta yapılan ve bizi dehşete düşüren
gözdağı ve saldırılar üzerine yazıyorum. En başta, hem bir öğretmen olarak hem de ülkenizde köprü kurucu rolü
üstlenerek yaptığınız çalışmalardan ötürü size ve meslektaşlarınıza tam destek verdiğimi ve sizlerle dayanışma içinde
olduğumu özellikle vurgulamak isterim. Sizin davanıza bağlılığınız, geçmişin yaralarını sarmaya yardım etmek ve
birleşik bir gelecek kurmak için gereken enerji ve inancı bulmak için Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumunun nasıl bir
arada çalışabileceğinin parlak bir örneğidir.
Avrupa Parlamentosu'nun geçen yıl size “Avrupa Vatandaşlık Ödülü”nü verme kararı, barış, uzlaşma ve birlik içinde
bir geleceğin geliştirilmesine yönelik yaptığınız değerli katkılarınızın açıkça tanınmasıdır. Nitekim, Parlamento, daha
önce olduğu gibi, gelecekte de adanızın yeniden birleşmesinin ateşli bir destekçisi olmaya devam edecek ve birleşik
bir Kıbrıs’ın ailemize katılmasını her zaman hazır bir şekilde bekleyecektir.
Böylesine tarihi bir olay, bölünmelerin yaşandığı dünyanın diğer köşelerine güçlü bir umut yayacak ve de siz ve
meslektaşlarınız gibi birleşmeyi amaç edinmiş ve bu amaç doğrultusunda gece-gündüz çalışan nicelerine ilham kaynağı
oluşturacaktır.”
Martin Schulz
Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı
“126 ülkedeki 92 milyon emekçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu olarak KTÖS’ü desteklediğimizi ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz. KTÖS için emek veren sendikacılara gözdağı vermek ve onları yıldırmak
için çalışan faşist ve aşırı milliyetçi grupları şiddetle kınıyoruz.”
Dünya Sendikalar Federasyonu
(WFTU)
“Dünyanın içinden geçtiği bu süreçte, hem ülkemizde hem de dünyanın diğer yerlerinde hakların ve özgürlüklerin
baskı altına alındığına, milliyetçilik ve aşırı sağ hareketlerin hızla yükselişe geçtiğine üzülerek tanık oluyoruz. Bu
hareketlerin ve etnik milliyetçiliğin farklı hallerinin 7 Haziran’dan bu yana Türkiye’de de, tehdit, baskı, şiddet ve
hukuksuzluğa nasıl yol açtığını biliyoruz. Sendikaların, sendikal faaliyetlerin hedef alınmasına zemin hazırlayan da
bizim gibi ülkelerde, uluslararası standart ve normların hayata geçirilmemesi başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklere her koşulda çekince koymuş olduklarını ilan eden, birçok durumda doğrudan sendikaları hedef gösteren yetkililerdir. Kuruluşundan bu yana barış, demokrasi ve emek mücadelesinin birbirinden ayrılmadan yürütülmesi
gerektiğinden hareket eden bir Konfederasyon olarak, bu durumu kınadığımızı ve sizinle dayanışma içinde olarak bu
konuda elimizden ne gelirse yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz”
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK)
“Türkiye'deki mevcut gelişmeler genel olarak Kıbrıs'taki durumu destekleyici nitelikte olmamakla birlikte, Kıbrıs'ın
kuzeyindeki gerginlikler, öğretmen sendika temsilcilerinin ücretli izinlerinin, KTÖS ajandasının yayınlanmasından sonra,
misilleme girişimi olarak sınırlandırılmasını amaçlayan son yasal önergeyle açıkça ortaya çıkmaktadır. KTÖS, barış
sürecini ilerletmek ve Kıbrıs'taki birleşmeyi sağlamaya katkı koymak için yoğun bir çaba harcamaktadır. Bundan ötürü
sizi ve meslektaşlarınızı kutlarım. ETUCE, Kıbrıs’taki gelişmeleri gelecekte de yakından izlemeye devam edecektir.”
Susan Flocken, Avrupa Direktörü
Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi
(ETUCE)
“Birleşik Krallık’taki en çok üyeye sahip öğretmen sendikası olan NASUWT olarak, KTÖS’le dayanışma içinde
olduğumuzu ifade ederiz. KTÖS, Kıbrıs’taki diğer ilerici sendikalar ve siyasi partilerle birlikte tüm Kıbrıslıların sosyal
adalet ve demokrasi haklarını güvence altına almak ve her türlü mezhepçilik ve aşırılıkçılığa karşı durmak için uğraş
vermektedir. KTÖS’ü, Kıbrıs’ın tüm toplumu kucaklayan bir geleceğe sahip olması için gösterdiği barışçıl çabaları
alkışlıyoruz. NASUWT olarak, aşırı sağcı güçlerin KTÖS’ün çabalarını baltalamaya çalışmasından esef duymaktayız.
Sendikanıza karşı 3 Ocak’ta yapılan saldırıların toplumsal bölünmeleri ve toplumsal huzursuzluğu provoke etmek için
kasıtlı olarak tasarlandığını özellikle belirtmek isteriz.”
Patrick Roach
NASUWT Öğretmenler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı,
İngiltere
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Sayı:17-1-04

22.01.2017

“Sendikacılık hareketinin içinden geçtiği bu gibi zor durumlarda, mücadeleye destek vermeli ve KTÖS’ün kurulduğu
günden beri yaptığı gibi, barış ve demokrasinin tarafında durmalıyız. Bulgaristan Öğretmenler Sendikası olarak sizin
yanınızdayız. Sizi destekliyoruz ve karşı karşıya kaldığınız bu sorunları da kendi gündemimize alacağız. Lütfen bizi
gelişmelerden haberdar edin, çünkü size karşı yapılanlar, tüm sendikacılık için de bir tehdit unsurudur.“
Yanka Takeva
Bulgaristan Öğretmen Sendikası Başkanı
“Değerli meslektaşlarımız, uzun yıllardır Kıbrıs’ta barışın, dostluğun ve demokratik ilkelerin oluşması için verdiğiniz
başarılı mücadeleye destek verdiğimizi ve sizlere dayanışma gösterdiğimizi içtenlikle belirtmek isteriz. İçinden
geçtiğiniz dönemde karşı karşıya kaldığınız tüm baskılarla aktif bir biçimde mücadele etmeye ve güçlü duruşunuzu
sürdürmeye devam edin. Haklı bir dava uğruna mücadele ettiğinizi ve her zaman sizin yanınızda olduğumuzu asla
unutmayın!”
Slovenya Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 17-1-05

20.01.2017

UBP-DP Hükümeti adanın kuzeyinde kurdurulan ayrılıkçı rejimin bekçileridir. Kendileri ve yandaşları bir eli yağda
bir eli balda adamızın güzelliklerini sömürürken; zamlarla fakirleşmemize, hibelerle kaynaklarımızın tüketilmesine,
adam kayırmacılıkla ve partizanlıkla adalet duygumuzun zedelenmesine, gerici faaliyetleri destekleyerek laik eğitim
sistemimizin tehlikeye düşmesine neden olmakta, Kıbrıslı Türklerin onurlu duruşuna yakışan bir tavır sergileyememektedirler.
UBP-DP Hükümeti halkın sağlığına zararlı bir hükümet haline dönüşmüştür. Hükümete geldikleri günden bu güne
devlet kaynaklarını kendi menfaatları için sömürmekte, vatandaşa zam üstüne zam armağan etmektedirler.
Bakanların, üçlü kararname ile atananların ve ailelerinin, yakın arkadaşlarının mal varlıkları ve bankalardaki hesapları
incelenmelidir. Bu kadar kısa sürede, masallardaki gibi bir hayat yaşamalarının tek bir nedeni olabilir. Bu da görevini
kötüye kullanmakla açıklanabilir.
UBP-DP Hükümeti’nin ajandasında vatandaşın iyiliği için hiçbir şey yazmamaktadır. Bu ajandayı deşifre etmek
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Sayı: 17-1-05

20.01.2017

sendikamızın görevleri arasındadır.
UBP – DP Hükümeti’nin Ajandasında;
1. Sendikaları kapatmak…
2. Dini şeriat eğitimini getirmek…
3. Tasarruf adı altında 17 kara Mersedes almak…
4. Elektriğe %30 zam…
5. Akaryakıta % 40 zam…
6. Kimlik kartına, ölüm belgesine, pasaportlara, her türlü resmi evraka %150 zam…
7. Her türlü ilaca %50 zam…
8. İhalesiz işler…
9. Bacanakların ailesinin Kıbrıs Kredi Bankasından hortumlanan 54 milyon Sterlinin hesabını sormamak…
10. Üç yıl önce çek yasağında olan Sn. Serdar Denktaş’ın ve ekibinin, üç yıl sonra elde ettiği servetinin hesabını sormamak…
11. Nerden buldun yasasını işletmemek, mal varlıklarını asla açıklamamak…
12. Çözümsüzlük ve barış düşmanlığı…
13. 143 müşavire sahip çıkmak, yenilerini yaratmak…
14. Göreve gitmeyen memur, öğretmen ve yandaşları korumak…
15. Arazi dağıtmak, alçak orman arazisi ve kıyıları yağma ederek ve peşkeş çekmek…
16. Rüşvet, adam kayırma ve partizanlık…
17. Usulsüz krediler dağıtmak, Kalkınma Bankası’nı partisel amaçlar için kullanmak…
18. Sendikasızlaştırma, emek sömürüsü…
19. Vatandaşlık dağıtma…
20. T izni, kuyu izni dağıtma…
21. Dış geziler, yolluk, harcırah…
22. Kumar, fuhuş, kara para aklama…
23. Milliyetçilik nutukları altında hamma humma…
24.TC’ye yağcılık, yalakalık, grasoculuk…
25. Bozuk yollar, bol cezalar, traﬁk cinayetleri…
26. Doktorsuz, hemşiresiz hastaneler…
27. Öğretmensiz, hademesiz, rehbersiz okullar…
28. Eriyen maaşlar…
29. Artmayan asgari ücret…
30. Besleme tetikçi gazeteciler…
31. Üretenin battığı ekonomik maskaralık…
33. Halkın vergileri ile zengin edilen ganimetçi sermaye…
34. Yarışmacı sınavlar, paralı eğitimin devamı ve kamusal eğitimin çökertilmesi…
35. Kamuda çalışıp, ikinci iş yapan bakan eşine göz yumulması yazmaktadır.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası vatandaşın yanında, vatandaşın emeğini sömürenlerin karşısında olmaya devam
edecektir.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 2017 yılı için
hazırlanan ajandanın temel amacının ülkeye uygun bilgiler
içeren, öğretmenin kullanabileceği, ülke gerçek tarihi ve tarihi
kimliklerini hatırlatan bir çalışma ortaya koymak olduğunu belirtti.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, üyelere yönelik olarak
basılmış bir ajandaya dışarıdan tepki gelmesinin “çok anlamlı”
olduğunu söyledi. KTÖS’te tartışmalara neden olan 2017
ajandası hakkında basın toplantısı düzenlendi.
“YALNIZ DEĞİLİZ, DESTEK ALIYORUZ”
Genel Sekreter Şener Elcil, basın toplantısının başında, toplantıya katılarak kendilerine destek veren YKP, Çağ Sen,
Boran Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu ve Devrimci Komünist Birlik’e teşekkür etti.
Elcil, “KTÖS yalnız değil, ajanda konusu gündeme geldiğinden beri toplumun değişik kesimlerinden destek alıyoruz”
dedi. Üyelerine yönelik 2 bin adet 2017 ajandası bastırdıklarını ifade eden Elcil, “Üyelerimizden tepki geldiği zaman
bunu anlamak mümkün, ancak bu saldırıların dışarıdan gelmesi çok anlamlıdır” dedi.
“TEPKİLER ART NİYETLİ”
Elcil tepkilerin, “Art niyetli, barışa ve çözüme karşı olan, mevcut statükodan beslenen, ırkçılığı bir geçim yolu olarak
gören, halkın kanı ve gözyaşı üzerinden beslenen çevrelerden” geldiğini savundu.
“AJANDA BAHANE EDİLEREK SENDİKAYA SALDIRILMASI ANLAMLI”
Ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş basın açıklamasını okudu.
“Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesi ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın bu mücadeledeki yerini
bilmeyenlerin, tarihi gerçekleri çarptırarak siyaset yaptığını sanan çevrelerin üyelerimize yönelik hazırladığımız 2017
ajandasını bahane ederek sendikamıza saldırmalarını anlamlı bulduğumuzu vurgularız” denilen açıklama, şöyle devam
etti:
“KTÖS’e yapılan bu saldırılar yeni değildir. Bilindiği üzere 1971’de KTÖS’ü kapatmaya yönelik askeri rejim saldırıları
olmuş, silahların gölgesinde genel kurullar yapılmış, Sendika Başkanımız Arif Hasan Tahsin ve yönetim kurulu üyemiz
Emirali Özkılınç, haksız yere askeri mahkemede mahkûm edilip hapse atılmışlardır.
1984 yılında maaşlar dövize endekslensin talebi ile KTÖS’ün yaptığı 33 günlük grev sonunda ‘Kıbrıslı Türkler kendi
ayakları üzerinde duracak ekonomik ve siyasi yapıya kavuşmalıdır. Bir gün bir anlaşma olursa Türkiye ve asker adadan
çekilecek, buna hazırlıklı olmalıyız’ diyen KTÖS Genel Sekreteri Turgut Afşaroğlu’na yönelik linç kampanyası
başlatılmıştır.
1993-94 yılında ‘Kıbrıs’ta bir tek Türk bile kalmasa bizim için Kıbrıs’ın toprağı önemlidir’ diye açıklama yapan 1970’li
yılların sosyal demokrat ilahı TC Eski Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in sendikamız duvarında asılı duran resmini
yönetim kurulu kararı ile indiren KTÖS Genel Sekreteri Cemal Özyiğit’e de aynı linç kampanyası yapılmıştır.
2001 yılında ‘Ankara ne paranı, ne paketini ne de memurlarını istiyoruz. Kıbrıslı Türklerin yeterli bilgi, beceri ve
potansiyeli vardır. Esir olmak istemiyoruz’ diye Afrika ve Yenidüzen gazetelerinde çıkan ilanımıza yönelik olarak KTÖS
Başkanı Mehmet Süleymanoğlu, Genel Sekreter Varol Öztuğ ve şu an CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın başta
olmak üzere 30 kişilik yönetim kurulumuza davalar açılmış ve linç kampanyası başlatılmıştır.
Günümüze gelinceye kadar tek bir ses isteyen, aykırı sesleri ya silahla ya da hapis, baskı ve korkutma ile sindiren
paramiliter sivil anlayışın dayattıklarının dışına çıkmak her zaman için tepki almıştır. Afrika Gazetesi, Yeni Kıbrıs Partisi,
Cumhuriyetçi Türk Partisi ve birçok yurtsever bombalanmış veya kurşunlanmıştır. Adamızın kuzeyindeki barış düşmanı
bu ayrılıkçı çevrelerin siyaset yapma ve statükoyu devam ettirme adına ortaya koydukları bu eylemler devam etmektedir.
“ARİF HOCA’YA YAPTIKLARINDAN FARKLI DEĞİL”
2017 yılına yönelik KTÖS üyelerine dağıtmak üzere hazırladığımız ajandaları bahane ederek sendikamıza saldıran
bu güruhun 1971 yılında Arif Hoca ve arkadaşlarına saldıranların yaptıklarının da bundan farklı olmadığını vurgulamak
isteriz. Tek fark bu karanlığı seven faşistlerin sosyal medya üzerinden seviyesizce küfür etmeleridir.”
“AMAÇ ÜLKEYE UYGUN BİLGİLER İÇEREN, ÖĞRETMENİN KULLANABİLECEĞİ, ÜLKEDEKİ GERÇEK TARİHİ VE TARİHİ
KİMLİKLERİ HATIRLATAN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYMAK”
Ajandanın temel amacının ülkeye uygun bilgiler içeren, öğretmenin kullanabileceği, ülkemizdeki gerçek tarihi ve
tarihi kimlikleri hatırlatan bir çalışma ortaya koymak olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu ajanda sol sendikacılık
anlayışı ile hazırlanmıştır” denildi.
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“Ajanda içinde eksiklikler olduğu bir gerçektir ve bunun giderilmesine yönelik bir çalışma yapma ve üyelerimizden
öneri alma temel görevimizdir” denilen açıklamada, üyelerden gelen uyarı ve eleştirilerin dikkate alınacağı belirtildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Bilinsin ki öğretmen yol gösterici ve öncüdür. Çocuklara yalnızca gerçeği öğretmekle sorumludurlar. Öğretmenimize
haksız yere karalama kampanyası başlatanlar AİHM’in öngördüğü eleştiri düzeyini hakarete taşıyanların adresi hukuk
olacaktır. Hakaret eden belgesiz iftira atanlar ile vicdanlarında ve mahkemede yüzleşeceğiz.”
KTÖS açıklamasında “Adanın kuzeyinde KTÖS’ü, kurulduğu günden beri kapatma sevdası içinde olanlar vardır” denildi.
Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
“Bu kişiler tarihleri boyunca barış düşmanı olmuş ve paramiliter faşist grup ve partilere hizmet etmişlerdir. Bununla
birlikte son dönemde örgütlenen Atatürk düşmanı yobazların da amacı adamızın kuzeyindeki çok sesliliği kısıp faşist
ve gerici tek sesliliği devam ettirmektir. Bu ayrılıkçı rejimden beslenen, ‘Biz de barış isteriz’ deyip aslında mevcut
statükoyu savunanların kim olduklarını bu toplum çok iyi bilmektedir.
KTÖS faşist Rum saldırılarına karşı gündüz okulda gece nöbette Kıbrıs Türk toplumunun canını, malını ve namusunu
koruyanların örgütüdür. Öğretmenimizin toplumsal varoluş kavgasındaki rolü bitmemiştir. KTÖS normal ülkelerdeki
gibi bir alan örgütü değildir. KTÖS’ün birinci kuruluş ilkesi: Öğretmen sorunları ile toplum sorunları iç içedir,
ayrılamazdır.”
“DURUŞUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ”
Açıklamanın devamında “Bu gerçeklerden hareketle 1974 yılından beri yedikleri ganimetle semiren, halkın kanı ve
gözyaşından beslenen, barış düşmanlarına karşı duruşumuzu devam ettireceğimizi vurgularız” denilerek, bu olayla
Kıbrıs konusunda devam eden görüşme sürecinde kimlerin çözüme ve barışa karşı olduklarının görüldüğü kaydedildi.
Açıklama şu ifadelerle son buldu:
“Ankara hükümetlerinden rozet alarak ‘temiz siyaset’ diyerek, halkın önüne çıkanların da ayrılıkçılığı hedef seçtiği
gerçeği de sendikamıza yapılan saldırılardan görülmektedir. KTÖS’ün Kıbrıs Türk toplumunu ganimetle, baskı ve tehditle bugünlere getirenlere karşı durması kaçınılmazdır. Bu çerçevede KTÖS’ün kararlı duruşunun devam edeceğini vurgular, tüm yurtseverleri ülkemize sahip çıkmaya davet ederiz”
“AJANDA İADESİ GELMEDİ”
Açıklamanın okunmasının ardından sorulara yanıt veren KTÖS Genel Sekreteri Elcil, kendilerine ajanda iadesi
gelmediğini söyledi.
Bazı üyelerin toplum liderlerinin ölüm tarihlerinin olmaması, savaşın kötülüğünü vurgulayacak şekilde faşist Rum anlayışının neden olduğu
olaylara yer verilmemesi gibi konularda eleştiri
getirdiğini aktaran Elcil, savaşın kötülüğünü
göstermenin ve barışın önemini vurgulamanın
da ajandanın amaçlarından olduğunu ifade etti.
“Bu kadar tepki gösterilmesinin arkasında
yatan nedenlere, kimlerin tepki gösterdiğine
bakmak lazım” diyen Elcil, tepkilerin “çözüm ve
barışı istemeyen, ayrılığı savunan ve ganimet
düzeninden beslenmeyi alışkanlık haline getiren”
kesimlerden geldiğini söyledi.
Ajandanın Güney Kıbrıs’ta basıldığı, Güney
Kıbrıs’tan para alındığı, istifa eden üyeler olduğu
açıklamalarının yalan olduğunu kaydeden Elcil,
Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir işlem başlatıp
başlatmadığı sorusu üzerine de “KTÖS
Berova’dan icazet alarak hareket eden bir örgüt
değil” diye konuştu. KTÖS’ü sorgulamanın Eğitim
Bakanı Özdemir Berova’nın “haddine” olmadığını
söyleyen Elcil, yargı önünde hesap vermeye hazır
olduklarını kaydetti.
Kaynak: Havadis Gazetesi
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TRAFİK GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN HAKKIDIR
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01.09.2015
Ortak Basın Açıklaması
Anaokullarda ve İlkokullarda Örgün Traﬁk Güvenliği Eğitimi
Traﬁkte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) olarak, Avustralya'nın Victoria Eyaletinde kullanılmakta olan “traﬁk güvenliği eğitimi” kitaplarını okullarımıza kazandırılabilmek için iki yıldan
beridir sürdürdüğümüz çalışmaların ilk aşamasını tamamlamış bulunmaktayız. Başlangıç aşamasının ürünü olan bu
iki kitabın baskıya hazırlanması ve basımı için Telsim büyük destek sağlamış ve sponsor olmuştur.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, bu kitapların anaokullar ve
ilkokullarımızın birinci devre sınıﬂarında öğretmen kılavuz kitapları olarak kullanılması uygun görülmüştür.
Ayrıca Bakanlıkla, yeni öğretim yılında traﬁk güvenliği eğitimi kitaplarının etkin bir şekilde kullanıma başlanmasını
teşvik etmeye yönelik ilgili öğretmenlerle bir hizmet içi eğitim kursunun Eylül ayı içinde düzenlenmesi için ortak
karara varılmıştır.
Avustralya'da eğitim uzmanlarının bilimsel bir yaklaşımla hazırlamış oldukları bu kitaplarının okullarımıza
kazandırılması ile ülkemizde de traﬁk güvenliği eğitimi örgün, sürekli, interaktif ve yaş ve bölgesel ihtiyaca uygun
olarak verilmeye başlanacaktır. Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra ebeyvenler/bakım verenler de bu eğitimin
çocuklarımıza aktarılmasında aktif rol alacaklardır.
Traﬁkte ölümlerin ve ebedi sakatlıkların önlenebilmesi ve toplumsal yaşam kalitemizin artırılması ancak ve ancak
çağdaş ve örgün bir traﬁk güvenliği eğitiminin okullarımızda verilmesi ile mümkün olacaktır. TRAKAYAD ve KTÖS olarak
bu eğitim projesinin başlatılmasında bizlere destek olan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürlerimizi sunarız.
Hüseyin SEVAY
TRAKAYAD Başkanı

Şener ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 16-1-109

29.11.2015
Sorumlular Derhal İstifa Etsin

İnsan hayatının hiçbir değerinin kalmadığı bir düzende yaşıyoruz. Onlarca belki yüzlerce kez yetkilileri uyardığımız
bir konu olan öğrenci taşımacılığı çok vahim bir şekilde yüreklerimizi dağlamıştır.
Traﬁkte hiçbir düzenleme ve önlem almayan, çocuklarımızı her gün evlerimizden okullarımıza taşıyan toplu taşıma
araçlarını hiç bir kontrolden geçirmeyen, ne okulların kapsama alanları ne de kullanılan yol güzergahları ile ilgili tedbir
almayan rantçı bir sistem çocuklarımızı sabahın kör karanlığında yemiştir. Çok üzgünüz. Bu sistemi; işbirlikçileri,
rantçıları ve ganimetçileri ile yücelten; insanı değil rejimi savunan herkesin ve her idarecinin bu felakette sorumluluğu
bulunmaktadır.
İşbirlikçi tutumu ile saatleri bile çekmeyen çocuklarımızı karanlıklara mahkum eden UBP-DP hükümeti hem tarihsel
anlamda hem de bu felaket öznelinde en büyük sorumluluğa sahiptir ve derhal istifa etmelidir.
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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29.11.2016
KTOEÖS – KTÖS – DAÜSEN ORTAK BİLDİRİ
CİĞERİMİZ SÖKÜLMÜŞTÜR
1974’ten sonra oluşturulan rejimin insan odaklı olmadığı her
yönüyle ortaya çıkmaktadır.
Bu rejim ve onun omurgasız siyaseti, kuklalık, yalakalık
dışında hiçbir sorunu çözmediği gibi, yeni kararlarla yeni
sorunlar üretmeye, halkımızı tüketmeye devam etmektedir.
Yolların tuzak gibi yapıldığı, hiçbir güvenlik tedbirinin
alınmadığı, alt yapıya, sağlığa ve insana hizmete yatırım
yapılmadığı ülkemizde öbür dünya için bolca yatırım
yapılmaktadır.
Ülkesinin insanını yaşamaktan aciz kılan, traﬁği kadere dönüştüren bu rejim insanımıza “her şey kaderdir” dedirterek
bilimsel aklını yitirmiştir.
Traﬁği hiçbir şekilde düzenlemeyen, önlem almayan, denetlemeyen, çocuklarımızı her gün taşıyan toplu taşıma
araçlarını hiçbir şekilde kontrolden geçirmeyen, yol güzergahları ile ilgili tedbir almayan bir sistemde rastgele
yaşıyoruz.
Işıksız, yol güvenliği olmayan, traﬁk işaretleri olmayan, taşeron çalışanların kamyonlarla cirit attığı yollara sahip bir
ülkede bir de saatleri değiştirmeyerek, karanlıkta öğrencileri yollara döken omurgasız, kukla UBP-DP Hükümeti,
dağ yolunda yaşanan KATLİAMIN SORUMLUSUDUR.
SORUMLULAR DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.
Yazıklar olsun ki, omurgasız siyasetin kurbanları pırıl pırıl gençlerimiz olmuştur.
Yazıklar olsun ki, yine popülizm ve yine yalakalık yapılacak ama önlem olarak yine bir şey ortaya konulmayacaktır.
YÜREĞİMİZ KAN AĞLAMAKTADIR.
Ne yazık ki, ölümün karşısında çaresiziz. Diğer yandan da insana değer vermeyen bu düzensizliğin ve sistemsizliğin
karşısındayız!
Tüm toplumumuzun, velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, okullarımızın başı sağ olsun.
Yaslı ailelerimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Sayı: 16-1-110

01.12.2016

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde 1968 yılından beri demokratikleşme, sivilleşme, kendi kendini yönetme ve
bağımsızlık mücadelesi veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik, demokratik ve
sosyal eşitlik mücadelesine katkı koymakta, eğitim sisteminin nitelikli bir programa kavuşması için politikalar üretmektedir. Bir yandan varoluş mücadelesi verirken diğer yandan çürümüş sistemin içerisinde gençlerimizin hayatını
kaybetmesi ve yaşam mücadelesi vermesi hepimizi derinden yaralamıştır.
Yol güvenliğinin olmadığı altyapının oluşturulmadığı traﬁkte denetim ve eğitimin yapılmadığı bir coğrafyada yaşamak
kaderimiz değildir. Tüm bunlarla birlikte siyasetin insan hayatına değer vermediği, geleceğimiz olan çocuklarımızın
güvenli bir ortamda yetişmesi için çaba harcanmadığını görmekten utanç duyuyoruz. Öğrencilerimizi sevgi, sabır, vicdan, şefkat ve bilgi birikimimiz ile birlikte geleceğe hazırlarken onların güvenliği ile ilgili sorumluluk hissetmekteyiz.
Bu sorumluluğumuz gereği kış saati uygulamasına başlanmadığından ötürü çocuklarımız karanlıkta güvenli olmayan
yollarda okullarına ulaşmaya çalışıyorlar.
Saatler geri alınıp aydınlık bir ortamda çocukların okullarına ulaşabilmesi adına tüm anaokul, ilkokul ve ilkokullara
bağlı özel eğitim okullarında “saatler bir saat geri alınıncaya kadar” 2 Aralık Cuma gününden itibaren 08:00-09:00
saatleri arasında grevde olacağımızı tüm ailelere ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı:16-1-111

06.12.2016

İnsan yaşamının en zor zamanlarında hayatın bizi evlatlarımızla sınadığı en zor günlerden geçiyoruz. Tüm toplum
olarak kendimize, bizi yönettiğini zannedenlere, yarattığımız çürümüş sisteme, kahrediyoruz.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak traﬁkteki altyapı ve sistem eksikliklerine, öğrenci taşımacılığındaki sorunlara, sözleşme ve denetim eksikliklerine ve en önemlisi de yaklaşık yarım asırdır ülkemizde uygulanan kış saatine
yeniden dönmek adına farkındalığı artırmak ve üzerimize düşen toplumsal görevi yerine getirmek için, örgütlü
olduğumuz tüm okullarda hem geçen hafta cuma gerçekleştirdiğimiz grev hem de bugün gerçekleştirdiğimiz sivil
itaatsizlik büyük bir başarı ile devam etmiştir. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize ve velilerimize destekleri ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz.
Toplumumuzun her kesiminden hem sendikamıza olumlu tepkiler gelmekte hem de çeşitli eylem ve uygulamalarla
kış saatinin hayata geçirilmesi için mücadele edilmektedir. Özellikle arkadaşlarının hayatlarını kaybetmesi üzerine
ülkemizin birçok yerinde yağmur çamur demeden yollara düşen lise öğrencilerimizin mücadelesi taktire şayan bir
mücadeledir. Polisin gençlerimize karşı hiçbir demokratik ülkede olmayan tutumunu; arkadaşlarının yaralanmasına
ve ölmesine karşı tepki göstermekten başka hiçbir suçları bulunmayan gençleri yasalara aykırı şekilde alıkoymasını
şiddetle protesto ederiz.
Halkımızın geneli tarafından desteklenen ve hatta kitlesel olarak organize edilen yürüyüş ve eylemler çığ gibi
büyürken bir yandan da rejimin bekçileri koltuklarının derdine düşmektedirler. Hükümetin ilgili bakanları olan Eğitim,
Ulaştırma ve Çalışma Bakanları çıkıp sorumluluk alıp istifa edecekleri yerde sinip kalmayı tercih etmiştir. Hatta
hükümet de kış saati uygulaması için karar vermek yerine; satılık kalemleri ve kurumlarını kullanarak mesnetsiz,
zeminsiz manipülasyona dayalı haberler, mesajlar yayınlamakta köşe bucak saklanmaktadırlar. Ancak açıklıkla söylemek gerekir ki, halkımızın tepkisini gördükçe kesin bir başarısızlığa mahkum olduklarını söyleyebiliriz.
Sendikamız bugün gerçekleştirilen Sendikal Platform toplantısı sonrasında yapılan değerlendirme ile yarın 8.0012.40 saatleri arasında grevde olacaktır. Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda saat 9.20’den itibaren toplanacak olan
öğretmenlerimiz yürüyüşe geçerek saat 10.00’da Başbakanlık önünde organize edilen mitinge katılacaktır.
Önümüzdeki günlerde ise mücadelemiz Sendikal Platform’da alınacak kararlar çerçevesinde sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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Sayı: 16-1-112

04.12.2016
Pazartesi Eylemde, Salı Günü Grevdeyiz!

Hükümetin kargaşa çıkaracak çalışma saatleri düzenlemesini kabul etmiyoruz. Kış saati uygulamasına dönülmesini
ve Suudi Arabistan standart zaman dilimini değil, Doğu Avrupa Zaman Dilimi (EET) kullanılmasını istiyoruz.
Traﬁk kazasında en çok sorumluluk alması gereken üç bakanın erdemli olup istifa etmesini istiyoruz.
Basit bir yazılımla bankacılık ve havacılık sektörünün sorunlardan etkilenmesinin önlemini almak yerine, Hükümet
bu sorunlar varmış gibi arkasına saklanmaktadır.
Üç bakan istifa talebimizi unutturmak amacı ile mesai kavramı ve maaş kesintisi olayını gündeme getirerek gündemi
değiştirmeye, Türkiye’nin saatler ile ilgili bir talebi olmamasına rağmen, yine Türkiye istermiş gibi davranıp, tepkilerin
odağını değiştirmeye çalışmaktadır. Hükümetin bir diğer niyeti ise, tepkilerin odağını ve gündemi değiştirerek çözüm
ve barış sürecini sabote etmektir.
Hükümetin, kış saati uygulamasında olduğu gibi mesaimiz ile ilgili karar alma sürecinde, toplum ile tartışmadan
aldığı bu anti demokratik kararı tanımıyoruz. "Ben yaparım olur" devrinin kapandığını hatırlatırız.
Alınan karar öğrencilere, ailelerine ve kamu çalışanlarına çare üretmediği gibi özel sektör çalışanlarını da tamamen
görmezden gelmektedir. Hükümet, çocukların beslenme ve dinlenme zamanlarına dikkat etmemiştir. Özel sektörde
erken işe başlayan ailelerin çocuklarını ve köylerden taşımacılıkla gelen çocukları hem karanlıkta hem sokakta
bırakmaya devam etmiştir.
Adanın kuzeyi tüm haksızlıklara rağmen yasalarla yönetilir. Öğretmenin mesaisi, Öğretmenler Yasası 77. madde
uyarınca sendika ile istişare edilerek belirlenir.
KTÖS, akademik çalışma takvimindeki çalışma saatlerini 08.00-12.40 / 14.00-16.10 olarak imzalamıştır. İmzaladığımız
çalışma saatlerine sahip çıkacağız.
Toplumda duyarlılık yaratan bu konuda, çocuklarımızın okula karanlıkta gitmemesi için sorumluluk üstlenip 8.009.00 saatleri arası aldığımız grev kararı, yaşanan gelişmeler ve Sendikal Platform’un yeni eylem planları nedeniyle
askıya alınmıştır.
Bu bağlamda;
5 Aralık Pazartesi günü 08.00’da görev başında olup saat 12.40’da bitireceğiz. Öğleden sonra mesaisine ise saat
14.00’da başlayıp 16.10’da bitireceğiz. Bu eylemde KTÖS, KTOEÖS ve KTAMS birlikte hareket edecek ve hükümetin
aldığı kararı birlikte tanımayacaktır.
6 Aralık Salı günü ise tam gün genel grev ile meydana inip, bu kararı reddettiğimizi haykıracağız.
Saygılarımızla.
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Sayı: 16-1-113

13.12.2016

UBP-DP hükümetinin “Yaz saati uygulamasının devamı
yönündeki” yanlış siyasi kararla ilgili haklı karşı çıkışımız
hükümetin yanlışı yanlışla düzeltmeye yönelik girişimleri ile
daha da meşruluk kazanmaktadır.
Türkiye hükümetine yağcılık yalakalık yapmak ve bu yanlış
karara yönelik tepkileri Türkiye’ye yöneltip, Kıbrıs Sorunu ile
ilgili devam eden görüşme sürecini berhava etmeyi, hedeﬂeyen UBP-DP Hükümeti’nin yanlışlıklarına karşı çıkmaya
devam edeceğiz. Yaşanan acı kaza ile birlikte bu yanlış
uygulamanın sakıncaları toplumun tepkisine dönüşmüştür.
Aldığı kararların büyük bölümü mahkemelerden dönen bu
hükümetin Kış saatine geçmekle ilgili direniş göstermesi ve
kazada sorumluluğu olan bakanları istifa ettirmemesi koltuk
sevdasını ve suçluları koruma içgüdüsünün eseridir. Özellikle yaşanan kazada öğrenci taşıyan aracın “öğrenci taşıma
sözleşmesi olmaması “Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın” açık sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Kazadan
sonra alelacele okul saatlerini 08:30’a alan Eğitim Bakanlığı özel sektörde çalışanların çocuklarını hiç düşünmediğini,
bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Bu da yetmezmiş gibi ortaya konan tepkileri kırmak için öğrenci taşıyan otobüs
şoförleri “sözleşme yapmamakla” tehdit edilmiş, okul müdürleri ile toplantılarda okul müdürleri soruşturmaya ile de
tehdit edilmişlerdir.
Koltuğu koruma adına yanlışa yanlışla devam eden Eğitim Bakanlığı, saat 07:10 itibarı ile ek mesai ödeyerek nöbetçi
öğretmen uygulaması için reklam yapmaktadır. Öğretmen, öğretmen yardımcısı, okullara cari bütçe ve geçmiş
yıllardaki ek dersleri ödemek için “para yoktur” diyen Eğitim Bakanlığı söz konusu olan “koltuk” olunca para bulabilmektedir. Öğretmeni gece bekçisi gibi gören eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova eğitimden anlamadığını gösterdiği
gibi öğretmene saygısı olmadığını da ispat etmiştir.
Devlet halkı için vardır. Devletin itibarını rüşvetlerle, arazi yağmaları ile yolsuzluklarla, ihalesiz işlerle sıfıra düşürenler,
koltuğu korumak için” devletin itibarına” sarılmışlardır. Çalışan örgütleri, sendikalar, iş çevreleri, esnaf sanatkar örgütleri “Kış saati” uygulaması için açık açık irade ortaya koyarken, UBP-DP hükümeti siyaset yapmak görüşme sürecini
baltalamak için eğitim ve çocuklarımızı deney tahtası olarak kullanmaktadır. Hükümetin bakanları, siyasi mevkide
oturan bürokratları saat 09:30’da işbaşı yapar, Sn. Özdemir Berova saat 09:30’da makamına gelirken çocuklarını saat
07:00’de okula bırakan özel sektör çalışanları ve öğretmenlerle dalga geçmektedir.
Bilinmelidir ki, çocuklarını hem karanlıkta hem de sokakta bırakan, eğitimden anlamayanların ve yaşanan kazada
sorumluluğu olanların yakasına yapışmaya devam edeceğiz. Toplumun öfkesi ve acıları ile dalga geçenlerden hesap
soracağız. Bu çerçevede sivil itaatsizlik eylemine devam edeceğiz.
Saygılarımla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 17-1-01

05.01.2017

Yeni yılın ilk günlerini demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirdiğimizde, halkın alım gücünün düştüğünü;
kurumsal olarak hınç söylemi ve gericiliğin yükseltilerek insanlarımızın yaşam tarzının ve toplumsal varlığımızın “aleni”
olarak tehdit edildiğini; çözüm ve barış sürecinin vatan hainliği edebiyatı ile baskı altına alınmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Tüm bu sorunlara cevap verme sürecinde ise siyaset sınıfta kalmıştır.
Bizzat UBP-DP Hükümeti ortamı germekle meşguldür. Devlet kaynaklarını kullanarak linç kültürü ve nefret söylemini
yaymakta, paramiliter ve faşist duruş sergileyen kitleleri ﬁnanse ederek insanları tehdit etmektedirler. Bununla birlikte
hibe, rüşvet ihalesiz işler ve teşvik dağıtarak kan ve gözyaşı üzerine kurulmuş saadet zincirini devam ettirmek istemektedirler.
Adanın kuzeyinin tek gündemi çözüm ve barış süreci olması gerekirken, UBP-DP Hükümeti kaos yaratarak ve softa
şaşırtması yaparak gündemi değiştirmeye çalışmakta, 2016 yılından kalan suçlarını aklamaya çalışmaktadır.
Sn. Berova okullarımızı gezerek şov yapmaya devam etmekte, sorunların çözümüne yönelik incir çekirdeğini dolduracak bir söz bile edememektedir.
• Yaşanan traﬁk çarpışmasından sonra yasal olarak ne yaptınız? Çalışma izinsiz bir tır şoförü, sözleşmesiz araçla
öğrenci taşınması ve yol güvenliğinden mahrum bir bölge için yasal olarak ne yaptınız?
• Kar-İş’e bağlı okul taşımacılığı yapan kişilere ve şirketlere sözleşme yaptınız mı?
• Okul taşımacılığı yapan otobüslere neden hala daha ödeme yapmıyorsunuz?
• Saatlerin geri alınmaması ile birlikte yaşanan acı olaydan vicdan azabı duydunuz mu?
• DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş ve Kartal Harman’a veya onlarla bağlantılı kişilere okul kantin ihalesi verdiniz
mi?
• Mağusa Gazi İlkokulu ve yanındaki şömineli evi birilerine verdiğiniz doğru mu?
UBP ve DP’nin temel kurulma amacı yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, ganimet paylaşımı, ihalesiz işler, hedef
gösterme, hibe verme ve “BEY” yönetiminden kalan faşist düzeninin devamı üzerinedir. Sn. Denktaş, Sn. Özgürgün
ve Sn. Berova’nın tüm çabaları bu düzenin devamı içindir. Bizler demokrasi, barış ve kendi kendini yönetme kavgasına
inanmaya ve kokuşmuş düzenle açık ve net şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
Sayı: 17-1-02

09.01.2017

Sözleşmesiz öğrenci taşıyan aracın, kayıt dışı tır sürücüsünün kullandığı araç tarafından çiğnenmesi sonucu öğrenci
aracının şoförünün ve iki öğrencinin katledilmesinin üzerinden iki aylık bir süre geçmesine rağmen sorumluların hesap
vermesi ile ilgili hiçbir gelişme olmamıştır.
Özellikle öğrenci taşımacılığı yapan araçlara bugüne kadar herhangi bir sözleşme ve ödeme yapılmadığı gibi
“eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı” olarak tarihe geçecek olan Sn. Özdemir Berova sendikaların bu olayla ilgili onu
sorumlu tutan eylemleri sonrası intikam peşinde koşmaktadır. Bir yandan öğretmen sendikalarının profesyonelliğini
ortadan kaldırmak için meclise yasa önerisi sunarken, diğer yandan ise sendika genel sekreterimizin eşine uyduruk
gerekçelerle soruşturma açtırıp, Kamu Hizmeti Komisyonu’na göndermiştir. UBP-DP Hükümeti’nin faşizan baskılarına
en güzel örnek teşkil eden bu uygulamanın ne için yapıldığı ortadadır. Partizanlıkla yarattıkları bu ucube düzenden
kendi yandaşlarına ayrıcalık yapıp, okula gitmeyen öğretmenlere dokunmayan, okul arkadaşını çocuk tacizcisi diye
basında yalan yere aﬁşe eden öğretmeni ve izinsiz özürsüz yurtdışına çıkış yapan diğer yandaşlarını koruyan Sn.
Berova, her nedense genel sekreterin eşine soruşturma açtırarak tamamen uyduruk gerekçelerle Kamu Hizmeti
Komisyonu’na gönderip gerçek niyetini ortaya koymuştur.
İntikam ateşi ile yanıp tutuşan ve öğretmen sendikalarına yönelik linç kampanyası başlatan bu faşist anlayışı
ecdatlarından çok iyi tanıyoruz. Geçmişten günümüze süre gelen baskı, yıldırma, tehdit ve devlet terörünü çok iyi
biliyoruz. Yandaşlarına ayrıcalık yapıp partizanca koruyan, traﬁk cinayetinde ölenlerin vicdani sorumluluğundan kaçan
ve intikam için demokratik yapılara faşist anlayışla saldıranlara karşı demokratik mücadeleyi yükseltmekte kararlıyız.
Eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova da iyi bilmelidir ki, baskılar bizi yıldıramaz.
Saygılarımızla.
Semen Saygun
KTÖS Başkanı
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20.02.2017
Ortak Basın Açıklaması
Kıbrıs'ın kuzeyinde traﬁkte insan hayatı kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek hiçbir zaman
öncelik olmamıştır. Bu gerçek, toplumun memuru olması için seçilen siyasilerin hayata geçirdikleri bilim ve etik dışı
uygulamalarla birçok kez kanıtlanmıştır.
Sayıştay'ın sabit hız tespit kameraları ile ilgili olarak yayınladığı performans denetim raporunun ilgili hükümetlerce
ve gelen giden Ulaştırma Bakanlarınca hiçbir zaman ciddiye alınmaması, kullanımda olan yüz kamera hakkında hiçbir
bilimsel ihtiyaç raporunun bulunmaması, ve kamera alım, kurulum, bakım, ve çalıştırılmasının ihalesiz ve tek elden
yapılmakta olması, niyetin topluma fayda sağlamak değil, sadece ve sadece rant sağlamak olduğunu ortaya koymak
için yeterlidir.
Traﬁk güvenliği sorunlarımızın çözüm bulabilmesi için, dünya örneklerini temel alarak yıllardan beridir yapmakta
olduğumuz sözlü ve yazılı çağrılar cevapsız kalmıştır. Yetkili koltukları işgal edenlerin toplumun ihtiyacı olan değişimi
yaratmak gibi bir dertleri hiç olmadığı, inatla yapmakta oldukları yanlışlardan bellidir. Dolayısı ile toplum ayağa kalkmalı
ve duyarlı tüm örgütler birleşerek traﬁkte hayat kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek için verilmekte olan mücadeleyi yükseltmelidir.
Toplum olarak sorumlu olduğumuz açıktır. Ancak, sistemi yönetiğini iddia eden çalışanlar hepimizden daha sorumludur, ama maalesef sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Ulaştırma Bakanı sayın Kemal Dürüst’e soruyoruz:
Bakanlığınız süresince kaç insanımız traﬁkte hayatını kaybetmiştir? Meydana gelen bu ölümlerin sorumluluğunun
kaçta kaçının sizde olduğunu düşünmektesiniz? Kamera uygulamasının bilim ve etik dışı olduğunu yıllardır dile
getirmiş olmamıza rağmen, neden 30 yeni kameranın ihalesiz alımını onaylayıp şov yapmayı seçtiniz? Doğruları
yapmak sizi çok mu rahatsız etmektedir?
Eğitim Bakanı sayın Özdemir Berova’ya soruyoruz: Yaşanan büyük kayıplara rağmen, öğrenci taşıyan otobüslerin
denetimini yaptırmayı düşünmekte misiniz? Öğrenci taşıyan otobüs şirketlerinin ödemelerinin bakanlığınız
tarafından hala daha yapılmadığı doğru mudur? Bir buçuk yıl önce bakanlığına teslim edilmiş, anasınıf ve ilkokul
1, 2, ve 3. sınıf eğitimi kapsayan Traﬁk Güvenliği Eğitim kitaplarını ve bu kitapların içeriğindeki materyali eğitim
müfredatlarının doğal parçası yapmak için hangi adımları attınız? Yoksa, çağdaş Traﬁk Güvenliği Eğitiminin
çocuklarımız için gereksiz olduğunu mu düşünmektesiniz?
Çözüm yolu ve yapılması gerekenler bellidir. Yıllar öncesinden yetkililere yazmış olduğumuz gibi, Meclis bünyesinde
bir Traﬁk Güvenliği Kriz Masasının oluşturulması ve uzman bir danışman kurulu desteği ile topluma hizmet verecek
bir Traﬁk Güvenliği Sistemi oluşturulması gerekmektedir.
Toplum olarak eğitim, denetim, ve mühendislik temellerinde çalışacak ve traﬁkte insanlarımızın hayatını kurtaracak
ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önleyecek bir Traﬁk Güvenliği Sisteminin oluşturulmasını hep birlikte talep etmeliyiz. Değişemediğimiz ve değişime destek olmadığımız her gün kayıbımızdır.
Doğrular toplumumuzdan yanadır.
Bu konuda duyarlı olan sivil toplum örgütleri ve sendikaları 22 Şubat Çarşamba günü saat 17:00’de KTÖS’te yapılacak
toplantıya davet ediyoruz.
Hüseyin Sevay
TRAKAYAD Başkanı

Tahir Gökçebel
KTOEÖS Başkanı
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Şener Elcil
KTÖS Genel sekreteri

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE
DESTEK OLACAĞIZ
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Sayı: 15-1-84

01.09.2015

Göçmen olmanın, evinden, yerinden, yurdundan ayrılmak zorunda kalmanın ne demek olduğunu iyi bilen bir
coğrafyada yaşıyoruz. Bu acı durumu yakından bilen ve hisseden insanlar olarak, son yıllarda yaşanan mülteci
dramlarını üzülerek takip ediyoruz.
Tarihi boyunca barışı, huzuru ve istikrarı bulamayan Ortadoğu’da yine çok kanlı siyasi gelişmeler yaşanmaktadır.
Kimse telaﬀuz etmese de 3. Dünya (Paylaşım) Savaşı Ortadoğu’da sahnelenmektedir. Öncekilerden farklı olarak bu
kez devletler yerine, onların kurduğu ve/veya desteklediği örgütler eliyle bu savaş devam ettirilmektedir. Yeniden
kutuplaşmaya giden dünyada, bu kutuplar arasındaki güç, kaynak, pazar ve çıkar çatışmaları Ortadoğu üzerinden
yapılmaktadır. Her savaşta olduğu gibi bu çatışma ortamında da en büyük zararı o bölgedeki halklar görmektedir.
Ortadoğu’da devam eden çatışma ortamı beraberinde ölümleri, yoksulluğu ve yokluğu getirmiştir. Bu savaş
ortamından kurtulmak, hayatta kalabilmek ve insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmek umuduyla başta Suriye olmak
üzere Irak, Lübnan, Afganistan gibi ülkelerde yaşayan insanlar, evlerini, yurtlarını terk ederek başka ülkelere göç etmek
zorunda kalmaktadır.
BM Mülteci Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre 2014’ün ilk 6 aylık kısmında Ortadoğu’daki çatışma şartlarından
kaçarak mülteci konumuna düşen 5.5 milyon insan bulunmaktadır. Bu sayının Ağustos 2015 itibariyle 15 milyonu
aşgtığı tahmin edilmektedir.
Umuda yolculuklarında Akdeniz’i derme çatma teknelerle geçmeye çalışırken yaşamını yitiren mülteciler, bütün
insanlığın ayıbıdır. Özellikle geçtiğimiz günlerde Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan ancak Libya açıklarında batan
bir teknede 200’den fazla insan yaşamını yitirmiş, ölen insanların ve ne yazıktır ki çocukların cansız bedenleri Libya
kıyılarına vurmuştur. Bu dehşet verici manzara, çıkar hırsından yanıp tutuşan tüm insanlığın suçudur.
KTÖS olarak bu olaydan duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık
dramının önüne geçme sorumluluğu tüm devletlerde ve dünyanın bütün halklarındadır. Mülteci olmak bir tercih
değil, kimsenin istemediği bir zorunluluktur.
KTÖS Eşitlik ve İnsan Haklarından Sorumlu
Eğitim Sekreter Yardımcısı
Münür Teralı

Sayı: 15-1-87

11.09.2015

Göçmen olmanın, evinden, yerinden, yurdundan ayrılmak zorunda kalmanın ne demek olduğunu iyi bilen bir
coğrafyada yaşıyoruz. Bu acı durumu yakından bilen ve hisseden insanlar olarak, son yıllarda yaşanan mülteci
dramlarını üzülerek takip ediyoruz. Ortadoğu’da devam eden çatışma ortamı beraberinde ölümleri, yoksulluğu ve
yokluğu getirmiştir. Bu savaş ortamından kurtulmak, hayatta kalabilmek ve insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmek
umuduyla başta Suriye olmak üzere Irak, Lübnan, Afganistan gibi ülkelerde yaşayan insanlar evlerini, yurtlarını terk
ederek başka ülkelere göç etmek zorunda kalmaktadır.
BM Mülteci Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre 2014’ün ilk 6 aylık kısmında Ortadoğu’daki çatışma şartlarından
kaçarak mülteci olan 5.5 milyon insan bulunmaktadır. Bu sayının Ağustos 2015 itibariyle 15 milyonu aştığı tahmin
edilmektedir. Umuda yolculuklarında Akdeniz’i derme çatma teknelerle geçmeye çalışırken yaşamını yitiren mülteciler,
bütün insanlığın ayıbıdır. Ülkemize sığınan mülteciler, bir mülteci politikamız olmadığı için yaşamsal zorluklarla karşı
karşıyadır.2009 yılından beri ülkemizdeki mültecilerle, BMMYK’nın desteği ile Mülteci Hakları Derneği ilgilenmektedir.
Mülteci hakları ihlallerini önlemek ve ülkemizdeki mültecilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için hepimizin yapabilecekleri vardır. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak sorumluluklarımızı duyarlılığa dönüştürerek, Mülteci Hakları
Derneği aracılığıyla mülteci çocukların eğitimine katkı yaparak dayanışmayı hedeﬂiyoruz.
Gönlünüzden ne koparsa Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatiﬁ “KTÖS MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA” isimli (I 2583)
Numaralı TL hesabına para yardımı yaparak mülteci çocukların eğitimine destek olabilirsiniz. Unutmayın
Dayanışmamız Hayat Kurtarır!
Semen Saygun
KTÖS Başkanı
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SU HAKTIR, ÖZELLEŞTİRİLEMEZ!
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Sayı: 15-1- 148

28.12.2015

Kıbrıs’ın kuzeyine Türkiye’nin su satma projesi, Kıbrıslı Türkleri para ile terbiye etme siyasetine dönüştü.
1974 yılından beri adamızın kuzeyini koloni haline getirmeye çalışan Türkiye hükümetleri AKP hükümeti ile birlikte
sömürgecilik faaliyetlerine yoğunluk vermişlerdir. Bir yandan Sunni İslam dayatmaları ile camiler ve dini yatırımlara
hız verilirken, diğer yandan ise ekonomik bağımlılığı artırmak için AKP’ye yakın şirketlerin adanın kuzeyini yatırımlarla
ele geçirmesine olanaklar sağlanmaktadır.
Son dönemde su sıkıntısı ileri sürülerek adanın stratejik olarak TC’ye bağının artırılmasına yönelik, Kıbrıslı Türklere
su satılması projesi hayata geçirilmiştir. İnsani olarak düşünüldüğünde Kıbrıslı Türkler bu projede karlı değillerdir.
Ancak bu proje ile AKP’ye yakın belli sermaye gruplarının tekel olarak Kıbrıslı Türklere su satışı yapması öngörülmekte
aynı zamanda su kullanılarak adanın kuzeyinin mülklerine, yeraltı kaynaklarına hepsinden önemlisi siyasi iradesine
el konulmak istenmektedir. Bu ülkenin insanları sağcısından solcusuna, dini bütününden ateistine kadar TC egemenlerinin protokol adı altında yaptığı aşağılamalara ve dayatmalara karşı rahatsızlığını çeşitli yöntemlerle ifade etmektedir. Bugün artık gelinen noktada Kıbrıs’ın kuzeyinde onurlu bir varlık olduğunu haykırmanın ve TC egemenlerine,
asker-sivil bürokratlarına ve yerli işbirlikçilerine “dur” demenin vakti gelmiştir. KTÖS tarihten gelen misyonunu devam
ettirerek kritik bir aşamaya doğru gittiği görülen Su Satma Projesine karşı halkımızın varlığını ve kurumlarını savunmaya
devam edecektir.
CTP-UBP hükümetinin konuyla ilgili kararlı duruşunu kırmak için bütçeye yapılan kredi katkısının durdurulması,
yıllardan beri sendikamızın ortaya koyduğu görüşlerin doğruluğunun bir kez daha kanıtlamaktadır. “Para veren emir
de verir” anlayışına dayalı bu sömürgecilik siyaseti TC’nin Kıbrıs’ta yaşayan insanlara zerre kadar değer vermediğini
toprağımıza değer verdiğini göstermektedir. Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesine fırsat vermemek için, Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki haklarımızın kullanılmasına engel olan, bize ambargo uygulayıp ürünlerimizi satmamıza sıkıntı
çıkaran, Yeşil Hat Tüzüğü’nü çalıştırmayan, TC hükümetleri, adamızın kuzeyine sistematik nüfus yığarak bütçe yükünü
artırarak bilinçli bir siyasetle bağımlı bir ekonomik yapı yaratmışlardır.
Nüfus rakamlarına bakıldığında; (Kişi)
1960

1978

1996

2006

2011

104,321

146,740

200,587

256,644

2013
286,257

301,988

TC’nin yıllara göre bütçeye yaptığı “katkıya” (kredi) bakıldığında; miyon TL
2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

345 516

628

565

750

929

867

838

804

928

893

2012

2013

2014

TC’den yapılan ithalat rakamlarına bakıldığında; milyon $
2004 2005

2006

2007

2008

2009

513 818

947

1,045 1,173 924

2010

2011

1,173 927

1,235 1,156 1,186

Hesap ortadadır. Kıbrıs’ın kuzeyi bir koyup beş kazanılan, çok iyi bir kolonidir.
Adamızın kuzeyini kara para aklama cenneti olduğu düşünülürse “imamın ordusu için” bulunmaz bir fırsattır.
Su Satma Projesi de Kıbrıs Türk toplumunun yararına değil, tamamen AKP’li şirketlerin menfaati ön plana
çıkarıldığından ve kendi nüfusuna bile yetmeyen bütçe katkısı ile hükümet tehdit edilmektedir. Bilinmelidir ki, Kıbrıslı
Türkler “papazın ordusuna” geçit vermediği gibi, dini ve milliyetçiliği kendine siyasi malzeme yapan “imanın ordusuna”
da geçit vermeyecektir.
Paranızı da, paketinizi de, memurlarınızı da, suyunuzu da istemiyoruz. Bizim kendi kendimizi yönetecek potansiyelimiz de kullanacak suyumuz da vardır. Esir olmak istemiyoruz.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1-06

21.01.2016

Türkiye’nin asimilasyon ve entegrasyon politikalarını uygulayıp yıllarca işbirlikçi siyasetiyle Kıbrıs Türk toplumunu
yok oluşa sürükleyen Eroğlu’nu en nihayetinde başından atan toplumumuzun üzerine şimdi de Türkiye’deki başka
bir beyefendi Eroğlu musallat oldu.
Uyguladıkları politikalarla adamızın kuzeyini Türkiye’nin çöplüğüne dönüştüren Türkiye hükümetleri, çıkarlarına
dokunulunca hemen saldırıya geçmeyi marifet saymaktadırlar. Kıbrıslı Türklere su satmak için hazırladıkları projeyi,
bir yandan propaganda malzemesi yapıp, bizlere iyilik yaptıklarını yüzümüze vurmaya çalışanlar, diğer yandan ise
kendi yandaşlarına menfaat sağlamaya yönelik planları gerçekleşmeyince tehdit ve şantajla Kıbrıslı Türkleri susturmaya
çalışmaktadırlar. Kıbrıs Türk toplumunu aşağılamayı bir alışkanlık haline getiren Türkiye yetkililerinin gerçek niyeti bir
kez daha ortaya çıkmıştır. Kardeşlik, ana-yavru, et ve tırnak edebiyatının tamamen hamaset olduğu ortadadır. Öncelikle
AKP’li pek muhterem beyefendi Eroğlu; adaya getirilen suyu bize kaç paraya satacaklarını söylemelidir!
Hala daha suyu bize kaç paraya satacaklarını bile açıklamayan bu beyefendi, hangi AKP yandaşı TC’li şirketin
sözcülüğünü yapmaktadır. Yıllarca şantaj ve dayatmalarla adamızın kuzeyini bir sömürge haline getiren anlayışın
değişmediğini bir kez daha bize hatırlatan Sn. Eroğlu’na teşekkür ederken, Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını
mücadeleden de geri kalmayacağını tüm duyarlı kamuoyuna vurgularız.
Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Sayı: 16-1-17

14.02.2016

“Türkiye’nin bizlere dayattığı antlaşmanın daha fazla bağımlılık olduğunu; su hakkının, su kaynaklarının gaspı
olduğunu, AKP özel sermayesinin istilasının bir devamı olduğunu algılamayanlara, okuduğunu anlaşmayı anlamayan bakanlara daha iyi anlatmak için teslimiyet antlaşmasını 23 maddede özetledik.”
ONURLU DURUŞ SERGİLEMEYENLER CEKETİ ASIP GİTMELİDİR
Eğitim, sağlık, barınma, yaşam hakkı gibi su hakkı da toplumsal bir meseledir ve ücretsiz olarak vatandaşlarımıza
kamu hizmeti olarak ulaşması gerekmektedir.
Hükümetin su, eğitim, sağlık gibi temel insan hakkı olan hizmetleri vatandaşına kesintisiz, kamusal ve ücretisiz
olarak ulaştırmak için irade koymasını beklerken, kouyu muğlakta bırakması bizler için hayal kırıklığıdır.
Bununla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan tüm insanların su hakkının AKP, özel sektör ve yerli işbirlikçilerin muazam
çabası ile gasp edilmeye çalışıldığını görmek bizleri endişelendirmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Liderliğinin ise
tavla teslim olarak halkın su hakkını özelleştirmek için uğraş vermesi; ; İTEM Yasası, Bileşik Faiz, sözde Sosyal Güvenlik
Yasası ve Göç Yasası gibi bir başka toplumsal ihanetin habercisidir.
Su hakkının özelleştirilmesi ile belediye çalışanlarının yaşayacağı süreç KTHY, ETİ, DAİ, DAK, bankalar krizi ve benzerlerinin bir devamı olmaya adaydır. Suyun özelleştirilmesi ile toplumun yaşayacağı sürecin felaketle sonuçlanacağını
ABD, Kanada, Hindistan, Malezya, Bolivya, Türkiye, Endonezya vb gibi ülkelere bakarak algılayabiliriz.
İki toplumun yeniden birleşmek için toplumlararası görüşmeleri devam ederken, Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili istirdat
(yeniden geri alma) politikalarının devam ettiğini görmek, Türkiye’nin çözüm konusundaki samimiyetsizliğini de göstermektedir. AKP’nin Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların barajlarının, toprağının tapusunu istemesi; yeraltı su
kaynaklarının, drenaj hattının, atık suların kullanımı ve suyun dağıtımının mülkiyetini talep etmesi ise tabiri yerinde
ise yeni bir uluslararası kriz ve ‘istila’ demektir.
Türkiye Cumhuriyeti, ‘su hakkı’ üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan tüm insanlara istirdat politikaları ekseninde
şantaj uygulamaktadır. Bu şantaja boyun eğecek, böyle bir teslimiyet belgesini imzalayacak, halkına ihanet edecek
politikacı veya siyasi parti istemiyoruz. Bu şantaja karşı direnecek, toplumsal mücadele verecek her siyasetçi, siyasi
parti, kişi, kurum, sendika ve sivil toplum örgütü ile ortak direnmeye hazırız.
Bu topraklar, bu su kaynakları Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların coğrafyasıdır. Hiçbir kişi, parti veya hükümetin
toplumun onayını almadan Kıbrıslıların ortak değerlerini bir ülkeye veya bir özel şirkete peşkeş çekmesi, su hakkı gibi
insan hakkı olan bir meseleyi özel şirketin mülkiyetine devretmesi kabul edilemez.
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Sayı: 16-1-17

14.02.2016

Bu coğrafya bizimdir ve bu toprakları Kıbrıslılar yönetecektir. Bizim potansiyelimiz, yeteneğimiz, irademiz ve toplumsal hafızamız bu toprakların ortak yönetimine hazırdır. Kıbrıslıların onuru ve toplumsal hakları siyasi, ekonomik menfaat uğruna satılamaz. Bu onurlu duruşu Sn. Özgür’de, Sn. Kalyoncu’da hissetmelidir. Hislerinde bir zayıﬂık varsa ceketi
asıp, çekip gitmesini de bilmelidirler.
Türkiye’nin bizlere dayattığı antlaşmanın daha fazla bağımlılık olduğunu; su hakkının, su kaynaklarının gaspı
olduğunu, AKP özel sermayesinin istilasının bir devamı olduğunu algılamayanlara, okuduğunu anlaşmayı anlamayan
bakanlara daha iyi anlatmak için teslimiyet antlaşmasını 23 maddede özetledik.
Bu anlamda teslimiyet belgesi imzalanırsa;
1. Üçüncü ülkelere suyun satışı Türkiye’ye aittir. Herhangi bir hak iddia edilemez.
2. Tek işletmeci tarafından dağıtım yapılacak ve işletilecek.
3. İşletmenin yönetiminde bir tek devlet temsilcisi olacak.
4. İşletmeciden başka bir şirkete izin verilmez.
5. Belediyelere ve devlete ait tesisler karşılıksız olarak işletmeye devredilecek.
6. Tüm ülkede tek ﬁyat tarifesi uygulanacak.
7. Zirai kullanım amacıyla yeni kuyu izinleri verilecek..
8. Mevcut zirai kullanım amaçlı kaynaklara sayaç takılıp, geçerli tarife üzerinden su satılacaktır.
9. İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletme hakları tamamen tek bir şirkete
verilecek.
10. Suyun ﬁyatı belli değildir.
11. İşletmeci istediği kadar personeli yurtdışından getirebilir. Kilit personelin adaya gelişinde ön izin aranmaz.
12. İlgili işletmeciye alım garantisi veriliyor. Bu yük maliyenin üstüne yıkılıyor.
13. Tüm kamulaştırmalar devlet tarafından yapılıp, işletmeciye devrediliyor.
14. Elektrik bedeli endüstri tarifesi üzerinden alınacak.
15. İşletmeci isterse kendi enerji kaynağının kendisi kurabilir, maliyetini faturalara yansıtabilir.
16. Belediyenin su ve arıtma tesislerinde şu anda çalışan personeli özel şirket isterse işe alabilir.
17. İşletmeciye vergi muaﬁyeti veriliyor.
18. İşletme yatırım için ülkeye ithal edeceği her şey ile ilgili K.D.V. ve Gümrük vergisinden muaftır.
19. Belediyelerin tahsilat işleri işletmeye devrediliyor.
20. Belediyelerin ekonomik kaynakları gasp edilecek.
21. Belediyelerin bu alandaki çalışanlarını CAS çalışanlarının durumuna benzer bir süreç bekleyecek.
22. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Tüklerin ortak vatanın toprağının bir kısmı, su hakkı ve su kaynaklarının tümü yabancı
bir ülkeye veya özel şirkete devredilecek.
23. Uzlaşmazlık halinde İstanbul Tahkim Merkezi ‘ne başvurulur.
Bu bağlamda 23 maddenin özetinde su hakkının, su kaynaklarının devletin, suyu dağıtım hakkının ise yerel yönetimlerin mülkiyetinde olması kırmızı çizgimizdir. Özel şirketlerin tasarrufunda olacak hiçbir uygulamayı kabul
etmeyeceeğiz, her türlü direnişi göstereceğiz. Bu adada yaşayan herkesi toplumsal onurumuza sahip çıkmaya
çağırıyoruz.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 16-1-18

15.02.2016

Su kaynaklarının devletin mülkiyetinde, suyu dağıtım hakkının ise yerel yönetimlerin mülkiyetinde olması gerektiğini
yeniden ifade ederiz. Suya erişim hakkının yaşam için olduğunu hatırlatır, ‘kar’ amaçlı özel şirketlerin tasarrufunda
olacak hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceğimizi, her türlü direnişi göstereceğimizi bir kez daha belirtiriz.
Su kaynaklarının, su kuyularının, drenaj hattının, yağmur sularının, atık su kullanımının, barajların ve göletlerin yani
yeraltı yer üstü tüm kaynakların denetimi ile toprağın mülkiyetinin özel şirketler aracılığı ile Türkiye’ye devredilmesi
Kıbrıs Türk Toplumu için daha fazla bağımlılık, entegrasyon ve asimilasyon demektir. Bununla birlikte Kıbrıs Sorununun
çözümü ile ilgili toplumlararası görüşmeler devam ederken, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların ortak vatanın bir
kısmının toprağının ve suyunun mülkiyetinin yabancı devletlerin veya özel şirketlerin eline geçmesi hukuksal ve etik
bir sorundur.
Hiçbir kişi, kurum veya kuruluş toplumsal değerlerimizin ve haklarımızın pazarlanması için kimseye oy vermemiştir.
Bu anlamda su hakkının pazarlığının yapılması söz konusu bile olmamalı, hele ki ‘sosyalist’ olduğunu iddia eden bir
partinin liderliğine soyunanların suyun mülkiyetinin devlette, suyun dağıtım hakkının da belediyelerde kalması
gerektiğini, toplumdan önce savunması gerekmekteydi. Lakin görüyoruz ki CTP liderliğinde bulunan isimlerden
bazıları koltukta kalma uğruna halkın su hakkını pazarlamak için can havli ile uğraşmaktadır.
Suyun özelleştirilmesine de, Türkiye’nin rehin ve asimilasyon politikalarına da sonuna kadar karşı çıkacağız. Kıbrıslı
Türkler binlerce yıldır var oldukları bu toprakların kiracısı değil gerçek sahipleridirler. Gelen geçen sömürgeci ve
işgalcilerin değiştiremedikleri ve değiştiremeyecekleri tek gerçek budur. Toprağı, havayı ve suyu paylaştığımız memleketimizin tüm insanlarıyla birlikte; yaşadığımız neoliberal işgallere karşı Kıbrıslı Rum’u, Kıbrıslı Türk’ü, Kıbrıslı Ermeni’si, Kıbrıslı Maronit’i tüm Kıbrıslılar olarak söz söyleme hakkımız vardır. Referandum çağrısı yapmanın karşılığı
da bizce bu olmalıdır.
Ama referandumdan önce bu olayın halkın aleyhine gelişmesine neden olan kişilerin istifa etmesi veya görevden
alınması gerekmektedir. Referandum meselesi ise artık Kıbrıs’ta yaşayan herkesin meselesidir. Hükümet irade gösteremeyip, bu antlaşmayı reddetmek yerine referanduma götürmek isterse ancak iki toplumlu bir referanduma onay
vereceğimizi belirtiriz.
Tüm Duyarlı Kamuoyuna Saygılarımızla.
Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri
(Genel Sekreter Vekili)
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Sayı: 16-1-25

01.03.2016

Adamızın kuzeyinin Türkiye’ye entegrasyonu çerçevesinde 1974 yılından beri devam eden sömürgeleştirme
sürecine, Türkiye’den getirilen su bahane gösterilip tüm yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına el konarak devam edilmektedir.
1974 sonrası Kıbrıs Türk toplumunu yönetmek için oluşturulan meclis ise TC’nin entegrasyon politikalarını hayata
geçiren siyasi bir mekanizmaya dönüşmüştür. İstediği partiyi hükümete getiren TC hükümetleri, seçimleri de dünyayı
kandırmak için kullanmaktadırlar. Adamızın kuzeyini TC’ye entegre etmek için hayata geçirilen adamıza su getirme
projesi, sadece Kıbrıslı Türklere su satılması değil, aynı zamanda 1974’te garantörlük sorumluluğu çerçevesinde
adamıza asker gönderen Türkiye’nin ele geçirdiği toprakların yanında yeraltı ve yerüstü sularımıza işbirlikçi, kukla
hükümetler sayesinde el koyması sonucunu doğurmuştur. İşbirlikçi hükümetler eli ile yaratılan ekonomik ve siyasi
yıkım sonucu Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlıkları tek tek AKP hükümeti yanlısı sermaye çevrelerine peşkeş çekilmektedir. Yıllarca teslimiyetçi politikaları hayata geçiren UBP-DP gibi yerli işbirlikçi partileri kullanan TC hükümetleri 1990
yılı sonrası bu amaçlarına CTP’yi de alet etmiştir. CTP hükümete geldiği her dönemde UBP-DP gibi teslimiyetçi partilerin bile cesaret edemediği düzenlemeleri hayata geçirme konusunda tereddüt etmemiştir. Yıllara göre baktığımızda;
1- Yapay hayat pahalılığı yaratan Katma Değer Vergisi KDV’yi,
2- İnsanlarımızın faizlerle insafsız şekilde sömürülmesini sağlayan faizden faiz alma yasasını,
3- Çeşitli tartışmalardan sonra 20 TL tanesi gibi komik bir değerle İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası (İTEM)
geçirerek tahsisten hak sahibi olanlara tapu dağıtılıp, Kıbrıs sorununda mülkiyet karmaşası yaratılmasını,
4- Tek Sosyal Güvenlik adı altında 2008 sonrası göreve girenlere mezarda emeklilik yasasını,
5- Elektrikte AKSA şirketine verilen alım garantisinin uzatılmasını,
6- Telefon dairesinin elindeki imtiyazları özel telefon şirketlerine devredilmesini,
7- TC’nin dayattığı Göç Yasası’nın geçirilmemesi için mücadele etmek yerine erken seçime gidip UBP’ye pas atan,
yasa geçtikten sonra ise onu değiştirmeyeni,
Son olarak da Kıbrıslı Türkleri toplumsal varoluşa sürükleyip adamızın kuzeyinin bir çözümden sonra bile TC’nin
insafına terkedilmesini sağlayan “Su Protokolu’nu” de hayata geçiren ne yazık ki Kıbrıslı Türklerin “umut” partisi olan
Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir.
1970 yılından beri verilen mücadele ve ilkeli duruş partiyi yönetenler eli ile TC’ye teslim edilmiştir. Su konusunda
Sn. Ömer Kalyoncu’nun atacağı imza, tarihe ikinci bir Serv Antlaşması olarak geçeceği gibi Kıbrıslı Türk toplumunun
tabutuna çakılan bir çiviyi daha oluşturmaktadır. Anlaşılan odur ki, yaptığı yanlışı bile kabul etmeyip, topluma iyi bir
şey yapmış gibi göstererek yutturmaya çalışan CTP yönetimi anlayışı ile yürünecek yolumuz kalmamıştır. Gün TC’nin
dayatmalarına ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele günüdür.
. Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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05.06.2015
Ortak Basın Açıklaması
Türkiye’de seçim süreci yoğun bir şekilde yaşanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlere
taraf olması çerçevesinde basın mensuplarına yönelik tavrı faşist rejimleri aratmayacak boyutlara ulaşmıştır.
Suriye ve Irak’ta on binlerce masum insanın katledilmesi için aralarında Türkiye’nin de olduğu dış güçler tarafından
eğitilip, desteklenen IŞID çetelerine destek olduğu ile ilgili iddiaları susturmak için basına sansür koyan, görevini yapan
savcı ve askerleri tutuklayan AKP iktidarının bu icraatlarını ortaya çıkaran gazeteci Can Dündar’a yapılan faşist baskıları
şiddetle protesto ediyoruz. Gazetecilik doğruları halkın gündemine aktarma sanatıdır. Sn. Can Dündar bu görevini
yapmaya çalıştığı ve halkın doğru bilgi alması için uğraş verirken, bunu yasaklayıp, hakkında ömür boyu hapis istemi
ile dava açan Sn. Recep Tayyip Erdoğan bu tutumu ile tam bir faşizm örneği sergilemektedir.
Emperyalizmin uşaklığını yapıp, yüzyıllar boyu kardeşçe yaşayan halkları kırıma uğratmak için IŞID çetelerine silah
göndermenin, destek olmanın yanlışlığı bir yana, Türkiye’yi ortaçağ karanlığının bile gerisine götürecek başta gazetecilere ve aydınlara yönelik baskılar Padişah Abdülhamit’i aratmayacak düzeydedir.
Halkların kardeşliğine, insanlığın evrensel dostluk değerlerine inanan bizler, gazeteci Can Dündar’a dayanışmamızı
bildirir, padişahlık özlemi ile yanıp tutuşan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı insan haklarına, hukuğun
üstünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz.
Saygılarımızla,
KTÖS, KIBRIS PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, ÇAĞ-SEN, BES, BARAKA, BKP, YKP, BASIN-SEN, DEVRİMCİ
KOMÜNİST BİRLİK, KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ, DAÜ-SEN, TDP
KIBRIS PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ (a)
BAŞKAN TUNCER ÖZBAHADIR
Sayı: 16-1-44

19.04.2016

Türkiye’nin demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünde
karanlık bir yola girdiğini, AKP’nin bilim ve eğitim emekçilerine
karşı başlatmış olduğu insan avı sürecine bakarak anlayabiliriz.
‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atarak barış
talebinde bulunan akademisyenlerden bazıları işten çıkarılmış
veya tutuklanmıştır. AKP’nin üniversitelere talimat verdiği talimatla, birçok üniversite yönetimi karara boyun eğerek çok
sayıda imzacıya ‘hukuki temelden’ yoksun disiplin
soruşturmaları açmıştır.
Kamu üniversitelerinde örgütlü eğitim emekçileri arasından
dokuz işten çıkarma, beş istifa, 464 soruşturma, 27
uzaklaştırma, 153 ceza soruşturması ve 33 gözaltı olmuştur.
Vakıf üniversitelerinde ise 21 işten çıkarma, bir zorla emeklilik
ve 43 idari soruşturma olmuştur. Tüm tehditlere rağmen imzacı sayısının 1128’den 2 bin 212’ye yükselmesi a onurlu
insanların varlığına dair coğrafyamızda umut vericidir.
AKP tarafından ‘Barış İçin Akademisyenler’ inisiyatiﬁne yönelik başlatılan düşünce suçu avında Yrd. Doç. Dr. Muzaﬀer
Kaya, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ile Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı halen tutuklu olarak
yargılanmakta, eşitsizlikler gölgesinde adalet aramaktadırlar. 22 Nisan’daki davalarında adaletin barıştan yana
çalışmasını umut ediyoruz.
Barış mesajları içeren ifade özgürlüğünün terör suçu sayılarak eğitim ve bilim emekçilerinin hedef alınması, Hitler
dönemi ve sayısız diktatörlük stratejileri ile eş değerdir. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden, düşünceyi suç sayan,
insanları baskı ve tehdit ile yönetmeyi alışkanlık haline getiren AKP Hükümeti’nin Avrupa Birliği ile müzakereleri
samimi olmazken, Avrupa Birliği’nin çıkarları uğruna Türkiye’nin hak ihlallerini görmezden gelmesi ise daha büyük
bir samimiyetsizliktir.
Barış için emek veren akademisyenlere özgürlük istiyoruz. Bu anlamda tüm örgütlere uluslararası dayanışma
çağrısını yineliyoruz. Geç gelen adaletin adalet olmayacağını belirtirken, Eğitim-Sen ile bir kez daha dayanışma
gösterdiğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
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Sayı: 15-1-90

16.09.2015
BASINA VE KAMUOYUNA

Otuz yıllık bir savaşın ardından Türkiye’de “çözüm süreci” adıyla sakin ve huzurlu geçen dönemin başlaması son
birkaç yılın yaşattığı olumlu gelişmelerdendi ve Türkiye halklarının otuz yılı aşkın savaş sürecinin yarattığı yaraları
sarması açısından çok önemliydi. Yaşanan olumlu gelişmeler, halkları yeniden birbirine yakınlaştırıyor ve belki de
halkların birbirlerini kimliklerinden dolayı dışlamadığı, hoş gördüğü ve anlamaya çalıştığı en anlamlı süreç oluyordu.
Ancak maalesef 7 Haziran Türkiye genel seçimi öncesi başlayan ve Suruç katliamıyla zirveye tırmanan bir şiddet
furyası bugün en ölümcül haliyle Türkiye’yi yeniden sardı. Seçimden sonra halkların iradesini esas almayıp, “400 vekil
verseydiniz böyle olmazdı” söylemiyle erken seçim kararı alındı. Başkanlık sevdası Türkiye’de bir iç savaşın zeminini
oluşturup, ülkenin çatışmaya sürüklenmesine neden oldu. Türkiye’nin doğusunda da, batısında da halklar birbirine
düşman edilmeye çalışıldı. Başta Kürt halkı olmak üzere, Türkiye’de yaşayan birçok sivil insan militarist şiddetin hedeﬁ
haline getirildi. Yakılıp yıkılan HDP parti binaları, keskin nişancılar tarafından sokaklarda vurulan küçük çocuklar,
hayatları bir yıldız gibi kayıp giden gençler, çırılçıplak kadın cesetleri, abluka altına alınan şehirlerde evleri bombalanan
siviller, kucağında bebeği ile öldürülen anneler bu savaşın kurbanları seçildi.
Görünürde Kürt-Türk çatışması gibi yansıtılsa da gerçek odur ki; bu savaş Türkiye’de giderek otoriterleşen iktidarın
oy kaygısı uğruna barıştan yana tutum sergileyen Türkiye halklarına ve tüm barış güçlerine karşı yürüttüğü bir savaştır.
Türkiye halkları, çoğulcu bir demokrasiyi hazmedemeyen otoriter devlet sevdalılarının savaşına kurban seçilmişlerdir.
Yapılan barış ve kardeşlik çağrılarını sansürleyerek Türkiye halklarının sesini kısan medya kuruluşları başta olmak
üzere, bu savaşa ortak olan herkes vicdanlarımızı yaralamaktadır.
Bizler hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta savaşın yarattığı yıkım ve acıları çok yakından tanıyan insanlar olarak, bu
savaşın hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğinin farkındayız. Çünkü biliyoruz ki, savaşlarda kazanan taraf yoktur. Çünkü
biliyoruz ki, kan ve gözyaşı ayrıcalıklı bir kesimin güç sahibi olmasını sağlarken, dili, dini, ırkı, etnik kökeni veya cinsiyeti
fark etmeksizin tüm insanlığın kalbinde onanması zor yaralar açmaktadır. Çünkü biliyoruz ki, tarih savaş çığırtkanlığı
yapanlara karşı “inadına barış” diyenlerin dirayetiyle örülecek ve demokratikleşme de böyle sağlanacaktır. Bu yüzdendir ki, hiçbir zaman ırkçı, faşizan ve milliyetçi bir tutum içine girmeyen, halklar arasında ayrım yapmadan barıştan
vazgeçmeyen Türkiye halkları ile birlikte adalet, demokrasi ve insanlık için direneceğiz.
Bu gerçeklikleri göz önünde bulundurduğumuzda barışın ve insanlığın kesin kazanacağına dair umutların yitirilmemesi gerektiğini söylemek gerekir. Barış için atan her kalp, barış için bakan her göz, barış için düşünen her beyin,
barış için nefes alan her canlı bu süreçte barışın inşaası için barış diliyle konuşmalı ve haykırmalıdır. Barış çok uzaklarda
aranmamalı, barış çocukların parıldayan gözlerinde, evladını yitirmiş bir annenin haykırışında, ölüme değil bilime
kendisini adayan gençlerin enerjisinde saklıdır. Barış yanı başımızdadır. Barış direnen ve acı çeken halkların zaferi
olacaktır.
Bi ji aşiti
Yaşasın barış
Bi ji bratiya gelan
Yaşasın halkların kardeşliği
Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BKP, CTP Gençlik Örgütü, CTP Kadın Örgütü, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN,
Dev-İş, Devrimci Komünist Birlik, Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatiﬁ, Jinen Bedeng, Kıbrıs Dem Genç, KTOEÖS, KTÖS, Kıbrıs Pirsultan Abdal Kültür Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği,
MAGEM, MAKAMER, Mesarya Kadın İnisiyatiﬁ, POST RI, TDP, Üretim Merkezi, Çağ-Sen, YKP-Fem, YKP, KKTC Alevi
Kültür Merkezi, Bağımsızlık Cephesi, Basın-Sen, BKP Kadın Meclisi, BKP Gençlik, Boran Kültür Merkezi, Komünist
emek Hareketi
Etkinlik tarihi: 17 Eylül Perşembe günü saat 18:30’da Kuğulu Park’ta olacaktır.
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Sayı: 16-1-83

19.09.2016

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ile AKP hükümeti muhalif tüm kesimleri hedef
aldı. Terör örgütü kapsamına alınan FETÖ örgütü ile adı hiç bir zaman anılamayacak muhalif kesimlerden gazeteciler,
yazarlar tutuklanmaya başladı. Seçimle gelmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar atandı. Daha birkaç yıl öncesine kadar FETÖ ile işbirliği içinde çalışanlar, solcu, demokrat, ilerici kesimlere saldırmaya ve onları hedef göstermeye
başladı.
1 Eylül gece yarısı çıkarılan Kanun Üstünde Kararname ile ülkede barış talebini seslendiren Eğitim Sen li
akademisyenler kamu görevinden uzaklaştırıldı. Ardından bu yapılan yetmezmiş gibi eşitlik, özgürlük, demokrasi, ana
dilde eğitim ve barış mücadelesi veren çoğunluğu KESK ve Eğitim Sen üyesi 11 bin öğretmen açığa alındı. Mesleğine
gönül vermiş ve mesleğini özveriyle yapmaya çalışan bu öğretmenlere savundukları bu ilerici, insani değerler için
AKP hükümeti tarafından terörist muamelesi yapılmaya devam ediliyor, oysa barış içinde yaşanılacak eşit, özgür bir
dünya, gerici, yobaz, karanlık düşüncelerle değil bu aydınlık düşünceye sahip insanların emekleriyle inşa edilebilecektir. Ülkenin OHAL le sıkıyönetime değil acil demokrasiye ihtiyacı vardır.
AKP hükümetinin ülkemize de getirmeye çalıştığı karanlık gelecekle mücadele eden ve her zaman dayanışma içinde
olduğumuz KESK ve Eğitim Sen yalnız değildir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak seslerine sesimizi katmaya
devam edeceğiz.
Parasız bilimsel demokratik anadilde eğitim için yaşanabilir bir eşit özgür bir dünya ve barış için mücadele eden
Barış İçin Akademisyenler, KESK ve Eğitim Senliler ile dayanışmamızı belirtir, mücadelelerini Kıbrıs’tan selamlarız.
Semen Saygun
KTÖS Başkanı
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Sayı: 16-1-103

08.11.2016

Emperyalizmin oyunlarına alet olarak, Osmanlı İmparatorluğu hayali gören Türkiye’deki AKP iktidarı, yalnız
komşularına yönelik değil aynı zamanda bu siyasete karşı çıkan tüm kesimlere baskı, tutuklama ve soruşturma
kampanyası yürütmektedir.
Korku ve susturma kampanyası çerçevesinde aydınlar, gazeteciler, muhalefet partileri ve medya kurumları hedef
seçilmiştir. Sadece onbirbin EĞİTİM-SEN üyesi öğretmen ve akademisyen işten atılmış veya açığa alınmıştır. Devleti
“FETÖ” terör örgütlenmesinden ve “PKK”dan temizleme bahanesi ile yaratılan bu korku imparatorluğu, muhalif sesleri
susturmak ve başkanlık sistemine geçişle ilgili demokrasi karşıtı bir dikta rejimine dönüştürmüştür. Bir yandan dini
baskılarla Türkiye halkları baskı altına alınırken diğer yandan ise polis baskısı ile suçsuz insanlar aynen “Balyoz ve Ergenekon” senaryosunda olduğu gibi tutuklanıp hapse atılmaya devam edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sembollerinden biri olan “Cumhuriyet Gazetesi” bile baskına uğramış, burada çalışan ve
yıllardan beri gericiliğe, yobazlığa ve Fetullah Gülen tehlikesine dikkat çeken gazeteciler bile “FETÖ” terör örgütüne
üye olmakla suçlanıp hapse atılmışlardır. Bu da yetmezmiş gibi HDP’li Belediye Başkanları tutuklanmış, yerlerine
kayyum atanmış, CHP’li Belediye Başkanlarına yurtdışına çıkış yasağı getirilmiştir. Son olarak da HDP Başkanı ve milletvekilleri hapse atılmışlardır.
Olağanüstü Hal çerçevesinde hareket eden AKP hükümeti, TC Anayasası’nı ve yasalarını askıya alarak aynen 1930’lu
yıllarda Almanya’daki faşist Nazi Partisi’nin yaptığı baskıların benzerlerini yirmi birinci yüzyılda Türkiye’de yapmaya
devam etmektedir. “Laikliğin ayarını tekrar yaptık” diye açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
aslında laik Türkiye Cumhuriyeti yerine şeriata bağlı İslam Devleti arzusunu artık açık açık ortaya koymaktadır.
Tüm bu yaşananlara karşı baskıyla susturulmuş Türkiye
halklarına, aydınlarına, ilericilerine ve yoldaş örgütlere
dayanışma amacıyla 8 Kasım 2016 Salı akşamı saat
18:00’de Lefkoşa Kuğulu Park’ta buluşup, gericiliğe,
yobazlığa, faşist saldırılara ve savaşlara karşı sesimizi yükseltip demokrasi ve barış taleplerimizi haykırıyoruz.
Saygılarımızla.
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri
10.11.2016
Yeni Osmanlıcı AKP hükümeti ve sultanlık rüyası gören TC cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarını koruyabilmek için Türkiye’de yaşanan iç savaşı yoğunlaştıran baskıcı politikalarına ayak uyduran Kıbrıs’ın kuzeyindeki
kukla yönetim, aynı baskıları demokrasi, barış ve insan haklarını savunanlara da yöneltmiştir.
Türkiye’nin her yanında özgürlük, barış, insan haklarına saygı için sesini yükselten aydınları, gazetecileri, yazarları;
hapse atan, binlerce öğretmeni, akademisyeni işten atıp, açığa alan, son olarak da muhalefet partilerine yönelip HDP
Başkanı ve milletvekillerini tutuklattıran, bu da yetmezmiş gibi bunu eleştiren CHP’ye bile suç duyurusunda bulunan
bir faşist yönetimin protesto edilmesini, adamızın kuzeyindeki makamlar baskıyla susturmaya çalışmaktadırlar.
8 Kasım akşamı yapılan protesto eylemini engellemek için kukla rejim, KKTC vatandaşları dışındakilerin eyleme
katılmasını engellemeye çalışmıştır.
15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek için Türkiye Elçiliği’nden talimatla toplananlara ses çıkarmayan polis
teşkilatı, sıra TC’de uygulamaya konan faşist uygulamaları protesto etmeye gelince izin yok gerekçesi ile her türlü
baskıyı ortaya koymuştur. Güzelyurt ve Mağusa’dan gelen ve protestocuları taşıyan otobüsleri de durdurarak geri
çevirmiştir. Bununla da yetinmeyen polis, vatandaş olup olmadığına bakmaksızın ülkücü öğrencilerin toplanıp provokasyon amaçlı eylem yapmalarına göz yummuştur. Eylem yerinde ise polis güvenlik gerekçesi ile eylemci kitleyi
baskı altına almak için tutuklama tehditlerinde bulunmuştur.
Yapılan tüm baskılara ve engellemelere rağmen Türkiye’deki faşist AKP-Erdoğan diktasını protesto eylemi başarı ile
gerçekleşmiştir. Bilinmelidir ki, demokrasiyi insan haklarına saygıyı, özgürlüğü ve barışı savunmak insan olmanın
gereğidir. Baskılar bizi yıldıramaz, faşizm bir insanlık suçudur ve suça asla ortak olmayacağız. Halkların kardeşliğine
inanan bizlerin kitlesel mücadelesi yükselerek sürecektir. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde daha da geniş bir
katılımla bir araya gelip, TC’de ve bölgemizde uygulanan faşist, gerici politikalara karşı farklı eylem biçimlerini ele
alarak mücadeleyi genişleteceğiz.
Mutlaka kazanacağız.
İmza koyan örgütler: YKP, BKP, DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK, KTÖS, DAYANIŞMA, DOĞU GÜNEY DOĞU KÜLTÜR
DERNEĞİ, FEMA, BARAKA, BAĞIMSIZLIK YOLU, BORAN, PİR SULTAN KÜLTÜR DERNEĞİ, KUİR KIBRIS DERNEĞİ,
LEFKOŞA EMEKÇİ İNİSİYATİFİ, DAÜ ÖĞRENCİ MÜCADELE DAYANIŞMASI, YDÜ DEM-GENÇ.
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HALKLARIN KARDEŞLİĞİ PLATFORMU
Kıbrıs’ın kuzeyi tarihsel süreç boyunca Türkiye iktidarları tarafından bir alt yönetim olarak benimsenmiştir.
Uluslararası güçlerin çıkarlarını savunmak için konumlandırılmış taşeron varlığıyla, Türkiye iktidarları Kıbrıs’ın
kuzeyinde dini, etnik, kültürel ve ekonomik kolonizasyon politikaları dayatmış ve uygulamıştır. Kıbrıslı Türkler bu politikalarla barışık olmamış, kendi ülkelerinde özne olmalarının gasp edilmesine karşı her daim mücadeleler yürütmüştür.
Türkiye egemenlerine ve iktidarlarına karşı yürütülen mücadelelerde, Kıbrıslı Türkler, Türkiye halkları ile barışık
olmuş, Anadolu halklarının mücadelelerini desteklemiştir.
AKP iktidarı ile gittikçe karanlığa gömülen Türkiye’deki kurumsallaşmış gericilik ve faşizm, Kıbrıs’ın kuzeyinde de
kendisini göstermekte ve yayılmaktadır.
Bizler, Kıbrıs’ın birleşmesi, bağımsızlığı ve üzerinde yaşayan kesimlerin özgürleşmesini savunanlar olarak, Türkiye
halklarının yürüttüğü Anayasa’ya HAYIR kampanyasını selamlıyoruz.
Referandumda HAYIR çıkması, AKP de cisimleşmiş olan gerici rejimde bir gedik yaratma anlamına gelecektir. Bu
sadece Türkiye halkları için değil, Kıbrıslılara yansımaları bakımından da olumlu olacaktır. Elbette AKP eli ile yükseltilen
faşist diktatörlük sadece 16 Nisan referandumunda HAYIR demekle yıkılmayacaktır. 16 Nisan sonrasında çok daha
kapsamlı ve örgütlü bir mücadeleye hazırlanmak gerekmektedir. AKP’nin hegemonyasını her alanda yıkmak için,
Anadolu ve Mezopotamya halklarının HAYIR mücadelesine destek verir, hayırlı bir gelecek için HAYIR diyenlerle
dayanışma gösteririz. Oluşan gerici rejime karşı geniş kapsamlı bir mücadele örgütlemek ve bunu 16 Nisan sonrasına
taşımak için tüm ilerici ve demokrat kesimlerle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğimizi belirtiriz.
Saygılarımızla.
İlk aşamada katılan örgütler: KTÖS, Dayanışma, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Devrimci Komünist Birlik, Doğu
ve Güneydoğu Kültür Derneği, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Özgür Kadın Akademisi, Lefkoşa-Girne-Mağusa Öğrenci İnisiyatiﬁ, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Lefkoşa Girne Emekçi İnisiyatiﬁ, Mülteci Hakları Derneği (MHD), ÇAĞ-SEN
Sayı: 17-1-30

17.04.2017

Temsili Demokrasinin ve buna bağlı olarak yapılan seçimlerin en önemli kriterlerinden biri kapalı oy açık sayım ilkesidir ve bu ilkenin de olmazsa olmazı oyların hem kullanılırken hem de sayılırken şeﬀaﬂık ilkesinin ayaklar altına
alınmaması gerektiğidir. Türkiye’de uzun bir süredir devam eden çılgınlık halinin en son geldiği nokta ise temsili
demokrasinin kendinin yok edilirken ana ilkelerinin de ortadan kaldırılması durumudur.
Sandık merkezlerinden parti temsilcilerinin dövülerek uzaklaştırılması, sayım aşamasında arabalarda ve sandık
merkezlerinde oy pusulalarına sandık görevlilerince mühür vurulması, kullanılmış oyların video ve fotoğraﬂarının
alınarak sosyal medyada paylaşılması, mühürsüz zarf ve pusulaların kendi yasalarına rağmen Yüksek Seçim Kurulu
tarafından geçerli oy olarak kabul edileceğinin açıklanması Türkiye devletinin tüm kurumlarıyla bir kişinin
egemenliğine devredildiğinin açık göstergesidir. Referandum sonucunun bu olayın resmileştirilmesinden başka bir
işlevi de bulunmamaktadır.
Türkiye coğrafyasında ilk kez 1839’da Tanzimat Fermanı ile başlayan Batı tipi Burjuva Demokrasisi süreci 1908 II.
Meşrutiyet ile kurumsallaşmış, ardından Kurtuluş Savaşı sonrasında 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte
hem bir kültür hem de bir devlet şekline bürünmüştü. Bugün yaşanan süreçte ise kültürel olarak da devlet yapısı
itibarıyla da 200 yıl geriye gitmek isteyen bir iktidar yapısı devlet haline gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti burjuva demokrasisi ile yönetilen ülke olma iddiasından vazgeçerek emirlik, sultanlık, şahlık gibi bir teokratik diktatörlük
ile yönetilen bir devlet yapısına dönüştürülmektedir. Böyle bir yapıda demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, eşitlikten ve adaletten bahsedilemez. Türkiye halklarını baskıların artarak devam edeceği daha zor bir mücadele
süreci beklemektedir. Ancak referandum sonuçlarından da görüleceği gibi artan bir muhalefet ivmesi ve geçmişten
gelen mücadele gelenekleri ile Türkiye halkları diktatörlüğe karşı da umutla demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük
mücadelesine devam edecektir.
Geçmişte Türkiye Cumhuriyeti ile eşit ilişkiler geliştirememiş Kıbrıslı Türklerin ise böyle bir TC devlet yapısı ile
önümüzdeki dönemde eşit ilişkiler geliştirmesi imkansızdır. Tüm kurumları ile TC’ye teslim edilmiş bir devlet yapısına
sahip KKTC’nin böyle bir vizyonu ve misyonu bulunmamaktadır. Kendini Kıbrıslı hisseden hiç kimsenin de TC’nin bugün
geldiği teokratik diktatörlük ile tarihsel ve kültürel hiçbir bağı bulunmamaktadır. Yaşadığımız noktada Kıbrıs
görüşmelerinde ve çözüm sürecinde Kıbrıslı Türklerin önüne her türlü engeli çıkaran işbirlikçi UBP-DP hükümetinin
Kıbrıslı Türklerin geleceği ile ilgili hiçbir öngörüsü ve kaygısı yoktur. Adamızın kuzeyinde UBP-DP gibi gerici parti ve
yapılardan kurtulmaktan ve federal Birleşik Kıbrıs için mücadele etmekten başka bir seçenek yoktur. Kıbrıslı Türkler
açısından Türkiye ile eşit ilişki oluşturulması ancak federal bir devlet yapısı altında mümkün olabilecektir. Yüreğimiz
direnen Türkiye halklarının yanındadır.
Saygılarımızla,
Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
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TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE SAHİP ÇIKALIM
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KTÖS TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
NEDEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ?
ZAMANIN GERİSİNDE KALMIŞ VE GÜNÜMÜZ İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ KARŞILAYAMAZ DURUMA GELMİŞ
TÜZÜĞÜMÜZÜN DEĞİŞMESİ ARTIK ELZEM OLMUŞTUR.
40. OLAĞAN GENEL KURULUMUZDA TÜZÜĞÜMÜZÜN YENİ ŞEKLİ; KATILAN ÜYELERİN EZİCİ BİR ÇOĞUNLUĞU İLE
GENEL KURULDAN OLUMLU OY ALMASINA RAĞMEN SENDİKALAR YASASININ KATILIM VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE
İLGİLİ MADDESİNE TAKILDIĞI İÇİN YÜRÜRLÜĞE GEÇİRİLEMEMİŞTİR.
TÜZÜKTE NELER DEĞİŞİYOR?
1. GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ KULLANILACAK
2. AMAÇLAR YENİLENECEK
A. EKOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI
B. KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
C. GREV VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ILO VE CEDAW SÖZLEŞMELERİNİN YAŞAM BULMASI
D. ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMASI
E. SAVAŞSIZ SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA VE BARIŞ MÜCADELESİ
F. EMEK BİRLİKLERİ YARATMA
G. NEOLİBERAL POLİTİKALARA ORTAK DİRENİŞ OLUŞTURMA
3. GELİR VE AİDATLARIN ANLAŞILIR CÜMLELERLE İFADE EDİLMESİ
4. EVLİLİK VE DOĞUM YARDIMLARI İLE SAĞLIK FONUNUN ANLAŞILIR CÜMLELERLE İFADESİ
5. HAYSİYET DİVANININ ÇALIŞMA ALANININ DOĞRU İFADELENDİRİLMESİ
6. YÜRÜTME KURULUNUN ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNİN DOĞRU İFADELENDİRİLMESİ VE GÖREV
SÜRELERİNİN ÜÇ DÖNEMLE SINIRLANDIRILMASI
7. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNİN NETLEŞTİRİLMESİ VE DOĞRU İFADELENDİRİLMESİ
8. OKUL TEMSİLCİLER KURULUNUN OLUŞTURULMASI
9. FEDERASYON VE/VEYA KONFEDERASYON KURMAK İÇİN TÜZÜĞE YETKİ VERİLMESİ
TÜZÜK NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
GENEL KURUL KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. ANCAK TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMLU BULAN ÜYELERİN GENEL KURULA KESİNLİKLE KATILMASI GEREKMEKTEDİR.
1. MEVCUT TÜZÜKTEKİ MADDE XVIII’E GÖRE ÜYE SAYISININ YARIDAN BİR FAZLASI İLE YA DA
2. YASALARDAKİ SENDİKANIN ÜYE SAYISININ ÜÇTE BİRİNİN BİR FAZLASININ OYUYLA DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
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MALİ RAPORLAR
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