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BASINA VE KAMUOYUNA 
 

EMEK, DEMOKRASİ VE SAĞLIK HAKKI MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ 
GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN! 

Dün yine güne gözaltılar ile başladık. Aralarında Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, önceki 
dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Eski Genel Başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski 
MYK üyelerimiz Fikret Çalağan ve Belkıs Yurtsever ile Ankara SES Şube önceki dönem Eş 
Başkanımız Rona Temelli ve Ankara Şube Yöneticilerimiz Erdal Turan, Ramazan Taş gözaltına 
alınmışlardır.  

Son günlerde siyaset-mafya ilişkilerinin gün yüzüne çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Kirli 
ilişkiler deşifre oldukça gündem saptırma amaçlı emek ve demokrasi güçlerine, toplumsal 
muhalefetin tüm bileşenlerine yönelik gözaltı operasyonları artmaya başladı.  

Siyasal iktidar her sıkıştığında içerde ve dışarda yeni düşmanlar yaratarak toplumu 
kutuplaştırma, karşıtlaştırma siyaseti güderek ömrünü uzatmaya çalışıyor. Çağırdıklarında ifadeye 
rahatlıkla gidebilecek, işyerleri kurumları belli olan insanları şafak vakti baskınlarıyla gözaltına 
alarak, demokratik faaliyetleri kriminalize etmeye çalışıyor. Bu tarz yöntemlerle ülkenin bekası için 
mücadele ediyormuş süsü verip, kendi bekalarını korumaya çalışıyorlar.  

1,5 yıldır süren salgın boyunca, sağlık emekçileri başta olmak üzere halkımızın sağlığı için 
yeterli tedbirleri almayan iktidar, daha önce de çokça yaşadığımız gibi sağlık hakkı ve sağlık 
emekçilerinin haklı mücadelesinin öncülerine yöneliyor. Pandeminin başından itibaren sendikamız; 
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hakları, halkın yaşam ve sağlık hakkı mücadelesinde sürekli 
sözünü kurmuş eylemini gerçekleştirmiştir. Hazmedilmeyen tamda bu mücadeledir.  

Bugüne kadar 417 sağlık emekçisi ve 46 bin 446 yurttaş Covid – 19 nedeniyle hayatını 
kaybetti. Ölümleri engellemeyenler, ölümler olmasın diye mücadele edenleri engellemeye çalışıyor.  

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Sağlık emekçilerinin haklarının savunucusu olmaktan, 
halkın sağlık hakkı mücadelesinin neferi olmaktan bir adım geri atmayacağız. Baskılarınız, 
gözaltlarınız, mobinginiz, şiddetiniz karşısında boyun eğmeyeceğiz. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasına yönelik olarak gerçekleştirilen bu gözaltı 
furyasının tek amacı haklı mücadelemizi yıpratmak ve kamuoyunun kafasında soru işaretleri 
oluşturmaktır. Bizleri ve mücadelemizi bu tür baskılarla, göz altılarla sindireceklerini sananların 
büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.  

SES olarak her şeye rağmen, bizleri baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden 
döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamaların karşısında geçmişte olduğu gibi, 
bugün de sessiz kalmayacağız. Örgütlü gücümüzün böylesi sindirme politikalarına boyun 
eğmeyecek kadar kararlı ve köklü olduğunun bilinmesini istiyoruz. 

Üzerimizde yaratılan kuşatmaya karşı tarihsel ve toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde 
mücadele geleneğimizden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz.  Demokratik, barış içinde, 
eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye yaratma talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Birileri “durmak 
yok yola devam” diye dursun, bizler de “yılmak yok mücadeleye devam” diyerek dimdik ayakta 
duracağız. Tüm dostlarımızla birlikte bu baskı ve sömürü düzenine karşı direnmeye devam 
edeceğiz.  

Tek suçları sendikal hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelesi vermek olan 
arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, SES üzerindeki baskılara son verilmelidir. 
 
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!      
YAŞASIN SES! YAŞASIN KESK! 
 



SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri 


