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Brussels, 5 October 2022 
 
 
 
Dear Minister, 
 
I am writing to you on behalf of 8 million public services workers across Europe to express 
our grave concern regarding the vicious attack on health members, who are EPSU 
affiliates from the Trade Union of Employees in Public Health and Social Services (SES). 
We strongly denounce this attack. 
 
As we see throughout Europe, outsourcing public services undermines the quality of the 
services that our members dedicate themselves to deliver and brings an excessive burden 
to the public budget. It also invites quasi-mafia companies who are capable of organising 
such furious attacks on workers. This is unacceptable. We cannot allow the harm of any 
of our members. 
 
We remind you that it is your responsibility to protect health workers. 
 
As the European Federation of Public Service Unions (EPSU), we support the demand of 
SES to cancel the contract with this company. Moreover, we expect you to investigate 
other similar outsourced companies and terminate the agreements with them to prevent 
further attacks. We are sure that you are aware of the seriousness of the situation and will 
take the necessary steps immediately. 
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Dr. Fahrettin Koca, 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı 
 
Sayın Bakan, 
 
Size Avrupa genelindeki 8 milyon kamu hizmeti işçisi adına, federasyonumuza üye Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık işçilerine yönelik vahşi saldırı 
ile ilgili olarak endişelerimizi ifade etmek için yazıyorum. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 
 
Avrupa genelinde gördüğümüz gibi, kamu hizmetlerini taşerona devretmek, üyelerimizin 
kendilerini sunmaya adadıkları kamu hizmetlerinin kalitesini düşürmekte ve kamu  
 
 
bütçesine aşırı bir yük getirmekte; aynı zamanda işçilere karşı bu tür vahşi saldırıları dahi 
organize edebilen yarı-mafya şirketlerini de kamu kurumlarına sokmaktadır. Bu kabul 
edilemez. Hiçbir üyemizin zarar görmesine izin veremeyiz. 
 
Size sağlık işçilerini korumanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatırız. 
 
Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu olarak, SES’in bu şirket ile olan 
sözleşmenin iptal edilmesi talebini destekliyoruz. Bununla birlikte, sizden bu gibi taşeron 
şirketler hakkında soruşturma yapmanızı ve yeni saldırıları önlemek adına onlarla olan 
sözleşmelerinizi de iptal etmenizi bekliyoruz. Durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzdan 
ve gerekli adımları derhal atacağınızdan kuşkumuz yoktur. 
 
 

 
 
 
 
 


