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Sendikamız TARIM ORMAN_İŞ (Tarım orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu

Kamu Emekçileri Sendikası) 4688 sayılı_ Kamu Görevlileri Sendikaları kaPsamında faaliYet

yürütmektedir.
SendikamızTarım orman-İş, temsil ettiği çalışanların hak ve çrkarının korunmasrnın

yanr sra tarım ve ormancılığın kamusal fayda içermesini savunur. Kamu hizmetlerinin sosYal

devlet anlayışına uygun ytİrtıttılmesini takip eden ülke sorunlarının Çözümüne müdahil bir

anlayışa ,uhiptir. Ülkİmiz-o şubat 2023 tarihinde, yıkıcı depremle sarsrlmıştır. Deprem sonucu,

onbinl-erce yurttaşımız yuşu-rru yitirmiş, onbinhrce yurttaşımız yaralanmıŞ Yüzbinleri aŞan

yurttaşımız evsiz ialmrşİrr. vuşur.rİnı yitiİenlere, Allah'tan rahmet, yarar|ı|ara acil Şifalar dileriz.
-Sendikamız 

oluşturdugu teı<nlı<ııeyet İle depremden etkilenen tüm illeri ve ilÇeleri ziYaret ederek

yaşananları yerİnde g"ozlemlemiş ve bu konuda acilen alınmasr gereken önlemler konusunda

İuhrrrrrru yönelik bilgilendirme yapılması gereği duyulmuştur. Bu kapsamda;

1- Depremi"n yoğun hissedildiği illeİden kamu binalarının (tarım ve orrnan iŞyerleri)

birçogunun yİkrlrnrş olduğu, geri kalanların ise ya ağır hasarlı ya da az hasarlı

olduğu tespiİ edilmİştir. y.r.1d. oluşturulan hasar tespİt komİsyonlarının bİnalara

dışarİdan bakarak, gözlemleyerek hasar kaydı oluşturduğu, binalardan karot

numunesi a|arakakredite edilmiş laboratuarl atdantest edilmediği, tesPit edilmiŞtir.

2- Deprem bölgesinde hasar tespitlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmamıŞ binalara kamu

çalışanlarınıİ çalışmuyu ,ofirundığı, bu konuda personelin _çalıŞmasına 
iliŞkin K.

Maraş, Hatay,' Gaziİntep, Adıyaman, Osmaniye,Kilis Valilikleri'nin personelin

çalışmalarınu İıiştin g"r.İg. ya-yımladıkları ve bu konuda il ve ilÇe müdürlerinin

çalışanların üzerine mobbing uyguladığı tespit edilmiştir.

ı- üıtemlzinbir deprem tilkeİi olıiluğu, bu anlamıyla diğer illerimizde bulunan tüm

tarım ve orrnan işyerlerinin kontrollerinin yapılması ve ÇalıŞanların güvenle

çalışabileceği sağlıklİ binaların oluşturulması aciliyet arzetmektedir.

4- Depremi yĞu, luşuyu, bölgelerdeki kamu çahşanlarından birçoğu yaŞamlm üilirln
olduğu giti,-ui.ir.İ de.ecede yakınlarını kaybedenler olmuştur. Bu personelin iÇinde

bulundğu rü haliyle bulunduğu yerde kamu hizmetini sağlıklı ytirütmesi olanağı

yoktur. Özelikle deprem btılgeİindeki kamu çalrşanlarına başka illere tayin olmak

hakkı tanınmalıdrr. Bu illerdİki kamu hizmetinİn ise, güvenli çalışma ortamları

sağlanarak diğer illerden geçici görevlendirme ile görevlendirilecek personel eliYle

yürütülmelidir.
5_ Depremi yaşayan personele, eş ve çocuklarına psikolojik destek sunulmalı Yıkılan

konutlarının İf"t kapsamında degerİendirilerek, devlet eliyle yapılıacağı güvencesi

sunulmalıdır.
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6- Görevlendirme ile gelecek olan personelin öncelikle çalışma ortamlarının güvenlikli
olması, barınma yerlerinin hijyen ve sağlık koşullarına uygun, çadr, konteynır v.b.

yapılann oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, geçici görevlendirme süresinin iki ay
ile sınırlandırılması gerekmektedir.

7- Depremde yaşamml yitiren personellerimizin kimsesiz kalan çocuklarını güvenli
yerlerde korunmasr, eğitim, sağlık v.b. ihtiyaçlarının devlet güvencesine alrnmasınr,

Yaşanan bu felaket sonucu bazı kurum yöneticilerinin bölgede çalışmakta olan
personel üzerine yaşadlklafl kayıpları ve travmayı göz ardı ederek baskı kurmakta
olduğu, bu konuda birçok il ve ilçede Sendikamıza ihbarlar gelmektedir. Bilinmelidir ki
insanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Kişilerin yaşam hakkını güvence altına a|an

Anayasamızın 15, Maddesi aynen şöyledir: "kişinin yaşama haklana, maddi ve
manevi bütünlüğüne dokunulamazi kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı §uçlanamaz; §uç ve cezalar geçmişse
yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararr ile saptanmcaya kadar kimse suçlu
sayrlmaz." Yine Anayasamızın 17. Maddesi " herkes yaşama, maddi ve manevi
,rİlrgrr,, koruma ve geliştirme hakkrn sahiptip" demektedir. Ayrıca Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin 2. Maddesinin devlete yüklediği yükümlülük ise, " İnsan
yaşamının etkili olarak korunması için gerekli adrmların atrlması, bu çerçevede
bireyleri diğer kişilerin hayati tehlike yaratan eylemlerden korumak için, uygun
önlemlerin alınması" şeklinde düzenlenmiştir. Yine İnsan Haklarr Sözleşmesi ve
Anayasamızın 15. Maddesinde de belirtildiği gibi, "Yaşam hakkı olağanüstü
hallerde bile askıya alınamayacak olan bir güvence ve özgürlüktür" şeklinde
düzenlemiştir.

Yetkilileri uyarmak isteriz. Kurum yöneticileri aile fertlerini ve birinci derece

yakınlarını kaybetmiş olan bölge çalışanlarına her gün mesaiye gelmelerini
emretmektedir. Yasal olmadığı gibi, suç teşkil eden bir uygulamadır. Bu konuda,

Sendikamıza gelen ihbarlar, öncelikle yetkili mercilere bildirilecek, çözülmemesi
durumunda ise Sendikamıztarafındaı, C.Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bilgilerinize sun.ır, gereğini atz ederiz.

" 
"'2Ç7z,"e 

z ı,

,"'L/ Hasan Ozr;n /
i: Genel Örgütlenme Sekreteri

Şükrü DRMUŞ
Genel Başkan

ffi@

V TARıı,ıoRMAN.iş


