
Hürriyet Gazetesi, kocaman başlık 
atmış:

“NE OLACAK BU KULE-
Lİ’NİN BAHÇESİ”, diye.

Ne olacak? Bir bakanlık alacak, yeyim 
edecek. Ha o almış, ha bu almış. Önemli 
olan “Bahçe”nin ve “bahçe”nin olduğu ara-
zinin ve daha da önemlisi o arsa üzerinde 
bulunan “Okul”un gitmesi değil mi?

Hürriyet Gazetesi işin orasında değil…
Konu şu: Bildiğimiz gibi, 15 Temmuz 

Ganimet Paylaşım Savaşı sonrası, askeri 
okullar da dahil Ordunun birçok bölümü 
kapatıldı. Kapatılmayanlar da şehirlerin dı-
şına çıkartıldı güvenlik gerekçesiyle.

İşte haberde sözü edilen “Bahçe” de, 
1845’te kurulan Kuleli Askeri Lisesi’nin 

bahçesi.
“Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nin 

bahçesi iki bakanlığı karşı karşıya ge-
tirdi. Milli Savunma Bakanlığı müze 
olarak sadece binayı vermekte diretince, 
180 dönümlük bahçenin bir bölümünü 
de isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile görüşmeler tıkandı.”

Sözü edilen 180 dönümlük alan tabiî ki 
devasa bir alan. Çok büyük bir alan. Hele 
de İstanbul gibi boş arsanın neredeyse kal-
madığı bir şehir için… Hele de İstanbul’un 
incisi Boğaz’ın, Boğaziçi’nin en muteber 
yerindeyse bu bahçe, tabiî ki bakanlıkların 
iştahını kabartır. Nihayetinde de kabartmış 

okuduğumuz gibi.
Dediğimiz gibi, 15 Temmuz, iki Orta-

çağcı halk ve vatan düşmanı gücün Gani-
met Paylaşım Savaşıdır. Kuleli Askeri Li-
sesi’nin kendisi gitmiştir şimdi de bahçe-
sinin paylaşımının kavgasını vermektedir 
iki bakanlık. Bu Paylaşım da onun somut 
kanıtlarından bir tanesidir.

Zaten Savunma Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı ve Savunma Üniversitesi arasında 
paylaşılmış Kuleli büyük oranda. Sonuçta 
yeyim edilecek Parababalarına. Bugün de-
ğilse yarın, yarın değilse öbür gün. Onların 
niyeti bu. Onlar “suyumu niye bulandırdın, 
diyen kurt’lardır çünkü. Göz koymuşlar 
arsaya, bahçeye, sen yeme ben yiyeyim 
ama nasıl yiyelim hesabı içindeler. Hangi 
Bakanlık, ne kadarını, hangi Parababasına 

yeyim edecek onun kavgası içindeler.
Bir ülkenin ordusunun subaylarını ye-

tiştiren, onları barındıran, eğiten bir okul 
hele de “Kuleli” gibi Tarihi bir okul kapa-
tılmış, biz onun derdindeyiz.

Ordusu “site bekçisi” konumuna düşü-
rülmüş, özgüveni yitirtilmiş, savaşçı kabi-
liyeti ortadan kaldırılmış, meslekten asker 
yetiştiren okulları kapatılmış, ABD’nin 
emriyle. Biz onun derdindeyiz.

Ama mutlaka Halkın Ordusu’nu kura-
cağız bir gün.

Ve bir gün, bunların hesabını soracağız 
bunlardan. Kaçamayacaklar halkın adale-
tinden!q

30 Eylül-1 Ekim günlerinde Ankara  
Latanya Otel’de Genel Sağlık İş 
Sendikası’nın 3. Olağan Genel Kurulu 

yapıldı. 

Genel Kurul yoğun tartışmalarla geçti. 
Şu anda yönetimde olan ekip 2015’de 
Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen ekipti. 
Ekip bir süre sonra iki gruba ayrıldı. 
Çoğunluk grup, kendi başına bir düzen 
tutturmuş gidiyor. Eğitim-İş’te de benzer 
bir ayrışma yaşanmıştı. İlkler üzerinden 
değil, kişisel çekişmelere üzerinden 
yaşanan bu ayrışma, sendika tabanında da 
pek anlaşılmıyor.

Aslında anlaşılmayacak bir şey 
yok. Kişisel hırslar, kariyerizm ve ikbal 
beklentisi şu andaki yönetimin belirleyici 
özellikleri.

Halkçı Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri olarak, daha önce 
yayınladığımız deklarasyonda, ülkemizin 
ve sendikamızın durumunu ortaya 
koyarak, bugün sendikacılık adına  neler 
yapılmalıdır, bunları yazdık.

Kongrede  Halkçı Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri adına yapılan 
konuşmalarda, Türkiye ve Dünya 
sorunları üzerine kısa değerlendirmeler 
yaparak, ABD Emperyalistlerinin BOP 
planı çerçevesinde ülkemizi üçe bölmek 
istediğini, Cumhuriyet’i yok etmek 
istediğini ve bunda da başarılı olduğunu, 
Laikliğin yitirildiğini dile getirdik. Bu temel 
çerçeveden hareketle de sendikalarımıza 
çok büyük görevler düştüğünü, mücadeleci 
yönetimlerin işbaşına gelmesinin önemini 
vurguladık. O yüzden aday olduğumuzu 
söyledik. Genel Merkez’in  tavrını örnekler 

koyarak eleştirdik.  Eleştirilerimize ciddi 
karşılık veren olmadı.

Genel Merkez taraftarlarının verdikleri 
bir karar önerisinde, sendika yöneticilerine 

“huzur hakkı verilmesi” önerisi, delegeler 
tarafından tepkiyle karşılandı. Bu öneri 
üzerinde yaptığımız konuşmada, ancak sarı 
sendikalarda huzur hakkı olduğunu açıkça 
belirttik.  Önerge kabul görmeyince geri 
çekildi. 

Yine “profesyonellik” konusu üzerine 
verilen önergede; “yönetimin istediği kadar 
yönetici profesyonel olur”, önergesi ikiye 
düşürülerek kabul edildi .

Seçimlerde bizler de Halkçı Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri olarak liste 
çıkararak yarıştık. 

Bir liste Genel Merkez’in, diğeri 
İP’lilerin ağırlıkta olduğu listeydi. Genel 
Merkez listesi Kongreyi tekrar kazanmış 
oldu.

Bu kongrede üyelerimize  mesajımızı 
ulaştırdık: “Bu sendikada sarı 
sendikacılık yaptırmayacağız!”  

Halkçı Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
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Bu AKP’giller, çok pişkinler. Çok 
yüzsüzler. Hiç utanma arlanma diye 
bir şey bilmiyorlar. Nasılsa Allah’la 

aldattığımız “hüloogg”cularımız ne dersek 
yerler, diyorlar. Buradan aldıkları cesaretle 
de boş boş konuşuyorlar.

Bildiğimiz gibi, İlkokuldan Üniversi-
teye, Yüksek Lisansa kadar sınavlar bitti, 
kayıtlar başladı. Ve yeni eğitim-öğretim 
dönemi açılmış oldu. Tüm toplumu bir te-
laş aldı.

Kayıt demek; para demek, masraf de-
mek. Varlık yokluk demek. Belli bir gelir 
seviyesinde olanlar için rakamlar çok önem 
arz etmeyebilir. Ama asgari ücretle, yok-
sulluk sınırının altındaki ücretle geçinmek 
zorunda kalan halkımız için büyük önem 
arz ediyor bu masraflar.

Öğrencinin kayıt ücretinden forması-
na, çantasına, servisinden yemeğine kadar 
bir sürü masraf kapısı var. Ve bunlar öyle 
böyle değil. Büyük rakamlar tutuyor. Hele 
de devletin okullara; bina yapmak ve öğ-
retmenlerinin maaşlarını ödemek dışında 
hiçbir desteğinin olmaması, bu masrafları 
daha da büyütüyor.

Bir diğer yandan okullara öğrenciler 
sözde adrese dayalı kayıt sistemiyle alını-
yor görünseler bile gerçeklikte böyle ol-
muyor. Bunu da, başta devlet olmak üzere 
herkes biliyor.

Çünkü devlet, yukarıda da söylediği-
miz gibi, okulların masraflarının hiçbirisini 
karşılamıyor artık. Yakıt giderinden elekt-
rik su giderine, okulun temizliğini yapan 
görevlisinden güvenlikçisine, kâğıdından 
kırtasiyesine hiçbir şeyine katılmıyor.

Peki okul yönetimleri bu masrafları 
nereden, nasıl karşılıyor? Bu giderler için 
harcanan paralar nereden alınıyor?

Veliden!
Evet, Veliden, yani halkımızdan alını-

yor bu paralar. Başka hiçbir yerden değil.
Nasıl alınıyor bu paralar peki halkımız-

dan?
Bunun değişik yöntemleri var. İlden ile, 

okuldan okula çok değişik yolları var. Ya-
ratıcılık gerektiriyor yani bu yolları çoğalt-
mak. Ne kadar yol bulursanız, gelir için o 
kadar kaynak yaratmış oluyorsunuz yani…

İşte bir örnek. Hürriyet Gazetesi yazarı 
Sefer Levent yazıyor, 16 Eylül tarihli kö-
şesinde:

“Okul A.Ş.
“Birçok özel okul artık amblemleri-

ni bastıkları kitap, kırtasiye ve kıyafet 
ürünlerini zorunlu kılarak piyasadan 
3-5 kat fazla fiyata velilere satıyor. Çar-
şı-pazarda 5-10 TL’ye satılan tişörtler 
okullarda 75 TL’ye, piyasada 30 TL’lik 
pantolonlar 120 liraya, 10 liralık şapka-
lar 50 TL’ye satılıyor. Son keşif ise kırta-
siye setleri. Siz tek tek piyasadan alınca 
300 lira, okuldan alırsan 660 TL. İşi iyice 
ticarete döken okullar bu zorunlu alışve-
rişler için internet sitesi bile kurmuşlar. 

(http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/

sefer-levent/okul-a-s-40580520)
Sadece özel okullar mı bunları yapıyor?
Hayır, birçok devlet okulu da bunları 

yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor. Çünkü 
devlet giderler için para vermiyor.

Yukarıdaki örnekler, halkımızdan alı-
nan paraların bir kısmının elde edilme yön-
temini ortaya koyuyor.

Ya diğerleri?
Okullarda “zorunlu” etütler. “Zorunlu” 

kurslar… Okul kantinlerinin gelirlerinden 
alınan paylar. Yıl içinde yapılan etkinlik-
lerden (geziler, tiyatrolar vb.lerden) alınan 
paylar…

Öğrenci servis ücretlerinden alınan 
paylar.

Bu konuyla ilgili yine Hürriyet’ten 6 
Eylül tarihli çarpıcı bir manşet:

“ÇOCUKLARIMIZI HANGİ MAF-

YA TAŞIYACAK!”
Ki biliyorsunuz, servis konusu velileri-

mizin ve öğrencilerimizin kanayan yarası. 
Servis şirketlerinin mafya örgütlerine dö-
nüşmesi… Servis şoförlerinin, denetimsiz-
lik sonucu, adi suçlardan yargılanan, ceza 
alan kişilerden olması vb. vb…

Bir de yemek paraları…
Yine Sefer Levent’in 23 Eylül tarihli 

yazısından okuyalım:
“11 liralık yemek öğrenciye 25 lira
Yüksek servis, kırtasiye ve kıyafet 

ücretleriyle dikkat çeken bazı özel okul-
lar, yemek fiyatlarıyla da velileri şaşkına 

çeviriyor. Okullar bir öğrenci için yemek 
şirketlerinden maksimum 11 TL’ye gün-
lük yemek alırken bu yemeği öğrencilere 
ortalama 25 TL’ye satıyor. Bazı okulla-
rın günlük istediği ücret 50 lirayı da aşı-
yor.” 

(http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/
sefer-levent/11-liralik-yemek-ogrenci-
ye-25-lira-40587660)

Yani nereden baksanız soygun, nereden 
baksanız vurgun…

Şimdi AKP’giller iktidarı vurguncu, ta-
lancı olunca sonuç da böyle oluyor doğal 
olarak. Kimin kime gücü yeterse durumları 
doğuyor.

Ve bizce, okul yönetimlerinin gelir yön-
temleri arasında (istemeden de olsa) birisi 
var ki, tüyler ürpertici, içler acısı... Daha da 
sıfat eklemeyelim, hiç istemediğimiz halde 

üzücü ve kırıcı duruma düşebiliriz.
Nedir o yöntem?
Eğer bir veli, bir öğretmeni tercih edi-

yorsa, “benim çocuğum şu öğretmende 
okusun, öğretmeni o olsun” diyorsa, o öğ-
retmen için idarece belirlenmiş bir ücreti 
okula, tabiî yasal olarak “Okul Aile Bir-
liği”ne ödüyor. Ve çocuğu o öğretmende 
okuyor. Yani, söylemeye dilimiz varmıyor 
ama öğretmenlerimizin de bir fiyatı var, ar-
tık bu kahrolası Parababaları düzeninde ve 
AKP’giller iktidarında.

Yani her türlü güçlüğe, zorluğa, Orta-
çağcı dayatmalara, gerici eğitim program-
larına, bir gece yarısı çıkarılmış KHK’lerle 
görevden alınmalara, emekliliklerinin iptal 
edilmesine, emekli maaşlarına el konulma-
sına karşın topluma duydukları saygı, ço-
cuklara olan ölçülemez sevgileriyle elleri 

öpülesi öğretmenlerimizi bu 
duruma düşürdü bu soysuzlar. 
Bu vurguncu ve talancılar...

ENSAR’larında vb.lerinde 
çocuklarımıza her türlü ahlâk-
sızlığı yapanlar, yapılmasına 
göz yumanlar, zemin hazırla-
yanlar bunlar değiller mi?

Eğitimimizi bu hale geti-
renler bunlar değiller mi?

Eğitimi tamamen paralı 
hale getirenler bunlar değiller 
mi?

Özel okullar, adı üstünde 
özel sektörün kurduğu-işletti-
ği okullardı ve paralıydı. Ama 
şimdi devlet okulları da, kağıt 
üstünde parasız olsa da, gerçek-
te paralı hale getirilmiş durum-
da değil mi bunlar tarafından?

Bunlar!
Ama yukarıda da dediğimiz gibi, bunlar 

yüzsüz, bunlar utama arlanma nedir bilmi-
yorlar.

Bakın bunların şu anki Kültür ve Tu-
rizm Bakanı (eski Başbakan Yardımcısı) 
Numan Kurtulmuş utanmadan ne diyor, 17 
Eylül günlü CN Türk’teki programda:

“’Fahiş fiyata satmak ve zorunlu kıl-
mak doğru değil’

“DÜN Hürriyet gazetesinin ‘Velini-
met diye, soyuyorlar’ manşetiyle duyur-
duğu, özel okullarda kıyafet ve kırtasiye 
ürünlerini zorunlu kılarak piyasadan 
3-5 kat fazla fiyata velilere satılmasına 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kur-
tulmuş’tan da tepki geldi.

“CNN Türk’te Hakan Çelik’in prog-
ramına katılan Kurtulmuş, konuyla il-

gili olarak şu açıklamayı yaptı: “Zaman 
zaman gündeme gelen bir konu. Biz de 
eski dönemlerde kitap, kırtasiye ve kıya-
fet üzerinden fahiş fiyatlarla alım yap-
mak zorunda kalıyorduk; öğrencilik dö-
nemlerimizde. Bunlar son derece yanlış 
ve etik dışı davranışlardır. Bizim bura-
daki uyarımız şu; eğitim sezonunun açıl-
mış olmasını fırsata dönüştürme sevda-
sından vazgeçsinler. Yani normal piyasa 
ne ise, dün kaça satacaklarsa bugün de 
o fiyata satsınlar. Belli noktalardan alın-
manın zorunlu kılınması da doğru değil. 
‘Biz özel okuluz, şuradan alın’ demek 
doğru değil. Kimsenin böyle bir hakkı 
yok. Vatandaş hangi malzemeyi alacaksa 
istediği yerden alır. Zorunlu hale getiril-
mesi doğru değil.” (http://www.hurriyet.
com.tr/fahis-fiyata-satmak-ve-zorunlu-kil-
mak-dogru-degil-40581054)

İnsan hırsından yerinde duramıyor bun-
ları okuyunca. Öfkesi tavan yapıyor, elinde 
olmadan.

Bre utanmaz arlanmaz adam! 
Bre vicdansız adam!
Bre ahlâksız adam!
Sanki 15 yıldan bu yana iktidarda, hü-

kümette olan siz değilsiniz gibi açıklama 
yapıyorsun utanmadan: Hakkı yokmuş, 
doğru değilmiş, etik değilmiş, diyerek…

Sen neyin bakanısın o zaman? Sen is-
kele babası mısın? Yetki elinde olan, de-
ğiştirecek olan, uygulatacak olan sen değil 
misin, siz değil misiniz? Kime, neyi anlatı-
yorsun sen!

Pişkinlik! Pişkinlik!.. Utanmazlık! 
Utanmazlık!..

Ama bunlar böyle… Bunlar dördüncü 
tür yaratıklar. Bunlardan başka bir şey bek-
lenmez ki…

Bunlar, 6-7 bin yıllık Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin, vatan millet sevgisi bilmeyen, 
tanımayan, alıp satmayla aklını bozmuş 
vurguncuları. Talancılar bunlar.

Bir de utanmadan açıklama yapıyor! 
Tuh sana! Lanet olsun sana!

Ama sanmayın ki, bu devran böyle sü-
rüp gider. Halkımızı Allah’la aldatırız, biz 
vurgunumuza bakarız, diyorsanız, öyle 
düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz 
demektir...

Bir gün halkımız uyanacak ve sizin 
defterinizi dürecek. Halka ve kamuya kar-
şı işlediğiniz suçların hesabını da bire dek 
soracak. Sadece yasalardan ve vicdanından 
emir alan bağımsız mahkemeler cezalandı-
racak sizleri halkın adaletiyle. Unutmayın 
bunu!q

Eğitim-öğretim dönemi yine facialarla açıldı!
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Sen yeme ben yiyeyim durumları… Genel Sağlık İş 3. Olağan
Genel Kurulu yapıldı


