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Serap Kuştimur 2016 yılında Mersin Şehir Hastanesinde vardiya amiri olarak işe 

başlamış, 6 ay sonra da Temizlik Proje Müdürlüğüne yükseltilmiştir. Kendisi AKP kadın 

Kolları, Seçim İşleri ve başka bazı kademelerde görev alan birisidir. İddialarına göre Mersin İl 

Sağlık Müdürü S.B. kendisini çağırarak hakkında şikayet olduğunu belirtmiştir. Şikayetlerin 

nedeniyse; Serap Kuştimur’un Kürt vatandaşları işe aldığına yöneliktir. Bu ırkçı ve kanunsuz 

ifadeler doğru ise çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.  

Serap Kuştimur, yine kendi iddialarına göre; ise işe alınacakların listesinin kendisinin 

değil AKP İl Başkanlığının yaptığını ifade etmektedir. Mersin İl Sağlık Müdürü S.B.’nin, 

hastaneye girişini yasakladığını ifade etmektedir. Daha sonra ise Serap Kuştimur’un önce 

görev yeri değiştirilmiş ardından da işten atılmıştır.  

Bu bağlamda;  

1- Serap Kuştimur’a Kürt vatandaşlarımızı işe aldığı için suçlama yapılmış mıdır? 

Varsa bu suçlamayı yapan kim ya da kimlerdir? Bu ırkçı ve hukuk dışı suçlamayı yapan kamu 

görevlileri kimlerdir? Bunlar hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmış mıdır?  

2- İl Sağlık Müdürü S.B.’nin, Serap Kuştimur’un hastaneye girişini yasakladığı 

doğru mudur? Doğru ise hangi hukuki dayanaklarla bunu yapmıştır?  

3- İl Sağlık Müdürü S.B.’nin hastane denetimleri esnasında çalışanların namaz 

kılıp kılmadıklarını, oruç tutup tutmadıklarını sorduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu 

kişi hakkında idari ve hukuki işlem başlatılacak mıdır?  

4- 3 Nisan 2019 tarihinde Mersin Şehir hastanesinde kroner yoğun bakımda yatan 

bir hastaya, temizlik biriminde çalışan personel tarafından kalp masajı yapılmış ve bu tutanak 

altına alınmıştır. Temizlik personeline kalp masajı yapmasını kim istemiştir? Vatandaşların 

canını kim hiçe saymıştır? Bu olayı kim örtbas etmiştir? Övünülerek açılan şehir 

hastanelerinde kalp masajı gibi çok hayati bir müdahale neden uzmanlarca yapılmamıştır?  

5- Mersin Şehir Hastanesinde işe alınacakların listesinin AKP İl Başkanlığından 

geldiği doğru mudur? Doğru ise son 5 yılda kaç kişi bu şekilde işe girmiştir? İş-Kur ne işe 

yaramaktadır?  



6- ssssAKP İl Başkanlığından gelen listeden işe alınanlar arasında PKK Bayrağı 

ile poz veren bir terör örgütü sempatizanı olduğu doğru mudur? Doğru ise bir kamu kurumuna 

terör örgütü sempatizanı alan AKP İl Başkanlığı yetkilileri hakkında dava açılacak ve gereken 

yapılacak mıdır?  


