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Brussels, 25 May 2022 
 
 
Sevgili meslektaşlarımız, 
 
8 milyon kamu hizmeti işçisi adına, 29 Mayıs’ta düzenleyeceğiniz Beyaz Miting için sizlere 
EPSU’nun dayanışmasını iletiyorum. Pandeminin ülkenizdeki sağlık sistemini ve halkı 
nasıl etkilediğini ve sağlık işçilerine nasıl bir yük getirdiğini biliyoruz. Düşük ücretler, uzun 
çalışma saatleri, personel eksikliği ve güvencesiz çalışma koşulları yalnızca Covid-19 
pandemisinin yıkıcı etkilerine karşı mücadele etme kapasitesini zayıflatmakla kalmıyor, 
aynı zamanda sağlık sisteminin toparlanmasını da engelliyor.  
 
Sağlık işçilerine karşı şiddet vakalarındaki artışı endişeyle not ediyoruz. EPSU, güvenli 
işyerleri talebinizi destekler ve Sağlık Bakanlığı’nı gerekli önlemleri derhal almaya çağırır. 
Sağlık işçileri can güvenliği olmadan can kurtaramazlar. 
 
Resmi rakamlara göre %70 civarındaki enflasyon sebebiyle Türkiye’de işçiler 
geçinemiyorlar. Bu sebeple EPSU, üyelerinizin ücret ve koşullarını geliştirmek ve satın 
alma gücünü enflasyondaki yüksek artışa karşı korumak için verdiğiniz mücadeleyi güçlü 
bir biçimde desteklemektedir.  
 
EPSU ve sağlık ve bakım işkolundaki üye sendikalarının aylar süren çalışmalarının 
ardından Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma Komitesi EU-OSHA tarihi bir adım 
attı ve yakın zamanda Covid-19’u meslek hastalıkları listesine ekledi. Binlerce sağlık 
işçisinin pandemiyle mücadele ederken hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Covid-19 
halen Türkiye’de bir meslek hastalığı olarak tanımlanmadı. Pek çok deneyim gösterdi ki 
pandemiyle mücadele etmek için önce sağlık işçilerini korumak gerekmektedir. İnanıyoruz 
ki, düzenleyeceğiniz bu miting Covid-19’un bir meslek hastalığı olarak tanınması yönünde 
verdiğiniz mücadelede önemli bir basamak olacaktır.  
 
 

mailto:arzucerkezoglu@disk.org.tr
mailto:international@disk.org.tr
mailto:kivanceliacik@disk.org.tr
mailto:ses@ses.org.tr
mailto:info@ses.org.tr
mailto:international@kesk.org.tr


EPSU letter 25 May 2022 – page 2 

 

 
Türkiye’nin başkentini beyaza boyayacak olan Beyaz Mitinginiz, aynı zamanda bir araya 
geldiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu da gösterecektir.  
 
Sağlık işçilerini, doktorları, dişçileri, veterinerleri, psikologları, sosyal hizmet işçilerini, 
hemşireleri, ebeleri, paramedikleri, radyoloji teknisyenlerini, akademisyenleri ve hastaları 
bir araya getirecek olan mitinginizde sizlere başarılar diliyorum. 
 
Dayanışmayla, 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
EPSU Genel Sekreteri 
 
 


