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2013 (23 Haziran-31 Aralık) 
  Genel Kurul tarafından değiştirilen tüzüğün seçimlere ilişkin maddesi il dernekler tarafından 
bozuldu. Tüzük tekrar hazırlanarak onaylatıldı. 
 İkraz fonu hayata geçirildi. 
 RAY sigorta ile acentelik görüşmeleri başlatıldı. 
 Ambulanslar için projeye bağlı sigortalama sistemi çalışması başlatıldı. 
 Kooperatif çalışması başlatıldı. 
 Tüm işletme ve alt kuruluşların kendilerine ait web siteleri çalışmaları başlatıldı. 
 Türk Sağlık Sen Yöneticisi Zafer Yıldırım'ın hakkımızda attığı iftiralardan dolayı dava açıldı 
 SAYDES Akademisi eğitimlerine devam edildi 
 Teşkilat ziyaretlerine devam edildi 

 1. Bölge başkanları toplantısı yapıldı (29-30-31 Ekim, 1 Kasım 2013) 
 Kırıkkale Eski İl Başkanı Hüseyin Çevik'e dava açıldı. 
 Cafe Kırmızı Beyaz'dan frenchise şube açma şartları tamamlandı. 
 1 Adet kurum aracı alındı 
 Sağlık çalışanlarının görev esnasında vefat etmesi halinde "ŞEHİT" sayılması için çalışma yapıldı. 
 Ödenek sistemi geliştirildi. İta amirliği ve aylık plan ve tahakkuk sistemi geliştirildi. 
 Acil İhtiyaç Fonu, İkraz Fonu ve Dava Destek Sigortası tamamlanarak uygulamaya sokuldu. 
 Tüm üyelere bilgilendirme mektubu yazılarak adreslerine postalandı. 
 Meclis ziyaretlerinde; 
  MHP Grubuna katılıp MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret edildi. 
  CHP Grubuna katılıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edildi. 
  AK Parti Grubuna katılındı ancak Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın programındaki 
değişiklikten dolayı görüşme yapılamadı.  
 Ziraat Bankası 150. Yıl kuruluş kokteyline katılındı. Ziraat Bankası genel müdürüne SAYDES 
tanıtıldı. 
 GAYRİMENKUL NİZAMNAMESİ hazırlandı, yürürlüğe konuldu ve yayınlandı. 
 2 Adet Gayrimenkul alındı 
 2 Adet kurum aracı alındı 
 Güncel Bülten yayınları başlatıldı 
 Çalışmakta olduğumuz tüm banka şubelerinin personellerine ayrı günlerde yemek daveti yapılarak 
iletişim geliştirildi 
 2010 yılı Aralık ayından beri ödenmekte olan Ankara konukevi demirbaşlarının taksitleri bitti. 
 

2014 (01 Ocak-31 Aralık) 
 Kooperatif kuruluşu için kendimize özgü kooperatif tüzüğü yazıldı ve Kooperatif DAire Başkanlığına 
onaya gönderildi. 
 Alınan araçlara SAYDES logoları ve bilgileri giydirmeleri yapıldı. 

 2. Bölge Başkanları toplantısı yapıldı. (18-19-20 Ocak) 
 RAY sigortaya acentelik için gerekli belgeler tamamlandı 
 Ferdi Kaza Sigortası 2014 yılı ihalesi yapıldı. İhaleyi kendi A tipi acentemiz olan Türk Nippon Sigorta 
yüklendi. 
 Sporcu Ercan Muslu'ya Sigorta Borsası tarafından sponsor olundu. 
 3 Adet Gayrimenkul satın alındı. 
 Ray Sigorta Acentelik alımı için TOBB 'da işlemler başlatıldı. 
 Türk Sağlık Sen yöneticisi zafer yıldırım davası, "şifremi çalmışlar o sözleri ben demedim, yazıları 
ben yazmadım" dediği için düştü. 
 Adana'daki tesisin mülk sahibinin bizden önceki su borçları nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı 
mal sahibine dava açıldı. 
 Yerel seçimler dolayısı ile 3 büyük partinin Büyükşehir Adayları ziyaret edildi. Bir çok ilçenin adayları 
ziyaret edildi. 
 Genel Başkan daha etkin bir sigorta şirketi yönetimi için SEGEM kursuna gitti 
 İkraz Fonundan ilk krediler verilmeye başlandı 
 Ankara'da daha önce belediye hastanesi olarak kullanılan ancak mevzuat çakışması nedeniyle atıl 
duruma düşen Sıhhiye'deki eski belediye hastanesi binasının SAYDES'e kazandırılması için 2 ay çalışma 
yapıldı ancak alınamadı. 



 SAYDES Spor kurulması için karar alındı ve çalışmalar başlatıldı 
 Mart 2014'te konukevinin üst katında hizmet veren genel merkez birimleri yeni ve kalıcı adresine 
taşınmıştır. 
 Her çarşamba genel merkezde genel başkan tarafından üye ziyareti kabulü yapılmaya başlandı. 
 Her perşembe Ankara sağlık kurumlarında genel başkan tarafından kurum ziyareti yapılmaya 
başlandı. 
 Ankara, Adana ve Konya cafelerimizde hizmet vermek üzere 3 takım oyun parkı alındı. 
 Ticari şirketlerin ve derneğin yıllık beyannameleri verildi ve usule uygun şekilde onay alındı 
 Güneş Sigorta ile A tipi acentelik alınması için görüşmeler başladı 

 1. Başkanlar Kurultayı yapıldı. (24-25-26 Nisan) 
TİCARİ KURULUŞLARIMIZDA FİYAT YÜKSELTİP KAR EDELİM Mİ, 

FİYATLAR DÜŞÜK KALSIN ÜYE MEMNUNİYETİNE DEVAM EDELİM Mİ 
OYLAMASI YAPILMIŞ VE ÜYE MEMNUNİYETİNİN DAHA ÖNEMLİ 

OLDUĞU KABUL EDİLEREK EN AZ 20 BİN ÜYE SEVİYESİNE KADAR 
ZARAR EDİLEBİLİRLİK KABUL EDİLMİŞTİR.  

 Tüzük kurultayı yapılarak tüzük değişikliği yapıldı. 
 İlk kez sendikalara verilen bir hak, derneğimiz tarafından tüzüğe monte edildi ve dernekler 
müdürlüğü tarafından onaylandı. Ardından kurumlara resmi olarak pano asılmaya başlandı. 
 Kotalı üye çalışması yapılması kararı alındı ve uygulama başlatıldı. 
 12 Mayıs Gümüşhane 
 13 Mayıs Erzurum 
 14 Mayıs Bingöl 
 15 Mayıs Diyarbakır 
 16 Mayıs Elazığ teşkilat ziyaretleri gerçekleştirildi ve 5 günde yaklaşık 3.500 sağlık personeli ile yüz 
yüze görüşüldü. 
 Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı ziyaret edildi. 
 İlk-San tarafından üyeleri için yapılan ferdi kaza sigortası ihalesine girildi ancak İlk-San ihaleden 
vazgeçti. 

MAYIS 2014'TEN İTİBAREN SAYDES KURUMUNUN 
KONSOLİDE BÜTÇESİNDE GELİRLER GİDERLERİ AŞMIŞTIR. 

 2 Haziran Bolu teşkilat ziyareti. 
 16 Haziran Manisa 
 17 Haziran İzmir 
 18 Haziran Balıkesir 
 19 Haziran Çanakkale 
 20 Haziran İstanbul 
 24 Haziran Çorum teşkilat ziyaretleri gerçekleştirildi ve yaklaşık 6.000 sağlık personeli ile yüz yüze 
görüşüldü. 
 Ardından girilen Ramazan ayı dolayısı ile Genel Merkez birimlerinde yıllık kontrol ve toparlama 
çalışmaları yapıldı. 
 Ramazan ayında 4 banka şube çalışanlarına ayrı günlerde iftar yemeği verilerek ilişkiler geliştirildi 
 RAY sigorta acentelik alımında son evrak aşamalarına geçildi. 
 Güneş Sigortanın ağır taahhütler talep etmesi nedeniyle acentelik alım görüşmelerine son verildi 
 Sağlık eğitimi veren okullarda, öğrencilere SAYDES ile ilgili sunumlar yapılması için çalışmalar 
başlatıldı 
 Opet, Petrolofisi, Migros, Ford, Renault ve Hundai ile indirimli ürün temini hususunda görüşmeler ve 
yazışmalar başlatıldı. 
 4 Ağustos Sakarya 
 5 Ağustos Kocaeli 
 6 Ağustos Edirne teşkilat ziyaretleri gerçekleştirildi ve yaklaşık 1.500 sağlık personeli ile yüz yüze 
görüşüldü. 
 Ağustos ayında kurumun geçmişten gelen borçlarının % 80'i kapatılmıştır. 
 SAYDES TV stüdyosu fiziki kuruluşu bitirildi. 

 3. Bölge Başkanları toplantısı yapıldı. (11-12 Ağustos) 
 Bu bölge başkanlarında, genel merkezden 2 yönetici ve bazı bölge başkanları ve bazı il başkanları 
anlaşma yaparak yönetimi ele geçirmek üzere faaliyetlere başlamışlar ve bu faaliyetlerini eylül ayının 



ortasına kadar gizlice yürütmüşlerdir. Bu faaliyetler Genel Başkana iftira atmaya yönelik faaliyetlerdir ve yol 
açtıkları olumsuz süreç nedeniyle kurumumuz çok büyük zarar etmiştir. 
 Mayıs,Haziran, Temmuz aylarında SAYDES'e aylık gelen yeni üyelik sayıları 650 ortalamasından 
fazla iken, aylık istifalar ise ortalama 40'ın altına inmiştir. 
 5 Eylül'de Genel Başkan odasından hırsızlık yapıldığı tespit edilmiş ve şüpheli durumda olan İsmail 
Ergün ve Ömer Akçam'ın tedbiren görevleri dondurulmuştur. 
 8 Eylül'de son 7 karara imza atmayan ve yönetim kurulu toplantılarına katılmayan Ömer Akçam ve 
İsmail Ergün'ün yönetim kurulu üyelikleri resmi karar ile düşürülmüştür. 
 10 Eylül'de RAY sigorta ile son görüşme yapılmış ve 14 aydır sürdürülen A tipi acenteliğin alınması 
için imzalar atılmıştır. 
 10 Eylül'de gizli gizli iş çevrildiği tespit edilmiş ve genel başkan, yöneticiler ve kurum hakkında atılan 
iftiralar öğrenilmiştir.  
 Genel Başkan tarafından denetleme kurulu ivedi göreve çağrılmıştır. 
 20-21-22 Eylül tarihlerinde denetleme heyeti tarafından denetleme yapılmıştır. Genel Başkan tüm 
suçlamalardan aklanmış, kendisi ve kurum hakkında söylenenlerin iftira olduğunu ispatlamıştır. 
 Denetleme heyeti, disiplinsiz davranışlarından ötürü ilgili kişileri disiplin kuruluna sevk etmiştir. 
 Kırıkkale Eski İL Başkanı Hüseyin Çevik yazılı ve resmi şekilde özür dilediği için kendisine açılan 
davada pasif duruma geçilmiştir. 
 Yaşanan olumsuz süreç nedeniyle aylık gelen yeni üyelik sayıları çakılmış, istifa sayıları ise 
artmıştır. 

YAŞANAN OLUMSUZ SÜREÇTEN DOLAYI EYLÜL 2014'TEN 
İTİBAREN SAYDES KURUMUNUN KONSOLİDE BÜTÇESİ 

OLUMSUZA DÖNMÜŞ VE GİDERLER GELİRLERİ YİNE AŞMIŞTIR. 
 Eylül ayı içerisinde SAYDES SPOR resmen kurulmuştur ancak bu durum kağıt üzerinde kalmıştır. 
Çünkü transfer dönemleri kaçırılmış ve herhangi bir branşta yarışlara girilememiştir. Atletizm dalında 
transfer edilecek sporcuları bir başka takım transfer etmiş ve bölge şampiyonu olmuşlardır. Sporda 1 yıl 
kaybedilmiş ve ancak 2015 yılında faaliyetlere başlanmıştır. 
 Adana'da yapılan incelemelerde Bölge ve İl temsilcisinin evrakta sahtecilik yaparak maddi çıkar elde 
ettikler tespit edilmiştir. 
 Nevşehir ilinde incelemeler yapılmış ve kurum ilişkilerinin diğer stklarla bozulduğu tespit edilmiştir. 
 18-19 Ekim'de disiplin kurulu toplanmıştır. İlgili kişilerden ifadeleri almışlardır ve kararımızı daha 
sonra vereceğiz diyerek disiplin incelemelerini bitirmişlerdir.  
 Disiplin incelemeleri esnasında Ömer Akçam, 1 ay önce yapılan denetleme kurulunun inceleme 
video görüntülerini çaldığını kendi ağzıyla disiplin heyetine itiraf etmiştir. Ömer Akçam hakkında bu suçu 
nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve konu halen siber suçlar biriminde incelenmektedir. 
 Disiplin İncelemesinin ardından İsmail Ergün'e bağlı olarak çalışan saymanlık personeli Duygu 
Demirkaya haber vermeden işi terketmiştir. 
 30 Ekim'de Duygu Demirkaya hakkında bilgi kaçırdığı için savcılığa suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 
 5 Kasım 2014 tarihinde 370 dönümden oluşan Karabük Kent Ormanının % 49 işletme haklarına 24 
yıl boyunca ortak olunan sözleşme imzalandı. 
 Edirne, Bolu ve Afyon il başkanları disiplinsiz davranışları üyelere yansıttıkları için görevden 
alındılar.  

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HAKLARINDA İNCELEME YAPTIKLARI İL 
BAŞKANLARI TARAFINDAN KENDİLERİNE YAPILAN BASKILARA 
DAYANAMAYARAK HİÇ BİR KARAR VERMEDEN KURUL OLARAK 
HEPSİ 19 KASIMDA GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞLERDİR VE 

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SONUÇSUZ KALMIŞTIR. 
 

 2. Başkanlar Kurultayı yapıldı. (22-23-24 Kasım) 
 Adana İl Başkanı ve 2. Bölge Başkanı görevlerinden çekilmek zorunda kaldılar. 
 SAYDES TV'de ilk çekim Engelliler Programı olarak yapıldı. 
 
 27 Kasım Genel Başkan Katılımı ile Adana ili ziyareti, görev devir teslimi 
 2 Aralık Genel Başkan Katılımı ile Konya ili ziyareti, görev devir teslimi 
 4 Aralık Genel Başkan Katılımı ile Antalya ili ziyareti, görev devir teslimi 



 9 Aralık Genel Başkan Katılımı ile Diyarbakır ili ziyareti, görev devir teslimi 
  
 12 Aralık- Temsilcilik hizmeti vermiş olan Serdar Koşar, Hüseyin Şirin, Ömer Akçam, İsmail Ergün, 
Hakkı Tuzdelener, Bilge Şahna, Nizam Korhan, Erdem Demirci, Yücel Kayalıoğlu, Çağlayan İbrahim 
Karabayır attıkları iftiraları üyelere yaymaya başladıkları için SAYDES üyeliğinden aynı karar ile ihraç 
edilmişlerdir. Genel Merkez personeli olan Duygu Demirkaya ise aynı gün başka karar ile ihraç edilmiştir. 
 Adana'da eski yöneticilerin yaptığı hatalardan dolayı var olan konukevi boşaltılmış, SAYDES battı 
söylentisi yaymalarını engellemek için hemen başka bir yer bulunarak tadilatına başlanmıştır.  
 SAYDES iş ve işlemleri ile alakalı 6 markanın patent başvurusu yapılmıştır. 
 17  Aralık İl dernekler müdürlüğü 29 Aralık'ta denetleme yapacağına dair tebliğ yaptı.  
 Kuruma zarar veren ve ihraç edilenler hakkında savcılıklara suç duyurularında bulunuldu. 
 27 Aralık 3.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILDI 
 --> İhraç edilenlerin ihraç kararları genel kurul tarafından onandı. 
 --> Bölge Başkanlıkları lağvedildi 
 --> Disiplin kurulu lağvedildi 
 --> Eğitim Başkanlığı birimi kuruldu 
 --> Proje ve Gelişimi Birimi Başkanlığı birimi kuruldu 
 --> Kurum Müfettişliği birimi kuruldu 
 --> Yönetim Kurulu üye sayısı 7'de 5'e düşürüldü 
 --> Kürşad Emre ÖĞRETMEK tekrar Genel Başkanlığa seçildi. 
 
 29 Aralık İl dernekler müdürlüğü denetlemesi gerçekleşti. Kurumun büyük olduğu söylenerek 5 
Ocaktan itibaren tekrar geleceklerini söyleyip akşam mesai bitiminde ayrıldılar.  
 Aynı gün Konya'da il başkan yardımcılığı yapan Nergis Çetin üyelikten ihraç edilmiştir. 
 

2015 (01 Ocak-31 Aralık) 
 Yeni seçilen yönetim kurulu 5 günlük çalışma kampı yaparak görev devir teslimlerini ve ayrıca yeni 
sorumluluk nizamnamesini gerçekleştirdiler. 
 02 OCAK Kocaeli'deki hukuksuz eylem ve söylemlerinden dolayı; 
  >> Cem Sine 
  >> Serkan Ankun 
  >> Özer Çimşir 
  >> Turan Uzun 
  >> Süleyman Demirayak aynı karar ile üyelikten ihraç edilmişlerdir. 
 Savcılık Genel Başkanı ifadeye çağırmış ve yolsuzluk yapıldığına dair Duygu Demirkaya tarafından 
hazırlanmış bir dosyanın kendisine verildiğini ve bu konuda ifadesini istemiştir. 
 Suçlamalar;  Genel Başkanın SAYDES'ten bir partiye 780.000 TL para aktardığı. 
   Kendisine genel başkanın mobig uyguladığı 
   Üye sayısını farklı göstererek yüksek maaş aldığı 
 Bu dosyadaki iddiaların iftira olduğu savcıya sunulan deliller ve şahitlerle birlikte ispatlanmış olup, 4 
ay neticesinde takipsizlik kararı verilmiştir. 
 5 Ocak 2015 tarihinde kuruma zarar verenler hakkında çıkar amaçlı organize suç işleme 
gerekçesiyle Genel Başkan tarafından dosya oluşturulmaya, deliller ve bağlantılar dosyada toplanmaya 
başlamıştır. 
 İl dernekler müdürlüğü denetleme heyeti, kurumumuzdaki işlemlerin çokluğundan dolayı bir kaç 
günde denetlemeyi bitiremeyeceklerini beyan ettiler ve denetime devam ettiler. 
 Kocaeli, Nevşehir, Adana, Diyarbakır, Konya illerinden toplu istifalar gelmeye başladı. 
 Serdar Koşar ve Hüseyin Şirin'in evrakta sahtecilikten dolayı hazırlanan dosyaları savcılığa iletildi. 
 Genel Kurul bildirimi il dernekler müdürlüğü tarafından incelenerek mevzuata uygun olduğu bildirildi 
ve onaylandı. 
 Proje ve Gelişim Birimi ve Eğitim Başkanlığı görevlendirmeleri tamamlanmış ve ilan edilmiştir. 
 15 Ocak- Genel Başkan katılımı ile yönetim kurulunun Kocaeli üyelerini Kocaeli'de ziyareti ve 
görüşmeler. 
 Proje ve Gelişim Birimi ile ilk toplantı gerçekleştirildi 
 28 Ocak- Genel Başkan katılımı ile yönetim kurulunun Kırşehir üyelerini Kırşehir'de ziyareti ve 
görüşmeler. 
 28 Ocak-Kurum müfettişliği Kocaeli ilinde 12. Bölge Başkanlığı kapanış denetimini ve Kocaeli İl 
Başkanlığı denetimini gerçekleştirmiştir. Bu denetimin ardından 2 Şubat'ta 1. Bölge Başkanlığı kapanış 
denetimi ve Yozgat İl Başkanlığı denetimi, 6 Mart'ta 6. Bölge Başkanlığı kapanış denetimi ve Kırıkkale İl 



Başkanlığı denetimi, 9-10 Nisan'da 2. Bölge Başkanlığı kapanış denetimi ve Adana İl Başkanlığı denetimi, 
8-9 Mayıs'ta 11. Bölge Başkanlığı kapanış denetimi ve Ordu İl Başkanlığı denetimi yapılmış olup bu 
denetimlere kuruma karşı yürütülen siber savaş ve yargı süreçleri nedeni ile devam edilememiştir. Ancak 
ilgili dönemleri denetleme hakkımız saklıdır. 
 Karabük kent ormanı planlamaları ve vaziyet planı çizimleri çalışmalarına başlanmıştır. 
 Adana konukevi demirbaş alım ihalesi yapılmıştır. 
 SAYDES AKADEMİSİ uzaktan eğitim sistemi denemeleri yapılmıştır. 
 Karabük kent ormanı için orman mühendisi ile sözleşme imzalandı 
 Temsilci eğitim cd'leri için eğitim başkanlığı tarafından hazırlanan müfredat incelenmeye ve 
değişiklikler müfredata işlenmeye başlandı (2 ay neticesinde onaylandı) 
 Atlet Ercan Muslu'ya tekrar sponsor olunmuştur. 
 Fazla gelen istifalardan dolayı bütçenin sıkıntıya düşmesinden dolayı, 
  --> Genel Başkan Kürşad Emre ÖĞRETMEK 70.000,00 TL 
  --> 1. Naip Aydın ERDOĞAN   34.000,00 TL 
  --> 2. Naip Ömer PALA    50.000,00 TL 
  --> 3. Naip Turgay ALAN    40.000,00 TL 
  --> 4. Naip Hakan SEYRAN    50.000,00 TL 
  --> Kurum Müfettişi Hazret ÖZDEMİR  25.000,00 TL kredi çekmişlerdir ve 
taksitlerini SAYDES'in ödemesi koşulu ile paralarını SAYDES'e vermişlerdir. 
 
 Ayrıca; --> Genel Başkan Kürşad Emre ÖĞRETMEK'in 36.000,00 TL limitli Ziraat Bankası kredi kartı 
  --> Genel Başkan Kürşad Emre ÖĞRETMEK'in 22.000,00 TL limitli İş Bankası kredi kartı 
  --> Genel Başkanın Eşi Emel ÖĞRETMEK'in 11.000,00 TL limitli İş Bankası kredi kartı 
  --> 1. Naip Aydın ERDOĞAN'In   10.000,00 TL limitli Halk Bankası kredi kartı 
  --> 1. Naip Aydın ERDOĞAN'In     7.000,00 TL limitli İş Bankası kredi kartı 
  --> 4. Naip Hakan SEYRAN'In     5.500,00 TL limitli Garanti Bankası kredi kartı 
 SAYDES'in kullanımına tahsis edilmiştir. Bu sayede kurum bütçesine toplam 360.000,00 TL'lik ek 
bütçe oluşturulmuştur.  (Şubat 2016'da Emel ÖĞRETMEK'in kredi kartı borcu kapatılarak kendisine teslim 
edilmiştir. Diğerleri halen SAYDES için kullanılmaktadır. 
 11 Şubat- Trabzon  
 11 Şubat- Akşam Gümüşhane'de açılışa katılındı 
 12 Şubat- Rize teşkilat ziyaretleri gerçekleştirildi ve yaklaşık 800 sağlık personeli ile yüz yüze 
görüşüldü. 
 

 ESKİ VE İHRAÇ EDİLMİŞ TEMSİLCİ VE KİŞİLER TARAFINDAN 
3 Şubat tarihinden başlamak üzere, muhtelif zamanlarda  
 - Sağlam Demir,  
 - Daha Sağlam Demir,  
 - Ade Trkz,  
 - Hayri Kahraman,  
 - Fatma Kaygusuz,  
 - Hayati Yazıcı,  
 - Reşit Durna,  
 - Yaşar Çetin,  
 - Ali Karataş, 
 - Kerem Olur  
 - Samet Can,  
gibi muhtelif isimlerle sahte hesaplar ve sayfalar açılıp, özellikle SAYDES üyeleri ve 
sağlık sendikalarının temsilcileri bu hesaplara arkadaş olarak veya sayfalara davet 
olarak eklenip, SAYDES hakkında tam bir iftira taarruzu başlatılmıştır. 
 
 Bu eylemlerin verdiği zararı azaltmak için sarf edilen çaba ve yürütülen çalışmaları nedeniyle 
yönetim kurulu asli görevlerini yapamaz hale gelmiştir. 
  



17 ŞUBAT TARİHİNDE İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ DENETLEMEMİZ 
BİTMİŞ VE YAPILAN TÜM SUÇLAMALAR DÜŞMÜŞTÜR. 

 
 17 Şubat- Kuruma zarar veren yöneticilere bir tebliğ yazılmıştır ve 28 Şubat'ta Ankara'ya uzlaşı 
toplantısına davet edilmişlerdir. Bu tebliğ sms, mail adresi ve APS'li iadeli taahhütlü posta yolları ile ayrı ayrı 
hepsine tebliğ edilmiştir. Sadece İsmail Ergün ve Ömer Akçam!a tebliğ gitmemiştir. 
 18 Şubat- Niğde 
 24 Şubat - Nevşehir  teşkilat ziyaretleri gerçekleştirildi. 
 28 Şubat- Uzlaşı toplantısına hiç biri gelmemiştir ve üstüne üstlük yeni sahte facebook hesapları 
kurmuşlardır. 
 01 Mart- Hüseyin Şahin, Durgül Çolak, Sadettin Yalçınkaya, Kurtuluş Akmil, Ali Özçelik üyelikten 
ihraç edildiler. 
 8 Mart- Yozgat teşkilat ziyareti gerçekleştirildi. 
 Konya vakıflar arazisinin ihalesi için çizdirdiğimiz proje onaylandı. İhalesi açıklandı. 
 14 Mart Adana'da yeni tesisin açılış yapıldı 
 16 Mart Özgür İbrahim Özçınar üyelikten ihraç edildi 
 İstifa eden üyelere genel başkan tarafından mektup yazılarak adreslerine posta yolu ile tebliğ 
edilmiştir. 
 İlk yerli otoya SAYDES'i ortak etmek için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile irtibat 
kurulmuştur. Bakanlık TÜBİTAK'a yönlendirmiştir. Yaklaşık 3 aylık görüşmenin ardından biz araba 
üretmiyoruz, üretilecek arabaya mali desek vereceğiz demişlerdir. Siz de bizim yapacağımızı 
yapmak istiyorsunuz. Eğer özel sektörden üreten olursa size haber veririz demişlerdir. Ardından 
seçimlerden 1 hafta önce "DEVLET ARABA ÜRETİYOR" diye batı menşeeli bir araba 
yayınlamışlardır. Bu konuda samimi olunmadığı görüldüğü için yerli oto projesine ortak olma fikrine 
ara verilmiştir. 
 Süper ligin 30. haftasında yani hemşireler haftasında "Seni tedavi eden ele el kaldırma" pankartları 
için takımlarla görüşmeler başlatılmıştır. 
 25 Mart tarihinde SAYDES TV ilk canlı yayınını web üzerinden yapmıştır. 
 DAP'lar dağıtılmıştır. 
 30 Mart'ta Karabük'e ilk kazma vuruldu 
 1 Nisan- Konya vakıflar bölge müdürlüğünün 2 dönümlük sosyal tesis arazisi ihalesi alınmıştır. 
 Ankara mamak ve bir çok bölgede avantajlı konut projeleri/arsaları araştırılmıştır. 
 Karabük Kent Ormanı vaziyet planı projesi Orman Bakanlığınca uygun bulunarak onaylandı. 
Çalışmalar başlatıldı. 
 Karabük yapım işleri için doğrudan temin ihaleleri yapıldı. 
 Yaklaşık 14 aydır yazışmaları devam eden. SAYDESKENT Kooperatif Tüzüğü Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylandı. 
 14 Nisan- 2. Başkanlar toplantısının ilki gerçekleştirildi. 
 16 Nisan-2016- SAYBİM- SAYDES Bilgi İletişim Merkezi kuruldu. 
 17 Nisan-AK Sigorta ile A Tipi acentelik için görüşmeler başlamıştır. 
 Karabük'te yerel TV'de tanıtım programı çekilmiştir. 
 
 Dernek ve şirketlerin beyanname ve yıllık bütçe kapamaları ilgili birimlere verildi ve onaylandı. 
 Konya vakıflar bölge ile sözleşme imzalanmıştır. 
 
 Eski temsilcilerin yönlendirmeleri ile BİMER ŞİKAYETLERİ başladı. Süreç sonunda yaklaşık 80 defa 
BİMER'e cevap verilmiş oldu. Hiç bir şikayetten bir sonuç çıkaramadılar. 
 
 Facebook'ta SAYDES MAĞDURLARI diye bir grup kuruldu. Bu gruptan özellikle sahte hesaplar 
aracılığı ile kurumumuz hakkında bir çok iftira atıldı. Üyeler galeyana getirildi. SAYDES'in tescilli markamız 
olması sayesinde ticari haklarımızı koruma altına aldırarak Ağustos ayının ikinci yarısında SAYDES 
Mağdurlarını sosyal medyadan kaldırttık. Yayınını durdurttuk.  
 Eski temsilcilerin yönlendirmeleri ile AİDATLAR İCRAYA VERİLMEYE BAŞLANDI. Süreç sonunda 
yaklaşık 20 icra dosyası kapandı. Hiç bir icra dosyasından bir sonuç çıkaramadılar. 
 ÇÜNKÜ HER ŞEY MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMEYE DEVAM ETTİ. 
 13 Mayıs 2016 tarihinde SAYDESKENT KOOPERATİFİ resmi olarak kurulmuştur. 
 SAYDESKENT projesi için arsa anlaşmasına imzalar atıldı 
 SAYDESKENT projesi için katalog çalışması tamamlandı 
 Tatvan tesisleri için sözleşme imzalandı. 



 AKP, CHP ve MHP adaylarına ayrı ayrı toplantılar tertip edildi. 
 29 Mayıs tarihinde- Aslan Arslan, Yeter Sivri, Fatma Sertkaya, Hakan Çağlar Demir, Özgür AK, 
Vural Memili, Kadir Uçar isimli kuruma zarar veren üyeler üyelikten ihraç edildiler.  
 12 Haziran'da İçişleri Bakanlığından 15 Hazirandan itibaren 10 gün boyunca denetleme 
yapılacağına dair tebliğ gelmiştir. 
 16 Haziran 2016 tarihinde Karabük'te 1. etap bölümleri hizmete açılmıştır.  
 Denetçiler 10 günde denetimi tamamlayamamışlardır. 22 Temmuza kadar Genel Merkez'de 
denetime devam etmişlerdir. 22 Temmuz sonrasında bakanlık birimlerine geçiş yapmışlar ve evrak, bilgi ve 
döküman talepleri ile denetlemeyi devam ettirmişlerdir. 
 1 Temmuz da 330 hisseli SAYDESKENT satışları başlamıştır. 
 Bekleyen istifalar her perşembe yatırılarak bitirilmeye başlanmıştır. 
 20 Temmuz-Danıştaya dernekler kanununun bazı maddeleri için iptal davası açılmıştır. 
 23 Temmuz - Hanifi Topraklar, İbrahim Balaban, Mehdi Çopur, Mehmet Şanlı, Mesut Sofuoğlu, 
Osman Nuri Efe, Adem Koç, Erkan Bardan, Zekeriya Coşkun, kişiler kuruma zarar veren üyeler üyelikten 
ihraç edildiler 
 Sigorta Borsasına poliçe takip sistemi kuruldu 
 30 Temmuz - Ahmet Durmaz, Yakup Akyıldız, Emrah Oğuz, Ayşe Kırca, Kürşad A.Turan, Ebru 
Karaoğlan, Reşad Tuğrul, Elif Karakuş, Ramazan Karakaya, isimli kuruma zarar veren üyeler üyelikten 
ihraç edildiler 
 31 Temmuz 2016- Anlaşmazlık yaşanan Karabük Kent Ormanı % 51 hissesine sahip olan müstecir 
ortak ile protokol yapılmış ve Karabük'teki taahhütlerimize son verilmiş, yapılan harcamaların % 20 fazlası 
ile SAYDES'e geri ödenmesine karar verilmiştir. 
 Doğuda yaşanan terör olayları nedeniyle, Tatvan Tesislerimize 40 metre mesafede patlayan 
bombadan dolayı tesis kapatılmak zorunda kalınmıştır. 
 Konut Biriktirme Fonu (SAYKBF) mevzuatı yazılmaya başlanmıştır. 
 SAYDESKENT'in ilk bölüm arsa alımı yapılmıştır. 
 25 Ağustos - Vahdettin Aşkın, Emre Karabacak, Mehmet Nuri Sur, Ergül Nuray, Neriman Genç, 
Şuayip Şeker, Ahmet Taşpınar, Hafize İnal, Günay Zorteymur, Aydın Akay, Orhan Yasa, Bilal Güdük, 
Recep Kartal, Ümit Topçuoğlu, Erdal Yılmaz, Hüseyin İmirgi, Ahmet Kaplan, Ali Karataş, Efraim Yılmaz, 
Sezgin Sevilmiş, Gökhan Aksakallı, Erdal Sarıçiçek, İlknur Akmil, Yasin Başer, Şeyha Tunç, Ahmet Yılmaz, 
İpek Medişoğlu, Mehmet Temir, Yaşar Uğur, Şükran Kayalıoğlu, Abdullah Kemikli, Erdal Yöntem, Filiz 
Erdem, Vildan Doğankaya, Hilal Özay, Melek Çalak, Nusret Kazancı isimli kuruma zarar veren üyeler 
üyelikten ihraç edildiler 
 27 Ağustos- Adana teşkilat ziyareti 
 29-30 Ağustos- 3. Başkanlar Kurultayı 1. Kısım toplantısı yapıldı 
 Genel Merkez üye takip birimi yanındaki daire kiralanarak hizmet katımız genişletilmiş olup güvenli 
üye kayıt arşivimiz oluşturulmuştur. 
 Kendilerine gönderilen ödeneklerin harcama belgelerini göndermeyen eski temsilcilere ihtar 
çekilmiştir. 
 SAYDES Turizmin tekrar faaliyete geçmesi için gerekli anlaşmalar yapılmıştır. 
 SAYDES Marketin tekrar faaliyete geçmesi için gerekli anlaşmalar yapılmıştır. 
 Teröre karşı STK Birliği tarafımızdan tertip edilmiş ve tüm sağlık sendikaları ve dernekleri davet 
edilmiştir. 

OLUMSUZ SÜREÇ NEDENİYLE 39 KİŞİ 3 KURUM/ŞİRKET HAKKINDA 
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞ, BU 

BAŞVURULARIN 6 ADETİ KAZANILMIŞ 3'Ü HAKKINDA TAKİPSİZLİK 
VERİLMİŞ OLUP DİĞERLERİNİN SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR. 

 
 11 Eylül- Ankara Ulusta teröre karşı birlik mitingi yapılmış, konuşmalar yapılmış ve 1.000 adet 
bayrak dağıtılmıştır. 
 Ankara konukevinin 5 yıllık kira süresi Aralık'ta dolacağı için yeni yer araştırmalarına başlanmış ve 
yaklaşık 15 bina 2 ay boyunca yerinde tetkik edilmiştir. 
 Eylül ayında toplam 546.756,00 TL tutarında istifa ödemesi yapılarak 2015 Mart ayından beri 
gecikmiş olan tüm istifa ödemeleri bitirilmiş ve rutine dönülmüştür. 
 SAYDES Spor'a transferler yapılarak yıldız erkekler 1500 metre takımı kurulmuştur. 
 Ekim ayında Karabük Kent ormanının % 100'ünün tarafımızdan alınması üzerine protokol 
imzalanmış ve daha sonra resmi işlemleri yapılarak Karabük Kent Ormanının kalan 23 yıllık işletme 
haklarının tamamı SAYDES tarafından alınmıştır. 
 Karabük Kent Ormanı bu iş için kurulan Kent Ormanı Ltd. Şti. üzerine alınmıştır. 



 17 Ekim'de Nevşehir'de yapılan 1. Kademe atletizm müsabakalarında SAYDES SPOR şampiyon 
olmuştur. 
 11 ay önce yapılan 6 adet patent başvurusundan 4'ü onaylandı. Belge ödemeleri yapılarak belgeleri 
alındı. Diğer ikisi 4 ay sonra onaylandı. 
  Yaklaşık 6 aydır süren AK Sigorta ile acentelik işlemleri tamamlanmış ve A tipi acentelik alınmıştır. 
 

26 EKİM 2016- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETLEME RAPORU GELDİ. 4 ADET 
MİATLI EVRAK GECİKMESİ HARİÇ HERHANGİ BİR CEZA VERİLMEDİ. BİR KEZ 

DAHA EN ÜST MAKAMDAN MÜLKİYE TEFTİŞİNDEN AKLANDIK. 
 

 Araştırmalar neticesinde şuan ki otelin yeri olan binanın kiralanarak lüks bir otel yapılmasına karar 
verilmiştir. 
 SAYKBF'ye üye kabul edilmeye başlanmıştır. 
 Tatvan tesislerinin yeniden açılması kararlaştırılmıştır. Lakin işletmenin önündeki yolda askeri 
lojmanların bulunmasından dolayı yolu beton bariyerlerle kapatmış olduklarından işletmeden randıman 
alınamamıştır. 3 ay sonra kapatılmasına karar verilmiş olup, mart ayında mücbir sebebe bağlı olarak 
kapatılmıştır. Tatvan tesislerinin mal sahibine karşı yargıya başvurulmuştur. 
 9 Kasım'da Genel Başkan Adana'da Hüseyin Şirin davasına SAYDES'i temsilen müşteki olarak 
katılmıştır.  
 11 Kasım'da Ankara'daki eski tesisin mülk sahibine kira kontratının uzatılmayacağı noter ihtarı 
aracılığıyla yapılmıştır. 
 16 Kasım- Ulus Otel'in tadilat ihalesi yapılmış ve çalışma başlatılmıştır. 
 21 Kasım- Konya'da yapılan 2. Kademe atletizm müsabakalarında SAYDES SPOR şampiyon 
olmuştur. 
 SAYDES Araç filosuna 1 araç daha katılmış ve 4. aracımız satın alınmıştır. 
 Hacettepe'de üretilen elektrikli yerli otoya proje ortağı olmak için görüşmeler başlatılmıştır. 
 Genel Başkan 5 günlük bölge ziyaretleri için Gümüşhane'ye gitmiş ve Gümüşhane Valiliği, 
Belediyesi ile görüştükten sonra cenaze nedeniyle programı yarıda keserek Ankara'ya geri dönmüştür. 
 Aktüeryal Denetim sınıfına alınma başvurumuz kabul edilmiş olup, yazışmalar başlamıştır. 
 10 Aralık'ta Genel Başkan dursun mu gitsin mi diye üyelere sms oylaması yapılmış ve % 91,8 
dursun demiştir. 
 Adana'da davalara bakan Sedat Birbiçer isimli avukat bölge avukatımız yapılmıştır. 
 Yönetim Kurulu 7 günlük yıl sonu çalışma kampı yapmıştır. 

2016 (01 Ocak-05 Mayıs) 
 15 Ocak'ta elektrikli yerli oto için resmi girişimde bulunuldu. 
 18 Ocak'ta Hazine Müsteşarlığından aktüeryal denetim hizmet kodu geldi. Resmi olarak havuza 
girmiş olduk. 
 21 Ocak'ta ferdi kaza sigortası yapıldı. İhaleyi kendi A tipi acenteliğimiz olan Türk Nippon sigorta 
kazandı.  
 27 Ocak- Vergi idaresi ile görüşmeler, vergi dairesinin direktifi üzerine neticesinde emeklilik 
ödemelerinden kaynakta vergi kesintisi yapılmasına başlanmıştır. Eski ödemeler toplu olarak vergi 
dairesine res-en yatırılmıştır. 
 28 Ocak- 5 Ocak 2015 tarihinden itibaren (388 gündür) içeriği hazırlanan ve iddianamesi yazılan 
kısaca çete davası diye adlandırdığımız kuruma organize zarar verenlerin dosyası bitirilmiş ve savcılığa 
iletmesi için avukata verilmiştir. 
 Genel Merkez Başkanlık katı yanındaki işyeri satın alınmıştır ve 6. Gayrimenkul böylece alınmıştır. 
 30 Ocak- Varlık Mahallesindeki tesis boşaltılmış ve malzemeler ulus otelin deposuna taşımmıştır. 
 01 Şubat- Eski tesis binası mülk sahibine iade edildi ve bağlantı tamamen bitirildi. 
 3-4-5 Şubat 4. Başkanlar kurultayı yapıldı. 
 6 Şubat- SAYDES Otel açılışı yapıldı 
 7 Şubat- SAYDESKENT Kurultayı yapıldı 
 10 Şubat- Kızılcahamam'da yapılan vakıflar genel müdürlüğü toplantısına katılındı ve ülke çapında 
vakıflar yöneticileri ile tanışma sağlanarak boş araziler öğrenildi. 
 Üyelerimiz için indirimli hac organizasyonu yapılmıştır. 
 Genel Başkan tarafından Karabük Kent Ormanı yerleşkesinde yapılmak üzere "Engelsiz Cafe" 
projesi hazırlanmış ve hibe programından faydalanmak için Japonya Büyükelçiliğine teslim edilmiştir. 
 Sağlık Turizmi fuarı için ilgili firmalarla görüşmeler yapılmış ve Mart ayında HHB Expo Fuar firması 
ile SAYDES arasında anlaşma yapılmıştır. 



 SAYDES Araç filosuna 1 araç daha katılmış ve 5. aracımız satın alınmıştır. 
 23 Şubat- ATV Avrupada yayınlanmak üzere program çekimi yapılmıştır. 
 28 Şubat'ta Genel Başkan memurluktan istifa ederek sigorta borsası şirketimizin teknik müdürlüğü 
görevine başlamıştır.  
 Elektrikli yerli otoya devletin ruhsat vermemesinden dolayı görüşmeler son bulmuştur. Elektrikli yerli 
oto projesi tamamen kapanmıştır. Yani ülkenin üretilmiş ve ruhsat alamayan ikinci arabası olarak "İKİNCİ 
DEVRİM ARABALARI" olayı yaşanmıştır. 
 Devlet personel başkanlığına dernek yöneticiliği-sendika yöneticiliği-kamu görevi hususlarında 
görüş yazısı istenmesi amacıyla yazı gönderilmiştir. Halen cevap gelmemiştir. 
 14 Mart- Vadi Premium projesine konsorsiyum ortağı olarak girilmiştir. 
 Karabük Kent Ormanı halı saha tesisleri, toprak hali ile kiraya verilmiştir. (halı saha e müştemilatı 
tarafımızdan yapılacaktır ve yapım ihalesi yapılmıştır.) 
 Barolar birliği, Dava Destek Sigortası proje uygulamamızdan dolayı hakkımızda dernekler 
müdürlüğüne, savcılığa ve siber suçlara ayrı ayrı dosya hazırlamış ve bizden şikayetçi olmuştur. Genel 
Başkan her 3 ifadeye de bizzat kendisi gitmiş ve Barolar Birliğinin yeterli inceleme yapmadan bu yazıları 
yazdığını belgeleri ile ortaya koymuştur. 
 25 Mart- Genel Başkan Öğretmek ve Proje ve Gelişim Birim Başkanı Arif Artan hibe programlarını 
ve kredilerini görüşmek üzere kalkınma bakanlığına gitmişlerdir. 
 Konya vakıflar arazisine yeni ve daha işler bir proje çizdirilmiş ve yatak kapasitesi 100'ün üzerine 
çıkarılmıştır. 
 3. Olağan Genel Kurul hazırlıklarına başlanmıştır.  
 Genel Kurul hazırlıkları esnasında İsmail Ergün'ün 2014'te bir hekimle beraber meslek eğitimi 
hizmeti vermediğimiz halde meslek eğitimi faaliyeti yapmış gibi devletten ödenek aldıkları tespit edilmiştir. 
Dosyası hazırlanmış olup genel kuruldan sonra savcılığa intikal ettirilecektir. 
 Karabük'te organizasyoncu ile anlaşma yapılmıştır. 
 SAYDESKENT için dış cehpe görseli katılımcılar tarafından belirlendi. 
 Sporcumuz Ercan Muslu olimpiyat barajını geçmiştir. 
  

 SAYDES SPORUN İLK YIL BAŞARI LİSTESİ ŞU ŞEKİLDEDİR 

 YILDIZ ERKEKLER 
  1. Kademe Takım Halinde Şampiyonluk 
   Ferdi 1.lik 
   Ferdi 2.lik 
   Ferdi 3.lük 
  2. Kademe Takım Halinde Şampiyonluk 
   Ferdi 1.lik 
   Ferdi 2.lik 
  TÜRKİYE ŞAMPİYONASI Takım Halinde Şampiyonluk 
 Milli takım seçmesi; Türkiye 2.liği 
 Dünya yıldızlar dağ koşusu 3.lüğü 
 Dağ koşusu milli takım seçmesi Türkiye 3.lüğü 
 Okullar arası Puanlı atletizm 1500 metre 1.liği 
 Okullar arası Puanlı atletizm 800 metre 1.liği 
 Federasyon deneme salon yarışması 3.000 metre 2.liği 
 Puanlı atletizm bölge yarışması 1.500 metre 2.liği 
 Puanlı atletizm bölge yarışması 3.000 metre 2.liği 
 Türkiye şampiyonası 3.000 metre 3.lüğü 
 
 BÜYÜK ERKEKLER 
 Galatasaray koşusu 3.lüğü 
 Gurmerun İstanbul yol koşusu 3.lüğü 
 Büyük Atatürk koşusu 2.liği 
 Avrupa Dağ Koşusu Milli Takım Seçmeleri 1.liği 
 Dubai ve Roterdam maratonlarında iki defa olimpiyat barajı geçerek Olimpiyatlara sporcu gönderdik. 
 
 Karabük halı sahanın SAYDES ARENA ismi ile yapılmasına karar verilmiş olup temel kazıları 
başlatılmıştır. 
 Hüseyin Şirin evrakta sahtecilik yaptığı için yargılandığı davayı kaybetti. 
 23 Nisan'da çocuklar için SAYDES tarafından etkinlik düzenlenmiştir. 
 30 Nisan- Meşveret Divanı ilk toplantısını fiili olarak gerçekleştirdi. 



 1 Mayıs- Vadi Premium'un SAYDES temsilcilerine lansmanı yapıldı. 
 Ademer yönetici eğitimi SAYDES temsilcilerine verildi. 
 Vadi Premium toplantısında gelen talepler doğrultusunda SAYDES'in konsorsiyumdaki konumu 
daha etkin bir noktaya çekilerek kar ortaklığı modeline gidildi. 
 
NOT; BURADA BELİRTİLEN FAALİYETLER, YÖNETİM KURULU TARAFINDAN RUTİN OLARAK 
YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER DIŞINDA YAPILAN FAALİYETLERİN BELLİ BOYUTTA  
OLANLARIDIR. MEVZUATTAN DOĞAN TÜM RUTİN İŞLEMLER USULE UYGUN DEVAM ETMİŞTİR. 
 
 
 
  
 
  Genel Başkan           1. Naip    2. Naip 
 Kürşad Emre ÖĞRETMEK   Aydın ERDOĞAN          Ömer PALA 
 
 
 
 
 
    3. Naip      4. Naip 
          Turgay ALAN        Hakan SEYRAN 




