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ÖNSÖZ

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Ülkemizde ve tüm dünyada barışı, başta
eğitim ve sağlık olmak üzere herkes için te-
mel insan haklarına saygıyı, evrensel de-
ğerleri “öğretmen sorunları ile toplum so-
runları iç içedir” ilkesi ile 1968 yılından beri
bir mücadele alanına dönüştüren sendikamız,
kararlılıkla hedeflerine yürümeye devam
etmektedir.

Emperyalizmin, bölgesel savaşlar ve liberal
politikalarla dünyamızı bir kan gölüne çe-
virdiği bu günlerde göçmenlik, emek sö-
mürüsü, çevre kirliliği ve silahlanma insan-
lığın başına bela olmuştur. İnsanlığın ortak
evi olan dünyamızda yaşamın devamı, çev-
renin korunması, insanlar arasında dil, ırk,
cinsiyet, cinsel yönelim, etnik ve kültürel
farklılıklara saygı gösterilmesi ve şoveniz-
me, ırkçılıkla her türlü ayrımcılığa karşı çı-
kılması ile mümkündür. İnsanların farklı-
lıklarını zenginlik olarak gördüğümüz gün
dünya daha yaşanılır hale gelecektir.

Sendikamız, geçmişten gelen birikimleri
ile Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği şekilde
geleceğe güvenle yürümesi konusunda, ger-
çekçi politikalar üretmeye devam edecektir.
Kıbrıs Türk toplumunun, Türkiye egemen-
lerinin ve yerli işbirlikçilerin pompaladığı ma-
ceracı, yalan, şövenist propagandalarla gi-
debileceği hiçbir yer yoktur. Bu politikalar-
la bizleri yönettiğini sananlar aslında, siya-
si irademizi gasp ederek, korku salarak ve ek-
meği silah yaparak Kıbrıs Türk toplumunu
yok oluşa sürüklemektedirler. Oluşturdukları
bu düzende, adamızın kuzeyine nüfus yığa-

rak, ucuz işgücü pazarı ile kölelik olağan hale
gelmiş, işsizlik ve düşük ücretler nedeni ile
gençlerimiz göç etmekte, TL kullanımından
dolayı fakirleşme sürmekte, Kıbrıs Türk
kimliği, kültürü yok edilmeye çalışılmakta,
gelecek kaygısı her geçen gün artmaktadır.
Yaşanan tüm bu rezillikler içinde arazi ve
çevre yağması işbirlikçi politikacılar eli ile
hızla devam etmektedir.

Şövenizm, ırkçılık ve milliyetçilikle yoğ-
rulmuş eğitim sistemi içinde çocuklarımız ve
gençlerimizin beyni yıkanmaktadır. Kalabalık
sınıflı devlet okullarında eğitim almaya ve
eğitim vermeye uğraş veren çocuklarımız ve
öğretmenlerimiz, yarışmacı sınavların da-
yatması ile maddi manevi ezilmektedirler. Biz
“parasız, bilimsel, demokratik, laik” eğitim
mücadelesi verirken, TC’nin kuklası ege-
menler özel okullara ayrıcalıklar yaratmak-
ta, yobazlığa ve dini istismara çanak tutan ya-
tırımlara hız vermektedirler.

Tüm bu olumsuzluklar bizleri dayanışmayı
artırmaya, mücadeleyi yükseltmeye zorla-
maktadır. Olumsuzluklar, dünden az değil-
dir. Bizler, Kıbrıs Türk toplumunun ulus-
lararası kazanılmış hakları üzerinden, ger-
çekçi politikalarımızı sürdürmeye devam et-
meliyiz.

KTÖS, bugün artık uluslararası dayanış-
mada da 36 milyon öğretmenin üyesi oldu-
ğu Education International’da, 12 milyon öğ-
retmenin üyesi olduğu ETUCE’de, 105 mil-
yon emekçinin üyesi olduğu World Federa-
tion of Trade Ünions WFTU’da, Avrupa Par-

lamentosu ve kurumlarında da, Birleşmiş
Milletler’de de sözü dinlenen bir örgüt du-
rumundadır.

KTÖS, 27 sendika, siyasi parti ve sivil top-
lum örgütünün yer aldığı, Bu Memleket Bi-
zim Platformu, Sendikal Platform ve İki Top-
lumlu Birleşik Kıbrıs Barış İnisiyatifi’nde,
emek, barış ve eşitlik mücadelesinde öncü-
lük rolünü devam ettirmektedir. Siyasi da-
yatma paketlerle ve işbirlikçi politikalarla yö-
netilen adamızın kuzeyinde Kıbrıs Türk
toplumunun kimliği, kültürü varlığı bugüne
kadar korunabilmişse bunda öğretmenleri-
mizin ve öğretmenlerimizin örgütlü olduğu
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın ver-
diği mücadele ile olmuştur.

Bu duygularla 21 yıl boyunca bana ve eki-
bime destek vererek beni Genel Sekreter ola-
rak mücadelenin parçası yapan tüm üyelere
teşekkür eder, mücadeleyi devralacak arka-
daşlarıma dayanışma ve başarılar dilerim.

Saygılarımla.
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“1939 yılında Nazi Almanya’sının Po-
lonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü Nazi vahşeti-
nin katlettiği milyonlarca kurbanın anısına
Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) “Kü-
resel Barış için Eylem Günü” ilan etmiştir.

1 Eylül’ü “Barış İçin Eylem Günü” olarak
yıllardır istikrarlı bir şekilde onurlandıran ör-
gütlerimiz bütün emekçilere, siyasal ve sos-
yal örgütlere barışın hakim olması, çözüm ve
ülkemizin yeniden birleşmesi hedefine ula-
şılması için birlik, koordinasyon ve ortak ey-
lem çağrısında bulunmaktadır.”

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTO-
EÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN

(1 Eylül Küresel Barış için Eylem Günü,
Eylül 2019)

“UBP-HP Hükümeti ilk icraat olarak ka-
nun gücünde kararname ile ve hiçbir sendi-
ka ile istişare yapmadan, “tasarruf” gerekçesi
ile çalışanların emeklilerin yasal olarak al-
ması gereken Hayat Pahalılığı Ödeneğinden
%2 kesinti yapmaya karar vermiştir.

Bilinmelidir ki, çalışanların ve emeklile-
rin haklarına göz dikenlerin karşısına çıkmaya
devam edeceğiz.”

Sendikal Platform (Temmuz 2019)

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne-
deniyle kadın hakları ve toplumsal cinsiyet
eşitliği mücadelesi tüm dünyada ve ülke-
mizde de verilmektedir.

Ülkemizde son yıllarda artış gösteren ka-
dına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet, tecavüz
olaylarını önleyecek etkili ve yeterli tedbir-
ler devlet tarafından alınmalı, mecliste kabul
edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan ya-
salar ivedi olarak yürürlüğe girmelidir.

Ülkemizde yıllardır, ekonomik, siyasi,
sosyal, kültürel, çevre ve eğitim alanında ya-
pılan dayatmalar ve boyun eğen hükümetler
tarafından uygulanan politikalarla değişti-
rilmeye, dönüştürülmeye çalışılan çağdaş,
laik, demokratik toplum yapımızda, saygı,
hoşgörü, demokrasi, insan hakları, kadın hak-
ları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşit-
liği, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü
gibi birçok değerimiz değiştirilmeye çalı-
şılmaktadır.

KTOEÖS ve KTÖS olarak;
•Eğitim ortamlarının, eğitim programları-

nın, eğitim materyallerinin barışçıl, hoşgö-
rü kültürünü içeren ve ayrımcılıktan uzak bir
anlayışla düzenlenmesi,

•Eğitimin her kademesinde müfredatın
ve ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşit-
liğini gözeterek düzenlenmesi için adım
atılması,

•Tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hak-
kı tanınması, doğum izinlerinin arttırılması
için yasal mevzuatın tamamlanması,

•Demokrasi, insan hakları, kadın hakları,
çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin sağlanması ve toplumsal değerlerimizin
korunması,

•Ülkemizde barış, çözüm ve birleşik federal
Kıbrıs için mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz!

8 Mart’ta siz değerli öğretmenlerimizi ve
tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlar,
eğitim ve örgütlü mücadeleyle eşitlik ve ada-
letin tüm dünyada sağlanabileceğinin bir kez
daha altını çizeriz.”

KTÖS-KTOEÖS
(KTÖS Başkanı Emel Tel, KTOEÖS

Başkanı Selma Eylem, Mart 2019)

“Eğitimin Niteliğinin Artırılması İle İlgi-
li Önerilerimiz

Ana Başlıklar:
1. Eğitim İstatistikleri; 2.Yasa Çalışmala-

rı; 3.İstihdam; 4.İki Toplumlu İlişkiler;
5.Okul içi Düzenlemeler; 6.Altyapı; 7.Sos-
yal ve Ekonomik Haklar

1. Eğitim İstatistikleri: Kamu ilk ve ana-
okullarında öğrenim gören genel öğrenci sa-
yısı 19,994; Kamu okullarında görev yapan
müdür sayısı 83, müdür muavini sayısı 67
ve genel öğretmen sayısı 1,592; Dört yaş
şube sayısı 60, ana sınıf şube sayısı 156, ilk-
okul şube sayısı 727, özel eğitim şube sa-
yısı 42. Toplam sınıf şube sayısı 985;
Şube başına düşen öğrenci sayısı 20.3.

(OECD tarafından hazırlanan 2017 yıl-
lık eğitim raporunda kamusal alanda orta-
lama sınıf sayısının 21 öğrenci olduğu
görülmektedir. AB’de bu ortalama 20,
G20 ülkelerinde 24’tür. Spesifik olarak bu
sayı İngiltere’de 26, Finlandiya’da 19,
Fransa’da 23, Letonya’da 16, İsveç de ise
19’dur.)

2. Yasa Çalışmaları: 2.1Eğitim Şurası Ka-
rarları: Geçmişten günümüze toplam şura sa-
yısı: 5; Kararların birçoğu uygulanmadı; Öne-
ri: Şura Kararları tavsiye değil, zorunlu ol-
malı.Öneri: Son eğitim şurasında 11 ko-
misyonun onanmış 417 önerisi hayata geçi-
rilmelidir.Kaynak: http://egitimsurasi.meb-
net.net/

2.2 Öğretmenler Yasasının Güncellen-
mesi: Öğrenci sayıları (dört yaş 16, ana sı-
nıf 20, ilkokul 26 olmalı); İlkokul öğretmeni
atanacaklarda aranan özel nitelikler içeri-
sinden “geçici çalışma” ifadesinin kaldırıl-
ması; Terfilere başvuruda kıdemin yüksel-
tilmesi (muavin 12, müdür 15, denetmen 18);
Öğretmenlerin konut gereksinimlerini kar-

şılamak amacıyla gerekli katkıyı yapacak
özel bir fon oluşturulması; 40 km ve üzeri
görev yeri olan her öğretmene tahsisat ve-
rilmesi;Doğum izinlerinin 112 gün olarak dü-
zenlenmesi. Erkek öğretmenlere en az 21 iş
günü doğum izni verilmesi; Karpaz bölge-
si öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenle-
rinin eğitim tahsisatlarının artırılması; İhti-
yaç olan bölgelere toplu lojmanların inşa
edilmesi; Doktorasını tamamlayan öğret-
menlerin ihtiyaç dahilindeAÖA’da görev-
lendirilmesi için yasal düzenleme yapılma-
sı; Yabancı dil veya yüksek lisan için öğ-
retmenlere yurtdışı için ödenekli izin veril-
mesi; Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin ba-
ğımsız ve evrensel yapılandırılmasının sağ-
lanması.

2.3 Eğitim Politikasının, Eğitim Or-
tamlarının, Okulların, Ders Kitabı Ve Eği-
tim Programlarının Evrensel İlkelere
Göre Yeniden Düzenlenmesi: Barışçıl ve
hümanist; İnsan hakları; Bilimsel ve demo-
kratik; Ayrımcılık karşıtı; Ekolojik temelli.

2.4 Temel Eğitim Program Geliştirme
Projesinin Tamamlanması Ve Sürekli
Gelişim Gösteren Bir Yapıya Kavuştu-
rulması: KTÖS projeye katkı yapmak ama-
cı ile 20 kitabı inceleyip, kitaplardaki 105 tane
ifadenin yeniden düzenlenmesi veya geliş-
tirilmesi önerisi
yapmıştır.Taleplerimiz:http://ktos.org/ders-
kitaplari-incelemesi-raporu/

2.5 Okulöncesi Eğitim: Ombudsmanın ra-
poruna göre dört yaş okullarına giden öğrenci
oranı %52,57’dir. (2018-2019 yılında bu ra-
kam % 38’e gerilemiştir); Okula aile birlik-
lerinin 38 okulda istihdam ettiği öğretmen
yardımcılarının toplamı 65’tir.65 öğretmen
yardımcısının sadece 27 tanesinin sosyal gü-
venlik yatırımları yapılmaktadır. Talepleri-
miz:Okulöncesi öğretmen yardımcısı kad-
rolarının açılması; Okulöncesi eğitimin yay-
gınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması,
okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması.

2.6 Özel Eğitim: Özel gereksinimli bi-
reyler eğitim yasasının çıkarılması; Özel eği-
tim dairesinin kurulması; 185 tane işsiz
özel eğitim öğretmeni var.Taleplerimiz:
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http://ktos.org/herkes-icin-esit-engelsiz-
politikalar-uretilmesini-istiyoruz/

2.7 Öğretmen Yükselme Tüzüğünün
Geliştirilmesi: Kıdemin Yükseltilmesi; Kri-
ter Puanlarının Yeniden Düzenlenmesi;
AÖA’nın Düzenleyeceği Eğitim Yönetimi
Ve Denetimi İle İlgili Eğitim Programı Ha-
zırlanması;Bekleme Listesi Oluşturulması;
Aşamalı Terfi Sisteminin Getirilmesi.

2.8 MEDDYK Yasası’nın Güncellen-
mesi: Yasa 2006 Yılında Türkiye’den Gazi
Üniversitesi’nden Hem De İskoçya Strathcyl-
de Üniversitesi’nden Eğitim Uzmanlarıyla
Çalışılarak Yazılmıştır; Yasanın İyi Bir Ze-
min Olmasının Yanında, Yasanın Çalışa-
bilmesi İçin 2008 Yılında Hazırlanan 8
Tane Tüzüğün İşleme Konması Gerekmek-
tedir.

2.9 Londra Türk Okulları: İçerisinde
Toplum Merkezi, Konsorsiyum, Temsilcilik,
Eğitim Bakanlığı Ve Sendikalarında Olaca-
ğı Bir Konferans Düzenlenmelidir.Önerile-
rimiz:

Http://Ktos.Org/Londra-Turk-Dili-
O k u l l a r i n i n - G e l i s t i r i l m e s i - İ c i n -
Onerilerimizi-Paylastik/

2.10 Öğretmen Nakil Tüzüğünün Göz-
den Geçirilmesi: Öğretmenin Gönüllülük İl-
kesi İle Beraber, Özel Ders Öğretmenliği Ser-
tifikasyon Programı Ve Tüzüğün Eş Za-
manda Başlatılması Hedeflenmektedir.

2.11 Öğretmen Yetiştirme Sistemi Ve
Aöa’nın Yeniden Yapılandırılması:
AÖA’nın İlkokul Ve Okul Öncesi Öğretmeni
Yetiştirme Misyona, Master Ve Doktora
Programları İle Öğretim Görevlisi Yetiştir-
me Misyonunun Eklenmesi; Özel Ders Öğ-
retmenliği Sertifikasyon Programının Baş-
latılması; Hizmet İçi Kurs Merkezine Dön-
üştürülmesi; Araştırma- Geliştirme Merke-
zinin Kurulması; Uygulama Anaokulunun
Hayata Geçirilmesi.

2. 12 Kolej Giriş Sınav Yönteminin
Değiştirilmesi: Yabancı Dil Öğretimine
Ağırlık Veren Kolej Müfredatı Devam Et-
melidir Ve Kamusal Eğitim İçerisinde Yay-
gınlaştırılarak Daha Fazla Çocuğumuzun Bu
Fırsata Ulaşması İçin Gerekli Düzenlemeler
Yapılmalıdır; Gelişim Dosyaları, Yazılı Ve
Sözlü Değerlendirme Sınavları Ve Özellik-

le Süreç Temelli Çalışmalarla Öğrencilerin
Eğilimleri Tespit Edilerek Yönlendirme Ya-
pılabilir; Kolejlerin Sadece A-Level, Gce,
Igcse’e Yönelik Olarak Öğrenci Yetiştirmesi
Sağlanmalıdır; Yatay Geçişlerle Sistemin
Sağlıklı Bir Şekilde Çalışması Her Öğren-
cinin Ve Öğrenci Velilerinin Sistemin Na-
sıl Çalıştığını Anlaması Gerekmektedir.
Buna Bağlı Olarak Da Hedeflenen Eğitim
İçin Yardımcı Olacak Okul Ve Program Ter-
cih Edilecektir.

Önerilerimiz: Http://Ktos.Org/1287-2/

2.13 Zorunlu Din Eğitimi Sorunsalı: Din-
ler Tarihi Ve Kültürü Pedagojik Olarak Her
Dine Her İnanca Eşit Bir Şekilde Seçmeli Bir
Ders Haline Getirilmelidir.

Ombudsman Raporu:
Http://Ktos.Org/Ombudsman-Raporu-

Z orun lu -Di n -E gi t imi -Temel -H ak-
İhlalidir/

2.14 Eğitimde Süre: “Örgün Eğitim İçe-
risinde Çocuklarımızın Öğretim Gördüğü
Süre Dünya Standartlarının Üzerindedir. Eği-
time Ayrılan Süre Tartışılmalı, Çalışma
Hayatının Değişmesi İle Birlikte Çocukla-
rın Güvenli, Nitelikli Ve Ücretsiz Eğitim
Alacağı Ortamlar İçin Devlet Ve Yerel
Yönetimler Tüm Vatandaşların Erişeceği
Projeler Üretmelidir; Kamusal Okul Bina-
larının Alt Yapıları Güçlendirilmeli Ve En
Verimli Şekilde Okullar Örgün Ve Yaygın
Eğitim İçin Değerlendirilmelidir; “Eğitim-
de Süre Ve İçerik Değerlendirildikten Son-
ra Herkesin Eşit, Ücretsiz Ve Nitelikli Bir
Şekilde Erişebileceği Bir Anlayışla Planla-
nan Kapsamlı Bir Projeyi Konuşmaya Ha-
zırız.

2.15 İlahiyat Koleji Sorunsalı: Okul
Müfredatının Laik Ve Bilimsel Bir Yapıya
Dönüştürülerek Meslek Lisesi Ve Yüksek
Okul Şeklinde Yeniden Düzenlenmesi.

2.16 Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yapısı-
nın Yeniden Yapılandırılması: Özel Eği-
tim Dairesi; Okulöncesi Birimi; Araştırma
Geliştirme Birimi; Ölçme Değerlendirme Bi-
rimi; Çocuk Hakları Ve Çocuk Koruma Bi-
rimi.

2.17 Aile Eğitimi Ve Aile Sözleşmesi:
Okul Ve Aileler Arasında Yapıcı Bir İlişki
Kurulması Eğitim Deneyiminin Temeline
Öğrencinin Genel Anlamda Mutluluk Ve
Sağlığını Alan Bir Yaklaşımdır.

3. Okul İçi Düzenlemeler: 3.1 Okullara
Bütçe Oluşturulması: Döner Sermaye Tü-
züğünün Hazırlanması; Öğrenci, Öğret-
men, Okul Alanına Göre Okullara Bütçe Ay-
rılması.Önerilerimiz:

Http://Ktos.Org/Ktos-Okullara-Butce-
İstiyoruz/

3.2 Okulların Öğrenci Nüfuslarının Sı-
nırlandırılması: Her Okulun Öğrenci Nü-
fusu Sınıfın Metre Kare Alanı Ve Okulun
Metre Kare Alanına Göre Yeniden Yapı-
landırılmalıdır; Derslikler (2 – 2,5 M²); Sı-
nıf İçi Sabit (1.4 M²); Hareketli (2 M²); Oyun
Alanı ( 2 M²) ; WC ( Her 30 Öğrenci 1 WC
Kız-Erkek Ayrı, Engelli); Öğretmenler Oda-
sı (8 Öğretmene Kadar En Az 16 M² Ol-
malıdır. 8’den Fazla Her Öğretmen İçin 1,5
M² Yer İlave Edilir.Kriterler:

Http://Egitimsurasi.Mebnet.Net/Ek-3.Pdf

3.3 Okullarda Oryantasyon Sınıflarının
Oluşturulması: 816 Yabancı Dil Konuşan
Çocuk İlkokullarımıza Devam Etmektedir;
Yabancılara Yönelik Türkçe Eğitim Prog-
ramı İhtiyacı (Örgün Ve Yaygın Eğitim);
Yoğunluğa Göre Belirli Okullarda Oryan-
tasyon Sınıflarının Açılması; Alan İle İlgi-
li Öğretmen Yetiştirme.

3.4 Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin
Kurulması: Her 250 Öğrenciye Bir Okul
Psikoloğu (Pd Ve Rehber Öğretmen); Top-
lamda 78 İhtiyaç vardır; Halihazırda Görev
Bekleyen 578 Tane Rehber Öğretmen Var-
dır;
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3.5 Hizmet İçi Kurslar: Okul Yönetici-
leri; Öğretmenler; Öğrenciler; Aileler

3.6 Okulların Projelere Aktif Katılımı:
‘Imagine’ Eğitim Programı; Toplumlarara-
sı Müzik Korosu (ICC); Koro Ve Orkestra
Şöleni; Kıbrıs Kültürünü Ve Kimliğini Öğ-
reniyorum; Satranç Şöleni; Doğal Alanda
Kamp; Okul Dışarıda Etkinlikleri; Çocuk
Hakları Etkinlikleri; Sportif Etkinlikler;
Sanat Etkinliği; Euroscola Programı; Öğ-
retmen Değişim Programı; AB Eğitim Prog-
ramları.

3.7 Okul İçi Yetkilerin Artırılması:
Okul Güvenliği, Taşımacılık, İnşaatlar, Kan-
tinler Ve Gıda Denetimi İle İlgili Okul Yö-
netim Kurullarının Da Aktif Görev Alacağı
Yasal Mevzuat Oluşturulması.

3.8 Çocuk Hakları: Çocuk Koruma Prog-
ramı Mevzuatın Oluşturulması; Aile Eğiti-
mi Ve Aile Sözleşmesi Zorunluluğunun
Getirilmesi; Sosyal Hizmetler Dairesi Ve Te-
mel Sağlık Dairesi İle İşbirliği İçinde Ço-
cukların Okul İçi Ve Okul Dışı Güvenliği
Sağlayacak Mevzuat Oluşturulması.

3.9 Akademik Gelişimin Güncellenme-
si: Satranç Eğitimi; Müze Ve Sanat Eğitimi;
Sportif Faaliyetlerin Artırılması; Yabancılara
Türkçe Eğitimi; Zorunlu Aile Eğitimi; Tra-
fik Ve Çevre Eğitimi; Sosyal Beceri Eğiti-
mi; Ev İdaresi; Kodlama Eğitimi.

4. İstihdam: 4.1 Öğretmen İhtiyacı: Sınıf:
53; Okulöncesi: 20; Özel Eğitim: 60; PDve
Rehber Öğretmen: 78; Oryantasyon
(Uyum/Alıştırma) Öğretmeni Kadrolarının
Oluşturulması.

4.2 Eğitim Hizmetlisi İhtiyacı: İlköğre-
timde 70, Orta Eğitimde 87 Hizmet Alımı
Hademe Çalışmaktadır; Hademe: 70 (İlk-
okul); Sekreter: 4; 4.3 Eğitim Bakanlığı
Kadro İhtiyaçları; Eğitim Denetmeni: 10;
Eğitim Uzmanı: 2.

4.4 Öğretmen Yardımcısı: 100 Adet
Olan Öğretmen Yardımcıları Kadrosunun İlk
25’inin Kullanılması.Ombudsman Raporu:

Http://Ktos.Org/Ombudsmanin-Ogretmen-
Yardimcilari-İle-İlgili-Hazirladigi-Rapor/

5. Altyapı: 5.1 Okulların Geliştirilmesi:
Tüm Okulların Eşit Ve Erişilebilir Bir Alt Ya-

pıya Kavuşturulması; Okulların Teknolojik
İhtiyaçlarının Karşılanması; Her Okula Üc-
retsiz İnternet Ve Telefon Hattı Sağlanma-
sı; Her Okulun Deprem Fizibilite Raporunun
Hazırlanması.

5.2 Yeni Okul Binası İhtiyacı: 11 Tane
Yeni Okul Binası Talep Ediyoruz.
1. Gazi Mağusa ..........................................
(1) İlkokul
2. Gazi Mağusa ......................(1) Anaokul
3. Gazi Mağusa ......................(1) Dört Yaş
4. Gönyeli (Yenikent) ..............(1) İlkokul
5. Girne ....................................(2) İlkokul
6. Girne ..................................(2) Anaokul
7. Girne ..................................(1) Dört Yaş
8. Karpaz ............(1) Özel Eğitim Merkezi
9. Güzelyurt ........(1) Özel Eğitim Merkezi

5.3 Ek Derslik, Tamirat Ve Yenilenme:
60 Üzeri Okulun Ek Derslik, Genel Tadilat,
Mefruşat Ve Teknolojik Gereç İhtiyacı Var-
dır; Yaşanan Doğal Afetlerden 11 Tane
Okulumuz Ciddi Bir Hasar Görmüştür.

6. İki Toplumlu İlişkiler / Yakınlaşma:
İki Toplumlu Projelerin Desteklenmesi Ve
Yaygınlaştırılması; İki Toplumun Dillerinin
Öğretiminin Eğitim Programında Yer Al-
ması; Karşılıklı Okul Ziyaretlerinin Teşvik
Edilmesi; Eğitim Amaçlı İki Toplumlu Pro-
jelerde Görev Alan Öğretmen Ve Öğrenci-
lere Sınır Kapılarında Kolaylık Sağlanması.

7. Ekonomik Ve Sosyal Haklar: 7.1
Göç Yasası: Mayıs 2017’de Görüşülmesi İçin
İvediliği Alınan ‘Kamu Çalışanlarının Ay-
lık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Dü-
zenlenmesi (Değişiklik)’ Yasa Tasarısının
Yeniden Meclisin Gündemine Taşınması;

2011 Sonrası Kamuda Göreve Başlayan
Çalışanların Maaş Baremleri Eski Maaş
Baremlerine Göre Tekrardan Düzenlenme-
lidir.

7.2 Doğum İzinlerinin Uyumlaştırıl-
ması: Kadın Öğretmenlerin Doğum İzinle-
rinin 112 Güne Çıkarılması; Emzirme İzin-
lerinin Artırılması; Talep Edilmesi Halinde
Sağlık Kurulunun Onayı İle 6 Ay Ödenek-
li Doğum İzin Hakkının Tanınması; Erkek
Öğretmenlere En Az 21 İş Günü Doğum İzni
Verilmesi.

7.3 Mesleki Yıpranma: Beşe Bir Yıp-
ranma Hakkının Her Öğretmene Uygulan-
ması; Mental Hastalıklarda Ve Sağlık Ku-
rulunun Belirlediği Mesleki Hastalıklarda Er-
ken Emeklilik Hakkı Verilmesi.

7.4 Sosyal Güvenlik: 1 Ocak 2008’de Uy-
gulamaya Giren Sosyal Güvenlik Yasası Geri
Çekilmelidir. Bunun Yerine Sosyal Devlet
Anlayışına Bağlı Olarak Tek Sosyal Güvenlik
Yasası Yapılmalıdır.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri, Burak Maviş,
Haziran 2019)

“Kuzey Kıbrıs’ta düşünceyi, kitabı, yayı-
nı suç sayan anlayıştaki yasaların değiştiril-
mesi için dörtlü hükümete çağrı yaparken,
suçsuz yere özgürlüğü kısıtlanan Bengül-
Gargınsu arkadaşımıza destek olmak, AKP
faşizmini lanetlemek için 14 Mart Perşem-
be günü saat 08.30’da Lefkoşa Mahkemeler
önünde tüm yurtseverleri buluşmaya davet
ederiz.”

(Sendikal Platform adınaEmel Tel,
KTÖS Başkanı, Mart 2019)

Sendikal Platform Üyesi Sendikalar:
KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN,

GÜÇ-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN,
DAÜ-BİRSEN, KOOP-SEN, BES, BA-

SIN-SEN, TÜRK-SEN, HAVA-SEN,
EL-SEN, TEL-SEN, TIP-İŞ, EMEK-İŞ
“Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin başlama-

sının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen
okulların kadro ihtiyaçları halen tamamlan-
mamıştır.

Öğrenci nüfus yoğunluğu ve diğer ne-
denlerden dolayı öğretmen eksikliği olan
okullarımız; Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Dik-
men İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Gaziköy
Anaokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Şht. Do-
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ğan Ahmet İlkokulu, Fazıl Plümer Anaoku-
lu, Beyarmudu İlkokulu, Serhatköy İlkoku-
lu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu,
Gönyeli İlkokulu, Lapta İlkokulu, Alasya İlk-
okulu, Dr. Fazıl Küçük Akdoğan İlkokulu,
Lefke İstiklal İlkokulu, Geçitkale İlkokulu,
Fikri Karayel İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Öz-
gürlük İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu,
Esentepe İlkokulu, Güvercinlik R.R Denk-
taş İlkokulu, Lapta Anaokulu, Karakum
Anaokulu, Serdarlı İlkokulu, Şht. Salih Ter-
zi İlkokulu, Yayla İlkokulu, Dipkarpaz İlk-
okulu, Alaniçi İlkokulu, Büyükkonuk İlk-
okulu, Canbulat İlkokulu, Çayırova İlkoku-
lu, Çayönü İlkokulu, Dilekkaya İlkokulu,
Dörtyol İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Kum-
yalı İlkokulu, Şht. Menteş Zorba İlkokulu,
Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Tatlısu İlk-
okulu, Yedikonuk İlkokulu.

Bu eksiklikler bir an önce giderilmediği
taktirde demokratik hakkımız olan eylem
hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.”

(KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün
Kaçmaz, Eylül 2019)

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım
Çavuşoğlu’nun Yüksek Öğretim Planlama,
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon
Kurulu (YÖDAK) ile ilgili açıklamalarını ilgi
ile takip ekmekteyiz.

Sn. Çavuşoğlu açıklamalarında YÖ-
DAK’ın yasal yetkilerini aştığını belirterek,
gerekirse YÖDAK’ın ortadan kaldırılıp,
yetkilerinin Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi
gerektiğinden bahsetmektedir. Bu saptama-
yı yapan Sn. Çavuşoğlu’na bazı tarihi ger-
çekleri hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Bu çerçevede Milli Eğitim ve Kültür Ba-
kanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’nu topluma doğ-
ru bilgiler vermeye, YÖDAK’a saldırma ye-
rine YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline
dönüşüp toplumsal yapımızı bozan üniver-
site açma furyasını durdurmaya ve var olan
üniversitelerin uluslararası eğitim standart-
larına ulaşması için YÖDAK’ın denetim yap-
masına destek olmaya davet ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2019)

“Görevini laiki ile yapan polis memuruna
karşı dahi tahammülü olmayan ve kişisel sos-
yal medya hesabı üzerinden canlı yayın ya-
parak polis emekçisini taciz edip faşist ke-
simlerin hedef tahtası haline getiren vekil sı-
fatlı bir şahsın bu tavrı kabul edilemezdir.

Buradan meclisteki tüm siyasi partilere

çağrımız, toplumumuzda infial yaratan bu
olay karşısında gereğini yerine getirmeleri ve
tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını
kaldırarak yasadışı vatandaşlık konusunun
ivedilik ve samimiyetle üzerine gitmeleridir.”

(Sendikal Platform adına Basın-Sen
Başkanı Ali Kişmir, Nisan 2019)

KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS,
Türk-Sen, Basın-Sen, Dev-İş, El-Sen, BES,
HTSK, Çağ-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Tel-
Sen, TES

“Macaristan Öğretmen Sendikası Temsil-
cileri KTÖS Öğretmen Değişim Programı
Kapsamında Kıbrıs’a geldi.

KTÖS’ün davetlisi olarak Kıbrıs’a gelen
Macar Öğretmen Sendikası’nın Sendika
Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, Dış İlişki-
ler Sorumlusu, Mali Sekreter ve Bölge Baş-
kanı’ndan oluşan heyeti, KTÖS merkez ofi-
sini ziyaret ederek KTÖS Başkanı Emel Tel
ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile bi-
raraya geldi ve Kıbrıs’ın kuzeyinde takip edi-
len eğitim sistemi ve uygulamaları ile Kıb-
rıs’ın içinden geçtiği ekonomik, siyasi ve kül-
türel durum hakkında bilgi aldı.

KTÖS’ün 2009 yılında Polonya Dayanış-
ma Sendikası ile başlattığı Öğretmen Deği-
şim Programı bugün Letonya, Bulgaristan,
Malta ve son olarak Macaristan ile birlikte
beş ülkede farklı kapsamlarda sürdürül-
mektedir. Bunun yanında, KTÖS Öğret-
men Değişim Programlarının genişletilme-
si zaman zaman kuzey Kıbrıs’ın yasal sta-
tüsünden dolayı engellere takılmaktadır.
Kıbrıs’ın bütün olarak 2004 yılından beri Av-
rupa Birliği toprağı kabul edilmesine rağmen,
Acquis’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli ol-
maması, Kıbrıs’ın kuzeyinde örgütlenen
sendikaların,Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk

toplumu için ayırdığı destek fonları dışında
AB üyesi ülkelerle birlikte yapılan ortak pro-
jelere partner ülke olarak dahil olamamala-
rına ve bu kapsamdaki hibe programlarından
yararlanamamalarına neden olmaktadır. Bu
yasal sınırlılıklardan ötürü, Kıbrıs’ın kuze-
yinde yer alan birçok kurum ve sivil kuru-
luş kendi öz kaynakları çerçevesinde kısıtlı
bir alanda proje ve program geliştirmeye ça-
lışmakta ve bu durum, Kıbrıs’ın kuzeyinin,
özelde Avrupa’ya genelde ise dünyaya en-
tegre olmasını zorlaştırmaktadır.

(KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Ni-
san 2019)

“Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini
gasp etmek ve adamıza el koyaktan başka bir
şey içermediğini görüyoruz. Kıbrıs sorunu bu
anlamı ile sadece Kıbrıslı Rumlarla, Kıbrıslı
Türkler arasında bir sorun olmaktan çıkmış
ve boyut değiştirerek Kıbrıslı Türkler ile Tür-
kiye arasında bir soruna dönüşmüştür. An-
laşılan odur ki, Türkiye ile Kıbrıs Türk top-
lumu arasındaki özgürlük sorunu çözülme-
den Kıbrıs sorunu çözülmeyecek. Kıbrıs
Türk toplumu siyasi rehine olarak kalacak ve
adamız işgalden kurtulmayacaktır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Temmuz 2019)

“Vicdani ret tartışmasını farklı bir zemi-
ne çekmeye çalışan kandan gözyaşından bes-
lenen düzenin işbirlikçisi bazı örgüt ve siyasi
partilerin neden bu konuda şu anda ses ver-
diklerini sorgulamakta yarar vardır. Özellikle
vicdani ret ile ilgili olarak meclise bir yasa
tasarısının gelmesi, neden onları rahatsız et-
miştir? Bedelli askerlikten yararlanan veya
hiç askerlik yapmayan militarizmden bes-
lenen sahte milliyetçilerin arkasında kimler
vardır ki, düğmeye basılmış gibi açıklama-
lar yapmaktadırlar? Bu konuda askeri ma-
kamların düşüncesi nedir? Kendileri ko-
nuşmadıkları için bu örgütleri mi konuştu-
ruyorlar? Tüm bu soruların yanıtı askeri ma-
kamların yapacakları açıklamalarla netlik bu-
lacaktır. Bunun için askeri makamlar ka-
muoyu ile görüşlerini derhal paylaşmalıdır-
lar.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2019)

“Dörtlü hükümetin Eğitim Bakanlığı hiç-
bir icraat yapmadan günü geçirmeye çalış-
maktadır.

Sn. Cemal Özyiğit sorunları ve çözüm yol-
larını çok iyi bilmesine rağmen eğitimle il-
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gili icraat yapmama konusunda kararlılıkla
ilerlemektedir. Buna göre; Atatürk Öğretmen
Akademisi ile ilgili değişiklikler ve öngörülen
uygulamalar hayata geçirilmemiştir; Kolej gi-
riş için alternatif giriş yöntemi konusunda hiç-
bir adım atılmadığı gibi, özel dersler için ai-
lelerle çocukların maddi ve manevi baskı al-
tına alan süreçlere göz yumulmaktadır; Gir-
ne’deki okul sorununa geçici çözüm bulun-
masına rağmen yeni okul binaları ve okul ya-
pılacak arazi tahsis konusunda ciddi bir ça-
lışma yapılmamaktadır; Okullara cari bütçe
ayrılması için hiçbir adım atılmamıştır;
Okul taşımacılığı hala daha güvensiz araç-
larla yapılmakta, yolsuzluk yapıldığı iddia
edilerek şoförlere ödeme yapılmamaktadır;
Ders kitapları ve müfredatlarla ilgili eksik ve
yanlışlar yapılan tüm yazılı uyarılara rağmen
giderilmemekte, eksik ve yanlış bilgiler içe-
ren kitaplar tekrardan bastırılıp okullara
gönderilmektedir; Okul binalarının, yan-
gın, yıldırım, sel baskını ve deprem gibi do-
ğal felaketlere yönelik alt yapısı ilgili tedbir
alınmamakta, acil durum planlaması ise hiç
bulunmamaktadır; Okullarda reh-
ber psikolojik danışman ve özel eğitim öğ-
retmeni kadroları açılmamıştır.

Sn. Cemal Özyiğit’e soruyoruz; Sizin
geçmiş eğitim bakanlarından farkınız ne?
2018-2019 eğitim-öğretim yılına da yine aynı
sorunlarla mı başlayacağız?”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2019)

“Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu
seçimlerine katılımını engellemeye yönelik
başta UBP Başkanı Sn. Ersin Tatar olmak
üzere tüm ayrılıkçı siyasetçilere doğruları ko-
nuşmalarını tavsiye eder, yalanlarla politika
yapılmayacağını vurgularız. Ayrıca 1960 yı-
lından beri üyesi olduğumuz Avrupa Kon-
seyi’ndeki Kıbrıslı Türklere ait iki sandalyeyi
Rumlara terk ederek Avrupa Konseyi’nde
gözlemci statüsünü kabul edenin Ulusal
Birlik Partisi olduğu gerçeğini de hatırlatı-
rız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2019)

“22 Ocak 2018 tarihinde Afrika Gazete-
lerine yapılan linç hareketi 1950’li yıllarda
başlayıp, günümüze kadar devam eden,
Türkiye’nin Kıbrıs’ı geri alma (istirdat) pla-
nının faşist bir oyunu, Kıbrıslı Türklere de
ihtiyaç kalmadığının mesajıdır.

22 Ocak 2018 tarihinde Afrika Gazetesi’ne

yapılan saldırı, bütün Kıbrıslı Türklere yö-
nelik açık bir tehdittir. Bu militarizmin bes-
lediği faşizmin sivil toplum üzerinden nasıl
şiddete dönüştüğünün ve önümüzdeki gün-
lerde bizi bekleyen tehlikenin ne olduğunu
göstermektedir. Yapılması gereken tüm top-
lum olarak ırkçılık ve faşizmden beslenen-
lere barış düşmanlarına karşı tek yumruk ola-
rak birleşmek ve yurdumuzu ele geçirmek
için uğraş verenlere karşı mücadeleyi yük-
seltmek olmalıdır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2019)

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Cemal
Özyiğit ve ekibinin icraat yapmamasını sor-
gulamak için buradayız. Muhalefette oldu-
ğu dönemde sorunlara doğru yaklaşımlar ge-
tiren Sn. Cemal Özyiğit’in, iş yapmamasını
açıklamak mümkün değildir.

Denetleme, Değerlendirme ve Yönlen-
dirme Kurulu Yasası işletilmemiş, 2009 yı-
lından beri bekleyen sekiz tüzük geçirilme-
miştir; Okul öncesi eğitim okulları yaygın-
laştırılmamış, yasal yapılanmaya gidilme-
miştir; Özel Eğitim Yasası meclisten geçi-
rilmemiş, yeterli öğretmen istihdamı edil-
memiştir; Atatürk Öğretmen Akademisi’nin
tekrardan yapılandırılmasına yönelik yasal
düzenlemeye gidilmemiş, sürekli eğitim
merkezi uygulamaları için hiçbir adım atıl-
mamış yapılacağı söylenen yan dal alan uy-
gulaması yürürlüğe konmamıştır; Hazırlanan
Öğretmen Nakil Tüzüğü Teknik Kurul’dan
geçirilmemiş, öğretmenlere yönelik “yan
dal alan” sertifika programı başlatılmamış-
tır; Din dersleri seçmeli yapılmamış, yobaz
faaliyetlerin okullara inmesine göz yumul-
muştur; İlahiyat Koleji diye dayatılan okul,
devlet denetimine alınmamış, laik ve bilim-

sellikten uzak Arap kültürünü dayatan prog-
ramları kaldırılmamıştır; Çocukların beceri
ve yeteneklerini geliştirici etkinliklerin gün
içine yayılan programlarla okullarda akta-
rılmasına fırsat yaratan açılımlar ortaya
konmamıştır; Anadili Türkçe olmayan öğ-
rencilere yönelik “oryantasyon eğitimi”
programları uygulanmamıştır; Okullarda
rehberlik hizmetleri yasal alt yapıya kavuş-
turularak yaygınlaştırılmamış, ülkede 500 ci-
varında işsiz rehber psikolojik danışman ve
185 özel eğitim öğretmeni dururken Türki-
ye’den öğretmen getirilmiştir; Eğitim Ba-
kanlığı’nın teşkilat yapılanmasında düzen-
lemeye gidilmemiş, partisel memnuniyet
anlayışı ile siyasi atama yapma düzeni devam
ettirilmiştir; Okullara cari bütçe ayrılmamış,
her okulun kendi maddi kaynağını bulması
ile ilgili velilerden para toplamaya dayalı yasa
dışı uygulamalara göz yumulmuştur; Kala-
balık sınıflarda eğitim verilmesi uygulama-
sı devam ettirilmiş, şura kararlarına göre sı-
nıf sayılarını düzenleyecek önlemler alın-
mamıştır; Okul öncesi eğitimde öğretmen
yardımcısı istihdamı yapılmamış, yasadışı de-
vam eden uygulamalara göz yumulmuştur;
Altı TC Elçiliği görevlisinin Eğitim Bakan-
lığı’nda görev yapması uygulaması devam et-
tirilmiştir; Ülkemizde yüzlerce işsiz öğretmen
varken, ihtiyaç olmayan alanlarda Türki-
ye’den öğretmen getirilerek Euro maaş
ödenmesine devam edilmiş, kendi gençleri-
miz işsiz bırakılmıştır; Okul güvenliği ile il-
gili hiçbir adım atılmamıştır; Okul kantinleri
denetlenmemiş, geçmişte hırsızlıktan yar-
gılananlara bile kantin ihalesi verilmiştir;
Okullara yeterli hademe istihdamı yapıl-
mazken, ihtiyaç olmadığı halde yasalara
aykırı şekilde okullara fazladan sekreter is-
tihdamı yapılmıştır; Okul taşımacılığının
güvenli bir şekilde yapılmasını öngören ça-
lışmalar hayata geçirilmemiştir; Okulların alt
yapıları, teknolojik donanımları ve yeni
okul inşaatları planlaması yapılmamıştır;
Girne’de acil ihtiyaç olan yeni okul binala-
rı ile ilgili somut adım atılmamıştır; Kadın
öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Yasası’nda
112 gün olan doğum izinleri için eksik ya-
sal düzenleme ele alınmamıştır; Sağlık so-
runu yaşayan öğretmenleri emekliye ayırıp
yeni kadrolar alacak hiçbir önlem alınma-
mıştır; Çocuk koruma programları ile ilgili
hiçbir önlem alınmamış ve aile eğitimine yö-
nelik faaliyet yapılmamıştır; Boş olan okul
kadrolarının doldurulması için Kamu Hizmeti
Komisyonu’na yönelik hiçbir yasal düzen-
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leme yapılmamıştır; Ülkeye giriş çıkışlarla
ilgili etkin önlemler alınmadığı için, eğitim
planlanamamaktadır; Kolejlere giriş yönte-
mi değiştirilmediği için çocukların travma ya-
şamasına çanak tutulmuş, aileler maddi yük
altına sokulmuş ve özel derslerle dershane-
lere müşteri sağlama uygulaması sürdü-
rülmüştür; Disiplin suçları ile ilgili yasal çer-
çevede adımlar atılmamış okullarda kaos ya-
şanmasına seyirci kalınmıştır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2019)

“Adamızın kuzeyinde kontrolsüz bir şe-
kilde artan nüfusla birlikte, yıllardan beri
okullarımızda görülmeyen bulaşıcı tehlike-
li hastalık vakalarına rastlanmaya başlan-
mıştır.

Alsancak İlkokulu’nda yaşanan bir olay-
da sağlık ve eğitim bakanlıkları olaya mü-
dahalede geç kaldıkları gibi okul idaresi ve
öğretmenleri yasal görevlerini yaptılar diye
bazı velilerin hedefi durumuna getirmiştir.
Özellikle veli bile olmayan bir polis memuru
ve Güvenlik Kuvvetleri mensubu bir suba-
yın sosyal medyada okul müdürü ve öğret-
menlere yaptıkları hakaret içeren açıklama-
ları hazmetmek mümkün değildir. Yasalara
uygun, sorumluluklarını yerine getiren okul
yöneticileri ve öğretmenlere özellikle devleti
temsil eden üniformalı polis ve askerin sal-
dırısı, yasalara uymayı en başta savunması
gereken Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
personelinin ayıbıdır.

Bu olayda devreye girerek, şikayetçi olan
saldırgan velilere yasaları hatırlatmayan
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
yetkililerini sorumluluğa, Güvenlik Kuv-
vetleri Komutanlığını da sırtında devlet ve
yasaları temsil eden üniforma taşıyan polis
ve asker kişilerin yasaları uygulayan okul yö-
neticisi ve öğretmenlere yönelik hakaretle-
rini soruşturma yapmaya davet ederiz.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Ocak 2019)

“Eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını
çok iyi bilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Sn. Cemal Özyiğit’in YÖDAK’ın faaliyet-
lerine destek olmaktan uzak durduğunu
gözlemlemekteyiz. Özellikle “Netkent Üni-
versitesi” ile ilgili yaşanan gelişmeler siya-
setin, hukuğun üstünlüğüne saygısı olmadı-
ğını açıkça ortaya koymaktadır. Kemal Dü-
rüst’ün Eğitim Bakanlığı döneminde “açma
ön izni” alan bu üniversite gerekli şartları ye-
rine getirmediği için YÖDAK tarafından öğ-

retime başlama izni verilmemiş ve izinleri ip-
tal edilmiştir.

Eğitim Bakanlığı’ndan, YÖDAK ve
YÖK’ten “uzaktan eğitim” izni olmayan bu
üniversite mahkemeye başvurmuştur. YÖ-
DAK ve YÖK’ten uzaktan eğitim izni ol-
mayan bu üniversitenin şu anda yasadışı bir
şekilde 501 öğrenci kaydı yaptığı ortaya çık-
mıştır. İptal kararına rağmen yasadışı öğrenci
kaydı yapıp, faaliyet yürüten bu üniversite ile
ilgili Eğitim Bakanlığı seyirci kalıp, izlemekle
yetinmektedir. Bilindiği üzere bu üniversi-
tenin mütevelli heyetinde CTP’den bakanlık
yapmış Sn. Birikim Özgür, UBP’den ba-
kanlık yapmış Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bi-
rinci Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş’ın da-
nışmanı Sn. Çavlan Süerdem ve hepsinden
önemlisi AKP eski Enerji Bakanı Sn. Hilmi
Güler vardır.

Anlaşılan odur ki, Sn. Cemal Özyiğit’in ya-
saları uygulama ile ilgili çekincesini AKP’den
gelen baskılar ve dörtlü hükümetin menfa-
at ilişkileri ile açıklamak mümkündür. Sn.
Cemal Özyiğit’e yasaların herşeyin üzerin-
de olduğunu hatırlatır, siyasi oyunlarla eği-
timi ticarete dönüştürenlere karşı dik durmaya
davet ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Şubat 2019)

“Devletten aldıkları teşvik ve rantlarla lüks
yaşam süren, vergi vermeyen, köle çalıştıran
ve Türkiye’den para alınarak Kıbrıs Türk top-
lumunu dilenciye dönüştürüp, Türkiye’ye ba-
ğımlı kılanların oyununa dur demeye devam
edeceğiz. Bu dayatmayı kabul eden buna ça-
nak tutan ve bundan geçinenler toplumu yok
oluşa sürükleyen işbirlikçilere karşı top-
lumsal mücadeleyi örgütlemeye kararlıyız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mart 2019)

“KTÖS Temsilcileri Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu Davetlisi olarak Berlin’de
gerçekleşen Konferansa Katıldı

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
(ETUC), Alman Sendikalar Konfederasyo-
nu (DGB) ve Friedrich-Ebert-Stiftung iş-
birliği ile düzenlenen “Rebalance Projesi”
Avrupa Konferansı, Berlin’de Friedrich-
Ebert-Stiftung merkez ofisinde gerçekleşti.
KTÖS’ü temsilen KTÖS Başkanı Emel Tel
ve KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem
Kavaz’ın da aralarında bulunduğu, Avrupa
bölgesindeki 20 farklı ülkede örgütlenmiş
yaklaşık 100 sendika temsilcisinin katıldığı

konferansta, sendikaların ve sosyal part-
nerlerin çalışan kadın ve erkeklerin iş yaşamı,
özel yaşam ve aile yaşamları arasındaki
dengeyi sağlamalarına destek olacak uygu-
lamaları ortaya koymayı amaçlayan “Reba-
lance” araştırma projesinin ön verileri katı-
lımcılarla paylaşıldı.”

(KTÖS temsilcileri, Mart 2019)

“Türkiye’nin müstemlekesi olduğumuz
gerçeği, yapılan tutuklama sonrası hükümet
edenlerin yaptığı aciz açıklamalardan ve hü-
kümet olma uğruna rüyalar gören meclisteki
muhalefetin Türkiye’ye yağ çekme adına
suskunluğundan da bir kez daha yüzümüze
vurulmuştur. Bu müstemleke rejiminde öz-
gürlükler TC’nin asker sivil bürokratlarının
izin verdiği oranda yaşanmaktadır. TC’nin
atanmış memurlarının, bizim seçilmişleri-
mize emir verdiği bir düzende siyasal ira-
deden söz etmek mümkün değildir. Bunun
en güzel örneğini 22 Ocak 2018 tarihinde Af-
rika Gazetesi’ne yönelik TC asker sivil
memurlarının organize ettiği linç girişimi ve
sonrasında yaşananlardan öğrenmiş bulun-
maktayız.

Siyasi iradesi T.C. yetkilileri tarafından
esir alınmış bir toplumun siyasi eşitliğini ta-
lep etmek ve esareti dayatanın garantörlü-
ğünü istemek bizi sonsuz bir esarete mah-
kûm edeceği gibi ülkemizin tamamının
Türkiye’nin müstemlekesi olması demektir.
Bu gerçekler ışığında esareti değil özgürlüğü
ve ülkemizin bağımsızlığını isteyen herke-
sin T.C. müstemleke yönetiminin Kıbrıs
Türk toplumuna layık gördüğü esaret ha-
yatına ve bu kukla rejime sesini yükseltmesi
şarttır. Türkiye yetkililerinin yerli işbirlik-
çilere organize ettiği kitap ve yayın bulun-
durma ile ilgili faşizan baskıyı temel insan
haklarına yapılan bir saldırı olarak değer-
lendirirken konuyu uluslararası alana taşı-
yacağımızı vurgularız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mart 2019)

“21-22 Mart 2019 Belgrad Barış Foru-
mu’nun Ardından;

1999 yılında NATO’nun düzenlediği sal-
dırının yıldönümünde Belgrad’da düzenle-
nen Savaş ve Sefalet Yerine Barış ve Ge-
lişme Forum’una katılan 200 civarındaki de-
legenin ortaya koyduğu vizyon, barışın ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha vur-
gulamıştır.

Forum’a Kıbrıs’tan Kıbrıs Barış Konse-
yi adına FanisHristoduluChristodoulou ve
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil katıl-
mıştır. Yugoslavya Dışişleri Eski Bakanı Zi-
vadinJovanoviç’in davetlisi olarak dünyanın
tüm ülkelerindeki barış konseyleri temsil-
cilerinin ve savaşlara karşı çıkan yönetmen,
düşünür, yazar ve sanatçıların katıldığı Fo-
rum, savaşın sebeplerinin ve önlenmesinin
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha or-
taya koymuştur. Dünya’da devam eden ça-
tışmaların göründüğü gibi etnik veya dini se-
beplerden olmadığı gerçeği, bunun sadece
görünen bir sebep olduğu açıktır. Esas se-
bep ABD ve Batı ülkeleri orjinli şirketlerin
sömürü iştahlarıdır.”

10



(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Nisan 2019)

“Son dönemde eğitim alanındaki tüm ya-
tırımlar durduğu gibi Girne bölgesindeki okul
ihtiyacı için de hiçbir adım atılmamaktadır.
Bu da yetmezmiş gibi okulların temizlik hiz-
metlerini yürüten hademe ihtiyacı ise hat saf-
haya ulaşmıştır.

Dörtlü hükümet okulların hademe ihtiya-
cını karşılama konusundan sürekli kaçmak-
tadır. Okullarda hademelik yapmak için ge-
çici işçi olarak istihdam edilen personel ise
yasalarda belirtilen 200 öğrencinin altında
olan okullarda sekreterlik yapmak üzere
görevlendirilmektedir. Hükümet bir yan-
dan kamuda reform yapmaktan bahsederken
aynı hükümetin eğitim bakanlığı yasada
öngörülen öğrenci sayısının altındaki okul-
lara hademelik için istihdam edilen geçici iş-
çileri sekreter olarak görevlendirmektedir. Bu
devletin kaynaklarını israf etmek olduğu gibi,
okullardaki temizlik hizmeti ihtiyacını da göz
ardı etmektir.

Eğitim konusunda gailesi olmayan Milli
Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Cemal Özyiğit
bu konuda sessiz ve seyirci kalmayı tercih et-
mektedir. Buradan eğitimin ciddi bir iş ol-
duğunu Sn. Cemal Özyiğit’e hatırlatır, “para
yok diyerek” sorunların geçiştirilemeyece-
ğini, para yoksa nüfus akışına dur denilebi-
leceğini, ayrıca hademelik yapmak için alı-
nan personele sekreterlik görevi verileme-
yeceğini vurgularız.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Nisan 2019)

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın
13 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen 42.
Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylama so-
nucunda 2019-2021 dönemi için seçilen
Haysiyet Divanı, 30 kişilik Yönetim Kuru-
lu ve oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ta-
rafından oylanarak göreve getirildi.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Nisan 2019)

“Eğitim alanında hiçbir başarı gösterme-
yen Girne bölgesinin okul ihtiyaçlarını kar-
şılayamayan, Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi
de kanser vakalarına davetiye çıkarma adı-
na okul alanları içine elektrik trafosu kurul-
masına onay vermektedir.

Eğitim Bakanlığı’nın iş yapma konusun-
daki yetersizliğine biraz da yap-sat şirketle-
rine rant yapmak marifeti eklenmiştir. Bu ko-
nuda tüm kamuoyunu duyarlılığa davet
ederken, düşüncesizce atılan bu adımlara ses-

siz kalmayacağımızı vurgularız.”
(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,

Nisan 2019)

“Barış Manço Parkı yanında yer alan ve
okul yapılması için ayrılan arazi içine zararlı
etkisi bilinmesine rağmen elektrik trafosu ya-
pılması konusunda yetkililerden hiçbir res-
mi açıklama yapılmaması, olayın menfaat
ilişkisine dayalı olduğunu ispat ettiği gibi aynı
zamanda çocuklarımıza değer verilmediği-
ni de göstermektedir.

Konu ile ilgili Çevre Dairesi yetkililerin-
den ve “temiz siyaseti” ağzından düşürme-
yen İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’tan
resmi açıklama bekler, Eğitim Bakanlığı yet-
kililerini 23 Nisan törenlerinde çocuklara öv-
güler düzme yerine iş yapmaya davet ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Nisan 2019)

“Eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını
bilmesine rağmen göreve geldiği günden iti-
baren sadece “laf ve mazeret üreten” Eğitim
ve Kültür Bakanı Sn. Cemal Özyiğit, ders yılı
ortasında terfi sınavı yaptırarak okulları bir
aydan bu yana öğretmensiz bırakmaktan mut-
luluk duymaktadır.

Terfiler nedeni ile bir aydan beri öğret-
mensiz bırakılan Mormenekşe İlkokulu,
Çamlıbel Aysun İlkokulu, Yedikonuk İlk-
okulu, Akdoğan İlkokulu, Çatalköy İlkoku-
lu ve Haspolatİlkokulu’nda 3 Mayıs 2019
Cuma günü, 08:00-12:40 saatleri arasında
uyarı grevi yapılacaktır. Bir aydan beri Eği-
tim Bakanlığı’nın iş bilmezliği yüzünden öğ-
retmensiz bırakılan çocuklarımızın öğretmen
ihtiyacı karşılanana kadar grevlerimiz arta-
rak sürdürülecektir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,

Nisan 2019)

“Müdür ve müdür muavini atamalarından
doğan öğretmen eksikliği nedeniyle, 3 Ma-
yıs Cuma günü gerçekleştirileceğini açıkla-
dığımız grevi, Bakanlık tarafından geçici öğ-
retmen görevlendirmesi başlamış olduğun-
dan dolayı, iyi niyet göstergesi olarak askı-
ya almış bulunmaktayız.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Nisan 2019)

“Hükümet, Eğitim ile İlgili Vaatlerinde Sı-
nıfta Kalmıştır.

Dörtlü koalisyon, görevde kaldığı 15 ay-
lık sürede hükümet programına yazdığı he-
deflerinin çok gerisinde kalmıştır. Sendika-
mız seçim öncesi siyasi partilerin eğitim ma-
nifestolarını değerlendirdiği gibi bugün de
sona eren dörtlü koalisyonun hükümet prog-
ramında yer alan eğitim ile ilgili hedefleri-
ni değerlendirmeyi bir görev bilmektedir.

Hiçbir ödevini yapmayan dörtlü koalisyon
ve Eğitim Bakanlığı hükümet ettikleri süre
sonunda oldukça kötü ve başarısız bir per-
formans ortaya koymuştur.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mayıs 2019)

“24 Mayıs, Kıbrıs tarihinde sendikacı,
gazeteci ve işçi önderi Fazıl Önder’in kat-
ledildiği kara bir gündür.

Fazıl Önder’in katledilmesi, Kıbrıs Türk
ve Kıbrıs Rum toplumlarını birbirinden ko-
parmak için uğraş veren ve emperyalist
güçler tarafından beslenenlerin ve faşist
güçlerin adada yarattıkları terörün bir sonu-
cudur.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mayıs 2019)

“Siyasi rehine olmaktan kurtulmak, Tür-
kiye’nin boyunduruğundan kurtulup, silah-
lardan, dikenli tellerden, askerden arınmış
özgür, bağımsız Kıbrıs’ta barış içinde yaşa-
mak ve uluslararası hukuğun, içine girmek
istiyorsak 26 Mayıs Pazar günü Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılıp oy verme-
miz şarttır. Atılan her oy, devam eden statüko
ve işgalin sonlanmasına, barışa, özgür ba-
ğımsız Kıbrıs’a ve toplumsal varlığımızın de-
vamına katkı koyacaktır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mayıs 2019)

“Yıllarca milliyetçilik üzerinden yapılan is-
tismara şimdi de dini istismar eklenmiştir.
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Kıbrıs Türk toplumunu asimile ederek, ada-
mızın Türkiye’ye entegrasyonunu hedefle-
yen bu anlayış, Kıbrıslı Türk toplumunu dön-
üştürmeyi ve din üzerinden iki toplumu
daha da ayrıştırmaya hedeflemiştir. 1955 yı-
lından beri yürütülmekte olan “İstirdat Pla-
nı” aynen uygulanmaktadır.

Bu gerçekler ışığında toplumu uyarmak ve
dayatmalara, dini istismara karşı çıkmak her
bireyin görevi olmalıdır. Kıbrıs Türk Öğ-
retmenler Sendikası olarak bu dayatma ve
baskıları uluslararası alana taşırken, din is-
tismarına alet olan Vakıflar İdaresi’ni de şid-
detle protesto ederiz.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Mayıs 2019)

“On dört aylık Eğitim Bakanlığı döne-
minde somut sorunlara çözüm bulamayıp,
2030 Eğitim Hedefleri’nden bahseden ve sa-
dece laf üreten Sn. Cemal Özyiğit hükü-
metten atılınca doğruları konuşmaya başla-
mıştır. 14 aylık hükümet döneminde suskun
bülbüle dönen, Türkiye’ye övgüler düzen Sn.
Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin
Türkiye Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi
yönündeki talebi reddettiklerini, bunun için
Türkiye Eğitim Bakanlığı’nın kendileri ile gö-
rüşmediğini açıklaması Kıbrıs Türk toplu-
munun iradesine yapılan saygısızlığı gizle-
me anlamı taşımaktadır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mayıs 2019)

“Kıbrıs Türk Toplumunun uluslararası
siyasi statü kazandığı Kıbrıs Cumhuriyeti te-
melinde bir mücadele vererek, Kıbrıs’ta çö-
züme ulaşma yerine “maceralar” peşinde ko-
şan Türkiye yetkilileri ile adadaki işbirlik-
çileri, diplomatik hatalarla bizleri yine sıcak
çatışma ile yüz yüze getirmişlerdir. Ayrılı-
ğı teşvik etmek için provokasyon amaçlı, ca-
milere bile bomba koymaya varan zihniye-
tin yarattığı toplumsal çatışmalar, Rum mil-
liyetçiliğini ve ırkçılığını teşvik etmiş ve kar-
şılıklı çatışmalara zemin oluşturmuştur.
1963 yılındaki toplumsal çatışmaların ardında
yapılan siyasi hatalar bizi bugünkü gergin or-
tama taşımıştır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2019)

“Çiçeği burnunda Maliye Bakanı Sn. Ol-
gun Amcaoğlu öğretmenlerin ders yılı ha-
zırlık ödeneklerinin kendilerine bağışlanarak
okul yapılmasını önermektedir.Sn Olgun
Amcaoğlu, bu gerçekleri gizleyerek, bizden

okul yapmak için “Ders Yılı Hazırlık Öde-
neklerimizi” talep etmektedir. Sn. Amca-
oğlu’na hatırlatırız ki, okulları da biz yapa-
caksak sizin hükümetinize ihtiyaç yoktur. Biz
iktidara ve Eğitim Bakanlığı’na talibiz. Der-
hal istifa edin, biz Eğitim Bakanlığı’nı alır
okul da yaparız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ağustos 2019)

“Sendikamız bakanlığın İlköğretim Dairesi
ile özveriyle çalışmış, öğretmen nakilleri, 12
Temmuz tarihinde imzalanmış ve Kamu
Hizmeti Komisyonu’na gönderilmiş olmasına
rağmen bürokrasi aşılamamış ve öğretmen-
liğe giriş sınavları, 14-15 Eylül tarihinde açık-
lanmıştır. Atamaların tamamlanması Ekim
ayını bulabileceğinden, önümüzdeki eğitim
yılında da okullarımızın öğretmen ve yöne-
tici eksiklikleriyle açılacağı görülmektedir.

Eğitim Bakanlığı’na ve Kamu Hizmeti Ko-
misyonu’na okulların eksiksiz açılmasıyla il-
gili gerekli önlemlerin bir an önce alınması
için çağrıda bulunuyoruz.”

(KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün
Kaçmaz, Ağustos 2019)

“Adanın kuzeyinin Türkiye’den emir alan
kukla bir yönetimle idare edildiğini bilen Sn.
Anastasiades’in bu önerisi Kıbrıs Cumhuri-
yeti vatandaşı Kıbrıslı Türklerin haklarını
Türkiye’ye teslim etmek demektir. Sn. Anas-
tasiades bilmelidir ki, Kıbrıs Cumhuriyeti,
Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyetidir. Kıbrıs
Türk toplumuna uluslararası statü kazandı-
ran Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızdan
asla vazgeçmeyeceğimiz gibi haklarımızın
Türkiye’ye veya başka ülkelere verilmesine
de iznimiz yoktur.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Ağus-

tos 2019)
“Yeni eğitim yılı 16 Eylül tarihinde baş-

layacak olmasına rağmen, okullarda gerek-
li temizlik görevlisi olmadığından dolayı,
okullarımız toz, toprak ve pislik içindedir.
Okulların temizlik işlerini özel şirketlere dev-
reden Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerin 16 Ey-
lül tarihinde başlatılacağını okullara bildir-
mektedir.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Ağustos
2019)

“Plansızlık, öngörüsüzlük ve vurdum-
duymazlık eğitim ve sağlık hakkına erişimi
zorlaştırmış, vatandaşlar arasında fırsat eşit-
sizliği yaratılmasına yol açmıştır.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mart
ayında nüfusla ilgili yaptığı açıklamada,
ülkedeki vatandaş sayısının 252 bin 497 ol-
duğunu, geçerli izinlilerin ise 121 bin 802 ol-
duğunu belirterek, ülkedeki toplam nüfusun
374 bin 299 olduğunu açıklamıştı. Bu ra-
kamlar inandırıcı değildir.

Kalabalık sınıflarda çalışan öğretmenlerin
yoğun stres altında olduğu, haşimoto ve daha
farklı mesleki hastalıklara yakalandığının ve
buna ek olarak tükenmişlik sendromu ile kar-
şı karşıya olduğunu önünüze gelen sağlık ku-
rulu raporlarından tespit edebildiniz mi?

Soruların çözümü için uluslararası norm-
lara, OECD veya AB standartları ile birlik-
te, eğitim şuralarında karara bağlanan öğrenci
sayılarına ( dört yaş 16, anasınıf 20, ilkokul
26) sahip çıkmamız ve nitelikli bir eğitim için
sınıf sayılarına yasal bir norm getirmeyi
KTÖS olarak öneriyoruz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2019)

“Annan Planı’ndaki Kıbrıslı Türklerin
%65 evet oyunu kullanarak “biz çözüm is-
teriz” diye propaganda yapmaya devam
eden Türkiye yetkilileri şimdi de “iki ayrı
devlet” tezini ortaya atmışlardır. “Vatan
bölünmez” diye hergün beyan veren TC yet-
kilileri Türkiye için bölünmeye karşı çıkar-
ken, iş bizim vatanımız Kıbrıs’a gelince ada-
mızı 1974’ten beri böldükleri yetmezmiş gibi
iki ayrı devlet diyerek kalıcı bölünme iste-
mektedirler.

Özellikle iki ayrı devlet söylemi ile orta-
ya çıkan TC Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Ça-
vuşoğlu bölünmeye bu kadar hevesli ise önce
kendi ülkesinden başlasın. Kıbrıs bölün-
meyecek kadar küçük, iki toplumun yaşa-
yacağı kadar büyüktür.”
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(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2019)

“Sendikamızın yıllardan beri tüm hükü-
metlere yaptığı uyarıların dikkate alınmaması
bir bir okullarımızın kapanmasını gündeme
getirmiş özellikle Lefke bölgesindeki bazı
okulların da kapanma tehlikesi ile karşı
karşıya kalmasına neden olmuştur.

Çocuklarımızın yaşantısında, ailelerinin de
cebinde travmalar yaratan kolej giriş sına-
vının yarattığı özel ders ve buna bağlı rant
paylaşımları, bazı okullarımızı dersaneye
dönüştürürken reklam yapan bu okullar sa-
yesinde okullar arasında kontrolsüz bir öğ-
renci akışına neden olunmaktadır. Bunun en
son örneği Gemikonağı Erdal Abit İlkoku-
lunda yaşanmaktadır.”

(KTÖS Basın Yayın Ve Propaganda Se-
kreteri Uğur Erilen, Eylül 2019)

“Okullarımızın açılmasının üzerinden bir
ay süre geçmiş olmasına rağmen, öğretmen
eksiklikleri devam etmektedir. Bunun ya-
nında emeklilik, nüfus artışı ve son yapılan
atamalardan sonra müdür ve müdür muavi-
ni ihtiyaçları da ortaya çıkmıştır. Nakiller be-
lirlenen tarihten önce bitirilmiş olmasına rağ-
men hantal ve aksak işleyen bürokrasiden
kaynaklı atamalar geç yapılmış, eğitim-öğ-
retim maalesef bu durumdan ötürü zarar
görmüştür. Yeni atamalar geçtiğimiz hafta-
larda geç de olsa tamamlanmış olmasına kar-
şın, ülkemiz nüfusunu kontrol altında tuta-
madığımızdan ve okulların açılmasından
sonra öğrenci kayıtlarında artış olmasından
ötürü yeni sorunlar ve ihtiyaçlar baş göster-
miştir. Eksik öğretmeni olan okulların bir bö-
lümüne öğretmen verilmiş olmasına rağmen,
bazı okullarımız halen eksik öğretmenle
eğitim-öğretime devam etmek zorunda bı-
rakılmaktadır.”

(KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün
Kaçmaz, Eylül 2019)

“Aylardan beri okulların açılması için
verdiğimiz emekler, sorumsuz UBP-HP Hü-
kümeti tarafından boşa çıkarılmıştır. Toplum
sağlığını koruma, çocuklarımızın ve öğret-
menlerimizin “kobay” olarak kullanılması-
nı engellemek, UBP-HP Hükümeti’nin ya-
lanlarını ortaya çıkarma adına 9 Eylül Çar-
şamba gününden başlamak üzere 08:00-
09:20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2.
sınıfların olduğu okullarda uyarı grevinde ola-
cağımızı, verilen ek görevleri almayacağı-

mızı, öğretmenlerimizin velilerimizle oluş-
turdukları iletişim ağı aracılığı ile öğrenci-
lerimize eğitim adına her türlü katkıyı koy-
maya devam edeceğimizi, yasadışı alınan bu
kararı yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna du-
yururuz.

Bununla birlikte tüm halkımızın çocukla-
rını okula göndermeyerek gösterdiği direnişi
destekleyip teşekkür ederken, salgın hasta-
lığın geldiği boyut nedeni ile bugüne kadar
yaptıkları gibi kendilerini ve ailelerini ko-
rumaya, çocuklarını okula göndermeyip
evde güvenli ortamda tutmaya devam ettir-
melerini rica ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2019)

“UBP-HP Hükümeti yanlış kararları dü-
zeltme yerine, aylardan beri okulları açmak
için ortaya koyduğumuz tüm hazırlıkları boşa
çıkaran yasadışı bir kararla okul öncesi, 1. ve
2. sınıf öğrencilerin yeterli hazırlıklar ta-
mamlanmadan vakaların kontrolden çıktığı
bu dönemde okullara gönderilmesi adımını
atmıştır. Özel okul patronlarını memnun
etmeye yönelik bu girişimde devlet okulla-
rında çalışan öğretmenlerle, öğrenciler “ko-
bay” olarak görülmüşlerdir.

Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dışında aldığı
bu yanlış karar öğretmenlerimizin grevi ve
velilerimizin kararlı karşı çıkışı ile önlen-
miştir. Bu konuda toplumsal mücadele adı-
na eyleme destek veren ve greve katılan tüm
öğretmen ve velilerimize teşekkür eder,
grevi kaldırdığımızı ilan ederiz.

Bilinmelidir ki, “öğretmen öğretir.” Top-
lumun sağlığını tehlikeye atan, yasalara uy-
mayan Eğitim Bakanı başta olmak üzere Ba-
kanlar Kurulu hakkında hukuki mücadele ya-
rından itibaren başlatılacaktır. Bununla be-

raber seçim kaygısıyla hareket edip, menfaat
çetelerine hizmet etmeyi topluma hizmet et-
meye tercih eden, Ankara’nın kuklası UBP-
HP Hükümeti’ni başımızdan atmak için her
türlü eylemi yapmaktan geri durmayacağız.
UBP-HP Hükümeti toplumun sağlığına za-
rarlıdır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2019)

“Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasında pro-
vokasyon maksatlı cami bile bombalayan,
masum insanları katleden, kutsal mekanla-
ra zarar veren, bayrak çalan zihniyet, bugün
ELAM isimli Rum faşistlerinin kişiliğinde
tekrar hortlamıştır.

Geçmişte Türk faşistleri ile dayanışma için-
de yürütülen provokatif eylemler bugün de
aynı ortaklaşma ile devam etmektedir. Gü-
neyde Rum faşistlerinin yaptığı provokas-
yonlar Türk faşistlerini ayağa kaldırmakta,
Türk faşistlerinin yaptıkları da Rum faşist-
leri tarafından tepki konarak ülkede toplumsal
güvensizlik yaratılmaktadır. Toplumsal ça-
tışmaların yaratılmasında en önemli rol Kıb-
rıs’ta milliyetine bakılmaksızın faşistlerin
uyum içindeki dayanışmasını gösterebiliriz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Kasım 2019)

“Dev-İş’e bağlı Petrol-İş’in Toplu İş Söz-
leşmesi’ndeki görüşmelerin çıkmaza girdi-
ğinden dolayı başlatmış olduğu grev bugün
itibarı ile 6.gününe girmiştir.

Çalışan tüm kesimlerin insani koşullarda
hayatlarını sürdürebilmeleri için maaş ve ça-
lışma koşullarına ihtiyacı vardır. Bu koşul-
ların hayat bulması örgütlü ve sendikal mü-
cadele ile mümkündür. Sermaye ve iş çev-
relerinin çalışanlara reva gördükleri karın tok-
luğu ve kölelik düzenidir. Buna bağlı olarak
işveren kesimi alınacak yeni personelin top-
lu iş sözleşmesi kurallarının dışında düşük
maaşla istihdam edilmelerini istemektedir-
ler.

KTÖS olarak Dev-İş’e bağlı Petrol-İş’in
grevini selamlar ve dayanışmamızı belirtiriz.”

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Kasım 2019)

“‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ eğitimci-
ler olarak bizlere yoksulluk, çocuk refahı, ço-
cuk hakları ve çocuk koruma gibi önemli ko-
nuları öğrencilerimizle paylaşmak adına
önemli bir platform sağlar. Çocuk olarak hak-
larının olduğunu, kendisi gibi diğer çocuk-
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ların da haklarının olduğunu, dünyamızda
bazı çocukların daha savunmasız olduğuna
ek olarak diğer çocuklara yardımcı olma ve
kendi sahip oldukları hakları takdir etmele-
rine yönelik eğitsel uygulamalar bu günü fır-
sat bilerek çocuklarla gerçekleştirilmelidir.
Bu bağlamda Kıbrıs Türk Öğretmenler Sen-
dikasının hazırlamış olduğu çocuk hakları ile
ilgili ek ders planı ve çocuk hakları sözleş-
mesi posteri, böyle bir uygulama için temel
alınabilir.

Çocuklarımızın adil, eşit ve güvenli bir çev-
rede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nite-
likli eğitim hakkına kavuşabilmeleri için;
daha güzel günler görebilmeleri için çalış-
maya, bu yönde politikalar üretmeye devam
edeceğiz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Kasım 2019)

“KTÖS, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
sinin ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarına say-
gılı olup, her türlü yapıcı ve demokratik il-
keleri aşmayan eleştiriye açıktır. KTÖS,
eleştiriyi bir hak olarak görür, bireysel ve ko-
lektif eleştirilere saygı duyar ve de her eleş-
tirinin haklılık payı olma ihtimaline karşın
sonuna kadar dinlenilmesi gerektiğini sa-
vunur. KTÖS için ifade özgürlüğünün sını-
rı nefret söylemidir.

İş bu halde yürütülen linç kampanyaları kişi
ve kurumların İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nde belirtilen insan hakları ve temel
özgürlüklerini tehdit edecek noktaya ulaş-
mıştır. Söz konusu odaklara cevabımız kork-
muyoruz şeklinde olacaktır.

Bu yöndeki mücadelemizi sürdürmeye, asi-
milasyon politikalarına direnmeye ve ulus-
lararası hukuk nezdinde mücadele etmeye de-
vam edeceğiz.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Kasım 2019)

“Genç yaşta yitirdiğimiz öğretmen, mü-
cadeleci üyemiz Erdal Abit’in anısını ya-
şatmak amacıyla ilkokul öğrencilerinin ka-
tılacağı bir anı koşusu Kıbrıs Türk Öğret-
menler Sendikası tarafından düzenlenecek-
tir.

Koşu güzergahıGemikonağı Erdal Abit İlk-
okulu yakınlarında başlayıp, bitiş noktası okul
park alanında olacak şekilde ve kızlarda 800
metre, erkeklerde 1000 metre olarak plan-
lanmaktadır.

Koşumuz, 10 Aralık Salı sabah 09.30’da
Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nda belir-

lenen güzergahta gerçekleşecektir.”
(KTÖS Basın Yayın Propaganda Se-

kreteri Uğur Erilen, Aralık 2019)

“KTÖS, Arif Hasan Tahsin’i Anma Et-
kinliği düzenlendi.

Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Müca-
delesinin önde gelen isimlerinden Arif Ha-
san Tahsin’i, ölümünün 7. Yıl dönümünde
etkinliklerle anıldı.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Aralık 2019)

“CransMontana zirvesi sonrası kesintiye
uğrayan Kıbrıs Sorunu’nun çözümü ile ilgili
süreçte dün itibarı ile olumlu gelişmeler ya-
şanmıştır.

Dünkü görüşme süreci Kıbrıslıların kararlı
olmaları halinde çözümle ilgili adım atıl-
masının önünde hiçbir gücün engel olama-
yacağını göstermektedir. İki liderin antlaş-
masının önemi bir kez daha ortaya çıktığı
gibi, görüşme süreçlerine engel çıkaran dış
güçler ile statükodan beslenen yerli işbir-
likçilerine de iyi bir yanıt verilmiştir.

Eğitimin, barışın altyapısını oluşturmada,
barış kültürünün sağlanmasında önemli bir
yere sahip olduğunu hatırlatarak, eğitim ile
ilgili somut adımlar atmalarını talep ederken,
sadece güven yaratıcı önlemlerle değil, so-
runun kalıcı çözümünü getirecek adımlara yö-
nelmeleri çağrımızı tekrarlıyoruz. Lider ol-
mak, insiyatif alarak, Kıbrıs’ın çıkarlarını öne
çıkararak ülkemize çözümü ve barışı getir-
meyi gerektirir.”

(KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Basın-
Sen Başkanı Ali Kişmir, KTÖS Genel Se-
kreteri Şener Elcil, Şubat 2019)

“Okulların açılmasına çok kısa bir süre kal-
mış olmasına rağmen UBP-HP hükümetinin

ve eğitim bakanlığının eğitimle ilgili hiçbir
gailesinin olmadığına, tek dertlerinin tali-
matları yerine getirmek olduğuna açık ve net
bir şekilde tanık olmaktayız.

Eğitim sağlık gibi kamusal hizmetleri
gözden çıkaran, bunlara yatırım yapmayarak
özele peşkeş çekmeyi hedefleyen, toplum
mühendisliğine çanak tutarak eğitim yoluy-
la dinci, gerici, şöven, cinsiyetçi bireyler ve
toplum yapısı oluşturulmasına, kurumları-
mızın tahakküm altına alınarak üst yönetim
tarafından yönetilmesine koltuk uğruna ses
çıkarmayanlar, düzenden nemalanan omur-
gasızlar;biliniz ki sendikalarımız sizinle ve
sizi yönetenlerle mücadeleyi sonuna kadar
sürdürecektir.”

(KTOEÖS Selma Eylem, KTÖS Genel
Sekreteri Şener Elcil, Ağustos 2019)

“16 Mayıs 2019 tarihi hem ülke demok-
rasimiz hem de ifade ve basın özgürlüğü adı-
na dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatı ile 22 Ocak tarihinde linç
edilmek istenen Afrika Gazetesi çalışanlarına
yönelik susturma operasyonu bizzat Türki-
ye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ta-
rafından yargıya taşınmış ve gazetede ya-
yınlanan bir kolaj yüzünden Afrika Gazete-
si Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile
Gazete Direktörü Ali Osman Tabak’ın mah-
kumiyeti istenmiştir. Bu talep ve isteğin en
net örneği ise Türkiyeli yetkililerin ülke-
mizdeki yargıya müdahale olarak kabul edi-
lecek olan “Bu davayı yakından takip ede-
ceğiz ve mahkum olmaları için gereğini ya-
pacağız” açıklamasıdır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Mayıs
2019)

“İki toplum Lideri Mustafa Akıncı ve
NikosAnastasiadies’e ve BM Genel Sekre-
teri AntonioGuterres’e mesaj;

Çözüm-Yeniden Birleşme-Barış
Lefkoşa ara bölgede 8 Ağustos 2019’da bi-

raraya gelen Sivil Toplum’dan Ortak Dek-
larasyon

Bir kez daha burada Lefkoşa’daki Ara Böl-
ge’de bir araya gelen Kıbrıslı Rumlar, Kıb-
rıslı Türkler ve de Kıbrıs’ta yaşayan diğer
toplumların üyeleri olarak bizler, Crans-
Montana Uluslararası Konferansı'ndan bu
yana müzakere sürecindeki mevcut çıkmaz
konusunda ve de bunu takip eden süreçte, do-
ğal gazın çıkarılması ile ilgili ülkeler arasında
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tırmanan gerilimden dolayı derin endişe du-
yuyoruz. Son 2 yılda hiçbir ilerlemenin
sağlanamaması, bölünmeyi derinleştirme
ve çatışmayı tırmandırma tehdidiyle bizi kar-
şı karşıya getirirken, doğal gazın çıkarılma-
sı süreci ve Mağusa kenti ile ilgili olarak yeni
bir ‘oldubitti’yi de beraberinde getirmekte-
dir.

CransMontana'da tarafların kalıcı bir Çö-
züm için stratejik bir Anlaşma hedefine
doğru son turu da tamamlayacak bir konumda
olmalarına rağmen, Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreteri tarafından önerilen Çerçeveyi,
çözüme dönüştürecek şekilde kullanma ko-
nusunda başarısız olmaları, bizlerde ciddi bir
hayal kırıklığı ve kaygı yaratmıştır. Ne ya-
zık ki, son iki yıl hiçbir ilerleme olmadan, za-
manı ve enerjiyi boşa tüketerek geçmiş ve bu
süre Kıbrıs’ın insanlarının inançlarını boşa
çıkarmıştır.

Toplum liderleri Akıncı ve Anastasia-
des’in 9 Ağustos Cuma günü yapacağı gö-
rüşme öncesinde, Kıbrıs’ta yaşayan top-
lumların insanları olarak bugün burada, ara
bölgede biraraya geldik.

(Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış
İnisiyatifi, Ağustos 2019)

“Hidrokarbon konusundaki çatışmanın
tehlikeli şekilde tırmanması

İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe da-
yalı federasyona bağlı kalmamızın gerekli-
liğini gösteriyor.

Hidrokarbon konusunun, olumlu beklen-
tilerle devam eden bir müzakere süreci ol-
madan, vahim sonuçları olacak bir çatışma-
nın artmasına yol açacağına dair uyarılarımızı
daha önce de tekrarlamıştık. Bu uyarılara rağ-
men, müzakere sürecini yeniden düzenleme
çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış ve Kıb-
rıs şimdi, 1974'ten bu yana yaşanan en kötü
krizle karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanın-
da perde arakasında İki Toplumlu, İki Böl-
geli Siyasi eşitliğe dayalı Federasyona alte-
natif önerilerin tartışıldığı iddia edilmekte-
dir.

Bu tür tartışmalar Kıbrıs sorununun çö-
zümünün temelini baltalamaktadır: müza-
kerelerin temelinin şeffaf olması, her iki top-
lum liderinin tam katılımının sağlanması ve
BM sürecinin rayından çıkmaması gerekti-
ği yinelenmelidir. Perde arkasında yapılan
müzakereler kabul edilebilir değildir.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik
Kıbrıs, mevcut gelişmelerin ardında gizlenen
tehlikelerin ve barış ve uzun vadeli istikra-

ra yönelik tehdidin farkında olarak açıkça be-
lirtmektedir:

Biz sivil toplum olarak adada barışı sa-
vunmaya ve ülkemizin yeniden birleşmesi
için mücadele etmeye kararlıyız. Mevcut du-
rumu gözden geçirmek ve eylemlerimizi bu
yönde planlamak için 25 Haziran 2019'da bir
genel toplantıda buluşacağız.”

(Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İni-
siyatifi, Haziran 2019)

“Kıbrıs cumhuriyeti vatandaşlığı sorunla-
rı ile ilgili olarak KTÖS ve KTOEÖS’ün or-
tak yürüttüğü mücadelede çok ağır da olsa
bazı gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler-
den bir tanesi de “geç doğum kayıt ücreti”
ile ilgilidir.

Bilindiği üzere doğan çocukların kaydı için
(zamanında) Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 15 gün
içinde müracaat etmeyenlerden 150 EURO
geç kayıt harcı alınmaktaydı. Konudan muz-
darip olan Sn. Serdar Atai, Kıbrıs Cumhu-
riyeti Ombudsman’ınayazılı şikayette bu-
lunmuş ve 35/24 nolu Mart 2017 tarihli on
sayfalık olumlu görüş almıştır. Bu görüş üze-
rine girişimlerine devam eden Sn. Serdar
Atai’nin bu mağduriyeti bizim de verdiğimiz
siyasi destekle Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinde
bulunan siyasi partileri harekete geçirmiştir.
Mecliste yapılan yasal değişlikle çocuğun do-
ğumundan itibaren 15 gün içinde kaydının
yapılmaması durumunda alınan 150 Eu-
ro’luk geç kayıt harcı, 30 Euro’ya düşü-
rülmüştür. Bu kazanımın yanında yeni doğan
çocuğu Kayıt Dairesi’ne gösterme zorunlu-
luğu da kaldırılmıştır.

Bu önemli gelişme geç kayıt harcı yü-
zünden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne müracaat
edememiş önemli sayıdaki Kıbrıslı Türk’ün
önünü açmıştır. Bu çerçevede, toplumsal bir

kazanım için mücadeleyi sonuna kadar gö-
türen Sn. Serdar Atai’ye teşekkür eder, geç
kayıt harcının yüksekliği nedeni ile başvu-
ru yapamayan vatandaşlarımıza kayıt için
başvurmaları çağrısını yaparız.”

(KTOEÖS Başkanı Sekreteri Selma
Eylem, KTÖS Genel Sekreteri Şener El-
cil, Haziran 2019)

“Ülkemize sistematik nüfus aktarımına de-
vam edilirken yaratılan öğretmen, doktor,
okul, hastane ihtiyacı karşılanmamakta, hal-
kın aldığı kamusal hizmetler aksatılmakta, sa-
dece emekli olanların sayısı kadar bu alan-
lara istihdam yapılacağı dayatmasına boyun
eğilirken 152 imam veya müezzin münhali
ilan edilmektedir.

Bilinmelidir ki, çocuklarımıza 40 kişilik sı-
nıfları, binlerce işsiz öğretmene ve gencimize
işsizliği, hastalarımıza doktoru, hemşiresiz,
ilaçsız hastaneleri, altyapısız trafikte halkı-
mıza ölümü layık gören, fakat AKP’den al-
dığı talimatlarla ülkemizi tarikat yuvası ve
gericilik merkezi haline getiren “dindar ve
kindar nesiller yetiştirmeyi hedefleyenlerin
maşası olan UBP-HP hükümetine eylemlerle
yanıt vereceğiz.”

(KTOEÖS Başkanı Selma Eylem,
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Eylül
2019)

“Eğitim Bütçesi son beş yılın en düşük ora-
nına sahiptir. 2013 yılında 14,2; 2015 yılın-
da 13,8; 2018 yılında 12,6 olan eğitim büt-
çesi 2019/2020 yılı için 11,55 öngörülülm-
üştür. 2015 yılında 170 milyon Euro (524
milyon TL) olan bütçe, 2020 yılında 157 mil-
yon Euro (1 milyar TL) olarak öngörülm-
üştür. 2015 yılına kıyasla eğitim bütçesinde
döviz bazında % 7’lik bir gerileme göze çarp-
maktadır.

Mahalli kaynaklardan eğitim için yatırım
kaynağı ayrılmaması ve Türkiye’nin bütçe-
ye yapacağı borç/hibe takviyesine göre va-
ziyet alınması ciddi bir belirsizlik oluştur-
maktadır.”

Kıbrıs’ın kuzeyinde kamusal eğitimde
(ilkokul seviyesinden lise son kademeye ka-
dar) öğrenci başına düşen ortalama harcama
13,690 TL [2,437 Dolar/2,924 Dolar (PP)].
(2)

Bu ortalama ile Kuzey Kıbrıs en düşük or-
talamalara sahip olan Brezilya, Kolombiya,
Meksika ve Türkiye gibi ülkeler sıralama-
sında yer almaktadır.

Son söz
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Eğitimin en önemli paydaşı olan sendika-
larımız yasa gereği her yıl mali protokole çağ-
rılması gerekmektedir. Eğitim-öğretim ihti-
yaçları temel alınarak ve tartışılarak bütçe ha-
zırlanması gerekirken protokol masası hü-
kümetçe berhava edilmekte, yasaya aykırı
davranılmaktadır.

UBP-HP Hükümetinin yetkili sendikala-
ra derhal mali protokol çağrısı yapması ve ya-
sayı yerine getirmesi çağrısında bulunuyo-
ruz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı,
Kasım 2019)

“ ‘Kadına Yönelik Şiddet’ toplumlar tari-
hi boyunca hiç eksik olmadı. Avrupa’daki cadı
avları ve savaşlar sürerken kitlesel olarak ka-
dınlara tecavüz edilmesi gibi dönemler olup,
kadına yönelik şiddetin en çok arttığı dönemler
olmuştur. Kapitalist sömürünün, sosyal ada-
letsizliğin, güvencesizliğin, hak gasplarının,
dini dayatmaların ve faşizmin koşullarının sür-
düğü ortamda kadına yönelik şiddet de ala-
bildiğine artmıştır.

Bizler biliyoruz ki, kadına şiddetin gerisinde
ataerkil kültür ve politikalar, güç ve iktidar iliş-
kileri ile iç içe bulunmaktadır. Cinsiyet eşit-
sizliği ve kadına yönelik şiddet toplumdaki
sosyal eşitsizliklerden, sınıf sömürüsünden,
milliyetçilikten, ırkçılıktan, yabancı düş-
manlığından, homofobiden, militarizmden,
dinden beslenir ve onları besler.

Devletin, kamusal alanda, özel sektörde,
gece kulüplerinde, ev işlerinde, bakıcı konu-
munda, part time çalışan kadınların uğradığı
sömürü ve şiddeti daha ne kadar görmezden
geleceğini buradan sormak istiyoruz. Şidde-
tin sadece caydırıcı cezalarla ve yasalarla ön-
lenemeyeceğinin farkındayız. Bu anlamda in-
san odaklı, hak odaklı bir eğitim anlayışının
eğitim programlarına ve hayatın içerisinde yer-
leştirilmesi adına çalışma yapmaya hazırız.
Emekçilerin ve halkların yaşadıkları toprak-
lardan sürüldükleri, derelerin, deniz kıyıları-
nın, tarım arazilerinin kar amacı ile parsel-
lendiği günümüzde kürtajı bile tartışamayan,
sığınma evlerini, Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği Dairesi’ni hayata geçiremeyen, muhalefet
ve iktidar milletvekillerine ve özellikle 9 ka-
dın milletvekilimize buradan bir kez daha so-
rumluluklarını hatırlatırız.

KTÖS ve KTOEÖS olarak eğitim sistemi
içerisindeki her türlü “şiddete karşı” proje-
de yer almaya hazır olduğumuzu eşit, özgür,
laik ve demokratik bir ülkede barış ve hu-

zur içinde yaşam hakkımızı savunarak mü-
cadele edeceğimizi tüm kamuoyuna duyu-
ruruz.”

(KTÖS-KTOEÖS, Kasım 2019)

“Kıbrıs Türk toplumunun var olma mü-
cadelesinde en önde sorumluluk taşıyan
öğretmenlerimiz ve onların öncü örgütleri
sendikalarımızın işbirlikçi ganimetçilere
karşı ortaya koydukları duruş ve varoluş mü-
cadelesi, hak yemeye alışmış UBP Maliye
Bakanı’nı rahatsız etmiş olacak ki öğretmene
ve haklarına saldırmaya devam etmektedir.
Öğretmenlerin yasal haklarını toplum önün-
de tartışma ve itibarsızlaştırma hedefiyle
açıklamalar yapan sayın bakanı şiddetle
kınıyoruz.”

(KTÖS Genel Sekreteri, KTOEÖS Baş-
kanı Selma Eylem, Ekim 2019)

“Araştırmacı, gazeteci Sn. Sevgül Ulu-
dağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülüne aday gös-
terilmiş olmasını heyecan ve mutlulukla se-
lamlarız.

18 yıldan bu yana Kıbrıs’ta kayıp insan-
ların bulunması için gömü yerlerinin bu-
lunmasına, acılı öyküleri kaleme alıp top-
lumlar tarafından bilinip, öğrenilmesi için
büyük ölçüde katkı koyan gazeteci Sevgül’ü
“Özgür Basın ve Barış Gazeteciliği “ ko-
nusunda rol model kabul ediyoruz.”

(KTOEÖS Başkanı Selma Eylem-
KTÖS Emel Tel, Mart 2019)

“İki toplum liderlerinin Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri ile 25 Kasım’da Ber-
lin’de gerçekleştirecekleri buluşma, Kıbrıs
sorununun çözüm sürecinin yeniden baş-
laması için önemli bir fırsat oluşturmakta-
dır. Bu nedenle de Kıbrıs’ın geleceği açı-

sından çok önemlidir.
CransMontana’da görüşmelerin kesinti-

ye uğramasından sonra Kıbrıs sorunu kısır
bir durgunluk içerisine girmiş ve bu durum
adanın taksiminin kesinleşmesi açısından
önemli tehlikeler yaratmaktadır.

Müzakerenin bu kritik anında mantığın,
yeniden birleşmenin, barışın ve umudun se-
sinin net ve güçlü bir şekilde duyulması için
herkesi iki toplumlu kitlesel etkinliğe ka-
tılmaya çağırıyoruz.”

(KTÖS ortak açıklama, Ekim 2019)

“Demokratik Vatandaşlık, Toplumsal
Değerler Ve Kapsayıcı Eğitimi

KTÖS ve KTOEÖS ve DAÜ-SEN, ETU-
CE’nin 14-15 Kasım tarihlerinde Varşo-
va’da düzenlediği “Demokratik vatandaş-
lık, toplumsal değerler ve bütünleştirici
eğitim” projesinin kapanış konferansına
katıldı.

Kapanış konferansının yapıldığı Varşo-
va’dan önce İtalya, Fransa ve Almanya’da
çalıştay gerçekleştirildi.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş-
DAÜSEN Yeşim Dede-KTOEÖS Ömer
Akkanat, Kasım 2019)

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ola-
rak ‘Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim
Yasasının’ hayat bulması, özel gereksi-
nimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için
tüm paydaşları birlikte çalışmaya, engelsiz
bir toplumsal yaşam mücadelesine ortak ol-
maya davet ederiz.

Bu anlamda taleplerimizi dile getirmek,
engelsiz bir ülke için duyarlılık yaratmak ve
özel gereksinimli bireylerin eşit haklara eri-
şimi konusunda farkındalık oluşturmak
amacıyla politikalar üretmeye devam ede-
ceğiz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Aralık 2019)

“Devlete ait vakıf üniversitesi olan
DAÜ’ye partizanlık bulaştırmanın yarattı-
ğı ekonomik yıkımı yakın geçmişte olduğu
gibi yine emekçiler ve akademisyenler
ödeyecektir. Yandaşlara istihdam sağla-
yarak ve ayrıcalıklar yaratarak oy avcılığı
yapılmasına asla iznimiz yoktur. Bu çer-
çevede UBP-HP hükümetini uyarır, DAÜ
Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu yasalara say-
gılı olmaya davet ederiz. DAÜ UBP’nin çift-
liği değildir.)

(Sendikal Platform, Kasım 2019)
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“KTÖS ve KTOEÖS Olarak Eğitim Ba-
kanlığına Soruyoruz:

1.Hala Sultan İlahiyat Kolejinin tanıtım vi-
deosu sosyal medyada dolaşmakta. Bu okul
bakanlığa bağlı bir devlet okulu değil midir?
Yoksa özel okul mudur? Sahibi kimdir? Ol-
dukça profesyonel bir çekimle hazırlanan vi-
deoyu kim finanse etmiştir? Bu okulun okul
aile birliği, ev ev, kapı kapı dolaşarak aile-
lerle görüşmekte parasız eğitim, ulaşım,
beslenme ve yurt önerisiyle öğrenci kaydı için
çalışmalar yapmakta, bu çalışmalar sonucu
sınavsız alınan imam hatip alanına öğrenci
kayıt sayısının artmasıyla mesaryada bir
ortaokulumuzun öğrenci sayısı azalmakta
önümüzdeki yıllarda kapatılma riskiyle kar-
şı karşıya kalmaktadır. Özel okul gibi yapı-
lan bu çalışmaları bakanlık görmezden mi
gelmektedir? Öğrencilerin ulaşım, beslenme
ve barınmasını kim ya da kimler finanse et-
mektedir? Bakanlık Hala Sultan İlahiyat
Kolejinin 'kolej' bölümünde de imam hatip
alanında da ideolojik eğitimi talim terbiye dai-
resinin hazırladığı haftalık ders dağılım çi-
zelgeleriyle bizzat belirlemektedir. Bu eği-
tim anayasamıza milli eğitim yasamıza uy-
gun mudur? Bakanlığa bağlıymış gibi gö-
rünen ama bağımsız hareket eden bu okulun
kim olduğu belli ama örtülü yöneticilerini ba-
kanlık bilmiyor mu? Biliyorsa nasıl olur da
bu yasa dışılığa göz yumuyor ve hatta alet
oluyor ya da boyun eğiyor? Yoksa eğitim ba-
kanlığını vakıflar ve tarikatlar ele mi ge-
çirmiştir?

2.Virüs salgını nedeniyle dünyada birçok
ülkede uluslararası sınavlar dahi yapılmaz-
ken ülkemizde bakanlığın kolej sınavı ve di-
ğer merkezi sınavların yapılması kararı han-
gi pedagojik temele dayandırılarak, kimin-
le istişare ederek alınmış bir karardır? Yapılan
sınavda 19 Mayıs TMK’ya kayıtların son
günü kayıtların bitmesine bir saat kala ba-
kanlığın bir öğrencinin kaydının yapılması
için okula telefonla talimat vermesi, itiraz sü-
resi bittiği halde, kayıt listesinde olmadığı hal-
de bu talimatı vermesi, çocuğun optik oku-
yucuda okutulan kağıdında tam da geçmesi
için ihtiyaç puanı olan 9 soruda cevaplarının,
yanlışlarını iyi silemediği için çifte algılan-
ması ve böylelikle sınavı geçmesi ya da ge-
çirilmesi şaibeli değil midir? Yarım puanla
kayıt hakkı elde edemeyen çocuklara hak-
sızlık olmuyor mu?

3.Virüs salgını nedeniyle bu yıl diploma
törenlerinin açık alanlarda yapılması için ba-
kanlık okullarımıza genelge göndermiştir.
Buna rağmen özel okullardan biri bakanlı-
ğın bu genelgesine rağmen törenini kapalı
alanda yapmıştır. Özel okullar bakanlığa bağ-
lı okullar değil midir?

4.Bakanlıkta da görev alan ve şu anda bu
okulda görev yapan bir yetkili kamu hizmeti
komisyonunun yaptığı öğretmenlik sınavla-
rına girdi diye kendi öğretmenini işten atı-
yor, sözleşmesini uzatmıyor. Bakanlık ya da
devlet bu sömürü düzenine neden göz yu-
muyor? Neden genç öğretmenlerimizin suç
işlemiş gibi 'sosyal demokrat' geçinen yö-

neticilerin iki dudağı arasında geleceği ka-
rartılıyor, geçim derdine sokuluyor?

5.Nakiller tamamlanmış ihtiyaçlar belir-
lenmiş yetkiler alınarak kamu hizmeti ko-
misyonuna gönderilmiş olduğu halde neden
hala öğretmen münhalleri ilan edilmemiştir?
Öğretmen, müdür, muavin sınav ve atama-
ları yapılmayacak mı? Okullarımız yine ek-
sik kadrolarla mı açılacak? Bu hamle danı-
şıklı dövüş müdür? Seçimle bir ilgisi var mı-
dır?

Öğretmen sendikaları olarak çağdaş laik
eğitim, eşitlik ve adalet mücadelemize devam
edeceğiz.”

“KTOEÖS Başkanı Selma Eylem-
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Tem-
muz 2020)

“3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeni
ile adamızın kuzeyinde başta eğitim olmak
üzere engellilerin yaşadığı sorunları dile
getirmeyi bir görev bilmekteyiz.

Ülkemizde yaklaşık 300 özel öğretmeni ve
600 civarında rehber psikolojik danışman ol-
masına rağmen, istihdam yapılmayarak,
gençlerimiz işsizliğe mahkum edilirken, si-
yasi nedenlerden dolayı Türkiye’den rehber
psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni
getirilmekte, Euro maaş ödemesi ve çift ma-
aşla bu öğretmenler okullarımızda görev-
lendirilmektedir. Bu haksız çifte standart uy-
gulaması özel eğitim öğretmeni ve rehber psi-
kolojik danışmanlık alanında yetişmiş genç-
lerimizi işsizliğe ve göçe zorlamaktadır.

Türkiye’den gelen öğretmenlerin kadro ol-
mayan yerlere ve Eğitim Bakanlığı’na gö-
revlendirilmeleri ise tam bir yasadışılıktır.
Mağusa’da bulunan İrfan Nadir 18 yaş üstü
Engelli Rehabilitasyon Merkezi şu anda
kapalı olmasına rağmen, buraya bile öğret-
men görevlendirilmesi yapılması siyasetin ko-
kuştuğunu göstermektedir.

Engelsiz bir yaşam için sendikalarımız so-
runları dile getirmeye devam edecek ve en-
gelli vatandaşlarla ailelerinin yanında dura-
rak dayanışmayı ve mücadeleyi yükselte-
cektir.”

(KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel-
KTÖS Başkanı Emel Tel, Aralık 2020)

“İki öğretmen sendikasının girişimi ve ya-
zılı talebiyle 28 Temmuz 2020 tarihinde ger-

çekleşen müsteşar başkanlığındaki Teknik
Kurul’da oy birliği ile alınan kararlar, hiçbir
gerekçe ortaya konmadan sürekli değiş-
mekte, alınması gereken önlemler ise sürekli
ertelenmektedir.

İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal bir çev-
re içinde kendini geliştirir. Okullar toplumun
küçük bir modeli olup, öğrenciler bu çevre
içinde eğitim almalıdır.

Biz, ülkeye karantinasız girişlerin durdu-
rulmasını, salgına karşı gerekli sağlık ve gü-
venlik tedbirlerinin alınarak okulların açıl-
masını bir kez daha talep ediyoruz.

Her gün karar değiştiren UBP-HP Hükü-
meti’nin eğitimi ve çocuklarımızı seçime kur-
ban etmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

(KTOEÖS BaşkanıTahirGökçebel-
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Eylül
2020)

“Kolejlere giriş ile ilgili çoktan seçmeli sı-
navın ilk oturumu gerçekleşti. Çocukları ya-
rıştıran bu sistemin kazananı olmayacağı gibi,
bu sistem çocukları, öğrencileri ve okulları
başarılı/başarısız diye ayrıştırmaya devam
edecektir. Çocukların ilgi, yetenek, beceri ve
potansiyellerine göre değerlendirilip, yön-
lendirilmesi gerektiğini arzu ettiğimizi belirtir,
2020-2021 eğitim öğretim yılı için Eğitim Ba-
kanlığı’na bu yanlış uygulamadan vazgeç-
mesi için çağrımızı yineleriz.

Özetle “Güzel Sanatlar ve Kolej prog-
ramlarına 6.sınıftan itibaren başlanmasına de-
vam edilmelidir; kolejlerde sadece GCE,
IGCSE ve A-Level programları uygulan-
malıdır; ilkokul sonrasında kolejlere giriş ya-
nında ortaokullardaki farklı program kori-
dorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçiş-
lerle kolejlere girmede fırsat eşitliğinin ya-
ratılmalıdır; kolejlerin mevcut yapısının
güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmayan bu-
günkü kolejlere giriş sisteminin çağdaş an-
layışlara uygun bir şekilde kademeli olarak
değiştirilerek süreç temelli bir değerlendir-
me sistemi ile öğrencilerin ilgi, istek ve ye-
teneklerine göre yönlendirilmesinin sağlan-
malıdır; İlahiyat Koleji’nin programı değiş-
tirilmelidir.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Ocak 2020)

“Okul, hastane, yol ve halkın refahına yö-
nelik bütçeden para ayırmayan UBP-HP
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hükümeti, Ankara’dan aldıkları talimatla
Osmanlı’nın yaptığı gibi “işgalin bedelini”
Kıbrıslı Türklere ödetmeye yönelik yasal dü-
zenleme yapmak için harekete geçmiştir. An-
kara’dan para alma yalanıyla hükümet olan
UBP-HP, bırakın para almayı, askerin tüm
harcaması yanında şimdi de ganimetçile-
rinrantını halka ödetmeye yönelmiştir.

Haksız yere binlerce dönüm Rum mülkü-
nü ele geçirip, yağmalayan ganimetçiler ve
onlara destek olan Türkiye yetkilileri ser-
vetlerine servet katarken, işgalin bedeli de
bizden çıkarılmaya çalışılmaktadır. UBP-HP
hükümeti bu girişimi ile TC’ye ve ganimet-
çilere hizmet ettiğini bir kez daha göster-
miştir. Bu yağmanın bedelini ödeyecek bi-
rileri varsa o da garantörlük sorumluluğunun
arkasına saklanarak adamızın kuzeyini ko-
loni haline getiren Türkiye ile kandan, göz-
yaşından ve ganimetten beslenen yerli iş-
birlikçiler olmalıdır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Şubat 2020)

“Dönüştürme politikaları çerçevesinde
Haspolat’ta inşa edilen ve yasa dışılığı Yük-
sek İdare Mahkemesince de vurgulanan
Hala Sultan İlahiyat Koleji onlarca okul pa-
rasına mal edilmiş ve hem yapımında hem
de işleyişinde Eğitim Bakanlığı bertaraf
edilmiştir.

Buradan hükümet olduğunu iddia eden
UBP ve HP’ye, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve
ilgili tüm kurumlara çağrımızdır: Türki-
ye’yi tarikatlar, cemaatler, şeyhler ülkesi ha-
line getiren bir zihniyetin ülkemizdeki ben-
zer politikalarına karşı durmamak veya ses-
siz kalmak o zihniyete ortak olmaktır. Ve
Kıbrıs Türk toplumu eninde sonunda bunun
hesabını soracaktır.”

(KTÖS Basın, Yayın ve Propaganda Se-
kreteri Uğur Erilen, Şubat 2020)

“Yangın Yerinde Kabare” Oyunu Bu Kez
KTÖS için Sahnelendi

UBP-HP Hükümetinin kurulduğu gün-
lerde ilk icraatı, bir bürokratı marifetiyle
“Yangın Yerinde Kabare” oyununun devlet
tiyatrolarında sahnelenmesini engellemek ol-
muştur. Yangın Yerinde Kabare oyununu yö-
netecek olan Yaşar Ersoy ve ülkedeki tüm de-
mokratik güçler bu sansüre, sadece tiyatro-
ya ve sanata değil, özünde “düşünce ve ifa-
de özgürlüğüne” sürülmeye çalışılan bir
kara leke olduğu için karşı çıkmıştır. Oyu-
nun mutlaka oynanmasını sağlamak konu-

sunda ortak akıl oluşturulmuş, KTÖS ve Sen-
dikal Platform üyesi sendikalarla birlikte oyu-
nun sahnelenmesine destek verilmiştir.”

(KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekre-
teriMurat Dağman, Şubat 2020)

“Basınımıza dün yansıyan bir haberde
Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı’nın
yangın sonrası Sağlık Bakanlığı’na bir mil-
yon TL ve beş adet Ambulans bağışında bu-
lunduğu yer almıştır. Herhangi bir felaket
sonrası bağış kampanyaları yapmak ve top-
lumsal seferberlik ile sıkıntıları aşmak top-
lumsal dayanışmanın bir gereğidir. Fakat bu-
rada görülen olayın insancıl yönü olmasına
rağmen, Vakıflar İdaresi Yönetim Kuru-
lu’nun ihale açmadan, Devlet İhale Komis-
yonu’nun alımını iptal ettiği bir şirketin ge-
tirdiği ambulanslardan beşini satın alıp dev-
lete bağışlamasını dayanışma ile açıklamak
mümkün değildir. Vakıflar İdaresi başba-
kanlığa bağlı bir devlet kurumudur. Hiçbir
ihale açmadan milyonlarca liralık alım yap-
mak “temiz siyaset” diyenlerin sordukları so-
ruları akla getirmektedir. İhalesiz, şeffaf
olmayan, hesap vermekten kaçan bir anla-
yışın siyaseten ve kişisel menfaat sağladığı
ile ilgili iddiaları gündeme getirmekte yarar
görüyoruz.

“Temiz siyaset” diye yola çıkan Halkın
Partisi’nin UBP ile kurduğu ortaklık ihale-
siz işlerle bir kez daha kendini sorgulat-
maktadır. Yalanlarla hükümet olanların, fe-
laket üstünden siyasi menfaat sağlamak için
hastane yangınını bile kullanması rejimin
utancıdır. Konu ile ilgili Sayıştaylığı ve
Başsavcılığı derhal olayı araştırmaya davet
eder, Vakıflar İdaresi’nin parasını hesapsız
ve şaibeli bir şekilde kullanan yönetim ku-
rulunu derhal istifaya davet ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mart 2020)

“Kamuoyunda infial yaratan, Lefkoşa’da
bir lisede yaşanan çocuk istismarı konusun-
da tüm yetkililerin deliller karartılmadan, ob-
jektif ve şeffaf bir şekilde sorumluluk al-
masını talep ediyoruz. Yapılması gereken id-
diaların etkin ve hızlı bir şekilde soruştu-
rulması, fail veya faillerin yargılanması ve
yaşanan istismarda sorumluluğu olanların tü-
münün cezalandırılmasıdır.

KTÖS olarak 2 yıl önce yaptığımız çağ-
rımızı, bugün üzülerek yineleriz. Sendikamız
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde
ülkemizde bir çocuk koruma politikası oluş-
turulmasına ve bu politikanın oluşturulabil-
mesi için yeni yasal ve yönetsel düzenle-
melere katkı koymaya ve sorumluluk alma-
ya hazırdır.

Son yaşanan istismar konusunu yakından
takip ettiğimizi vurgular, konu ile ilgili ya-
kın gelecekte kamuoyunu bilgilendireceği-
mizi duyururuz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Mart 2020)

“Covid 19 salgını nedeni ile eğitime ara ve-
ren UBP-HP Hükümeti kaynak yaratıp, ge-
rekli sağlık önlemlerini alamadığı için okul-
ları tatil etmeyi uygun görmüştür.

Salgın süreci boyunca herhangi bir tedbir
ve hazırlık yapmayan Eğitim Bakanlığı ise
okul yöneticilerini salgının devam ettiği
dönemde yasaya aykırı olarak okullara ge-
tirtmeyi bir icraat olarak görmüş, sendika-
mızın öğrencilerin ders kayıpları gidermek-
le ilgili çalışmalarını polise şikayet etmeyi
de yöneticilik başarısı olarak görmüştür.
Eğitim Bakanlığı artık genelge ve yazılı bil-
dirilerle değil Facebook üzerinden veya te-
lefonla arayarak devlet ciddiyetini ortaya koy-
maktadır. Bu dönemde yayınlanan bazı ge-
nelgeler hem Bakanlar Kurulu kararlarına
hem de yürürlükteki mevzuata aykırıdır.”

Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantıda bu
gerçeği ifade etmemize rağmen yanlışta ıs-
rar edilmesi “ben yaparım olur” zihniyetinin
ürünüdür. Bu genelge eğitimden anlama-
yanların ve hukuk tanımayanların icraatı ola-
rak tarihe geçerken, tüm öğretmenlerimize
çocuklarımızın iki ay boyunca evde kalma-
larının getirdiği travmayı dikkate alarak ka-
naat notu kullanmalarını ve özgürlüklerinden
asla taviz vermemeleri gerektiği çağrısını ya-
pıyoruz.”
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(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mayıs 2020)

“Kıbrıs Cumhuriyeti Antlaşmalarında Kıb-
rıslı Türkler “toplum” olarak tanımlanmış-
lar ve “Kıbrıs Elen toplumu” ile siyasi eşit
olup, devlet üzerindeki egemenliği ortak pay-
laşmışlardır. Bugün içinde bulunulan du-
rumda Kıbrıs Türk toplumu Türkiye’nin ve
Kıbrıs Türk liderliğinin izlediği ayrılıkçı po-
litikalarla uluslararası hukukun dışına çıka-
rılarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynakla-
nan haklarını kullanmaktan mağdur edil-
mektedirler.

Garantör ülke Türkiye’nin de onay verdi-
ği 4 Mart 1964, 186 sayılı Birleşmiş Milletler
kararı ile Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında
oturan Kıbrıslı Rumların kuzeydeki hükümeti
değil sadece toplumun lideri olan kuzeyde-
ki cumhurbaşkanını muhatap almalarının te-
mel nedeni de uluslararası antlaşmalardır.
Doğru olan, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs
Cumhuriyeti antlaşmaları temelinde tüm
toplumsal haklarını talep etmektir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mayıs 2020)

“Salgın hastalık bahanesi ile geçişlere
kapatılan barikatların açılması gündeme
geldiğinde buna tepki gösteren, güneydeki fa-
şist ELAM partisi ile kuzeyde ayrılıkçılığı sa-
vunan faşist çevreler olmaktadır. Özellikle
kuzeydeki kukla hükümet ortaklarının bu ko-
nuyla ilgili tutumları ELAM ile örtüşmek-
tedir. Başbakan Sn. Ersin Tatar sorumlulu-
ğu sağlık bakanına yıkarken, hükümet orta-
ğı Sn. Kudret Özersay geçiş kapılarını aç-
mamak için “devlet olma” argümanınasa-
rılmaktadır. Bu tutum ile UBP-HP Hükümeti
ırkçılık, şovenizm ve faşizmin tüm özellik-
lerini gösterdiği gibi taksimci, ayrılıkçı ol-
duğunu da itiraf etmektedir. Güney Kıbrıs’tan
salgın için gelen ilaç ve yardımlarla ilgili ta-
kınılan tutum da aynı anlayışın ürünüdür.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2020)

“Eğitim Bakanlığı ile iki defa “Akademik
Çalışma Takvimi” toplantısı yapmamıza
rağmen okulların yeni normal, kısmi pandemi
ve tam pandemi süreçlerinde nasıl organize
olacağı ile ilgili bilimsel bir veri tarafımıza
sunulmamıştır.”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası okul-
ların yeniden güvenli bir şekilde nasıl açı-
lacağı ile ilgili öğretmenlere eğitim düzen-

lemiş, bilimsel bir araştırma çalışması yü-
rütmüş ve “COVID-19 Sonrası Okulların
Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber” ha-
zırlamıştır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Temmuz 2020)

“Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altı-
na alan Covid-19 salgını her geçen gün et-
kisini artırmaktadır. Salgının insan sağlığı-
nı etkilemesi yanında, ülkelerin ekonomile-
ri de olumsuz olarak etkilenmiş ve bununla
birlikte büyük ekonomik daralmaları bera-
berinde getirmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyindeki
ekonomik döngünün hizmet sektörü teme-
linde turizm ve üniversitelere bağlı olma-
sından dolayı büyük sıkıntılar yaşanmakta-
dır. Bu sıkıntıların aşılmasında hükümet
edenler çare üretemezken, ülkenin var olan
kıt kaynaklarını seçim uğruna, akraba ve ya-
kınlarına sağlamış oldukları usulsüz kredi ve
işe alımlarla sürdürmektedirler. UBP- HP hü-
kümeti aşağıdaki sorulara toplumu aydın-
latma adına cevap vermelidir;

1-Temiz siyaset ile yola çıkan hükümetin
küçük ortağı olan HP’nin Kalkınma Banka-
sı’na atadığı yönetim kurulu üyesi birinci de-
recede yakın akrabasına usule uygun olma-
yan kredi verdi mi?2-Hükümetin büyük or-
tağı UBP’nin atamış olduğu Kooperatif Şir-
ketler Mukayyi’dinin kayyum ile yönettiği
bir kooperatifte yakınını istihdam etti mi?3-
Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Ku-
rulu’na atanan bir yönetim kurulu üyesinin
hakkında Sayıştaylık’ta yolsuzluk dosyası ol-
duğu doğru mu?4- Kooperatif merkez ban-
kasına mukayyit tarafından atanan bir yö-
netim kurulu üyesinin geçmişte basında çı-
kan akaryakıt sirkat davası sonuçlandı mı?5-
Spor Dairesi’ne istihdam edilen 15 kişi han-

gi kriterlere göre işe alındı? 6- Elektrik Ku-
rumu’na alınacak 45 kişinin istihdamını
hangi kriterlere göre yapacaksınız?

Kurulduğu günden itibaren varlık nedeni
rant ve çıkar üzerine kurulu olan UBP’nin
ülke kaynaklarını yıllarca yandaş ve akra-
balarına peşkeş çektiğini söyleyen Halkın
Partisi’nin muhalefetteyken yapılan usul-
süzlüklerden ve yolsuzluklardan hesap so-
racağı iddiası ile yola çıkarak sonunda gel-
diği nokta toplum tarafından görülmektedir.
UBP Hükümeti’ne açık çağrımızdır. Sorulan
sorulara toplum adına cevap vermelerini,36
yıldır siyasetin işgal ettiği Kooperatif Mer-
kez Bankası’nın gerçek sahiplerine geri ve-
rilmesini,Halkın mevduat birikimleri ile
oluşan Kalkınma Bankası’ndaki yönetim
şeklinin siyasetten arındırılmasını,Ülke kay-
naklarının toplum menfaatine kullanılması-
nı toplum adına talep eder, tüm kamuoyunun
bilgisine getiririz.”

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Temmuz 2020)

“İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal bir çev-
re içinde kendini geliştirir”. Bu temelde
toplumun küçük bir modeli olan okullarda
eğitim almak esastır. Covid-19 nedeni ile baş-
latılan “online” eğitim, asla okullarda yürü-
tülen eğitim faaliyetlerinin yerini tutamaz.
Sendikamız, sağlık ve güvenlik önlemleri
alınmış okul ortamlarında eğitim-öğretim faa-
liyetlerinin yeniden başlaması için, hazırla-
dığı çalışmayı aylar öncesinden okul yöne-
ticileri, öğretmenler ve tüm toplumla pay-
laşmış, somut adım atılması için Eğitim
Bakanlığı yetkililerine defaatle çağrı yap-
mıştır.

Çocukların okula başlama tarihinin erte-
lenmesi ile kazanılan zaman, sağlık ve gü-
venlik önlemlerinin tamamlanması için hü-
kümeti önemli bir zaman kazandırmış olup,
sendikamız toplumsal sorumluluğu gereği her
türlü katkıyı koymaya devam edecektir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ağustos 2020)

“Turkcell kuleleri üzerinden yerel fre-
kanslarla yayın yapan “Erkam” isimli radyo,
din bezirganlığı yapanlara güzel bir örnek teş-
kil etmektedir. Yapılan yayınların hurafelerle
dolu olması bir yana, kadını aşağılayıcı
program ve söylemlere Yayın Yüksek Ku-
rulu’nun sessiz kalması AKP’nin baskısını
açıkça ortaya koymaktadır. Bu radyodaki bir
programda “kadınlar çocuk doğurmak için-
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dir” diye açıklama yapanlara sessiz kalan Ya-
yın Yüksek Kurulu, yerel kanallara her fır-
satta siyasi nedenlerden dolayı yerli yersiz
ceza yağdırarak telkinle icraat yapmanın en
güzel örneğini sergilemektedir. Konu ile il-
gili olarak Yayın Yüksek Kurulu ve UBP-HP
Hükümeti’ni açıklama yapmaya davet ede-
riz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ağustos 2020)

“Okulların açılmasına yönelik aylardan beri
yaptığımız çalışmalar bu yanlış kararlarla
boşa gitmiştir. “Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Kurulu’nun” okullardaki faaliyetleri 1 Ekim
tarihine kadar askıya alan kararı dışında ka-
lan özel eğitim okulları ile ilgili düzenlemeler
Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getiril-
memiştir. Özel eğitime devam eden çocuk-
larımız özel çocuklar olup, bunlara verilen
eğitim bire bir olmak zorundadır. Program
düzenlemesi yapıldığı zaman çocukların
okula gelişleri ve okulda bulunacakları süre
içinde özel önlemler alınmalıdır. Toplu ta-
şıma aracı ile çocukların izole olarak okula
getirilmeleri ve okulda izole tutulmaları ne-
rede ise imkansızdır. Bu gerçek ortada iken,
vaka sayısının arttığı ve kontrolden çıktığı bu
dönemde çocuklarla öğretmenlerin hayatla-
rını riske atmak, sorumluluk sahibi bir yö-
neticinin alabileceği bir karar değildir. Eği-
tim Bakanlığı asgari ihtiyaçları gidererek,
özel eğitim kurumlarından faaliyet beklemesi
çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin ha-
yatlarını riske atmak demektir.

Bu çerçevede UBP-HP Hükümeti’ni so-
rumlu davranmaya ve özel eğitim okulla-
rındaki eğitim faaliyetlerini de vakalar aza-
lana ve önlemler alınıncaya kadar, askıya al-
maya davet ederiz.

Bununla birlikte özel eğitim okullarında ço-
cuğu olan velileri de risk ortadan kalkınca-
ya kadar çocuklarını okula getirmemeye
davet eder, tüm özel eğitim okullarında öğ-
retmenlerimizin çocuklarımızı korumak için
14 Eylül Pazartesi gününden itibaren sabah
08:00-09:20 arasında uyarı grevinde ola-
caklarını duyururuz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2020)

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun al-
dığı 9 Eylül 2020 tarihli 172 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanan kararların 6.maddesinde,
Covid-19 salgını nedeni ile eğitim kurum-
larındaki faaliyetler durdurulurken, özel

eğitim (rehabilitasyon) okulları bu kapsam
dışında tutulmuştur. Eğitimin temel bir insan
hakkı olduğu gerçeğinden hareketle her bi-
reye salgın döneminde önlemler alınarak eği-
tim hizmeti verilmesi esastır.

Özel çocukların eğitiminin kesintiye uğ-
ramasının doğru olmayacağının farkında
olmamıza rağmen, vaka sayısının arttığı bir
dönemde özel eğitim okullarına gelen öğ-
rencilerle ilgili yeterli tedbirlerin alınmadı-
ğını gözlemlemekteyiz. Bu durum öğrenci-
lerimizin, öğretmenlerimizin ve okul çalı-
şanlarının hayatlarını riske atma anlamı ta-
şımaktadır. Bu çerçevede özel eğitim okul-
larındaki faaliyetlerin de vakalar azalıncaya
kadar askıya alınmasını saygılarımızla bil-
gilerinize getiririz.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Kurulu’na yazdığımız yukarıdaki yazı-
ya cevap gelmediğinden, yarın 08:00-09:20
saatleri arasında özel eğitim okullarında
uyarı grevlerimiz devam edecektir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2020)

“Temmuz ayı başında karantinasız giriş ka-
rarı ile adamızın kuzeyindeki vakaların ar-
tışının zeminini yaratan UBP-HP Hüküme-
ti, yanlış üstüne yanlış yapmaya devam et-
mektedir. Aldıkları kararlarla Casino sahip-
leri ile birkaç ganimet zenginine hizmet et-
meyi halka hizmete tercih eden bu hükümet,
şimdi de barlara ve restoranlara kısıtlamalar
getirirken, yasak olmasına rağmen Maliye
Bakanlığı’nın vergi aldığı fuhuş yaptırılan
gece kulüplerini bundan muaf tutmuştur. An-
laşılan fuhuş hükümete iyi gelir getirdiği için
gece kulüplerine ayrıcalık yapılmaktadır.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri konusunda
kendilerine verdiğimiz bilimsel görüşleri
hiç değerlendirmeden karar veren kurul ve
bu kurulun kararlarına onay veren UBP-HP
Hükümeti, fuhuş yaptırılan gece kulüplerinde
nasıl temassız seks yapıldığını kamuoyuna
açıklamak zorundadır. Sorumuzun yanıtını
alıncaya kadar sormaya devam ederken,
UBP-HP Hükümeti ve Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Kurulu’nun gece kulüplerine ayrıcalık ya-
pılmasının bilimsel gerçeklerle mi? Yoksa bu
sektörden hükümet büyük gelir elde ettiği için
mi? Bu kararın üretildiğinin cevabı veril-
melidir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2020)

“KTÖS olarak okulların sağlıklı ve güvenli

bir şekilde yüz yüze eğitime açılması ge-
rektiğini savunuyoruz. Okulların Covid-19
ile ilgili mücadelesinde, Hükümet, ödev ve
sorumluluklarını yeterince yerine getirme-
miştir.

Covid-19 salgını nedeni ile okullarda ara
verilen eğitimin sağlık ve güvenlik tedbirleri
alınarak tekrardan başlaması için ortaya
koyduğumuz yoğun çalışma, Eğitim Ba-
kanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın uyumsuz ka-
rarları sonucu hala daha bir sonuca ulaştırı-
lamamıştır.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri soruna çözüm
bulması gereken makamın Sağlık Bakanlı-
ğı olduğunu söyleyerek durumu geçiştir-
mektedir. Hükümet de okulların kapalı ol-
duğu dönemi hazırlık aşaması olarak iyi de-
ğerlendirememiştir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2020)

“Covid-19 pandemisinin yarattığı felaket
ortamını ranta dönüştürmeyi temel hedef ola-
rak belirleyen UBP-HP Hükümeti, aldığı yan-
lış kararlarla ekonomiyi batırdığı gibi okul-
ların eğitime başlamasını bir ay geciktirmiştir.

Aldığı her kararda kumar patronlarını,
gece kulübü işletmecilerini ve bir avuç ga-
nimet zenginini düşünen hükümetin Temmuz
ayı başında karantinasız girişlere izin vermesi,
hatanın en büyüğünü oluşturmaktadır. Bu si-
yasi kararla birlikte kontrolden çıkan Covid-
19 vakaları üniversitelerin açılmaması, okul-
ların ise bir ay gecikmeli olarak açılmasını
getirmiştir.

Kamuoyu tepkisi ve hekim örgütlerinin aç-
tığı davalar sonunda pandemi ile ilgili karar
alma yetkisi olmayan UBP-HP Hükümeti,
yasa gereği görevini “Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komisyonu’na” devretmiştir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2020)

“Eğitimde sosyal mesafe, sağlık ve gü-
venlik kurallarından Taviz Vermeyiz

Birilerine avantaj sağlamak için “beş ya-
şına kadar olan çocuklara Covid-19 bulaş-
maz” tespitini yapıp, okul öncesi okullarda
kalabalık, dar sınıflarda eğitim yapılabilir ka-
rarını yasadışı bir şekilde üreten “Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi” Eğitim Bakanı Sn.
Nazım Çavuşoğlu ile birlikte yanlışta ısrar
etmeye devam etmektedirler.

Bilimi ve Avrupa Birliği uygulamalarını
esas alması gereken komite, karantinasız gi-
rişler, gece kulüpleri ve bet ofisleri ile ilgi-
li aldıkları kararlarda da yanlış yapmışlardır.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın
açıklamaları üzerine İngiltere’nin karantina
uygulamaya başladığı Türkiye’yi B gru-
bunda tutan komisyonun taraflı kararı ifşa ol-
muştur. Komite siyasi telkinle karar alırken,
iki pozitif vakanın olduğu gün bile sıfır vaka
açıklaması yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye,
siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını ha-
tırlatırız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2020)

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece
yargıç sayısının artırılmasına yönelik anayasa
değişikliği için öneri sunulması, Kıbrıs Türk
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toplumunun siyasi iradesini kısıtlamaya ve
bizi alt yönetim yapmaya yönelik anayasa-
daki engel maddeleri gizleme anlamı taşı-
maktadır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ilke-
li mücadele etmeyi onurlu bir duruş olarak
kabul etmiştir. İrademize ipotek koyan, bizi
bir alt yönetime dönüştürüp, Ankara hükü-
metlerinin “maskarası” haline getiren mad-
deler dururken, sadece ayrılıkçı rejime mak-
yaj yapılmasına karşı olduğumuzu vurgular,
referandumda anayasa değişikliği için geç-
mişte olduğu gibi “HAYIR” diyeceğimizi
tüm kamuoyuna duyurur, halkımızı hayır de-
meye davet ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2020)

“KTÖS, 25 Kasım 1999 yılında BM tara-
fından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü” ve
Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe kar-
şı mücadele eden “Mirabel Kardeşleri” say-
gı ile selamlar.

KTÖS’ün, eşit ve özgür bir yaşamı birlikte
örmek konusundaki tüm çalışmaları des-
tekleyip katkı koymaya hazır olduğunu bir
kez daha kamuoyuna duyururuz.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Kasım 2020)

“Kıbrıslı Türk toplumunun varlığı için re-
jimle kavgaya devam edeceğiz.

KTÖS, Kıbrıslı Rum faşist örgütlerin sal-
dırılarına karşı gündüz okulda gece de nöbette
Kıbrıslı Türk Toplumunun canını, malını ve
onurunu koruyan öğretmenlerin örgütüdür.
Öğretmenimizin toplumsal varoluş müca-
delesindeki önemli rolü devam etmektedir.
Bilinsin ki tehdit alsak da, hedef gösterilsek
de;

Kültürümüz, kimliğimiz, varlığımız ve
irademiz için mücadelemiz devam edecek-
tir.Demokratikleşme, sivilleşme ve kendi ken-
dini yönetme mücadelemiz devam edecek-
tir.Nitelikli ve laik eğitim kavgamız ile bir-
likte sahte Atatürkçüler, din tüccarları ve yo-
bazlara karşı mücadelemiz devam edecektir.

Toplumun refahını yükseltme, asgari üc-
reti en düşük kamu maaşına eşitleme ve özel
sektörde sendikalaşma mücadelemiz devam
edecektir.

KTÖS’ün kararlı duruşunun devam ede-
ceğini vurgular, tüm yurtseverleri adamıza
sahip çıkmaya davet ederiz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Kasım 2020)

“Bakanlığa Kolej Giriş Sistemi ile ilgili
önerimiz:

Kolejlere girişte uygulanan yarışmacı sı-
nav sistemi 50 yıldır süregelen ve kalıcı çö-
züm üretilemeyen bir sorun olarak karşımızda
durmaya devam etmektedir.

Eğitim Şuralarının tümünde bu yarışma-
cı giriş sınavlarının kaldırılması yönünde ka-
rar üretilmiş olmasına rağmen eğitimi yö-
netenler bu soruna hala daha çağdaş bir çö-
züm getirememişlerdir.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, eğitim sendikala-
rının önerilerini dinlemek yerine UBP Baş-
kanı olmaya odaklanmış, kolej giriş sistemi
ile ilgili teknik komite yapmamış ve telafi-
si olmayan yarışmacı sınavlarla sistemin de-
vam edeceğini açıklamıştır.

Her kesimin temsil edildiği ve 286 kişinin
katıldığı V. Eğitim Şurasında kolej giriş sis-
temi ile ilgili alınan kararlar yeterli ve uy-
gulanabilirdir. Bakanlığa önerimiz kendi
şura kararlarına sahip çıkmasıdır.

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Aralık 2020)

“Altyapı yetersizliğinden, yollarda insan-
larımız ölürken, yol kenarlarında görüntü kir-
liliği yapan izinsiz yüzlerce tabelaya göz yu-
man, milyonlarca lira ödenerek yol ve kav-
şakları aydınlatmak için kullanılan yol ışık-
larını tamir etmekten ve okunamayacak
hale gelmiş trafik levhalarını yenilemekten
aciz bir bakan halkı suçlamakta ve devlet ça-
lışanlarının maaşlarını kaynak olarak gös-
terebilmektedir.

Polise tuzak kurdurarak ve trafik kamera-
ları ile halkı soymak, araç ruhsatlarını halk-
tan toplayıp, saltanat için kullanmak eski iş-
birlikçi hükümetlerin yaptıkları normal iş-
lerdi. “Temiz toplum temiz siyaset” diyerek
toplumu kandırarak oy alanların göreve gel-
dikten sonra yaptıklarının eski işbirlikçi hü-
kümetleri aratmadığı açıktır. Anlaşılan odur
ki, parti isimlerini değiştirmekle ve yalan va-
atlerle hükümet olmakla hiçbir şey değiş-
memektedir. Sadece halkı gözetim altında tut-
mak için mobese kameralarla ilgili para
bulup, ASELSAN’a ihale vermek bile bu hü-
kümetin Ankara’nın kuklası olduğunu ve
Kıbrıs Türk toplumuna değil AKP’ye hizmet
ettiğini göstermektedir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2020)

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin

14.maddesi her insanın zulüm karşısında baş-
ka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sı-
ğınmacı işlemi görmeye hakkı vardır” dü-
zenlemesi ile sığınma hakkını temel bir in-
san hakkı olarak düzenlemektedir. Geçtiği-
miz günlerde, daha iyi bir yaşam umudu 34
Suriyeli insanı, Yeşilırmak açıklarına getir-
miş orada kendine kaptan diyen insan tacir-
lerince ölüme terk edilmişlerdir. Perşembe
akşamı itibarı ile ise Mağusa açıklarında TC
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tes-
pit edilip tutuklanmış 13 mülteci daha şu
anda kötü hava şartları nedeniyle gemide
mahsur kalmışlardır.Bu yeni gelişmeyi de ya-
kınen takip etmekteyiz.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Ocak 2020)

“Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde as-
keri harcamalar için TC’nin ödemesi gere-
ken fakat çalışanlardan toplanan vergilerle
ödenen 680 milyon TL, UBP-HP hüküme-
ti tarafından imzalanan dayatma protokol son-
rası taksit taksit ödenmeye başlanmıştır.

Kendi paramızı bize tekrar ödeyen AKP,
dayatmalarla, adamızın kuzeyini sömürge
mantığı ile daha da bağımlı yapmaktadır. İş-
birlikçi UBP-HP Hükümet yetkilileri Türkiye
yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, ken-
di paramızı dayatmalarla geri almanın se-
vincini yaşamaktadırlar.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2020)

“Ülkemizdeki vergi ve gelir adaletsizliği
her geçen gün artarken, hayatını asgari üc-
retle idame etmek zorunda kalan dar gelirli
vatandaşın yapılan zamlar karşısında daya-
nacak gücü kalmamıştır.

Toplumun alım gücünü artıracak ve ko-
ruyacak tedbirler vardır. 2018 Ağustos ayın-
da düzenlenen ekonomik çalıştay sonrası or-
taya çıkan 90 maddenin uygulanması halin-
de Asgari Ücret memurun başlangıç maaşı-
na tekabül edecektir.

Ülkedeki sağlık, eğitim ve ulaşım alanla-
rına yatırım yapılabilecek noktaya geline-
cektir.

Siyasi irade hayat bulduğu taktirde, ülke-
miz daha yaşanabilir bir noktaya gelebile-
cektir.”

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Ocak 2020)

“KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim En-
ternasyoneli’ne üye sendikalar, "İnsanlar,
dünya, refah ve barış için öğrenme" ve
"Öğret, öğren ve geleceği şekillendir" çağ-
rısı ile Uluslararası Eğitim Günü’nü kutla-
yacak ve eğitime yatırımın önemine vurgu
yapacaklardır.

Adamızın kuzeyinde eğitime ayrılan büt-
çenin yetersiz olduğunu açıklıkla belirtebi-
liriz. Bütçenin yetersizliği yanında öğrenci
başına yapılan harcama da OECD standart-
larının çok altındadır. Kuzey Kıbrıs’ta ka-
musal eğitimde (ilkokul seviyesinden lise son
kademeye kadar) öğrenci başına düşen or-
talama harcama 2,437 Dolar’dır. Öğrenci ba-
şına yapılan harcamalarda OECD ortalaması
10,520 dolardır.

Özel gereksinimli bireylerin, göçmen ve
mülteci çocukların eğitim hakkında da eşit-
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sizlikler göze çarpmakta, temel eğitim ise böl-
gesel faktörlerden dolayı kendi içinde fırsat
eşitsizlikleri barındırmaktadır. Tüm bu so-
runların giderilebilmesi için kamusal okul-
lara, öğretmenlere ve öğrencilere yatırım ya-
pılması elzem ve tartışılmaz konulardan bi-
ridir.

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Ocak 2020)

“Adamızın kuzeyinde ucuz emek sömürüsü
kölelik düzenini aratmayacak noktaya var-
mıştır. Buna bağlı olarak organize bir şekil-
de, patronlara köle sağlamak için insan ka-
çakçılığı yapıldığı açıktır. Geçtiğimiz hafta
adam başına 6 bin Euro karşılığı adamızın ku-
zeyine getirilen Bangladesh ve Pakistan uy-
ruklu 250 emekçi protesto eylemi gerçek-
leştirerek uğradıkları haksızlıkları dile ge-
tirmişlerdir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mart 2020)

“Coronavirüs salgını bahane edilerek ça-
lışanlardan ve emeklilerden özveri istenirken,
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı asli görevi
olan eğitimi kullanarak partizanlığa, adam ka-
yırmaya ve görevi kötüye kullanmaya devam
etmektedir.

Bunun için;
1-Eğitim Bakanlığı’nda münhal olan mev-

kiler açılmayarak okullarda görevli öğretmen
ve yöneticiler siyasi kararla bakanlıkta gö-
revlendirilmekte, yerlerine ise geçici öğret-
men alınarak devlet zarara uğratılmaktadır.

2-Kadro olmayan yerlere partizanca öğ-
retmen ataması yapılarak, hapis yatan veya
mahkemede davası devam eden yandaş öğ-
retmenler memnun edilmektedir.

3-İstismar olayı ile ilgili davası bulunan er-
kek öğretmenle ilgili o dönemin Denetleme
Değerlendirme Kurulu başkanının emarele-
ri kararttığına dair mahkemenin elde ettiği
bulgu göz ardı edilerek dosya kapatılmış, öğ-
retmenlik mesleği istismarına zemin yara-
tılmıştır.

4-Okullarda Denetleme Değerlendirme
Yönlendirme Kurulu’nun başlatmış olduğu
soruşturma dosyaları sonuçlandırılmayarak,
öğretmenler suçlu ilan edilmişlerdir.

5-Seçim yasaklarının başladığı son gün se-
çimde oy almaya dönük olarak UBP-HP Hü-
kümeti 88 kişiyi partizanca istihdam edip,
Eğitim Bakanlığı’nda da görev dağılımına
gitmiştir.

6-Hademe adı altında onlarca geçici işçi is-

tihdam yapılıp, bu kişiler Eğitim Bakanlı-
ğı’nda ve okullarda sekreter olarak görev-
lendirilmektedirler. Geçici işçi olarak hade-
me görevi için alınanlar Eğitim Bakanlığı’nda
sekreter olarak görevlendirilmiş, onların
yerine de hizmet alımı çerçevesinde özel şir-
ketlerden temizlik hizmeti alınıp, devlet za-
rara uğratılmıştır.

7-Öğrenci sayısı az olan okullara partizanca
okul sekreteri görevlendirilmekte ve hafta-
lık 40 saat çalışma yerine 25 saat çalışma-
larına göz yumarak devlet zarara uğratıl-
maktadır.

8-Hademe ihtiyacı olmasına rağmen, ge-
çici işçi adı altında okul sekreteri istihdamı
devam etmektedir.

9-Virüs salgını döneminde öğrencilerin
ders kayıplarını önlemek için uğraş veren sen-
dikamızı polise şikayet eden Eğitim Bakan-
lığı, eğitim kayıplarını gidermek için gerekli
tedbirleri almayarak tüm öğrencilere ulaşa-
mamış bu konuda özel dershanelerin güdü-
müne girmiştir.

10-Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu
sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Eğitim Ba-
kanlığı hiçbir tedbir almadan, okul yöneti-
cilerini okulları açmaya zorlamış, bu yasa-
dışı uygulamasına karşı çıkan okul yöneti-
cilerine de astronomik maaş kesintisine git-
miştir.

11-Yapılan istişare toplantılarında alınan
ortak kararlara saygı duyulmamış, mezuni-
yet törenleri salgın hastalık riski olmasından
dolayı yasaklanmış, ardından ise hiçbir ge-
rekçe gösterilmeden okul yöneticilerinin
tören yapması için genelge yayınlamıştır.

Kriz dönemlerinde elde olanın tasarruflu
bir şekilde kullanılması esas olmasına rağ-
men partizanlık, adam kayırma adına görevin
kötüye kullanılmasını şiddetle reddeder, Sa-

yıştaylığı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nu
göreve davet ederiz.

(KTÖS Genel Sekreter Şener Elcil, Ha-
ziran 2020)

“Kıbrıslı Türklerin onuruna yakışmayan
kumar, fuhuş, kara para aklama ve uyuştu-
rucu kaçakçılığını ekonomik faaliyet olarak
görüp, adamızın kuzeyini Türkiye’nin çöp-
lüğüne dönüştüren zihniyet, son yaşanan
skandalla birlikte suçluları gizleme gayreti-
ne girişmiştir.

Gizlenen polis raporunun meclis kürsü-
sünden açıklanması ile birlikte, hükümetin
bilgisi dahilinde adamızın kuzeyinde mafya
ilişkilerin yürütüldüğü bir kez daha açığa çık-
mıştır. Temiz siyasetten, demokrasiden bah-
sedenlerin aslında mafya düzeninin adamı-
zın kuzeyindeki işlerini yürütenler ve bunu
gizleyenler olduğu gerçeği ile yüzleştik.
Geçmişte polis nezaretindeki uyuşturucu
kaçakçılarını kaçıran ve delilleri yok ederek
suçluları beraat ettirenlerin bir kez daha hort-
ladığını görmekteyiz. Toplumu seçim ve te-
miz siyaset yalanları ile uyuturken, Ercan Ha-
vaalanı’ndan ülkeye hükümetin bilgisi da-
hilinde ve polis nezaretinde kimlerin ne
amaçla geldiği hala daha saklanmaktadır. Bu
da yetmezmiş gibi kaldıkları oteldeki görüntü
kayıtları silinmektedir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2020)

“Adamızın kuzeyini kolonileştirme süre-
cinde rol alan UBP-HP hükümetine ek ola-
rak mecliste bulunan CTP, DP ve YDP
gibi ayrılıkçı rejimin güvenlik halkaları da
devreye girerek ihtiyaç olan “Bilişim Suçları
Yasası’nı” ifade düşünce ve yayın özgürlü-
ğünü ortadan kaldıran bir sansür yasasına
dönüştürmüşlerdir.

Yasanın ilgili olarak hukukçuların, Basın-
Sen’in itirazlarına kulak tıkayan meclis ko-
mitesinden oy birliği ile geçmesi ve ivedili-
ği alınarak meclise gönderilmesi ayrılıkçı re-
jimin sağ ve sol güvenlik halkalarının An-
kara’dan gelen talimatlar doğrultusunda or-
tak çalıştıklarını göstermektedir.

Meclisten geçen Bilişim Suçları Yasası, Sn.
Mustafa Akıncı için de bir sınav olacaktır. Ta-
lebimiz AB Konseyi’nin bu konudaki dü-
zenlemelerini dışlayan ve sansür yasasına
dönüştürülen bu yasanın Cumhurbaşkanlığı
tarafından anayasa mahkemesine gönderil-
mesidir.

Konuyu yakından takip etmeye devam ede-
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ceğimizi ve anayasa mahkemesi sürecini so-
nuna kadar kullanacağımızı tüm kamuoyu-
na duyururuz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2020)

“Ekonomik baskı uygulaması olan paket
dayatmasının yanında dini baskılar, TC El-
çiliği tarafından organize edilen gruplar ve
siyasi hareketlerle, mobese kameralar bas-
kının dozunun hızla arttığını göstermektedir.

Türkiye’de binlerce aydını, siyasetçiyi, ga-
zeteci ve yazarı yargılamak bahanesi ile ha-
pislerde yatıran Twitter’i, Netflix’i, Youtu-
be’u kapatmak için yasal çalışma yapan TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
AKP zihniyeti, yasakçı uygulamalarını “Bi-
lişim Suçları Yasası” ile adamıza getirmiş-
tir.

Yayın Yüksek Kurulu 25 Haziran tarihinde
Kanal Sim’de Ahmet Ertaç ve Ali Rıza Al-
tay’ın yapımcısı olduğu “Üçlü Bakış” prog-
ramında ve 26 Haziran tarihinde Ali Kiş-
mir’in yapımcısı olduğu Radyo Mayıs’taki
“Soruyorum” isimli programda konuşulan-
ları toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcı-
lığa sevk eden, toplumda nefret duyguları
uyandıran, kişi ve kuruluşları eleştiri sunu-
ları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratı-
cı, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan ya-
yın olarak değerlendirip, uyarı göndermiştir.
Fakat yukarıda atfedilen suçlarla ilgili ka-
nıtları sunmamıştır. Burada görüleceği üze-
re yayın kuruluşlarına yönelik açık bir teh-
dit vardır.

Konu ile ilgili olarak Yayın Yüksek Ku-
rulu’nun siyasete bulaşan bu girişimini ulus-
lararası alana ve yargıya taşıyacağımızı du-
yurur, Kıbrıs Türk toplumunun sesini kıs-
maya ne TC yetkilerinin, ne de adamızın ku-
zeyindeki işbirlikçilerinin yetmeyeceğini
vurgularım.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Temmuz 2020)

“KTÖS, temel eğitimin genel durumu, pan-
demi döneminde eğitim, yeni eğitim döne-
mi ve alternatif eğitim uygulamalarını de-
ğerlendirildi”

Temel Eğitim Sistemini Değerlendirme Ça-
lışması:

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası “Te-
mel Eğitim Sistemini Değerlendirme Çalış-
ması” gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın, ni-
telikli kamusal eğitim politikası oluşturul-
masına ve okulların yeniden güvenli bir şe-

kilde açılmasına yönelik bir rehber olması-
nı umut ediyoruz.

Temel eğitimin genel durumu, pandemi dö-
neminde eğitim, yeni eğitim dönemi ve al-
ternatif eğitim uygulamalarının değerlendi-
rildiği çalışma, gelecekteki sendikal çalış-
malarımıza ışık tutacaktır.

Bu çalışma ile ülkede eğitime ilişkin pay-
daş, öğe ve uygulamaların her birinin ye-
terli/yetersizliği ölçülerek, özellikle pande-
mi dönemi içerisinde öğretmenlerin ve ge-
nel toplumun eğitimin kalitesi, ulaşılabilir-
liği ve ilgili Bakanlığın eğitim-öğretimi yö-
netebilme durumu ve uygulamaları konu-
sundaki görüşleri ölçüldü.

Bu çalışma eğitime bir veri tabanı oluştu-
racağı gibi, bu alanda çalışma yapmak iste-
yen akademisyenlere de yol gösterecektir.
Daha fazla çalışma yürütebilmek ve kamu-
sal eğitimin niteliğini geliştirmek amacıyla
KTÖS çatısı altında bir Ar-Ge Enstitü-
sü’nün kurulduğunu belirtmek isterim. Yeni
kurduğumuz eğitim tabanlı web sitesi (kto-
segitim.org) ile de dijital eğitim içeriği üre-
tebilecek, çevrimiçi eğitim verebilecek ve di-
jital kütüphane oluşturacak bir kapasiteye
ulaştık.

“Nitelikli Kamusal Eğitim Politikası” ve
“Covid-19 Sonrası Okulların Yeniden Açıl-
masına Yönelik Rehber” konulu iki kitapçıkta
ortaya koyduğumuz görüşler ile toplumun gö-
rüşlerinin örtüşmesi bizleri daha da motive
edecektir.

“Toplum sorunları ile öğretmenin sorun-
ları iç içedir” ilkesini benimseyen sendika-
mız, eğitim ve toplum sorunlarına çözüm
üretmek amacıyla daha fazla sorumluluk al-
maya devam edecektir.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Temmuz 2020)

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası “öğ-
retmen sorunları ile toplum sorunları iç içe-
dir, ayrılamaz” ilkesi temelinde toplumsal
mücadelenin her alanında yerini almaktadır.

Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitlik
başta olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ku-
ran uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan
kazanılmış haklarının, toplumumuzun kül-
türünün, laik, demokratik karakterinin ko-
runması, insan haklarına saygının yerleşmesi,
eşitlik ve adaletin egemen olması, emek sö-
mürüsünün son bulması, kendi kendimizi yö-
netme, ülkemizde ve dünyada savaşların son
bularak, barışın egemen olması için yıllardan
beri mücadele ediyoruz.

Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin
dini gericiliğin karanlığına gömülmemesi, ta-
rikatlara şeyhlere teslim olmaması, AKP’nin
kuklalarının esaretine girmemesi, Arap kül-
türünün karanlığına değil, batının ve demo-
kratik AB değerlerinin kalıcılaşması, sava-
şın değil barışın egemen olması, çözümle bir-
likte Kıbrıs Türk toplumunun dünyaya açıl-
ması hepsinden önemlisi irademize yapılan
saygısızlığı protesto etmek için Sn. Musta-
fa Akıncı’ya destek vererek vizyonuna sahip
çıkıyoruz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2020)

“Sendikalarımızın yoğun çabası ile sağlık
ve güvenlik önlemleri alınan okullarda baş-
layan eğitim faaliyetleri okulların kalabalık
oluşu ve ders yüklerinin artması nedeni ile
acil önlem alınmasını gerektirmektedir.
Özellikle Girne merkez, Karaoğlanoğlu,
Alsancak, Çatalköy, Dikmen, Gönyeli, böl-
gelerinde yeni okul binaları inşa edilmesi ge-
reklidir. Üç yıl önce sendikamızın öncülü-
ğünde okul aile birliklerinin desteğinde ya-
pılan eylemde Girne’ye yeni bir okul ka-
zandırılmasına rağmen ihtiyaç devam et-
mektedir.

Okullarımızın kalabalık oluşu pandemi dö-
neminde sınıfta ders vermenin yanında, hij-
yen önlemleri ve teneffüs saatlerinde öğ-
rencileri güvende tutma ile ilgili önlemler öğ-
retmenlerimizin iş yükünü attırmıştır.

Bu çerçevede Eğitim Bakanlığı yetkilile-
rini sorumlu davranmaya davet eder, aksi hal-
de her türlü eylem hakkımızı kullanmaktan
çekinmeyeceğimizi vurgularız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2020)

“Eğitim Bakanlığı’nın pandemiyi bahane
ederek, okulların açılmasını engellemesi
karşısında sağlık ve güvenlik önlemleri alı-
narak okulları açmayı başaran sendikalarımız,
öğretmenlerin tüm özverisine rağmen hü-
kümetin duyarsızlığı nedeni ile yeniden
okulların kapatılması tehlikesi ile karşı kar-
şıya bulunmaktayız. Okul saatlerinde alınan
önlemler ve öğretmenlerin gayretleri, ders-
hanelerin, özel kursların, etütlerin, özel eği-
tim kurumlarının ve toplu taşıma yapan
özel araçların denetimsizliği nedeni ile boşa
çıkmaktadır. Eğitim Bakanlığı denetim gör-
evini yapmamakta, sorumluluğu polis ve Sağ-
lık Bakanlığı’na yüklemektedir. Sorumluluğu
başkalarına yıkarak, başarılı olunması müm-
kün olmadığı gibi, Covid-19 vakalarının
okullarda görülmesinin ana nedenini oluş-
turmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tedbiri alma yerine öğ-
retmenleri suçlayan yasadışı genelge ya-
yınlamakta ve sorumluluğunu yerine getir-
diğini düşünmektedir. Bu “kör dövüşü” va-
kaların artmasına ve okullar başta olmak üze-
re tüm yaşamın tekrardan kapanmasını ge-
tirecektir. Sağlık, Eğitim Bakanlıkları ile po-
lisi yasal çerçevede tedbir almaya devam
eder, insan sağlığını partizanlığa alet edil-
memesini vurgularım.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2020)
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“3 Kasım tarihinde Sn. NicosAnastasiades
ve Sn. Ersin Tatar’ın toplum liderleri olarak
bir sosyal etkinlikte buluşacakları basına yan-
sımıştır. Bu konuda Sn. Anastasiades’in
buluşacağı kişi hakkında yeterli bilgisi olup
olmadığını sorgulamak istiyoruz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2020)

“AKP’nin seçimlerimize müdahalesi ile
Kıbrıs Türk liderliği makamına oturtulan Sn.
Ersin Tatar ile ilgili yaptığımız açıklama-
lardan rahatsız olan AKP yetkilileri her za-
man olduğu gibi hakaret ve tehditle de-
mokrasi anlayışlarını ortaya koymaktadırlar.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası fa-
şizmin milliyeti olmadığını, faşistin her
yerde faşist olduğunu ve bununla mücade-
le edilmesi gerektiğini dün de savunuyordu
bugün de savunmaya devam edecektir. Kıb-
rıs Türk Öğretmenler Sendikası Rum fa-
şistlerle, Türk faşistler arasında hiçbir fark
görmemektedir. Söz ve ifade özgürlüğüne
müdahale eden, insanların siyasi iradesini
baskı ile esir alanlar, din, dil, mezhep, ırk ay-
rımı yapanları, demokrasiyi rafa kaldıranları
biz faşist olarak tanımlıyoruz. Tüm faşizan
baskılara nereden ve kimden gelirse gelsin
karşı çıkıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan ve İn-
giltere 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cum-
huriyeti’nin toprak bütünlüğünün ve ana-
yasasının garantörleridirler. Türkiye Cum-
huriyeti’nin toprak bütünlüğüne nasıl ki
herkes saygı göstermek zorunda ise vatanı-
mız olan Kıbrıs’ın da toprak bütünlüğü bi-
zim kutsalımızdır. Adada iki ayrı devlet is-
temek hem Türkiye Cumhuriyeti’nin de
altında imzası olan uluslararası antlaşmala-
ra aykırıdır hem de bölücülüktür.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yanlış
politikalarla, iflasa sürükleyen AKP’nin
doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta izlediği siyaset ba-
rışa değil savaşa hizmet etmektedir. AKP’nin
yarattığı ayrıştırıcı politikanın kazananı yok-
tur. AKP bu yanlış siyasetle Kıbrıslı Türk-
leri de Türkiye’den soğutmuştur.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Kasım 2020)

“UBP-HP Hükümeti; seçimler, koltuk
kavgası ve işbirlikçilik yarışından vakit bul-
madığı için eğitimde yaşanan sorunlar devam
etmektedir.

Sendikamız bu sorumsuzluğun daha faz-
la devam etmesine izin vermeyecektir. Bi-
rilerinin koltuk kavgaları için eğitimi göz ardı

etmesine eylemlerle yanıt vereceğiz.”
(KTÖS Basın ve Propaganda Sekrete-

ri Uğur Erilen, Kasım 2020)

“Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği
önemlidir.

Alınan tüm tedbirlere rağmen dış etkenler
nedeniyle okullarımızda Covid 19 vakaları
görülmüştür. Vakaları görülmesine rağmen
Eğitim Bakanlığı hala daha ‘Öğrencilere Co-
vid 19 bulaşmaz’ felsefesi ile hareket etmekte,
siyasi kaygılarla çocukların güvenliğini teh-
dit edecek adımlar atmaya çalışmaktadır.

Okullarımız çocukların güvenliği ve sağ-
lığı için seyreltilmiş eğitime devam etmek-
te, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralla-
rının uygulanmasına özen göstermekte; gezi-
gözlem ve toplu aktiviteleri ertelemektedir.
Okul dışı faaliyetlerin kortej şeklinde değil,
her öğrencinin kendi grubu ile sınıfında et-
kinlik olarak işlemesi daha gerçekçi bir
yaklaşım olacaktır.

Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği
“Pandemi Kılavuzu” çerçevesinde eğitim öğ-
retimin faaliyetlerinin devamının sağlan-
ması, Bakanlığın kendi kılavuzuna sadık kal-
ması, eğitimin sürdürülebilirliği açısından ge-
reklidir.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na bağlı ola-
rak oluşturulan “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Ko-
mitesi’nin farklı okullardaki çocukları bir ara-
ya getirecek bu organizasyona izin verip/ver-
mediğini bilmek istiyoruz.

Ailelere çağrımız:
Öğrencilerin okul dışı faaliyetlere katı-

lımı ailelerin iznine tabidir. Çocukların sağ-
lığı ve güvenliği için aileleri izin konu-
sunda iki defa düşünmeye ve çocukları ris-
ke atan makamları dava etmeye davet
ederiz. Hukukçularımız bu konuda ailele-

re yardımcı olacaktır. Mücadele devam
edecek

KTÖS olarak okulların sağlıklı ve gü-
venli bir şekilde yüz yüze eğitime devam
etmesi gerektiğini savunmaya devam ede-
ceğiz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Kasım 2020)

“Corona Virüs salgını Kıbrıs Türk top-
lumunun yerinin 1960 Kıbrıs Cumhuriye-
ti hakları temelinde AB üyesi bağımsız Bir-
leşik Kıbrıs'ta olduğu gerçeğini bize öğ-
retirken, Türkiye yetkilileri için ise adanın
kuzeyinde yaşayan insanların değil, top-
rağın önemli olduğunu bizlere bir kez daha
göstermiştir.

Covid-19 salgını ile Kıbrıs'ın bölün-
müşlüğünün iki topluma ne kadar zarar ver-
diğini ve adamızın birleştirilmesinin ne ka-
dar önemli olduğunu bir kez daha görmüş
bulunmaktayız.

Bu süreç içerisinde iki toplumun sağlık,
ekonomi ve diğer alanlarda işbirliği yap-
masının, salgının önlenmesinin yanında,
doğan ekonomik sıkıntıların aşılmasında da
önemli bir açılım yaratacağı açıktır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2020)

“DAÜ ve KTÖS işbirliği ile yaratıcılı-
ğı destekleyici oyun ve sanat etkinlikleri:

DAÜ Eğitim Fakültesi ve KTÖS işbir-
liğinde DAÜ Temel Eğitim Bölümü okul
öncesi öğretmenlerine yönelik çocukların
yaratıcılığını destekleyen oyun-sanat et-
kinlikleri hazırlanmıştır. Covid 19 salgının
eğitim/öğretim faaliyetlerinin seyrini de-
ğiştirdiği bir dönemden geçerken, toplu-
mumuzun dayanışma ve işbirliği, öğret-
menlerimiz, ailelerimiz ve öğrencilerimi-
zin çeşitliliğe, motivasyona her türlü des-
teğe ihtiyacı olduğu açıktır. Bu süreç içe-
risinde gerek sendikamız gerekse sivil
toplum ile işbirliği içerisinde eğitim/öğ-
retim faaliyetlerine ve toplumsal dayanış-
maya her alanda katkı koymaya devam
edeceğiz.

Bu süreç içerisinde dezavantajlı gruplara
ileriki süreçlerde destek olmak amacıyla
www.ktosegitim.com yayına başlayacak ve
sivil toplum ile işbirliğinde her kesime
farklı alternatifler ile destek verecektir. Eği-
tim ve toplumsal katkı adına işbirliğinden
dolayı DAÜ Eğitim Fakültesi, Kıbrıs Türk
PDR Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği,
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Radyo Mayıs, KT Gazeteciler Birliği, Öğ-
retmenler Kooperatifi, KTTB, TIP-İş, ba-
sın kuruluşları tüm akademisyen ve öğ-
retmenlerimize teşekkür ederiz.

Bununla birlikte DAÜ Eğitim Fakülte-
si ve sendikamızın işbirliğinde Temel
Eğitim Bölümü her hafta öğretmenlerimiz
ve öğrencilerimiz için etkinlikler payla-
şacaktır. Etkinlikler destek eğitiminin bir
parçasıdır. Öğretmenlerimiz ve ailelerimiz
imkanları doğrultusunda etkinlikleri öğ-
rencilerimiz ile paylaşmak konusunda gö-
nüllülük ilkesi esastır. Öğretmenlerimizin
ve ailelerimizin dönütü işbirliğini geliş-
tirmek için önemlidir. KTÖS olarak top-
lumsal mücadeleye ve eğitim/öğretim faa-
liyetlerine katkı koymaya devam edeceğiz.

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Haziran 2020)

“KTÖS’ten Öğretmenlerimize Mesaj Var:
Değerli üyelerimiz,
Eğitim-öğretim adına her alanda yaptığı-

nız katkılar ortadadır ve bu katkılar toplumsal
dayanışmamıza olumlu yansımaktadır. Bu sü-
reç içerisinde öğrencileriniz ve ailelerin her
türlü desteğe ihtiyacı olacaktır.

Bu süreçte ailelerin bütçeleri etkilenmiş ve
daha stresli bir sosyal ortamda bulunmakta-
dırlar. Etkinliklerinizi seçerken ailelerin im-
kanları doğrultusunda yönergeler hazırla-
manız, sıfır maliyet ve evden çıkmayı ge-
rektirmeyecek öneriler sunmanız, çocukla-
rın eğlenerek öğrenmelerini sağlamanız hem
bütçelerine hemde motivasyonlarına katkı
olacaktır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2020)

“DAÜ Eğitim Dekanından Öğretmenleri-
mize Mesaj Var:

Değerli meslektaşlarım,
DAÜ Eğitim Fakültesi olarak eğitime

katkı sağlamayı kendimize misyon edinmiş
bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz bu
pandemi günlerinde de – her zaman olduğu
gibi- Kıbrıs eğitimine katkı koymaya devam
etmekteyiz. Bu katkı bağlamında KTÖS ile
işbirliğine gittik ve şu anda imza aşamasın-
da olan bir işbirliği protokolü hazırladık.

Bu protokol bağlamında Sendikamıza
desteğimizi sürdüreceğiz. Sadece uzaktan eği-
tim destek uygulamalarıyla değil, Kıbrıs’ta
eğitimin iyileştirilmesi için Eğitim Fakülte-
si ve tüm birimleri olarak sizlere katkı koy-
maktan mutluluk duymaktayız.”

(DAÜ Eğitim Dekanı Prof.Dr.Ahmet
Pehlivan, Haziran 2020)

“DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim
bölümünden öğretmenlerimize mesaj var:

Değerli Okul Öncesi Öğretmeni arkadaş-
larım,

İçinden geçmekte olduğumuz salgınla
mücadele sürecinde, sağlık çalışanları ve
kamu hizmeti veren diğer emekçiler bir
yandan toplumun sağlık ve diğer ihtiyaçla-
rı için çalışırken, biz öğretmenler de gör-
evimizi uzaktan eğitim aracılığıyla, öğren-
cilerimizin eğitim haklarını kesintisiz bir şe-
kilde olabildiğince etkin bir şekilde sürdü-
rerek yerine getirmeye çabalıyoruz. Bilme-
nizi isterim ki, aslında bu çabamız yalnızca
eğitimin kesintiye uğramamasına hizmetle
kalmıyor, aynı zamanda çocukların ve do-
layısıyla da ailelerin, öğretmenlerini yanla-
rında hissetmelerine hizmet ediyor ve bu stres
verici zamanlarla baş etmeyi kolaylaştıran bir
“güç” işlevi görüyor. Bu nedenle bizler de
DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölü-
mü’nde Okul Öncesi Eğitim Yüksek lisans
programı öğrencilerimle birlikte yürütmek-
te olduğumuz OOEG 506 Erken Çocukluk
Döneminde Yaratıcılık ve Estetik konulu der-
sim aracılığıyla sizlerle yararlı olacağını
düşündüğümüz, ekte bulacağınız 20 sayfa-
lık kitapçığı hazırladık. Yüksek lisans sını-
fımda, bu kitapçığa katkı sağlayan öğrenci-
ler, Okul Öncesi Öğretmeni, Müzik Öğret-
meni, Özel Eğitim Öğretmeni olmak üzere
farklı disiplinlerden buluşan 10 eğitimci.

Bu etkinliklere ilişkin geri bildirimlerini-
zi benimle bu e-posta adresim aracılığıyla ya
da sosyal medya hesaplarım aracılığıyla
paylaşırsanız çok memnun oluruz. Böylelikle
ben de onlara bu katkılarının sizlerdeki yan-
sımalarını iletme şansı bulurum. Umarız
hazırladığımız kitapçık işinize yarar, ve siz-
lere destek olur. Okul öncesi dönemdeki ço-
cukların yaratıcılık ve estetik becerilerinin
oyun ve sanat yoluyla desteklenmesini he-
defleyen bu çalışmaları sizlerle düzenli ola-
rak her hafta paylaşmaya çalışacağız. Belki
de bu sayede, Kıbrıs’ta çok da eksikliğini his-
settiğimiz “Okul Öncesi Öğretmen Ağının”
Üniversite, okul, ve diğer paydaşlar nezdinde
kurulması için bir ön adım da atmış olu-
ruz.Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla.”

(DAÜ Temel Eğitim Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Eda Yazgın, Haziran 2020)

“Seçimlere yapılan müdahale demokrasi-

yi ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi irade-
sini ortadan kaldırdığı için seçimlerin meş-
ruiyeti yoktur. Bu çerçevede seçilen Sn. Er-
sin Tatar Kıbrıs Türk toplumunun siyasi ira-
desini değil Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Re-
cep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin
siyasi iradesini temsil etmektedir.

Sn. Ersin Tatar seçim gecesi yaptığı açık-
lamada TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve yardımcısı Fuat Oktay’a seçimlerde
verdikleri destek için özellikle teşekkür ede-
rek, seçimlere müdahaleyi onayladığını iti-
raf etmiştir. Bu kadar müdahalenin ve dış ka-
rışmacılığın yapıldığı bir seçimden çıkan so-
nucu kabul etmediğimiz tespitini yaparken,
İkinci Dünya Savaşı’nda Alman işgalinde
olan Fransa’da kurdurulan “Vichy Hükümeti”
benzeri bir liderliğin Kıbrıslı Türklerin ira-
desini temsil etmediğini vurgularız.

Uluslararası mahkemelerde alınan karar-
larla Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak ka-
bul edilen kuzey Kıbrıs’taki siyasi rejimin,
Sn. Ersin Tatar’ın AKP’den aldığı talimat-
larla Türkiye’ye ilhak edilmesi sürecinin baş-
ladığını görmekle birlikte Kıbrıslı Türklerin
uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan
haklarının korunması ve adamızın birleşti-
rilmesi mücadelesinden asla vazgeçmeye-
ceğimizi vurgularız.”

(Sendikal Platform adına KTÖS, KTO-
EÖS, KTAMS, Dev-İş, Basın-Sen, Çağ-Sen.
Koop-Sen, Türk-Sen)

“ ‘Temel Eğitim Sistemine Bakış’ kitabı
dijital olarak yayında…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası‘nın Ha-
ziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği temel eği-
tim sistemini değerlendirme çalışmasının ta-
mamı “TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNE BA-
KIŞ / Pandemi Öncesi, Sırası ve Sonrasına
İlişkin Analiz” (ISBN 978-9963-2873-2-1)
isimli kitapçıkta dijital formatta yayınlandı.
Bu çalışmanın, nitelikli kamusal eğitim po-
litikası oluşturulmasına ve okulların sürdü-
rülebilir sağlıklı ve güvenli bir eğitim siste-
mine kavuşmasını umut ediyoruz.

Temel eğitimin genel durumu, salgın dö-
neminde eğitim, yeni eğitim dönemi ve al-
ternatif eğitim uygulamalarının değerlendi-
rildiği çalışma, gelecekteki sendikal çalış-
malarımıza ışık tutacaktır.

Bu çalışma ile ülkede eğitime ilişkin pay-
daş, öğe ve uygulamaların her birinin ye-
terli/yetersizliği ölçülerek, özellikle salgın dö-
nemi içerisinde öğretmenlerin ve genel top-
lumun eğitimin kalitesi, ulaşılabilirliği ve il-
gili Bakanlığın eğitim-öğretimi yönetebilme
durumu ve uygulamaları konusundaki gö-
rüşleri ölçüldü.

Çalışmaya 500 ilkokul öğretmeni, 500’de
toplumdan kişiler katıldı. Bu çalışma eğiti-
me bir veri tabanı oluşturacağı gibi, bu
alanda çalışma yapmak isteyen akademis-
yenlere de yol gösterecektir.

“Toplum sorunları ile öğretmenin sorun-
ları iç içedir” ilkesini benimseyen sendika-
mız, eğitim ve toplum sorunlarına çözüm
üretmek amacıyla daha fazla sorumluluk al-
maya devam edecektir.Kitapçığa
www.ktos.org linkinden ulaşabilirsiniz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Ekim 2020)
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“KTÖS’ün üyesi olarak bulunduğu Eğitim
Enternasyonali 5 Ekim Dünya Öğretmenler
Günü’nde tarihin en büyük çevrimiçi öğret-
men toplantısına ev sahipliği yapıyor. Ke-
sintiler ve krizlerle gölgelenen bir yılın ar-
dından, 24 saatlik canlı yayın dünyanın her
yerinden öğretmenleri bir araya getirecek ve
pandeminin acı verici bir şekilde açıklığa ka-
vuşturduğu sorunları ele almasını sağlamak
için harekete geçme fırsatı verecektir.

Etkinlik Asya Pasifik’te 5 Ekim sabahı baş-
layacak ve 24 saat sonra Kuzey Amerika ve
Karayipler’de sona erecek. Etkinliğin Avrupa
yayını Kıbrıs yerel saati ile 16:50-20:00 sa-
atleri arasında olacaktır. KTÖS’den Süley-
man Gelener etkinliğin moderatörlüğünü
yapacak ve KTÖS Genel Sekreteri Şener El-
cil’in etkinlikte konuşması yer alacaktır.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Ekim 2020)

“KTÖS iyi niyetli bir şekilde, bu zor dö-
nemde inisiyatif alarak içerisinde destekle-
yici eğitim materyallerinin bulunacağı bir di-
jital eğitim platformu oluşturacağını duyur-
muştur. Eğitim Bakanlığı, dijital eğitim
platformu düşüncesine dahi anlamsız ve
hukuki zeminden yoksun bir müdahalede bu-
lunarak polise şikayette bulunmuştur.

Tüm yaşananlara rağmen, önceki çalış-
malarımızla birlikte yeni çalışmalarımızın da
yer alacağı, hem öğretmenlerin hem de öğ-
rencilerin kullanabileceği, destekleyici eği-
tim materyallerinin bulunacağı dijital eğitim
portalımız yakın zamanda geleceğe yatırım
olarak devreye girecektir.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Haziran 2020)

“Hükümet Edenlerin Dikkatine; Eğitim ve
Sağlıkta Tasarruf Olmaz.

Adamızı ve tüm dünyayı etkisi altına alan
COVİD-19 pandemisi, insanoğluna kötü
tecrübeler yaşatarak eğitimin ve sağlığın ikin-
ci plana atılamayacağını bir kez daha öğ-
retmiş ve hatırlatmıştır. Eğitime ve sağlığa
yeteri kadar önem vermeyen ülkeler bu sü-
reci büyük bedeller ödeyerek geçirmiş ve ge-
çirmeye devam etmektedir. Adamızın ku-
zeyini dünya geneline göre daha az etkileyen
koronavirüs salgını, bizlere de özellikle eği-
tim alanında günümüz koşullarındaki ihti-
yaçları ve gereksinimleri açık bir şekilde gös-
termiştir.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda görü-
yoruz; Hükümet ve Eğitim Bakanlığı, eko-
nomik krizi bahane ederek öğretmen kad-

rolarında kesintiye gidip tasarruf etmeyi
düşünmemelidir.

COVİD-19 süreci, tüm dünyaya eğitimde
ve sağlıkta tasarruf olmayacağını bir kez daha
göstermiştir. Dolayısı ile yetkililer, bu konuda
aşağıda dile getireceğimiz uyarı ve önlem-
leri dikkate almalı, eğitim ve sağlığın ikin-
ci plana atılamayacağını anlamalı ve eğitimde
tasarruf politikası gütmeden gereğini yap-
malıdır.”

(KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün,
Haziran 2020)

“Vakaların teşhis edilmesi neticesinde
Koronavirüsün artık Kıbrıs’a ulaştığını bi-
liyoruz. Virüs adaya ana giriş noktaları yani
havaalanları üzerinden, neredeyse aynı anda
geldi. İnsanlar endişeli ve hem kuzey hem de
güneyde uygulanan şok terapisi sonucunda
insanlar paniklemeye başladı.

Şimdi akılcı davranma zamanı! Şimdi iş-
birliği yaklaşımı zamanı. İnsanların korun-
ması ve uygun ve etkili önlemlerin alınma-
sı gerekmektedir.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik
Kıbrıs, gelişmeleri gözden geçirmek için bir
araya geldi ve aşağıdaki sonuçlara vardı:

1.Virüs herhangi bir yapay sınırı tanıma-
dığından, sorunun ülke çapında ele alınma-
sı zorunludur. İki Toplumun da Liderleri uz-
manlarıyla bir araya gelmeli, İki Toplumlu
Sağlık Teknik Komitesi'nin çalışmalarını de-
ğerlendirmeli ve ülke çapında kabul edilecek
ve uygulanacak tedbirler geliştirmeleri için
komiteyi güçlendirmelidirler. Adanın önem-
li bir giriş noktası olması nedeniyle, İngiliz
Üsleri’nin de bu müzakerelere dahil edilmesi
gerekecektir.

2.Hareketi kolaylaştırmak ve yığılmayı
azaltmak için tüm geçiş noktalarının açık ol-
ması gerekmektedir. Tek taraflı eylemler,
daha fazla geçişin kapatılmasına, uzak alan-
ların izole edilmesine ve tıbbi bakıma etki-
li erişimin daha da kısıtlanmasına yol aç-
mıştır.

3.Riski daha da artıran gereksiz gecikme-
ler yaşanmadan, insanların geçişlerini uygun
ve etkili bir şekilde kontrol edebilmek için
tüm geçiş noktalarında gerekli görevlendir-
meler yapılmalıdır. Personel sorunları acilen
çözülmelidir. Tıp ve Hemşirelik öğrencile-
rinin gönüllülük esasında görevledirilmele-
ri de ayrıca yapılabilir.

4.Krize erken müdahaleyi geliştirmek için
tüm konularda işbirliği yapılmalıdır. Bir
koordinasyon ve referans merkezinin ku-

rulması acil olarak dikkate alınmalıdır.
5.Her iki kesimdeki tek taraflı önlemler et-

kili bir koruma sağlamaz ve virüsle mücadele
için gerekli olan işbirliğini ilerletme konu-
sunda sorunlar yaratır. Milliyetçilik virüsten
çok daha hızlı yayılır ve bu en tehlikeli teh-
didin farkında olmamız gerekmektedir.

İki toplumun liderlerini, işbirliği ve ortak
altyapı geliştirerek, korona virüsü ile doğru
bir şekilde başa çıkma beklentilerini karşı-
lamaya çağırıyoruz.”

(İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birle-
şik Kıbrıs, Mart 2020)

“Eğitim Bakanlığı’nın sınavlara odaklan-
ması yerine, çocuğun yüksek yararını dü-
şünmesi, çocuk psikolojisi ve pedagojisine
göre hareket etmesi yerinde bir karar ola-
caktır. Bakanın TV programlarında sürekli
sınavlara atıfta bulunması çocuklarımızı
strese sokarken, aileleri ise ekonomik olarak
daha fazla yıpratmaktadır. Özel derslerin top-
lam yıllık maliyetinin 32 milyon Türk Lira-
sı olduğu tahmin edilmektedir. Alım gücü-
nün düştüğü bu dönemde, hala daha aileler
özel derslere para harcamaktadır. Giriş sis-
teminin değişmesi hem aile ekonomisine hem
de çocuğun gelişimine katkı koyacaktır.
Kolej giriş sistemine alternatif olabilecek olan
V. Eğitim Şurası’nda alınan kararları hala
daha güncelliğini korumaktadır.

Kolej Sınavları ile ilgili istatistiksel bilgiler:
Hatırlanacağı üzere Kolej sınavlarının ilk

oturumuna 1978 ( 1729 kolej/249 ilahiyat)
öğrenci kayıt oldu. İlkokul 5. Sınıflarda
çağ nüfusu 4000 (özel okullar dahil) civa-
rındadır.

Yarışmacı sınav sonucunda, 620 öğrenci
kolejlere giriş hakkı kazanacak. Çağ nüfu-
sunun % 49,5’i sınava kayıt yaptırırken, sı-
nava kayıt yaptıranların %31’i, çağ nüfusu-
nun ise %15,5’i kolejlere giriş hakkını ka-
zanabilecek. İlahiyat kolejini dışarı çıkarıp
oranlara yeniden bakarsak, bu oran %12,5
olur.

Kolej giriş sistemi çocukların % 84,5’i ka-
yıt hakkı kazanamayacağı bir sistemdir. Şu
an ki sistem çoğunluğun ilgi, beceri ve ye-
teneklerini görmezden gelerek, %15,5’nın ka-
yıt hakkı kazanabileceği çoktan seçmeli sı-
navlara endekslenmiştir. Pandeminin ya-
rattığı kaygı ve stres altındaki çocuklarımı-
zı, bu sisteme zorlamanın çocuğun eğitimi-
ne ve gelişimine bir katkısı olmayacaktır.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Haziran 2020)

“Kıbrıs’ın Kuzeyindeki en büyük yanılgı
ise normal bir ülke ve yönetimin olduğu ya-
nılgısıdır. Üretimden koparılmış, bağımlı bir
alt yönetim olduğumuzda dolayı alınacak
ekonomik tedbirlerin normal ülkelerle ben-
zeşmesinin mümkünatı yoktur.

Covid 19 salgının önlenmesi için başta
KTTB ve sendikalar olmak üzere, bir çok ke-
sim toplumsal dayanışma göstermiştir. Sal-
gının yayılmasının önlenmesi için gerekli teç-
hizatların alınması adına kaynaklarımızı
paylaştık, daha fazlasını da paylaşmaya de-
vam edeceğiz. Eşit ve adil olacak şekilde daha
fazla fedakarlık yapmaya tüm toplum gibi
bizlerde hazırız. Bu toplumsal dayanışma, hü-
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kümetin şark kurnazlığı yapacağı ve büyük
sermaye sınıfını koruyacağı anlamına gel-
memelidir.

Hükümetin salgını önleyici, dayanışmayı
yükselten öneriler geliştirmek yerine, çalı-
şanların haklarına dönük bir anlayışla, sadece
sermaye sınıfını koruyan öneriler sunması
ekonomik ve sosyal krizin daha da büyü-
mesine neden olacaktır. Birçok devlet kriz dö-
neminde çalışanları korumak adına önlem pa-
ketleri açıklarken, UBP-HP hükümetinin
çalışanlarını ekonomik anlamada korumak
yerine hedef alması anlaşılabilir değildir.

Hükümetin bu tutumunun dayanışma ile il-
gisi olmadığı gibi, yağmacı bir tavırdır.
Önceliğin halkın vücut bütünlüğünü korumak
ve salgının önlenmesi olduğunu hatırlatır, kriz
zamanı toplumsal dayanışmaya evet, hükü-
metin fırsatçılığına hayır dediğimizin altını
çizeriz.

Hükümetin kurduğu kriz masası yetersiz-
dir. Hükümet acil olarak aşağıdaki madde-
leri dikkate almalı ve hayat geçirmelidir.

1.Yerel yönetimler ve ilgili paydaşlar ile
krizin daha etkin yönetilmesi;

2.Ülkedeki tüm özel sağlık kurumlarının
ve çalışanlarının kamusal sağlık hizmetine ve-
rilmesi;

3.Otellerin kamusal karantina merkezine
dönüştürülmesi;

4.Eğitimde ilgili paydaşlarla derhal daha
fazla zaman kaybetmeden iletişime geçilmeli
ve ortak plan yapılmalı;

5.Bütçedeki gelir-gider dengesin net ola-
rak halka açıklanarak yapılacak uygulama-
lar için fon kurulmalı;

6.Adadaki TC sermayesi ve bankaların da
krize katkısı sağlaması;

7.Piyasada tekelleşen ve pastadan büyük
pay sahibi olan şirketlerden vergi alınmalı;

8.Dünya zenginleri arasına girenlerin de
bulunduğu ultra zenginlerden de vergi alın-
malı;

9.Ülkedeki ekonomik döngünün insan
hayatının temel ihtiyacını karşılayacak şekilde
ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde yarar-
lanmasının sağlaması;

10.Tüm işletme ve bankaların personel ve
finansal giderler dışındaki tüm kazançlarını
kurulacak fona aktarması;

11.Kurulacak fonun şeffaf olması ve ilgi-
li paydaşlarla yönetilmesi;

12.Seçimlerin maliyetinin düşünülerek
bir yıl sonraya ertelenmesi vb...

Sendikamız adaletli, şeffaf, hesap verebi-
len ve demokratik olmayan herhangi bir sü-

rece destek vermeyecektir. Yukarıdaki ko-
şulların sağlanması şartıyla da her türlü kat-
kıyı yapmaya hazırdır.”

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Haziran 2020)

“KTÖS, Elyeli üreticilerin ürettiği 35 ton
patatesi satın alarak hem üreticiye hem de Co-
vid-19 ile mücadelede sahada olan beledi-
yelerle dayanışma gösterdi.

Patates üreticisinin elinde kalan 35 ton pa-
tatesi 70.000 TL’ye satın alan KTÖSilk etap-
ta 12 belediyeye ve DAÜ yardım mutfağı-
na katkıda bulundu.

KTÖS ve Öğretmenler Kooperatifi , Kıb-
rıs Türk Tabipler Birliği’ne Covid-19 sal-
gınını önleme mücadelesinde kullanılması,
solunum destek üniteleri, tıbbi araç, gereç,
test kitleri ve gerekli ilaçların ivedilikle alı-
nabilmesi için 100 bin TL bağışta bulun-
muştu.

İmkanlarımız çerçevesinde üyelerimizle,
örgütlü olduğumuz okullardaki öğrencileri-
mizin ailelerine ve ihtiyaçlı vatandaşlarımı-
za, öğretmenlerimiz ve belediyelerimiz ara-
cılığı ile dayanışma göstermeye devam ede-
ceğiz.”

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Haziran 2020)

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası baş-
kanı ve yürütme kurulu üyeleri, 7 Şubat
Cuma günü KTMMO Birliği’ne resmi bir zi-
yaret yaparak, siyasi, sosyal ve teknik alan-
da ülkemizde sürmekte olan gelişmeleri ele
almışlardır.

Yapılan görüşmede okul altyapıları ve ya-
pısal olarak güvenli okul konusu üzerinde
özellikle durulmuştur. Kıbrıs’ın deprem ris-
ki açısından yüksek riskli bir bölgede bu-

lunması ve deprem kuşağı üzerinde olması-
nın yarattığı potansiyel tehlikelerin konu-
şulduğu toplantıda ülkemizde şu anda okul-
ların durumu değerlendirilmiştir. Okulların
deprem başta olmak üzere doğal felaketlere
hazır olmadığının değerlendirilmesinin ya-
pıldığı toplantıda 1974 yılından sonra top-
lamda 19 yeni okulun inşa edildiği, inşaat aşa-
masında yönetmeliklerin gereği teknik kont-
rollerin (saha ve malzeme) kontrollerinin ne
kadar sağlıklı ve standartlara uygun yapıl-
dığının bilinmediği konuşulmuştur.

KTMMO Birliği yetkilileri Eğitim Ba-
kanlığı yetkilileri ile temas kurarak ve
KTÖS’ün de desteği ile tüm okulların dep-
rem performans analizlerinin yapılması
için çalışma başlatması için girişimde bulu-
nulması kararı almıştır. Sürecin teknik ça-
lışmalarının KTMMOB’ye bağlı ilgili oda İn-
şaat Mühendisler Odası koordinasyonunda
yürütülmesi ve akredite İMO yapı malze-
meleri ve zemin mekaniği Laboratuvar’ın-
da gerekli testlerin ve deneylerin yapılma-
sında kullanılacağı ifade etmiştir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil-
KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal,
Şubat 2020)

“Okullar ne zaman, nasıl, hangi koşullar
oluştuktan sonra açılmalıdır?

Kritik görev yapanlar dışındaki vatan-
daşlarımız günlerdir evde kalarak, salgının
yayılmasının önlenmesine katkı koymakta-
dır. Bununla birlikte iş sektörlerinin açılması
konusunda ortaya atılan tartışmaları da iz-
lemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, salgın tam anlamıyla
kontrol altına alınmadan ülkeleri normalleşme
planları ile ilgili uyardı. Bir çok ülkede ise
hükümetlerin ekonomik nedenlerle açılma
öngörüleri, vatandaşların endişeleri nedeniyle
protesto edildi.

Haklı olarak bir yandan hayatın normal-
leşmesini dört gözle bekliyoruz, diğer taraftan
ise normalleşme sürecinde alınması gereken
önlemlerin ne olacağını bilmek istiyoruz.

Elli üç bin öğrenciyi evlerine gönderdik.
Eğitim Bakanlığı dijital eğitim yapılabilecek,
öğretmenle öğrencilerini sanal sınıflarda
buluşturabilecek bir sistemi tercih etmedi. Bu-
nun yerine kontrollü, çevrimdışı ve merke-
zi bir yaklaşımı uygulamaya koydu. Bu uy-
gulama da destek eğitimi anlayışı ile gönüllü
öğretmenlerin özverisi ile gerçekleşti. Sis-
temin kendi içindeki dezavantajları, eği-
timdeki eşitsizlik boyutunu da gözler önüne
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serdi.
Eşitsizlik ve dezavantajlı grupların ço-

ğunluğu bizlere okulların görevinin sadece
eğitim değil, sosyal eşitsizlikler ile mücadele
edilen bir yer olduğunu, okul yöneticileri ve
öğretmenlerin çocuğun toplumsal sorunla-
rıyla da ilgilendiği bir platform olduğunu ha-
tırlattı. Eğitim ve sağlığın mali kesinti ya-
pılacak bir alan olmadığını ve yatırım ya-
pılması gereken önemli bir hak olduğu ise
gün yüzüne çıkardı.

Peki, okulları ne zaman açmalıyız? Okul-
ları açıldıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz?

Bu noktada bazı Avrupa ülkelerinde Co-
vid-19 sonrası eğitim ve eğitim kurumları-
nın açılması ile ilgili uygulamalara bakmakta
fayda vardır.

Lockdown (karantina) uygulamasına ilk
geçen ülkelerden biri olan Danimarka'da, 12
yaşına kadar olan çocuklar anaokullarına ve
okullara döndü.

Almanya öğrencilerin okullara geri dön-
mesine izin vermeye başladı, ancak sosyal
mesafe kurallarına uyulması adına her öğ-
rencinin ayrı masası var.

Norveç'te anaokulları halihazırda açıktı.
Lise ve üniversiteler de 20 Nisan’dan son-
ra kısmen yeniden açıldı.

Fransa'da, ilkokul öğrencileri 11 Ma-
yıs'tan itibaren sayısı 15'ten fazla olmayan sı-
nıflarda eğitim almak üzere okullara geri dön-
meye başlayacaklar.

Hollanda'da, aynı tarihte, ilkokullar yarı za-
manlı olarak eğitime başlayacak. Ortaokul
öğrencileri ise 1 Haziran'dan itibaren okul-
larına geri döneceklerdir.

Romanya ve İtalya ise okulları Eylül
ayında açacaklar. Haziran ayı içerisinde
son sınıflar ve değerlendirme sınavlarına gi-
recek olan öğrenciler kısa süreliğine okula
gidecek. Bu süre içerisinde katı sosyal me-
safe kuralları uygulanacak. Diğer ülkeler ise
salgının seyrine göre kendi kararlarını ve ön-
lemlerini üretecektir.

KTÖS olarak, okulların ne zaman açılacağı
meselesini değil, örneklerine bakarak açıl-
dıktan sonra alınacak önlemleri konuşmamız
gerektiği kanısındayız. Önlemleri belirle-
dikten sonra ise,

1. Okul nüfusu,
2. Öğrenci/sınıf sayısı oranı,
3. Okul temizliği,
4. Okul güvenliği,
5. Taşımacılık ve öğrencilerin okula ula-

şımı,
6. Oyun alanlarının yeniden organize edil-

mesi,
7. Öğretmen ve öğrencilere test yapılma-

sı,
8. Okulların günlük maske ve dezenfektan

ihtiyacı,
9. Derse göre ve genel olarak alınacak ön-

lemler ile ilgili talimatlar,
10. Süreç ile ilgili öğretmen eğitimi,
11. Koruyucu sağlık hizmetlerinin okulları

düzenli kontrolü,
12. Daha fazla önleyici tedbirlerin üreti-

lebilmesi, sorumlulukların paylaşılabilmesi
için geniş tabanlı ‘eğitim bilim danışma ku-
rulu’ oluşturulması gerektiğini ısrarla öne-
riyoruz.

Bir diğer odaklanılacak nokta ekonomik,
sosyal, ruhsal ve eğitim destek ihtiyacı olan
çocuklar için üretilecek projeler olmalıdır.
Öğrenciler okulda kazandığı bazı alışkan-
lıkları unutmuş olabilir, aile içi şiddet, ihmal,
istismar ve yoksulluk yaşamış olabilir, bu sü-
reçte öğrenim açısından çocuklar arasında
eşitsizlik olabilir. Tüm bunlara cevap vere-
bilmek için Eğitim Bakanlığı kapsayıcı bir
destek projesi oluşturmalı ve ek kaynak
ayırmalıdır.

Öğretmenlerimiz salgın döneminde öğrenci
ve ailelere göstermiş olduğu desteği, okul-
ların açık olacağı dönemde de fazlası ile ye-
rine getirecektir. Çocukları iyi hissettirmek
için gereken koşulları sağlayacaktır. Eğitim
Bakanlığı öğretmenin statüsüne, öğretmenin
hizmet içi eğitimine ve teknolojiye yatırım
yaparak geleceğe hazırlanmalıdır. Eğitim Ba-
kanlığı tüm okulları, öğrencileri destekle-
yecek bir teknoloji erişimi ve kapsayıcı bir
yaklaşım geliştirmelidir.

KTÖS olarak okullar ve iş yerlerinin ye-
niden açılması konusunda siyasi kaygıları de-
ğil, Bilim Kurulu, KTTB ve DSÖ’nün öne-

rilerini önemsediğimizi belirtiriz. Özellikle
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direk-
törü’nün bazı ülkelerinin kısıtlayıcı önlem-
leri gevşetmeye başlaması ile ilgili görüşle-
rini dikkate almalıyız.

Hatırlatırız ki gerekli koşullar oluşmadan
atılacak zorlayıcı adımlar ailelerin güvenini
kaybetmenin yanında öğrenciyi, öğretmeni
ve toplumun tamamını tehlikeye atacaktır.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Mart 2020)

“Gerçek Dayanışmaya EVET, Fırsatçılı-
ğa HAYIR!

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan
Covid-19 salgının yarattığı olumsuz hayata
koşullarının etkisi her geçen gün artmakta-
dır. En temel insan hakkı olan yaşama hak-
kının idame ettirilmesi en öncelikli gün-
demdir. Bu olumsuzluklar yaşanırken bir di-
ğer önemli konu ise ekonomik olumsuzluk-
ların yarattığı sıkıntıların aşılmasında ülke-
lerin ve ülke yönetimlerinin ortaya koydu-
ğu uygulamalardır.

Kıbrıs’ın Kuzeyindeki en büyük yanılgı ise
normal bir ülke ve yönetimin olduğu yanıl-
gısıdır. Üretimden koparılmış, bağımlı bir alt
yönetim olduğumuzda dolayı alınacak eko-
nomik tedbirlerin normal ülkelerle benzeş-
mesinin mümkünatı yoktur.

Covid 19 salgının önlenmesi için başta
KTTB ve sendikalar olmak üzere, bir çok ke-
sim toplumsal dayanışma göstermiştir. Sal-
gının yayılmasının önlenmesi için gerekli teç-
hizatların alınması adına kaynaklarımızı
paylaştık, daha fazlasını da paylaşmaya de-
vam edeceğiz. Eşit ve adil olacak şekilde daha
fazla fedakarlık yapmaya tüm toplum gibi
bizlerde hazırız. Bu toplumsal dayanışma, hü-
kümetin şark kurnazlığı yapacağı ve büyük
sermaye sınıfını koruyacağı anlamına gel-
memelidir.

Hükümetin salgını önleyici, dayanışmayı
yükselten öneriler geliştirmek yerine, çalı-
şanların haklarına dönük bir anlayışla, sadece
sermaye sınıfını koruyan öneriler sunması
ekonomik ve sosyal krizin daha da büyü-
mesine neden olacaktır. Birçok devlet kriz dö-
neminde çalışanları korumak adına önlem pa-
ketleri açıklarken, UBP-HP hükümetinin
çalışanlarını ekonomik anlamada korumak
yerine hedef alması anlaşılabilir değildir.

Hükümetin bu tutumunun dayanışma ile il-
gisi olmadığı gibi, yağmacı bir tavırdır.
Önceliğin halkın vücut bütünlüğünü korumak
ve salgının önlenmesi olduğunu hatırlatır, kriz
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zamanı toplumsal dayanışmaya evet, hükü-
metin fırsatçılığına hayır dediğimizin altını
çizeriz.”

(KTÖS Mali Sekreter Mustafa Baybo-
ra, Haziran 2020)

“KTÖS, Elyeli üreticilerin ürettiği 35 ton
patatesi satın alarak hem üreticiye hem de Co-
vid-19 ile mücadelede sahada olan beledi-
yelerle dayanışma gösterdi.

Patates üreticisinin elinde kalan 35 ton pa-
tatesi 70.000 TL’ye satın alan KTÖS , ilk
etapta 12 belediyeye ve DAÜ yardım mut-
fağına katkıda bulundu.

KTÖS ve Öğretmenler Kooperatifi, Kıb-
rıs Türk Tabipler Birliği’ne Covid-19 sal-
gınını önleme mücadelesinde kullanılması,
solunum destek üniteleri, tıbbi araç, gereç,
test kitleri ve gerekli ilaçların ivedilikle alı-
nabilmesi için 100 bin TL bağışta bulun-
muştu.

İmkanlarımız çerçevesinde üyelerimizle,
örgütlü olduğumuz okullardaki öğrencileri-
mizin ailelerine ve ihtiyaçlı vatandaşlarımı-
za, öğretmenlerimiz ve belediyelerimiz ara-
cılığı ile dayanışma göstermeye devam ede-
ceğiz.

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Haziran 2020)

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası baş-
kanı ve yürütme kurulu üyeleri, 7 Şubat
Cuma günü KTMMO Birliği’ne resmi bir zi-
yaret yaparak, siyasi, sosyal ve teknik alan-
da ülkemizde sürmekte olan gelişmeleri ele
almışlardır.

Yapılan görüşmede okul altyapıları ve ya-
pısal olarak güvenli okul konusu üzerinde
özellikle durulmuştur. Kıbrıs’ın deprem ris-
ki açısından yüksek riskli bir bölgede bu-
lunması ve deprem kuşağı üzerinde olması-
nın yarattığı potansiyel tehlikelerin konu-
şulduğu toplantıda ülkemizde şu anda okul-
ların durumu değerlendirilmiştir. Okulların
deprem başta olmak üzere doğal felaketlere
hazır olmadığının değerlendirilmesinin ya-
pıldığı toplantıda 1974 yılından sonra top-
lamda 19 yeni okulun inşa edildiği, inşaat aşa-
masında yönetmeliklerin gereği teknik kont-
rollerin (saha ve malzeme) kontrollerinin ne
kadar sağlıklı ve standartlara uygun yapıl-
dığının bilinmediği konuşulmuştur.

KTMMO Birliği yetkilileri Eğitim Ba-
kanlığı yetkilileri ile temas kurarak ve
KTÖS’ün de desteği ile tüm okulların dep-
rem performans analizlerinin yapılması
için çalışma başlatması için girişimde bulu-
nulması kararı almıştır. Sürecin teknik ça-
lışmalarının KTMMOB’ye bağlı ilgili oda İn-
şaat Mühendisler Odası koordinasyonunda
yürütülmesi ve akredite İMO yapı malze-
meleri vezemin mekaniği Laboratuvar’ında
gerekli testlerin ve deneylerin yapılmasında
kullanılacağı ifade etmiştir.

Toplantıda bilimin önemi vurgulanarak, ge-
rek ziyaret anlamında gerekse teknik alan-
larda bilimsel çalışmalardan asla vazgeçile-
meyeceği ifade edilmiştir. KTMMOB ve
KTÖS ortak projeler hazırlama konusunda
kararlılıklarını tekrardan ortaya koymuşlar-
dır.

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil-

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal,
Şubat 2020)

“KTÖS ve Basın-Sen Ortak Basın Açık-
laması yaptı.

Fikirleri baskı ve şiddetle susturmak, temel
bir insan hakkı olan söz ve ifade özgürlüğüne
saldırmak, totaliter faşist rejimlerin karak-
teristik özelliğidir.

Totaliter anlayışın bir ifadesi olarak Kıb-
rıslı Türk medya kurumları, gazeteciler ve si-
vil toplum örgütleri üzerinde baskılarını gi-
derek yoğunlaştıran Sn. Erdoğan ve AKP yet-
kilileri, Afrika/Avrupa gazetesinin gerçek-
leri yansıtan muhalif duruşundan rahatsız ol-
maktadırlar. Geçmişte bombalarla, kurşun-
lamalarla, uyduruk davalarla susturulmaya
çalışılan Afrika/Avrupa gazetesi ve yazarları
2018 yılında da TC Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve yerli işbir-
likçilerin organize ettiği linç kampanyası ile
susturulmaya çalışmıştı. Bu da yetmezmiş
gibi şimdi de Türkiye’de açılan davalarla sesi
kısılmaya çalışılmaktadır.

Kendine sanal düşman yaratarak toplumun
dikkatini, çöken ekonomiden uzaklaştırma-
ya çalışan AKP’nin yakın geçmişte yapılan
seçimlerde, Kıbrıslı Türklerin iradesine mü-
dahalesi yetmezmiş gibi şimdi de söz ve ifa-
de özgürlüğünü kısıtlayıcı faşist baskılarını
Kıbrıs’ın kuzeyine de taşımıştır.

Bilinmelidir ki, “zülüm direnişin gıdasıdır.”
Kıbrıslı Türkler direnmeye alışkın bir top-
lumdur. Faşist baskılara asla boyun eğmeyen
Avrupa Gazetesi’ne ve yazarlarına daya-
nışmamızı ifade eder, demokrasi, özgürlük,
egemenlik ve barış mücadelesine devam ede-
ceğimizi vurgular olayı uluslararası alana ta-
şıyacağımızı kamuoyuna duyururuz.

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil-
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Aralık
2020)

“Okullar ne zaman, nasıl, hangi koşullar
oluştuktan sonra açılmalıdır?

Kritik görev yapanlar dışındaki vatan-
daşlarımız günlerdir evde kalarak, salgının
yayılmasının önlenmesine katkı koymakta-
dır. Bununla birlikte iş sektörlerinin açılması
konusunda ortaya atılan tartışmaları da iz-
lemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, salgın tam anlamıyla
kontrol altına alınmadan ülkeleri normalleşme
planları ile ilgili uyardı. Bir çok ülkede ise
hükümetlerin ekonomik nedenlerle açılma
öngörüleri, vatandaşların endişeleri nedeniyle

protesto edildi.
Haklı olarak bir yandan hayatın normal-

leşmesini dört gözle bekliyoruz, diğer ta-
raftan ise normalleşme sürecinde alınması
gereken önlemlerin ne olacağını bilmek is-
tiyoruz.

Elli üç bin öğrenciyi evlerine gönderdik.
Eğitim Bakanlığı dijital eğitim yapılabile-
cek, öğretmenle öğrencilerini sanal sınıflarda
buluşturabilecek bir sistemi tercih etmedi.
Bunun yerine kontrollü, çevrimdışı ve mer-
kezi bir yaklaşımı uygulamaya koydu. Bu
uygulama da destek eğitimi anlayışı ile gö-
nüllü öğretmenlerin özverisi ile gerçekleş-
ti. Sistemin kendi içindeki dezavantajları,
eğitimdeki eşitsizlik boyutunu da gözler
önüne serdi.

Eşitsizlik ve dezavantajlı grupların ço-
ğunluğu bizlere okulların görevinin sade-
ce eğitim değil, sosyal eşitsizlikler ile
mücadele edilen bir yer olduğunu, okul yö-
neticileri ve öğretmenlerin çocuğun top-
lumsal sorunlarıyla da ilgilendiği bir plat-
form olduğunu hatırlattı. Eğitim ve sağlı-
ğın mali kesinti yapılacak bir alan olma-
dığını ve yatırım yapılması gereken önem-
li bir hak olduğu ise gün yüzüne çıkardı.

Okulların açılması kararı sonrası iki ço-
cuk annesi olan Sandra Andersen, 'Çocu-
ğum denek olmayacak' adlı bir Facebook
grubu kurduktan sonra 40.000 takipçi sa-
yısına ulaştı. Ancak birkaç gün sonra,
yetkililerin çocuklar ve yetişkinlerin için
açık-anlaşılır talimatlar vererek uygulanan
yöntemi bilimsel bir şekilde ifade etmeleri
sonrası çoğu ebeveynin güvenini kazan-
dıkları ve okula devam oranlarının birçok
okulda yüzde 90'a çıktığı görülmüştür. Bü-
tün bunlarla birlikte, öğrencilerin belirle-
nen kurallara uymasını sağlamakla yü-
kümlü olan öğretmenler bu dönemde en zor
görevde olan kişilerdir.

Öğretmenlerimiz salgın döneminde öğ-
renci ve ailelere göstermiş olduğu deste-
ği, okulların açık olacağı dönemde de
fazlası ile yerine getirecektir. Çocukları iyi
hissettirmek için gereken koşulları sağla-
yacaktır. Eğitim Bakanlığı öğretmenin
statüsüne, öğretmenin hizmet içi eğitimi-
ne ve teknolojiye yatırım yaparak gelece-
ğe hazırlanmalıdır. Eğitim Bakanlığı tüm
okulları, öğrencileri destekleyecek bir tek-
noloji erişimi ve kapsayıcı bir yaklaşım ge-
liştirmelidir.

KTÖS olarak okullar ve iş yerlerinin ye-
niden açılması konusunda siyasi kaygıla-
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rı değil, Bilim Kurulu, KTTB ve DSÖ’nün
önerilerini önemsediğimizi belirtiriz. Özel-
likle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel
Direktörü’nün bazı ülkelerinin kısıtlayıcı
önlemleri gevşetmeye başlaması ile ilgili
görüşlerini dikkate almalıyız.

Hatırlatırız ki gerekli koşullar oluşmadan
atılacak zorlayıcı adımlar ailelerin güve-
nini kaybetmenin yanında öğrenciyi, öğ-
retmeni ve toplumun tamamını tehlikeye
atacaktır.

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Haziran 2020)

“KTÖS’ün Dijital Eğitim Portalı Kur-
ması Yasaldır.

Eğitim Bakanlığı bu kriz ortamında eği-
tim/öğretim faaliyetleri için sorumluluk
alan KTÖS’ün kurduğu online eğitim por-
talı Kıbrıs Akademi’yi hedef alan açıkla-
maları TV programlarında yapmış, me-
sajlarla okul yöneticilerini ve öğretmenleri
tehdit etmiştir.

Eğitim devlet eliyle yürütülür, kamusal
ve erişilebilir olmalıdır. Bu tartışılmaz ger-
çeklik bizim ilkelerimiz arasındadır. Eği-
tim portalı ne okulun, ne sınıfın yerini ala-
maz. Bunu Eğitim Bakanlığı dahi düzen-
lese formal değil, informal bir eğitimdir.
İdari bir tatilde öğretmen, öğrenci ve ai-
lelerin eğitim/öğretim faaliyetlerine katı-
lımı zorunlu değil, ancak gönüllülüğü ile
takip edilebilir. Kıbrıs Akademi, Eğitim
Bakanlığı’nın asli görevlerini yerine ge-
tirmesine engel değildir. Kıbrıs Akademi,
online bir portaldır, bir çeşitliliktir, bir se-
çenektir, içerisinde bombalar değil eğitim
materyalleri bulunacaktır.

1963-1974 arası toplumsal mücadeleye
katkı koyan bu örgüt, bu salgın dönemin-
de de öğretmenine, öğrencisine, ailelerine
ve topluma elbet alternatif yaratacaktır. Eği-
tim Bakanlığı yetkililerine tavsiyemiz yasa,
tüzük ve genelgeleri bir kez daha okmanız
ve bu kriz ortamında sorumluluk alan
KTÖS’e teşekkür etmenizdir.

Anayasanın 23.4 maddesine göre devle-
tin tekelinde olan din eğitimini istismar edip
kuran kursu düzenleyenler ile ilgili hiç bir
şey yapmayan Eğitim Bakanlığının, Kıb-
rıs Akademi Online Eğitimin önüne kes-
meye çalışması abesle iştigaldir.

(Basın Yayın ve Propaganda Sekrete-
ri Uğur Erilen, Haziran 2020)

“Son altı ay içerisinde ‘seçim için her şey

mubahtır’ anlayışı had safhaya çıkmış, bu
sorumsuzluğun önüne geçebilecek meka-
nizmalar yetersiz kalmıştır.

Sn. Tatar’ın toplumun iradesini yok sa-
yan tavrı, siyasetin içine düştüğü bulanık-
lığın göstergesidir. Uluslararası hukukun
geçerli olduğu yerde makamı kötüye kul-
lanmanın karşılığı yargılanmaktır.

Son altı aydır salgın süreci yönetimi
yerine “seçim süreci” yönetimine odakla-
nan Hükümet, okulların sağlıklı ve güvenli
açılımı ile ilgili şeffaf kararlar üreteme-
miştir. Gerek Hükümetin gerekse Bulaşı-
cı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitim ile
ilgili aldığı kararlar okullarda karmaşaya ne-
den olmuş, faaliyetlerin sürdürülmesini
zorlaştırmıştır. Komitenin özel gereksi-
nimli bireyler ve okul öncesi öğrencileri-
miz için aldığı kararlar eğitim adına endi-
şe vericidir.

Seçim için değil, eğitim için PCR testi
Hükümet ve Komite, sağlıklı ve güven-

li okullar oluşturabilmek için öğretmenle-
re ve öğrencilere random PCR testi yapıl-
ması talebimizi göz ardı etmiştir. Aynı Hü-
kümet ve Komite, seçimlerde görev alacak
binlerce kişiye ücretsiz PCR testi yapma ka-
rarı almıştır. Seçimlere gösterilen özen
gibi, öğrencilere ve öğretmenlerimize de
özen gösterilmesini istiyor ve PCR testi ta-
lebimizi yineliyoruz.

Okulların hijyen denetimleri yapıldı
mı?

Halen daha Temel Sağlık Dairesi yetki-
lileri okulları gezip denetlememiş, alınan
önlemler ve gönderilen temizlik malze-
melerinin yeterliliği ile ilgili görüşünü
söylememiştir. Bir an önce şeffaflık adına
denetimler yapılmalıdır.

Seçim Sonrası Okulların Temizliği Na-
sıl Olacak?

Öğrenci başına yarım ölçek el dezen-
fektanı ve yüzey temizleyici ile birlikte bi-
rer maske gönderilen okullarımıza seçim
sandıkları kurulacaktır. Seçim günü içeri-
sinde binlerce kişi okulları ziyaret ede-
cektir. Bu yoğunluk, okullardaki sağlık ve
güvenlik önlemleri ile ilgili zaaf oluştu-
racaktır. Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakan-
lığı ve Yüksek Seçim Kurulu temizlik ile
ilgili önlem aldığını iddia etse de, ertesi gün
okullarımızda sıkıntılar baş göstereceğini
açıklıkla görebiliyoruz.

Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve
Yüksek Seçim Kurulu aldığı önlemler ile
ilgili topluma şeffaf bilgi vermeli, ek hij-

yen malzemesini okullara göndermelidir.
Okul Yöneticilerine Çağrımız
Bu anlamda okul yöneticilerimize çağ-

rımız çocuklarımızın kullanacağı yarım öl-
çek hijyen malzemelerini ertesi günü dü-
şünerek seçim için kullandırmamaları ve
kendi önlemlerini almalarıdır.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Ekim 2020)

“Bölünmüş adamızın kuzeyinde üretimi
bitiren, ülkemizin doğal kaynaklarını ser-
mayeye peşkeş çekerek toplumsal varlık-
larımıza el koymayı teşvik eden, köle dü-
zeni yaratıp emek sömürüsüne çanak tutan,
gençlerimizin ülkeden göçüne zemin ya-
ratan ve hepsinden önemlisi “para alan emir
de alır” mantığına dayalı siyasi irademizi
ortadan kaldıran TC’den dayatılan eko-
nomik paketlerden birisi daha toplumu-
muza bir lütuf gibi pazarlanmaya çalışıl-
maktadır.

Sendikalarımız, paketlerin ekonomik
gerekçeler ileri sürülerek tamamen siyasi
dönüşüm için dayatıldığını her fırsatta
ortaya koymuşlardır. Üretime, koopera-
tifleşmeye, temel insan hakkı olan eğitim
ve sağlıkta kamuya dayalı sosyal güven-
likte ve vergi adaletinde eşitlikçi, demo-
kratik, şeffaf, hesap verilebilen vatandaşın
hizmetinde bir sosyal devlet anlayışının AB
içinde Birleşik Kıbrıs çözümü ile kalıcı
hale geleceğini her fırsatta vurguladık.

Sadece Türk Lirası kullanmanın bile
paketlerle gelen paranın çok üzerinde bir
enflasyon ve faiz vergisi ile kat kat fazla-
sını toplumdan aldığını, fakirleşmeye ve
göçe sebep olduğu gerçeğini yaşayarak öğ-
rendik. Bununla birlikte anavatan-şükran
edebiyatı ile TC yetkililerine biat eden po-
litikacılarımıza verilen paranın her kuru-
şunun Kıbrıs Türk Toplumunun hanesine
borç yazıldığını, CransMontana’daki gö-
rüşmelerde 22 milyar TL’lik borcumuz ol-
duğunu TC yetkililerinin görüşme masasına
getirdiklerini bir kez daha hatırlatmak is-
teriz. Bu borç adamızın kuzeyini koloni ha-
line getirmek için uğraş veren TC’li yet-
kililerin bizim için harcadıklarını söyle-
dikleri miktardır. TC’nin izlediği nüfus ta-
şıma siyaseti nedeni ile hastaneye, okula
ihtiyaç varken 33 milyon Dolar harcayıp
inşa edilen Hala Sultan Camisi’nin mas-
rafını bile Kıbrıs Türk Toplumu’nun sırtına
borç diye yüklemek ve bunu görüşme
masasına taşımak TC’li yetkililerin hazır-
ladıkları paketlerin Kıbrıs Türk Toplumuna
bakışını özetlemektedir.

TC’li yetkililerin adamızın kuzeyinde
kurdurdukları ve tüm dünya tarafından
TC’nin alt yönetimi olarak tanımlanan si-
yasi yapının sürdürebilirliği yoktur. Bu ge-
len paketle birlikte her daireye atanacak
kayyumlarla yönetimin gerçekleşeceği
açıkça yazmaktadır. Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öncesi yapılan bu sözde dopinge
UBP-HP hükümet yetkilileri ve bazı siya-
si partilerimizin sevinç çığlıkları atması
daha da acıdır. Başkalarının kuklası olma
uğruna koltuk kavgası yapmanın yarattığı
kör siyasetin Kıbrıs Türk Toplumuna ve-
receği hiçbir şey yoktur.
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Paketlerle siyaset dayatıp, adamızın ku-
zeyini koloni haline getirenlerin, “para
veriyoruz biat edin” yalanını şiddetle red-
deder, Kıbrıs Türk Toplumunun para ile sa-
tın alınamayacağını vurgularız. Bizim mü-
cadelemiz Kıbrıs Türk Toplumunun top-
lumsal varoluşu temelinde bağımsız, ken-
di kendini yöneten, siyasi iradesine ve
toplumsal eşitliğine saygı duyulan, barış
içinde Birleşik Kıbrıs’ı yaratmaktır.

Sendikal Platform, paketlere alternatif
olarak siyasi ve ekonomik görüşlerini 18
Ağustos 2018’de yaptığı geniş katılımlı bir
toplantı sonucunda oluşturduğu raporla
tüm siyasi partilere ve dönemin hüküme-
tine iletmiştir. Kıbrıs Türk Toplumunun
kendini yönetecek bilgi, beceri ve potan-
siyeli vardır. Bizim irademize ipotek ko-
yacak paketlere ihtiyacımız yoktur.”

(Sendikal Platform, Haziran 2020)

“Salgın sürecinde insanları evlerine ka-
patıp, yasa gücünde kararnamelerle devlet
yönettiği hayaline kapılanların balonu bir
haftada sönmüştür. Devlet olanaklarını
bugüne kadar partililere, yandaşlara ve iş-
birlikçi sermaye çevrelerine peşkeş çe-
ken, teşviklerden beslenip kendilerini eko-
nomik örgüt olarak tanımlayanlara vergi ba-
ğışıklığı getiren, milliyetçiliği geçim yolu
olarak gören UBP-HP hükümeti salgının
başlamasından bir hafta sonra kurtuluşu ça-
lışanların ve emeklilerin maaşlarından ke-
sintide bulmuştur. Yapılan kesintilerin ne-
reye harcandığı ile ilgili şeffaf olmayan, he-
sap veremeyen hükümet, salgın dönemin-
de işten durdurulanlara adaletli destek
sağlamamış, yapılan yardımlara partizan-
lık bulaştırmış ve çalışanları köle diye
kullanan patronların yanında durmuştur.

Felaketi fırsata dönüştürmek için uğraşan
UBP-HP hükümeti’nin çalışanlardan ve
emeklilerden yapılan kesintileri devam et-
tirme yönünde çalışma yaptığı bilgimize
gelmiştir. Konuyu değerlendiren sendika-
larımız, özveriyi hep çalışanlardan ve
emeklilerden bekleyen UBP-HP Hüküme-
ti’nin maaş kesintisini uzatması durumun-
da hukuksal dava ve genel grev dahil sokak
eylemlerine gideceği kararını üretmiştir.
Üreten bizsek, yöneten de biz olacağız. Yö-
netemiyorsanız çekip gidin.”

(Sendikal Platform adına KTÖS Genel
Sekreteri Şener Elcil, Mayıs 2020)

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, TÜRK-

SEN, EL-SEN, TEL-SEN, BANK-SEN,
HAVA-SEN, DEV-İŞ, DEVRİMCİ GE-
NEL-İŞ, EMEK-İŞ, BASIN-SEN, ÇAĞ-
SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, BES, TIP-
İŞ, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN

“Sn. Olgun Amcaoğlu Milli Eğitim ve
Kültür Bakanı:

Eğitimde örgütlü iki sendika olarak biz-
ler yüz-yüze eğitimin devamından yana ol-
duğumuzu vurgularız.

Son günlerde iç bulaşın artmasına para-
lel olarak okullarımızda da yoğun vakalar
görülmeye başlanmıştır.

Vakalar karşısında yaşanan paniğin en
büyük nedeni okullar için herkesin anla-
yabileceği bir Bulaş-Temas Protokolünün
olmamasından kaynaklandığı görüşündeyiz.

Artan vakalar karşısında okullarda sürekli
random usulü PCR testlerinin yapılmama-
sı ve sürekli verilerin ortaya konulmama-
sı güvensizlik oluşturmuştur.

5-6 saat kapalı ortamlarda kalan ve
semptomsuz virüsü bulaştırabilecek po-
tansiyeli olan öğrencilerimiz karşısında
risk grubundaki öğretmenlerimiz, aileleri-
miz tedirginlik içerisindedir. Bir bölgede
ve/veya okulda temaslı olması durumunda
aileler çocuklarını okula göndermemekte,
dolaysıyla okulların resmen olmasa da fii-
len kapanmasını getirmektedir. 600-700 nü-
fuslu okullara ancak 40-50 öğrenci git-
mektedir.

Son günlerde iç bulaşın artarak devam et-
mesi karşısında sendikalarımız yapılması
gerekenleri yeniden vurgulamaktadır:

1- Güvenli ve sürekli karantinalı giriş-
lerden taviz verilmemelidir;

2- Okullar için ivedilikle Bulaş-Temas
Protokolü yayınlanmalı ve uygulanmaya
başlanmalıdır;

3- Toplumun prototipi olan okullarda dü-
zenli ve sistematik random usulü PCR
testler başlatılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır;

4- İç bulaşın kontrolü ve paniğin önlen-
mesine yönelik olarak akademik takvime
ilave yapılarak bir süre yüz-yüze eğitime ara
verilmelidir;

5- Eğitime ara verilen süreçte denetim-
ler sıklaştırılmalıdır;

6- Sadece okullarda değil ülkenin her ala-
nında gerekli önlemler alınarak ve destek
sağlanarak kapanma bir süreliğine uygu-
lanmalıdır.

7- Salgının kontrolden çıkmasını önlemek
için gerekirse şubat tatili erkene alınabilir.

Konunun uzmanı olan sizler tarafından ta-

leplerimizin ve önerilerimizin ivedilikle de-
ğerlendirileceğine inanıyoruz.”

(KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel-
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Ara-
lık 2020)

“Eğitim Bakanlığı, olağanüstü hal olan
bu dönemde bile günübirlik kararlarla
adım alarak, eğitimi organize edeceğini dü-
şünmektedir. Covid 19 salgını ile ortaya çı-
kan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya
yönelik kalıcı adım atamayan Eğitim Ba-
kanlığı yetkilileri, sendikalaların işbirliği
çağrısı noktasında kamuoyu oluşturması
üzerine göstermelik olarak sendikaları-
mızla alt düzeyde toplantı yapma nezake-
tini göstermiştir.

Yapılan toplantılarla Eğitim Bakanlı-
ğı’nın eğitim kayıplarının düzeyi, okulla-
rın durumu, öğrenci sayıları, okul ihtiyaç-
ları ve eğitimin yeniden başlatılması için
hiçbir hazırlığının olmadığı, sadece yarış-
macı giriş sınavları, sınıf geçme ve mezu-
niyetle ilgili konuları öne aldıkları göz-
lemlenmiştir.

Eğitim toplumsal ve ciddi bir iştir. ‘’Biz
davet ettik, görüşlerini aldık fakat bildiği-
mizi yapıyoruz’’ anlayışını kesinlikle ka-
bul etmiyoruz. Sosyal paydaş olmak bu sü-
reçte etkin katılım gerektirir. Bu sadece eği-
tim sendikaları ile değil, hekim örgütleri ve
bilim çevreleri ile kurulacak ortak bilimsel
bir yapı ile mümkündür.

Bu çerçevede Eğitim Bakanlığı’nı cid-
diyete davet eder, okulların tekrardan eği-
time başlamasının koşullarını yaratmak
için etkin paydaşların olduğu bilimsel bir
kurul oluşturmaya davet ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2020)

“KTÖS ve KıbrısAkademi Online Uzak-
tan Eğitime Başlıyor.

Öğretmenlerimiz aileler ve öğrencileri ile
farklı dijital platformlarda buluşarak eği-
tim/öğretim faaliyetlerini sürdürmeye de-
vam etmektedir.

Bu süreç içerisinde sendikamız, Kıbrıs
Akademi ile işbirliğinde online uzaktan eği-
tim anlayışı ile öğretmenlerimize, aileleri-
mize ve öğrencilerimize farklı bir alterna-
tif eğitim süreci oluşturacaktır.

Her Çocuğa Ulaşmak İstiyoruz
İlköğretimdeki tüm derslerin uzaktan eği-

tim yöntemleri evlere konuk olacağı bu sü-
reçte, hedefimiz çocuklarımıza, öğretmenle-
rimize ve ailelerimize dijital farklı bir bakış
perspektifi sunmaktır. Uzaktan eğitimi ta-
sarlarken salt bir bilgi akışını değil, sürekli-
lik arz eden, öğrenmeyi eğlenceli kılan, ya-
rışmacı anlayışı bir kenara koyan ve her ço-
cuğa eşit yaklaşan bir misyon üstlenmiş bu-
lunmaktayız.

Bu sürece gönüllü olarak katkı koymak is-
teyen üyelerimiz ve sivil toplum gönüllüle-
ri (özel eğitim/rehberlik/eğitsel etkinlik/ya-
bancı dil desteği vb.) www.ktos.org veya
www.kibrisakademi.com’dan başvuru ya-
pabilirler. Her iki sitemizde de ön bilgi, ör-
nek videolar ve başvuru forumları mevcuttur.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Haziran 2020)

31



“Tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Ço-
cuk Günü kutlu olsun.

Pandemi ile hayatımızın değiştiği bu dö-
nemde, okulların sadece birer eğitim yuva-
sı olmadığı çocukların sosyalleşme ve duy-
gusal gelişimine katkı yapan; çocukları ih-
mal ve istismardan koruyan toplumsal ku-
rumlar olduğu daha net anlaşılmıştır.

“Kamusal eğitimi kar getirmeyen bir alan”
olarak ifade eden siyasetçiler tarafından
sağlıklı ve güvenli okullar yaratabilmek
adına gerekli önlemlerin alınmadığı ve ko-
şulların sağlanmadığı gerçeğinden hareket-
le, çocukların yüz yüze eğitimden, oyundan,
sosyalleşmeden, duygusal gelişimden uzak
bırakıldığı için üzgün olduğumuzu ifade
ederiz. Tüm toplum adına bir özür varsa, bu
özür çocuklardan dilenmelidir.

Dünya Çocuk Gününde, çocuk koruma
politikasının ve okul/aile sözleşmesinin ha-
yata geçirilmesinin önemini bir kez daha vur-
gularız. Bu konuda üretilecek her çalışma-
ya katkı koymaya gönüllüyüz.

Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim faa-
liyetlerini tamamını merkezi sınavlara ve ko-
lej sınavına endekslemesi eğitimdeki fırsat
eşitsizliklerini gözler önüne sermiştir. Eği-
tim Bakanlığı dershanelerin açık, okulların
kapalı olması kararı ile eşitsizlikler içinde bir
başka eşitsizlik yaratmıştır.

Çocukların adil, eşit ve güvenli bir çevre-
de yaşamaları, laik, bilimsel ve nitelikli
eğitim hakkına erişebilmeleri ve pandemiden
dolayı eğitim kayıplarının giderilmesi ile bir-
likte başta sağlık, barınma, korunma ve
sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ‘Ço-
cuk Hakları Bildirgesi’ ışığında politikalar
üretmeye devam edeceğiz.”

“1 Haziran Dünya Çocuk Günü” vesile-
siyle tüm ebeveynlere çocukların da hakla-
rı olduğunu hatırlatırız.”

(KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekre-
teri Erdoğan Emiroğulları, Haziran 2021)

“Değerlendirme, eğitim sürecinin en önem-
li aşamalarından biri olup, demokratikliğe,
bilimselliğe ve objektifliğe dayalı olması için
2007 yılında yapılan Milli Eğitim Denetle-
me, Değerlendirme ve Yönlendirme Kuru-
lu Yasası’na işlerlik kazandırmak için hü-
kümetler gerekli adımları atmaktan kaçın-
maktadırlar.

Bu yasada öngörülen siyasetten uzak ku-
rul yapısı, tüm alanlara örnek olabilecek ni-
teliktedir. Yapılması gereken yasada öngö-
rülen denetmenleri istihdam etmek, 2009 yı-
lında hazırlanan on bir tüzüğü Bakanlar
Kurulu’ndan geçirmek ve yasada öngörülen
başta “üst kurul” olmak üzere tüm bilimsel
yapıları oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu
yasanın Öğretmenler Yasası altına alınma-
sı için yasal düzenleme yapmaktır.

Tüm bu işler dururken UBP’li Eğitim
Bakanlığı öğretmen sendikalarını dışlayarak,
yasal düzenleme yapmak için Kamu-Sen ile
işbirliği yapmıştır. Hazırlanan uyduruk yasa
değişikliği ile kurul anlayışı ortadan kaldı-
rılarak yetki siyasilere devredilmek isten-

mektedir.
Masum gerekçeler arkasına saklanarak

demokratik bir yasayı tekrardan partizanlı-
ğa bulaştırmaya, eğitimi bilimsellikten uzak
dayatmacı bir anlayışla değerlendirmeye ve
öğretmenlerin örgütleri olan öğretmen sen-
dikalarını süreçlerden dışlamaya asla izin ver-
meyeceğimizi duyurur, meclisteki muhale-
feti yanlışı düzeltmek için uğraş vermeye da-
vet ederiz.”

(KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gök-
çebel-KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mart 2021)

“Kıbrıs Türk toplumunun elde kalan en
önemli üretim aracı olan KIB-TEK ile ilgi-
li spekülatif açıklamalar yapan Ekonomi Ba-
kanı Sn. Erhan Arıklı’nın, yanlışlarını orta-
ya koyan EL-SEN’e de saldırmayı bir ma-
rifet saymaktadır.

Geçmişte barış isteyen Kıbrıslı Türklerin
dillerinde sigara söndürme askere tecavüz et-
tirme gibi sapık düşüncelere sahip, faşist bir
kişinin bakan koltuğuna oturunca değişme-
sini beklemek abesle iştigaldir. Son dö-
nemde “Elektrik Kurumu’nda yolsuzluk
var” söylemleri ile ortaya çıkan Sn. Arıklı,
her nedense bu usulsüzlük ve yolsuzlukları
bir türlü belgeleri ile açıklamamıştır. Yakıt
alımı ihalesini somut gerekçelerle iptal ede-
meyen Sn. Arıklı, kendini eleştiren EL-
SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı itham ede-
rek saldırmaya başlamıştır. Bu da yetmezmiş
gibi Kubilay Özkıraç’ın katıldığı programın
yapımcısına da saldırmayı sonra da hiçbir şey
olmamış gibi özür dilemeyi alışkanlık hali-
ne getirmiştir.

Saldırı ve öfke ile faşist duruşunu göster-
meyi alışkanlık haline getiren Sn. Arıklı, ba-
kan olarak hiçbir icraat yapamamanın ezik-
liğini gizlemeye çalışmaktadır. Ülkeyi batı-
ran, insanları aç ve işsiz bırakan bu zihniyet
yalan söylemlerle ve saldırılarla bir başarı
elde edeceğini sanıyorsa yanıldığını göre-
cektir. Akaryakıt alımı ile ilgili koparılan kı-
yamet konusunda EL-SEN gerçeklerini söy-
lemeye, Sendikal Platform olarak faşizme
karşı EL-SEN’in yanında durmaya devam
edeceğiz.”

(Sendikal Platform adına KTÖS Mali
Sekreteri Mustafa Baybora, Mart 2021)

“Türkiye’de yazarları, gazetecileri, siya-
setçileri, aydınları kısacası Türkiye’nin ay-
dınlık yüzünü uyduruk gerekçelerle hapislere
atan, mahkemelerde süründüren bu zihniyet,
şimdi de Kıbrıslı Türkleri hedef seçmiştir.
AKP’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde kurduğu ille-
gal yapılanmanın organize ettiği provokas-
yon nedeni ile Sol Hareket üyesi yurtsever
arkadaşlarımızın polis tarafından haksız
yere göz altına alınması, Türkiye Genel
Kurmayı’na bağlı polisin gerici dikta zihni-
yetin emrinde olduğunu açıkça ortaya koy-
maktadır.

22 Ocak 2018’de Afrika Gazetesi’ne po-
lisin gözetiminde linç girişiminde bulunul-
ması, ardından UBP Milletvekillerinin sal-
dırganlarla fotoğraf çektirmesi, TC Elçili-
ği’nin saldırganlara kol kanat germesi ve sal-
dırıya katılan dokuz saldırganın isimleri bi-
linmesine rağmen, hala daha polis tarafından
yargı önüne çıkarılmaması nasıl bir antide-
mokratik yapı ile karşı karşıya olduğumuzu
göstermektedir. TC Elçiliği’nin birçok vakıf,
dernek, sendika, örgüt, parti kuruluşuna, hü-
kümet oluşumuna destek vermesi; Kıbrıslı
Türklerin iradesine sürekli müdahale etme-
si, her icraatı ve kendince politika oluşturma
çabaları, bu saldırıların gerçek sorumluları-
nı net olarak ortaya koymuştur.

Uluslararası her platformda Kıbrıslı Türk-
lerin haklarını savunduğunu söyleyip, gö-
rüşme masasında güvenlik ve garantilerden
bahseden Türkiye’deki iktidar, Kıbrıslı Türk-
lerin can, mal güvenlikleri ile başta ifade öz-
gürlüğü olmak üzere en temel insan hakla-
rını tehdit eder noktaya gelmiştir. Bu çerçe-
vede garantör olduğunu söyleyerek Kıbrıs
Türk toplumu için en büyük tehdit unsuru
olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin,
azmettiricisi olduğu saldırıları protesto eder,
faşist baskılara asla boyun eğmeyeceğimizi
vurgularız.”

(KTÖS, KTOEÖS, Basın-Sen, Güç-Sen,
Çağ-Sen, Bağımsızlık Yolu, BKP, TKP,
YKP, Barış Derneği, Girne Düşünce Derneği)

“Kuzeyde yapılan aşıların uluslararası ge-
çerliliği olan aşı kartına kaydedilmesi için
yaptığımız girişim de olumlu sonuçlanmış ve
17 Ağustos Salı günü güneydeki makamla-
rın yapacakları açıklama ile işlerlik kazana-
caktır.

Bu Memleket Bizim Platformu, ayrılıkçı
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Tatar, UBP-DP-YDP hükümeti yetkililerinin
seçtiği ırkçı ayrılıkçı, provakatif, çatışmacı
siyasetin ülkemizde barışa değil ayrılığa
hizmet ettiğini görerek, aşı konusunda da so-
runun çözümünün diyalog yolu ile olduğu-
nu bir kez daha ortaya koymuştur.

Aşı konusunda siyaset yaparak, aşılama lis-
telerini vermeyen Tatar, UBP-DP-YDP hü-
kümetinin toplumumuzu mağdur eden uy-
gulamalarını protesto ederken, Kıbrıs Türk
toplumunun sahipsiz olmadığını vurgular, ba-
rışın ancak diyalog yolu ile ülkemize gele-
ceğini bir kez daha hatırlatırız.”

(Bu Memleket Bizim Platformu, Ağus-
tos 2021)

“Son günlerde basında çıkan Kalkınma
Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası’nda
yaşananlar, siyasetin bir sonucudur. Özellikle
UBP’nin yıllarca bu alanları kendilerine ve
yandaşlarına kullandırması kabul edilebilir
bir durum değildir.

Siyasetin ilgili alanlardan elini derhal
çekmesi ve halkın birikimlerinin sonucunda
yaratılan fon ile oluşan Kalkınma Bankası ile
halkın öz varlığı kooperatiflerin yönetim ya-
pılarının derhal değiştirilmesi gerekmekte-
dir. Bu anlamda yaptığımız önerileri ka-
muoyunun bilgisine getiririz.

Ülkemizin yaşanabilir olması için demo-
kratik ve adaletli olması gerekmektedir.
Bunların olabilmesi için kurumların bağım-
sız, denetlenebilir ve hesap verebilir olma-
sı şarttır. Ülke kaynaklarının halkın menfaati
adına kullanılması için mücadele etmeye de-
vam edeceğiz.”

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Eylül 2021)

“Göreve geldiği ilk gün “kumarhane izni”
vererek ilk icraatını yapan UBP-DP-YDP Hü-
kümeti, Covid19 salgınında izlediği siyaset
ile başta çocuklarımızın, öğretmenlerimizin
ve halkımızın hayatını riske atmaya devam
etmektedir.

Yanlış kararlar bir yana, özellikle okullarla
ilgili hükümetin resmi açıklamaları öğret-
menleri ötekileştiren ifadeler içermektedir.
Üç beş kumar baronu ve özel okul, dersha-
ne sahibine yaranmak için salgınla ilgili tar-
tışmalı, çifte standart kararlar üreten yama-
lı bohça koalisyon hükümeti ülkeyi sahipsiz
sanmaktadır. Salgını arttığı bu dönemde
kararlı olarak, insan sağlığını öne alan kararlar
üretme yerine, yaptıkları yanlışları örtmek
için öğretmenlere saldırmayı seçenleri şid-

detle protesto ederiz. Salgında en riskli gö-
revleri yürüten sağlık çalışanları başta olmak
üzere eğitim çalışanları ve öğretmenlere
gereken saygının gösterilmesi beklentimiz-
dir. Yarışmacı sınavlarda ısrar edip, çocuk-
ları dershanelere, özel derslere muhtaç eden
binlerce öğrenciye hazırlık sınavına izin
veren bu hükümet salgından etkilenen öğ-
retmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzam-
lı muamelesi yapamaz.

Devlet yönetmek ciddi iştir. Kıbrıs Türk
toplumunun ahlaki değerlerine ters kumar ve
fuhuşu bu ülkede normal ekonomik faaliyet
olarak gösterip, covid19 salgınında bile fır-
satçı davranmak “ahlaksızlığı erdem” yap-
maz. Devleti yönetmek karşılıklı olarak
saygı gerektirmediği gibi hukuğa da saygı ge-
rektirir. Hükümet etmek için önce her va-
tandaşa ve her mesleğe saygı göstermeyi öğ-
renin.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2021)

“Adamızın kuzeyinde Covid19 salgınının
arkasına saklanan UBP Hükümetleri tara-
fından yapılan yanlış icraatlarla eğitim, sağ-
lık ve çalışma hayatı kaosa sürüklenir, işsizlik
ve geçim zorlukları artarken, AKP tarafın-
dan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan
Sn. Ersin Tatar da ayrı devlet söylemi ile bö-
lücülük yapmaya devam etmektedir.

BM Genel Sekreteri’ne yazılan mektupta
görüşme zemininin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti
antlaşmalarının kazandırdığı toplumsal hak-
lar olduğunun farkında bile olmayan Sn. Ta-
tar, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının taksi-
mi ve Enosis’i yasakladığının da öğrene-
memiştir.

Oysa, Türkiye Cumhuriyeti garantör ülke
sorumluluğu çerçevesinde adada yaşanan ça-

tışmaları durdurmak, Kıbrıs Cumhuriye-
ti’nin toprak bütünlüğünü ve anayasasını ko-
rumak için 1974 yılında uluslar arası hukuk
içinde kalarak askeri müdahalede bulun-
muştu. İki ayrı devlet istemek “taksim” is-
temektir. Bu söylem Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
hala daha kimin yıkmak istediğini gösterdi-
ği gibi, vatanımızı bölmek demektir. Bu çer-
çevede Sn. Ersin Tatar’ı gerçekleri görme-
ye davet eder, bölücü söylem ve eylemler-
den vazgeçmesi tavsiyesinde bulunuruz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2021)

“Yıllarca toplumumuzu dünyadan soyut-
layıp mandıra düzenine layık gören taksim-
ci anlayış şimdi de dünya sağlık otoriteleri-
nin bilimsel onay vermediği ve AKP’nin yan-
daşlarına rant sağlamak için Türkiye’ye it-
hal ettiği Çin aşılarını laik görmektedir. Bu
çerçevede AKP’nin memuru olarak övünen
Sn. Tatar’ı bölücülük yapmaktan ve kendi
halkına, ambargo uygulamaktan vazgeçme-
ye çağırır, halkın sağlığı üzerinden politika
yapılamayacağını hatırlatır, bir kez daha
Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmediğini vur-
gularız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2021)

“Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine
müdahale ederek faşistleri başımıza yöneti-
ci diye oturtan AKP yetkililerinin bu uygu-
laması, Türkiye Cumhuriyeti’nde seçilmiş-
lerin yerine “kayyum” atama uygulamasının
bir benzeridir.

22 Ocak linç hareketi, temel insan hakla-
rına saygıyı öğrenememiş AKP yönetiminin
Türkiye’de binlerce insanı suçsuz yere ha-
pislere atan veya yargılayan anlayışının
Kıbrıs’taki uygulamasıdır. AKP ve adadaki
işbirlikçilerinin, muhalif olan kesimlere yö-
nelik faşist uygulamalarını şiddetle protes-
to eder, işbirlikçi faşistlere yönelik muhale-
feti örgütlemeye devam edeceğimizi ve
AKP faşizmine karşı yayınlarına devam
eden Afrika/Avrupa Gazetesi ile dayanış-
mamızı bir kez daha vurgularız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ocak 2021)

“Whatsapp Eğitim Platformu, akıllı tele-
fon eğitim cihazı oldu.

KTÖS uzaktan eğitimin nitelikli gelişimini
desteklemek, teknoloji okuryazarlığını ar-
tırmak ve eğitimdeki eşitsizlikleri dile ge-
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tirmek için örgütlü bulunduğu okullarda
uzaktan eğitim ile ilgili bir çalışma yapmış-
tır.

106 okul ile yapılan çalışmada 185 ilkokul
ve okulöncesi öğretmeni/okul yöneticisi ile
görüşülmüş ve uzaktan eğitim deneyimleri
analiz edilerek bilimsel veri oluşturulmuştur.

Kullanılan dijital platformlar, kullanılan ci-
hazlar, erişim ve katılım üzerinden sorulara
verilen cevaplar sonucu sendikamız yanın-
da Eğitim Bakanlığı ve de akademisyenle-
re de ışık tutacak veriler elde edilmiştir.

Erken çocukluk dönemindeki öğrencilere
(4-8 yaş) a-senkron platformlardan ulaşılır-
ken, temel eğitimin ikinci kademesindeki öğ-
rencilere (9-11 yaş) çevrimiçi ve çevrimdı-
şı açık öğretim platformlarından öğretmen-
lerimiz ulaşabilmektedir.

Küçük sınıflar ile ağırlıklı olarak whatsapp
üzerinden eğitim materyali paylaşılırken, bü-
yük gruplar ile çevrimiçi ve çevrimdışı plat-
formlar üzerinden eğitim materyali gönde-
rilmektedir.

Öğretmenlerimiz ve okullarımız kendi
imkânları ve bütçeleri çerçevesinde öğren-
cilerine sanal platformlar üzerinden ulaşmak
için üstün bir çaba göstermektedirler.

Cihaz sorunu, internet erişimi ve aile yar-
dımının daha az olduğu bölgelerde a-senkron
uygulamalar tercih edilmektedir. A-senkron
uygulamalarda dahi %10 çocuğa ulaşıla-
mamaktadır. Çok çocuklu ailelerde cihaz sa-
yısının azlığı, internet erişimi sorunu, aile-
lerin bilgilendirmeleri görmezlikten gelme-
si ve benzeri imkansızlıklar bunun nedenle-
rinden bazılarıdır.

Online uygulamalarda %25 öğrenci çeşitli
nedenlerden dolayı verilen eğitime erişe-
memektedir. Birden fazla çocuklu evlerde-
ki cihaz sorunu, cihaz eksikliği, internet eri-
şimi, derse katılma isteksizliği, teknik so-
runlar ve imkansızlıklar neden olarak gös-
terilebilir.

%90 oranında öğrenci eğitime akıllı tele-
fonlar üzerinden ulaşmaktadır. Bu durum bü-
yük sınıflarda (9-11 yaş) motivasyon, oku-
ma/dinleme koordinasyonu ve takip açısın-
dan ciddi bir zorluktur. Bu zorluğu en aza in-
dirgemenin yolu öğrencilere tablet, öğret-
menlere simülasyon tabanlı içerik katkısı yap-
maktan geçmektedir.

Adamıza özgün materyaller üretmek ve
kendimize ait bir açık eğitim platformu
oluşturmak için gerekli akademik ve ente-
lektüel yeterlik, Kıbrıs’ta yaşayan eğitim
emekçilerinde mevcuttur. Eğitim Bakanlı-
ğı’nın öğretmen ve öğrencilere gerekli tek-
nolojik yatırımı yapması, bu potansiyelin ile-
riye götürülmesi için yeterli olacaktır.

Okullara sağlıklı ve güvenli dönüş ortamı
yaratmak için öğretmenler ve öğrenciler
için aşılama öncelik olmalı ve daha sık ran-
dom PCR testi yapılmalıdır. Okulların eği-
tim dışında, sosyalleşme, duygusal gelişim,
eşitsizliklerin bir nebze giderilebildiği güvenli
yerler olduğunu unutmamalıyız.

Kuzey Kıbrıs’ta Uzaktan Eğitim Nasıl
Deneyimleniyor?

1. Kullanılan dijital araç ve kaynaklar
Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde

dijital araç ve kaynakları sık sık kullanıyor-

lar. Eğitimden ziyade daha çok bir iletişim
aracı olarak bilinen Whatsapp en çok kulla-
nılan araçların başında geliyor. Whatsapp’ı
sırasıyla, Zoom, Google Meet ve Google
Classroom takip ediyor. Birçok öğretmen ise
dijital araçların bir kombinasyonunu kul-
lanmayı tercih ediyor.

Öğretmenlerin kullandıkları dijital araç ve
kaynaklar, sayıca ve işlev bakımdan farklı-
lık gösteriyor. Bu çeşitliliği, branş ve kade-
me farklarının doğurduğu ihtiyaçlar belirli-
yor. Büyük sınıflarda çeşitlilik söz konu-
suyken, küçük sınıflar ve okul öncesi sınıf-
larında sadece Whatsapp’ın kullanıldığını gö-
rebiliyoruz.

2. Uzaktan eğitime katılım
Yapılan araştırmaya göre öğrencilerin or-

talama %75’i çevrimiçi uzaktan eğitime ka-
tılmaktadır. Öğrencilerin önemli bir kısmı
uzaktan eğitime devam edememektedir.

Sınıflarda derslere katılan öğrencilerin
%90 çoğunluğunun mobil telefon, ancak %10
gibi bir oranın masaüstü bilgisayar, tablet ve
laptop gibi cihazlarla sisteme giriş yaptıkları
belirtilmiştir. Öğrencilerin evinde internet bu-

lunmasının yanı sıra internet üzerinden
uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet ya
da bilgisayar gibi uygun bir araç bulunma-
sı gerekir. Çalışmalar mobil telefonların
özellikle canlı derslere katılım konusunda ye-
tersiz olduğunu göstermektir.

Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorun-
lar temelde eşitsizlikten kaynaklanmaktadır.
Bu eşitsizlik öğrencilerin uzaktan eğitim sü-
recinde ihtiyaç duyduğu internet altyapısına
ve araç-gereçlere erişim, haneler arasındaki
eşitsizliğin ortaya çıkardığı ev ortamındaki
yetersizlikler ve eksik ebeveyn desteği ola-
rak kendini göstermektedir.

3. Ne yapılabilir?
UNESCO, uzaktan eğitimin herkes için ni-

telikli ve eşit eğitim fırsatı sunmasını sağ-
lamak için teknolojik, içerik, pedagojik ve iz-
leme-değerlendirme konularında hazırlık
yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bu ha-
zırlıklar:

1. Teknolojik hazırlık, öğrencilerin tama-
mının evinde uzaktan eğitime erişimini sağ-
layacak internet bağlantısı ile bilgisayar, tab-
let ve diğer dijital araçlara ulaşımının sağ-
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lanması,
2. İçerik hazırlığı, çevrimiçi eğitim faali-

yetleri ve ulusal müfredatlarla uyumlu ma-
teryallere erişim,

3. Pedagojik hazırlık, öğretmenlerin çev-
rimiçi öğrenmeyi, internet tabanlı uzaktan öğ-
renmeyi tasarlamaya, evde öğrenmeye dayalı
materyalleri kullanmaya yardımcı olma ile
ebeveynlerin veya bakıcıların etkili ev tabanlı
uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırma imkânla-
rının sağlanması,

4. İzleme-değerlendirme hazırlığı ise,
uzaktan öğrenmeye erişimi izleme, öğrenme
sürecini ve kesintileri izleme ile öğrenme ba-
şarılarını değerlendirme kapasitelerini içer-
mektedir.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Şubat 2021)

“Öğretmen ve öğrencilerin sağlık ve gü-
venliği için endişe duyduğumuz bir süreçte,
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun vaka sa-
yılarının rekor kırdığı bu ortamda özel eği-
tim okulları ile ilgili kararını olumlu bulu-
yoruz. Son günlerde artan vaka sayıları ne-
deniyle özel eğitime öğrenci katılımı % 10
dolayında kalmıştı. Katılımın düşük olma-
sı öğrenciler arasında daha eşitsiz bir durum
yaratmıştır. Tüm bunlara rağmen özel eğitim
okulları açıkken öğretmenlerimize, öğren-
cilerimize, eğitim hizmetlilerine PCR testi ya-
pılmamış, aşılama da öncelik ile ilgili bir ge-
lişme olmamıştır. Eğitim Bakanlığı daha çok
temizlik ve hijyen malzemesi gönderilmesi

noktasını, Temel Sağlık Dairesi ve Beledi-
ye de denetimi noktasını noksan bırakmış-
tır. Bölgeler arasından okullara gelen öğ-
retmen ve öğrencilerimiz içinde somut bir çö-
züm düşünülmemişti. Bireysel eğitim yeri-
ne grup eğitimi ve tüm gün okul içerisinde
bulunma gözden kaçmaması gereken başlı-
ca sorunlardan olmuştu.

Eğitim Bilim Danışma Kurulu’nun oluş-
turulmasında ısrarcıyız. Bu kurul ile birlik-
te eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde
yön verilebileceğini ifade ederiz.

Temel hedefimiz yüz yüze eğitim olmalı-
dır. Uzaktan eğitimin çoklu sınırlılıklarını bir-
likte yaşıyoruz. Aşılama öncelik şemasında
öğretmenleri ön sıralarda tutarak okullarda
yüze yüze eğitimi sağlıklı ve güvenli başla-
tacak adımları atmalıyız.”

(KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Bay-
bora, Şubat 2021)

“Ortak paydamız ve temel hedefimiz
yüz yüze eğitime sağlıklı ve güvenli bir şe-
kilde kavuşmaktır. Uzaktan eğitimin çok-
lu sınırlılıklarını birlikte yaşıyoruz. Yüz
yüze eğitime sağlıklı ve güvenli dönebil-
menin en erken yolu aşılama ve daha çok
PCR testi yapmaktan geçmektedir. “Aşı
Planlama Şeması” 2. aşamasında okullar-
da görev alan herkesin aşılanması kararı
doğrudur ve bir an önce hayata geçirilme-
lidir.

Aşılama öncelik şemasında öğretmenler
ile birlikte öğrencileri de ön sıralarda tutarak

okullarda yüze yüze eğitimi sağlıklı ve gü-
venli şekilde başlatmalıyız.

Sağlıklı ve güvenli okullar için detaylı bir
aşılama planımız olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’na Soruyoruz:Planlama
yapabilmek için Sağlık Bakanlığı tüm eği-
timcilerin kimlik/sağlık bilgilerine sahip
mi?

Öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve
öğrencilerin aşılanması konusuyla ilgili
planlama nasıl işleyecek, öncelik kime
verilecektir?

Eğitimcilere ve öğrencilere aşılama ne za-
man başlanacak ve ne zaman aşılama ta-
mamlanacak?

Aşı yaptırmak istemeyenler ile ilgili bir
çözüm planınız var mı?

Birinci Aşama aşılama grubunda kaç
kişiye aşı yapıldı ve kaç aşı sonrası öğret-
menlerin aşılanmasına başlanabilecek?

Tüm öğretmen, öğrenci ve okul çalışan-
larının aşılanması için kaç doz aşı gerek-
lidir?

Sağlık Bakanlığı toplumun merak ettiği
soruların cevabını erken zamanda paylaş-
malıdır. Okulları güvenli bir şekilde yeni-
den açmanın aşılama ile sürdürülebilir
olacağı gerçeğinden hareketle, öğrenciler
dahil okullarda görevli herkesin bir an
önce aşılanması için “Eğitim Bilim Da-
nışma Kurulu” çerçevesinde işbirliğine
hazırız.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Şubat 2021)
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“Uzaktan eğitim çözümlerinin yanında,
BRT 2’de öğretmenlerin hazırladığı eğitim
destek videoların yayınlanması da ulaşıla-
bilirliği artırmıştır. Buna rağmen, hala
ulaşılamayan çocuklar olduğu gerçeği önü-
müzde eşitsizlik olarak durmaktadır.

En verimli model yüz yüze eğitimdir.
Özveri ile yapılan her şeye rağmen cihaz

eksikliği, internet hızı ve erişimi sorunsa-
lı, teknoloji okuryazarlığının yeni hayatı-
mıza girmesi, sürdürülebilir dijital alt yapı
eksikliği vb. gibi nedenlerden dolayı uzak-
tan eğitimin çok taraflı sınırlılıklarını ve bir-
likte yaşıyoruz. Eğitim ile birlikte çocuğun
sosyalleşme ve duygusal gelişimi de dü-
şünülmelidir. Çok yönlü değerlendirdiği-
mizde yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şe-
yin tutamayacağını birlikte deneyimliyoruz.

Aşılama haberi eğitim hakkı için olum-
lu bir adımdır

Dünya’daki örnekleri gibi KTÖS’ün he-
defi de sağlıklı ve güvenli bir şekilde öğ-
rencilerin yüz yüze eğitime kavuşması yö-
nündedir.. Yüz yüze eğitime sağlıklı ve gü-
venli dönebilmenin en erken yolu aşılama
ve daha çok PCR testi yapmaktan geç-
mektedir. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğ-
lu’nun, aşılama programının ikinci aşa-
masında öğretmenlerin aşılanacağını söy-
lemesi olumlu bir açılımdır.

UNESCO ve Eğitim Enternasyonali
"Okulları ve eğitim kurumlarını güvenli bir
şekilde yeniden açmak ve mümkün oldu-
ğu kadar uzun süre açık tutmak bir zorun-
luluktur. Bu bağlamda, aşılama sürecinde,
öğretmenlerin ve eğitim destek personeli-
nin öncelikli grup olarak değerlendiril-
mesi gerektiğine inanıyoruz." açıklaması-
nı yaparak eğitim hakkına vurgu yapmış-
tır.

Aşılama planı olmalı!
Bu olumlu adımın gerçekçi ve şeffaf ola-

bilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın detaylı bir
aşılama planı olması zorunluluktur.

Bu planın içinde:
“Öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve

öğrencilerin aşılanması konusuyla ilgili
planlamanın nasıl işleyeceği ile ilgili bir
protokol olmalıdır.

Eğitimin tüm paydaşlarının kimlik bil-
gileri Sağlık Bakanlığı’na ivedilikle veril-
melidir.

Kaosa neden olmamak için aşılanmada
bir öncelik sırası belirlenmelidir.

Aşılamanın bir başlangıç zamanı birde
2.dozdan sonra bitiş zamanı olmalıdır.

Öğretmenlere ve ailelere okula dönüş ta-
rihi açık ve net belirtilmeli, herkes hazır-
lığını ona göre yapmalıdır.

Aşı yaptırmak istemeyenler ile ilgili bir
çözüm bulunmalıdır.”

Sağlık Bakanlığı’na daha önce yöneltti-
ğimiz “aşılama” ilgili sorulara cevap al-
madığımızı belirtmek isteriz. Bilgi Edin-
me Yasası bir tarafa işbirliği ve dayanış-
manın önemine vurgu yapıldığı bir dö-
nemde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite-
si’nin tavrını kabul etmemiz mümkün de-
ğildir.

Okulları güvenli bir şekilde yeniden aç-
manın aşılama ile sürdürülebilir olacağı ger-

çeğinden hareketle, öğrenciler dahil okul-
larda görevli herkesin bir an önce aşılan-
ması için “Eğitim Bilim Danışma Kurulu”
çerçevesinde işbirliğine hazır olduğumuzu
yineleriz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Şubat 2021)

“Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesi
ve itibarı bu siyasetçiler tarafından yerle bir
edilmiştir. Sn. Tatar Nisan ayında 5+1
olarak nitelediği görüşmeler ile ilgili her
gün içi boş açıklamalar yaparken, bu gö-
rüşmelerin 5+1 değil, 4+1 olacağını gizle-
meye çalışmaktadır. AKP’nin atadığı kay-
yumlar yüzünden Nisan ayındaki görüş-
meler 5+1 değil, 4+1 olarak gerçekleşe-
cektir. Kıbrıs Türk toplumunu temsil et-
meyen Sn. Tatar, o masaya Türkiye’nin bir
memuru olarak oturacaktır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mart 2021)

“Özel eğitim okulları ile ilgili Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komisyonu’nun aldığı ka-
rarlar, bu okullardaki faaliyetlerden ha-
berdar olmadıklarını göstermektedir. Bu-
nunla birlikte Eğitim Bakanlığı’nın okul-
ların isimlerini kullanmaktan kaçınmasını
anlamakta zorlanıyoruz.

Özel eğitim merkezleri 8 Mart’tan beri
açık olmasına rağmen aşılama ile ilgili pro-
sedür hala tamamlanmamıştır. Özel eği-
timde sadece % 18 civarı öğretmen aşı-
lanmıştır. Bu oran kabul edilebilecek bir du-
rum değildir.

Özel gereksinimli öğrenciler için mesa-
fe, maske, hijyen kurallarına uymanın zor-
luğu; özel eğitim öğretmeni için de yakın
temasla çalışmanın zorunluluğu dikkate

alınmalı ve tüm okul çalışanlarını korumak
için aşılamada öncelik oluşturmalıyız.

Öğretmenlerin yüz yüze eğitim için risk
aldığı bu dönemde, Sağlık Bakanlığı’nın 97
tane aşısı yoksa, o koltuklarda oturmaya
hakları olmadığının altını çizeriz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Mart 2021)

“Okul çalışanları aşılanarak Nisan ayı ba-
şında okullar tekrardan yüz yüze eğitime
başlayacak” açıklaması yapan Eğitim Ba-
kanı Sn. Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakan-
lığı tarafından yalnız bırakılmıştır. Her
şeyi para olarak gören Sağlık Bakanı Ünal
Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ta-
rafından tekrardan yüz yüze eğitime baş-
latılan özel eğitim okullarında çalışan 97
öğretmen ve çalışan için üç haftadan beri
söz verdiği aşılamayı hala daha yapma-
mıştır. Adamızın kuzeyine gelen 120 bin
doz aşıyı iyi değerlendirmeyip, eş, dost, ak-
raba, partiliye dağıtan, Yakın Doğu Üni-
versitesi’ne bin aşı veren, UBP kadın kol-
larına aşı bulan Ünal Üstel, 97 eğitim ça-
lışanı ve öğretmene aşı bulmaktan acizdir.
Öğretmenleri paraya endeksleyen Ünal
Üstel, aşılanan UBP kadın kollarının dev-
lete kaç para kazandırdığının cevabını da
vermek zorundadır.”

(KTÖS Başkanı Emel Tel, Mart 2021)

“Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Mer-
kezi’nde yaşanan bir pozitif corona virüs
vakasının ardından, Eğitim Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı pandemi kuralları çerçe-
vesinde hem tutarsız davranmaktadır, hem
de bu okullarla ilgili verilen aşı sözünü hala
daha gerçekleştirmemiştir. Sağlık Bakanı
öğretmen düşmanlığını kendine ilke edin-
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miş, tek derdinin ülkedeki kumarhane ve
gece kulüplerini açmak olduğunu bir kez
daha gün yüzüne çıkarmıştır. Yarından
itibaren okulun açılacağının duyurulmuş ol-
ması, tam bir talihsizliktir.

Bu nedenle hem okulumuzdaki öğrenci-
lerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem de
toplum sağlığının korunması için ilgili
okulda 14-15-16 Nisan (Çarşamba-Per-
şembe-Cuma) tarihlerinde 08:00-09:20 sa-
atleri arasında uyarı grevinde olacağımızı
kamuoyuna duyurur, ailelerimizin çocuk-
larını okula göndermemeye özen göster-
melerini saygılarımızla rica ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Ni-
san 2021)

“Kıbrıs sorununun çözümü için, Cenev-
re’de yapılan ve Kıbrıslı Türklerin temsil
edilmediği gayri resmi “4+1” toplantısının
sonucu beklendiği gibi çıkmıştır.

“Komşularla sıfır sorun” kavramı üze-
rinden, tüm komşuları ile kavgalı bir Tür-
kiye yaratan Erdoğan-AKP faşizmi, Kıbrıs’ı
da kavga alanı olarak seçmiştir. Sn. Mus-
tafa Akıncı ile yakalanan çözüm fırsatını,
seçimlerimize açık bir şekilde müdahale
ederek, ortadan kaldıran AKP yönetimi,
adanın kuzeyinin kolonize edilmesi, Avrupa
Birliği’nden para koparmak, Doğu Akde-
niz’deki enerji kaynakları ile ilgili pazar-
lık yapmak ve Kıbrıslı Türklerin AB için-
de yer almalarını engellemek için iki dev-
letli taksim tezini zaman kazanmak için tek-
rardan masaya sürmüştür.

Türkiye’yi yöneten siyasi vizyondan
yoksun, Erdoğan-AKP faşist yönetimi, bu
siyasetle Kıbrıs sorununun önündeki en bü-
yük engelin Kıbrıs’ın Türkiye sorunu ol-
duğu gerçeğini bizlere hatırlattığı için te-
şekkürü hak etmiştir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Mayıs 2021)

“29 Haziran 2020 tarihinde meclisten ge-
çerek yürürlüğe giren Bilişim Suçları Ya-
sası, bugün bizlere bir kez daha KKTC ya-
salarının keyfi, siyasi ve yanlı yürütüldü-
ğünü göstermiştir. Kişisel bilgilerin pay-
laşımını suç olarak nitelendiren yasa, dev-
let eli ile “silah” olarak kullanılmaktadır.

Yasaların, tüm dünyada devletleri ileri-
ye taşıyan, suçluluk oranını azaltan, daha
güvenli ortam sağlayan hükmü varken;
ülkemizde keyfi, siyasi, ve yanlı yürütül-
mesi kaos sebebidir. Ne yazık ki, muhale-
fetin de bu konuda sessiz kalması düşün-
dürücüdür.

Yozlaşmış bu yapı ile mücadele etmeye
devam edeceğiz. Konu ile ilgili takibi bı-
rakmayacağımızı, gerçek suçluların her
zaman karşısında dimdik ayakta olacağımızı
kamuoyu ile paylaşırız.”

(KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Se-
kreteri Erdoğan Emiroğulları, Haziran
2021)

“Aşının koruyuculuğu ve faydaları okul-
lara sağlıklı ve güvenli dönüşün önemli bir
parçası olacaktır. Bununla birlikte sosyal
mesafe, hijyen kurallarının okullarda uy-
gulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın

okulları ek bütçe ile desteklemesi ve Talim
Terbiye Dairesi’nin telafi, destek ve yeni
dönemi içeren seyrekleştirilmiş bir eğitim
programı hazırlaması planlamayı kolay-
laştıracaktır.

Öğretmenlere Janssen aşılarının yapıl-
maya başlanması ile aşı kartlarının bar-
kodsuz olduğu gözlemlenmiştir.

Sayın Üstel’in öğretmeni kar getirmeyen
bir obje olarak lanse ettiği günleri unut-
madığımızı vurgulamak isteriz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Haziran 2021)

“Kıbrıs sorununun varlığından kaynak-
lanan ve karma evliliklerden doğan binlerce
vatandaşımızı ilgilendiren Kıbrıs Cumhu-
riyeti vatandaşlığı sorunu ve buna bağlı Av-
rupa vatandaşlığının sağladığı avantajlar-
dan yararlanamama ile ilgili verdiğimiz uğ-
raş tüm engellemelere rağmen devam et-
mektedir.

Konu ile ilgili güney Kıbrıs’ta açtığımız
örnek davaları, Avrupa İnsan Hakları mah-

kemesine taşıma gayretinin ve olayı başta
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu
ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ko-
misyonu’na taşımanın yanında, yabancı
misyonlarla temasımız sürekli olarak devam
etmektedir.

Güneydeki makamlarla yapılan temas-
larda karma evliliklerden doğan çocukla-
ra Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı veril-
memesinin temel nedeninin Kıbrıs soru-
nunun çözümsüzlüğüne bağlı olarak ko-
nunun siyasi koz olarak elde tutulması ol-
duğu açık bir gerçekliktir.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Temmuz 2021)

“Okulların, yüz yüze eğitim esasına göre
hazırlanarak, sürdürülebilir eğitim verecek
şekilde açılması kararlılığındayız.

Pandemi yokmuş gibi davranamayız!
maske, hijyen ve sosyal mesafeden vaz-
geçemeyiz!

Kalabalık sınıflarda sağlıklı ve güvenli bir
eğitim mümkün değil!

Eğitim için okul dışı ortamların etkin de-
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netimi yapılmalı, yüksek riskli aktiviteler
kısıtlanmalıdır. Okullar, sınıflar ve taşı-
macılık “sosyal mesafe” kurallarına göre
düzenlenmelidir. Okullarda sağlık ve gü-
venlik koşullarına göre eğitim planı yapıl-
malıdır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ağustos 2021)

“Demokratik devletler anayasa, yasalar
ve yürürlükteki hukuk kuralları çerçeve-
sinde hareket eder ve vatandaşları arasın-
da ayrım yapmaz. Kıbrıs Cumhuriyeti ma-
kamlarının adanın kuzeyindeki TC işbir-
likçisi ayrılıkçı 14 kişiye dönük aldığı pa-
saport sürelerini dondurma kararının ye-
tersiz bir yaptırım olduğunu ve kuzeydeki
ayrılıkçılara propaganda malzemesi vere-
rek New York’ta öngörülen görüşme sü-
recini dinamitleme anlamı taşıdığını vur-
gulamak isteriz.

Geçmişte yaşanan çatışmalarda rol alan
katillerin yargı önüne çıkarılmaması ile il-
gili izlenen siyaseti bu olayda da görmek-
teyiz. Demokratik devletler suçluları ko-
rumaz. Bu olayda da, Kıbrıs Cumhuriyeti
Anayasasına aykırı olarak taksim isteyen-
leri yargı önüne çıkarırken, enosis söylemi
ile “Kıbrıs Yunandır” söylemi yapanları da
yargı önüne çıkarmak şarttır.

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında otu-
ranlar, Kıbrıs’ın kuzeyinin kolonileştiril-
mesi ve demografik yapısının değiştiril-
mesine yönelik olarak adanın kuzeyine
nüfus yığan Türkiye yetkililerini ve onla-
rın yerli işbirlikçilerini de yargı önüne çı-
karmalıdırlar.

Bu çerçevede, Kıbrıs Cumhuriyeti ma-
kamlarında oturanlara, anayasayı çiğneyen
bölücü taksimcilere, ırkçı Enosiscilere ve
işgalci garantöre karşı hukuk kurallarını
daha ciddiyetle çalıştırması çağrısı yaparız.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ağustos 2021)

“Güney Kıbrıs’taki Eğitim Bakanlığı, lise
ikinci sınıf İngilizce kitaplarında ‘Dünya-
nın Kahramanları’ başlığı altında Frida-
Kahlo ve Diego Rivera ile birlikte Musta-

fa Kemal Atatürk’ün yer alması nedeniy-
le okullara akıl almaz bir genelge gönde-
rip, kitaplardan ilgili sayfanın yırtılmasını
istemiştir. Genelgeye aydın Kıbrıslı Rum
öğretmenler ve sendikaların verdiği tepki
sonrasında, genelgeden vazgeçip kitabı
tamamen müfredattan çıkarma kararı ala-
rak üzerine tüy dikmiştir.

İnsan onuru, özgürlük, demokrasi, eşit-
lik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına
saygı, AB üye devletleri tarafından payla-
şılan değerlerdir ve AB eğitim politikasında
buna önem verilmesi tüm devletlerin öd-
evidir. AB üyesi olan bir Eğitim Bakanlı-
ğı’nın böyle bir skandala imza atması, en
hafif tabirle kabul edilemezdir.

Kitap sayfası yırtan, kitap yasaklayan, ki-
tap yakan, kişileri ve toplumları düşman-
laştıran faşist ve totaliter zihniyetler tarih
boyunca dünyamızda var olmuştur. Ne
mutlu ki bu zihniyetlerin tümü de tarihin
çöplüğünde yerlerini almıştır.

Kıbrıslı Türk toplumu, çağdaş uygarlık
düzeyine ulaşabilmek için bilimsel dü-
şünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdi-
ği Atatürk ilke ve devrimlerini gönüllü ola-
rak ilk günden benimseyip, tarihsel olarak
içselleştirmiş bir toplumdur. Değişimin
esas olduğu dünyamızda, insanlığın gelişimi
adına laik, bilimsel, demokratik ve özgür-
leştiren kamusal eğitim anlayışı bizim için
hayatidir. Değişim ancak gruplar arasında
eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu dü-
şünebilen, barış kültürü değerlerini be-
nimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün
olacaktır.

Bu hedefe ulaşmak için mücadelemize
devam edeceğimizi ve eğitimde her türlü
gerici, yobaz, ırkçı ve faşist uygulamanın
karşısında duracağımızı ifade ederiz.

Yakın zamanlarda tarih kitapları ile ilgili
milliyetçi damarları kabaranların, kendileri
gibi ırkçı yaklaşımlarda bulunan bazı Kıb-
rıslı Rumları kınaması manidardır.

Adanın kuzeyinde yobazlarla ve şöve-
nistlerle işbirliği yapan, dini siyasete alet
edip laikliğimize gölge düşüren sahte Ata-
türkçülerin ise bu konu ile ilgili söyleyeceği
söz yoktur.

Kıbrıslı Rum liderliğini, toplumları öte-
kileştiren ve kuzeydeki şövenistlere can si-
midi olan politikasından vazgeçmeye ça-
ğırır, laik ve aydın duruşu ile tarihe geçmiş
bir lidere karşı tutumunu kınarız. Bu süreçte
bu ırkçı ve şövenist karara karşı çıkan, Kıb-
rıslı Rum öğretmenlere ve sendikalara te-
şekkür ederiz.”

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Eylül 2021)

“Okulların açılacağı 13 Eylül tarihinde,
öğrencilerin ateşinin ölçülüp ölçülmeyeceği,
velilerden, çocuklardan ve tüm okul çalı-
şanlarından test istenip istenmeyeceği, ta-
şımacılıktan sosyal mesafe istenip isten-
meyeceği, pozitif veya temaslı öğrencile-
rin durumu, dershane ve etütlerin dene-
timsizliği hala daha açıklık kazanmamıştır.

Yeni akademik yıla girerken, çocukları-
mızın eğitimine özveri gösteren, mesai
düzenlemesine katkı koyan öğretmenleri-
mize ve duyarlılığa ortak olan Eğitim Ba-
kanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz.
KTÖS olarak el birliği ile sorunlarımızın üs-
tesinden gelmek için çalışmaya devam
edeceğimizi duyurur, Sağlık Bakanlığı’nın
sorumluluktan kaçan tavrını şiddetle pro-
testo ederiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Eylül 2021)

“Okulların açılmasının üzerinden bir ay-
lık bir süre geçmesine rağmen, Eğitim
Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçan tutumu
yüzünden pandemi kaynaklı sorunlar devam
etmektedir.

Eksik olan müdür, müdür muavini ata-
malarının yapılmaması ve okullarımızda öğ-
retmen eksikliklerinin devam etmesi ya-
nında Covid19 salgını ile ilgili ortaya çıkan
sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Ba-
kanlığı ile karşı karşıyayız.

Devlet okullarını, çalışanlarını ve öğ-
rencileri sahipsiz bırakan Eğitim Bakanlı-
ğı’nın bu tutumunu protesto ederiz. Pan-
demi nedeni ile temaslı veya pozitif olup,
hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğret-
menlerinin bulundukları okullarda eğitimin
verimi açısından, sınıflardaki öğrencilerin
derslerini online yapacaklarını duyurur, bu
sınıflarda çocuğu olan velilerin kaos ya-
şanmaması için çocuklarını okula gönder-
memelerini duyururuz. Bu uygulama Ta-
bipler Birliği ile sendikanın hazırladığı
kılavuzda belirtilen kurallara göre yapıla-
caktır. Bakanlığın genelge bile yayınla-
maktan aciz olduğu bu konuda sendika-
mızın aldığı karara uyulması toplum sağ-
lığını da, eğitimi de koruyacaktır.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,
Ekim 2021)

“KTÖS Yürütme Kurulu, Kıbrıs Rum İlk-
okul Öğretmenleri Sendikası POED’i zi-
yaret ederek, POED Yönetim Kurulu üye-
leriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde yer alan
okullardaki varolan durumun ve ayrıca
pandemi döneminde eğitimde yaşanan so-
runların ve bu sorunlarla nasıl baş edildi-
ğinin konuşulduğu toplantıda, okulların,
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eğitimcilerin ve öğrencilerin nasıl daha iyi
koşullarda çalışmalarını sürdürebileceği
üzerine fikir alışverişleri yapıldı ve alter-
natif öneriler ortaya konuldu.

Toplumsal gelişimin ve ilerlemenin en
önemli aracı olan eğitimin, iki toplumun ya-
kınlaşması ve aynı coğrafya üzerinde bi-
rarada barış içinde yaşayabilmesi için çok
önemli bir misyona sahip olduğunun vur-
gulandığı toplantıda, her iki sendika da bu
misyonun bilinciyle iki toplumdaki eği-
timcilere destek verilmesi gerekliliğini
ifade etti.

Uzun yıllardır yakın işbirliği ve daya-
nışma içinde olan KTÖS ve POED, mesleki
gelişim ve barış kültürünü geliştirme he-
defiyle, öğretmenlere yönelik iki toplum-
lu atölye çalışmalarının, okul ziyaretlerinin,
seminerlerin ve farklı temalar altında ortak
aktivitelerin yer alacağı bir dizi etkinliğin
planlanması ve gerçekleştirilmesi için de ça-
lışmalarını başlattı.”

(KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü Gi-
zem Kavaz, Kasım 2021)

“Gönyeli İlkokulu için Sağlık Bakanlığı’na
soruyoruz:

Okul öğretmenlerimiz pozitif vaka olarak
46 öğrenci 1 öğretmen tespiti yapmış, Sağ-
lık Bakanlığı da 34 öğrenci 1 Öğretmenin po-
zitif olduğunu beyan etmiştir. Okulda pozi-
tif görünen öğrenciler Sağlık Bakanlığı’nın
listesinde var mı? Yok mu?

Perşembe ve Cuma günleri okulda yapılan

taramada toplam 227 öğrenci okula gelme-
di. Bu öğrencilerin taramaya katılmaları zo-
runlu mu? Değil mi? Sağlık Bakanlığı’nın bir
yaptırımı var mı?

Okulda sadece dört sınıfımız uzaktan eği-
time geçti. Bu kadar vaka ve yakın temaslı-
sı olan okulda bu yeterli mi? Yakın temaslı
kaç öğrenci sayısı biliniyor mu?

Perşembe günü pozitif bir öğrenci ailesi ta-
rafından okula gönderildi. Sağlık Bakanlığı
müdahale etti. Bir yaptırımı oldu mu?

Gönyeli İlkokulu okul taşımacılığı temas
noktasında neden göz ardı ediliyor, neden oto-
büs içindeki oturma düzeni sorgulanmıyor?

Okul yöneticisi ve öğretmenlerimiz 10
gündür ısrar etmesine rağmen gerekli ön-
lemler neden alınmıyor. 2 vaka ile başlayan
serüven 43 öğrenciye kadar ulaştı. Neyi
bekliyorsunuz? Okulumuz laboratuvar, ço-
cuklarımız denek değildir!

Gönyeli İlkokulu’nun artan vaka sayıları-
na karşılık olarak 1 hafta uzaktan eğitime geç-
mesi yoğunluğu azaltacak ve ailelerin endi-
şesini ortadan kaldıracaktır.

(KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Kasım 2021)

“Pandemiyi fırsat bilerek, pandemi oteli adı
altında kendi yandaşlarına yüz milyonlar
aktaran, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi
yüzlerce gereksiz istihdam yapan, görev ye-
rine gitmeyen yandaş memura, öğretmen ve
işçilere gereksiz maaş ödeyen, teşviklerle ga-
nimetçi sermayeyi destekleyen, 7’si Türki-

ye’de ve 19’u ise farklı ülkelerde toplamda
26 yerde partizanca görevlendirilen kişilere
aylık 4,000 Euro maaş ödeyen, kara para ak-
lamak için anayasaya aykırı olarak kanun gü-
cünde kararname geçiren, yolsuzluk ve usul-
süzlük yapanları koruyan, KIB-TEK’in akar-
yakıt ihalelerine fesat karıştıran, vatandaş yi-
yecek ekmek bulamaz ve zamlar altında
ezilirken, saray yapmak için girişim yapan Ta-
tar-UBP-DP Hükümeti, yasa gereği ödeme-
si gereken “Ders Yılı Hazırlık Ödeneği’ni”
vermekten kaçmaktadır.

Ekonomiyi düzelteceğiz yalanı ile 2008 yı-
lında “Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasası’nı”
geçirerek, maaşları %40 azaltarak Göç Ya-
sası’nı uygulayanlara soruyoruz;

Bu yasaları dayatan Türkiye hükümetleri-
nin talimatlarını yerine getirdiniz de ne oldu?
Ekonomiyi mi düzelttiniz?

Kişi başı 25,000 Dolar’a ulaştınız mı?
“Türkiye’den en iyi parayı biz alırız” diyen
sizler, savunma bütçesi için bile para ver-
meyen Türkiye hükümetlerinin bu tavrını giz-
leyip askeri ödemek için borçlanmadınız
mı?

Tüm bu gerçekleri gizleyerek siyaset yap-
maya çalışan, Tatar-UBP-DP hükümetinin tek
derdi seçim ve koltuk sevdasıdır. Vatandaşını
zamlar ve döviz borçları altında ezen bu bi-
atçı anlayışın, öğretmeni “dilenci” olarak gör-
mesine asla izin vermeyeceğiz.”

(KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil-
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Aralık
2021)
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