09 Nolu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolunda Çalışan
Kamu Emekçileri, Sendikalı Sayısı ve Sendikal Durum 2020 Eylül
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09 Nolu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolunda Çalışan
Kamu Emekçisi, Sendikalı Sayısı ve Sendikal Üyeliğin Gelişimi 2005 - 2020
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09 Nolu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolunda
Üye Sayısı 1,000+ Olan 3 Sendikada Üyeliğin Gelişimi 2005 - 2020
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Not1: 09 Nolu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolunda 14 örgütten 3'ünü tutarken 11'ini dışarıda bıraktık
Not2: 4 Eylül 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’de verilen rakamlara göre:
09 Nolu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolunda resmen çalışan kamu emekçisi sayısı 80,359 ve sendikalı sayısı 58,277’dir.
Bu çalışmada değerlendirilen verilerin kaynağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 15/05/2005 Tarihi İtibariyle yayınlamaya başladığı, Kamu Görevlileri
Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğlerdir. Bu Tebliğler ait oldukları yılın Temmuz ayının ilk haftasında yayınlanmaktadır; bu
istatistiklere www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Daha önceki tebliğler her yıl Temmuz ayında yayınlanırken 2020 yılı tebliği, Eylül ayında
yayınlanmıştır. BAKANLIĞIN NOTU: Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
(*) 14 Temmuz 2016 günü meydana gelen, iktidarda birbiriyle uzlaşmazlık içine giren dinci gerici ittifakın bir kolu (Fethullahçılar) tarafından örgütlenip sahneye
konulan, başarısız ve kanlı darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile sendikal yaşamı da etkileyecek bazı uygulamalara girişilmiştir. Darbe teşebbüsünden
sıyrık almadan kurtulan İslamcı gerici öteki kliğin başı olan Cumhurbaşkanı Recep T Erdoğan'ın denetimindeki İslamcı AKP+MHP hükümetinin OHAL yönetimi, darbe
girişimini örgütleyen ve merkezi ABD'de olan Fethullahçı kliğe ait grupların denetiminde olduğu gerekçesiyle Cihan-Sen Konfederasyonu'nu, üyesi Ufuk Büro-Sen,
Aktif Eğitim-Sen, Ufuk Sağlık-Sen, Ufuk Yerel-Sen, Ufuk Haber-Sen, Ufuk Kültür-Sen, Ufuk Bayındır-Sen, Ufuk Ulaştırma-Sen, Ufuk Tarım Orman-Sen, Ufuk Enerji-Sen
sendikalarıyla birlikte kapattı ve taşınır taşınmaz mallarına el koydu. (22 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK). Yaşananlar, İslamcı iktidar (AKP) ve İslamcı
muhalefet (Gülen) klikleri arasında bariz görüş ayrılıkları olduğunun, burjuvazi ve devlet içinde hesaplaşmanın ne düzeylere varmış olduğunun bir kanıtıdır. Bununla
birlikte kamu sektöründe bu denli çok sayıda "sendika" adı altında örgütlenmenin olması, devlet kadrolarında içten içe hatırı sayılır bir kaynaşma olduğunun, çete
örgütlenmelerinin bu düzeye kadar sızmış olabileceğinin belirtisi olarak kabul edilebilir. İki yıl süren OHAL idaresi, 18 Temmuz 2018'de kalktı, yerini
Cumhurbaşkanına sınırsız yetki veren yeni bir hukuksuz baskı rejimine bıraktı. (Bakınız https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/ohal-saat-24-00-itibariylekalkiyor-2528165/)
Turkish Emergency Powers (OHAL) administration lead by Islamist AKP Government which is under direct control of President
RT Erdogan, has banned the CIHAN-SEN CONFEDERATION (together with all its member unions) by a Decree Act 667 of 22.07.2016. The banned public employee
unions are Ufuk Buro-Sen, Aktif Egitim-Sen, Ufuk Saglik-Sen, Ufuk Yerel-Sen, Ufuk Haber-Sen, Ufuk Kultur-Sen, Ufuk Bayindir-Sen, Ufuk Ulastirma-Sen, Ufuk Tarim
Orman-Sen, Ufuk Enerji-Sen. These organisations are accused of being under the control of people belonging to another Islamist religious clique living in USA (and
obviously defending ideas different from the Islamist AKP+MHP government clique in power in Turkey) which was behind the failed military coup of 14. July 2016
in the country. OHAL Emergency Powers Administration continued 2 years and ended on 18.July 2018. A presidential government structure which gives President
Erdogan limitless power has replaced it. It is as repressive and lawless as the previous one.
KISALTMALAR: TKS - Türkiye Kamu-Sen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu; K - KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu; MS MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu; B - Bağımsız Sendikalar; BA - BASK Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu; HKS - Hürriyetçi
Kamu-Sen; AKS - Anadolu Kamu-Sen; AS - Anadolu-Sen Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu; HS - HAK-SEN Kamu Çalışanları Hak
Sendikaları Konfederasyonu; BKİ - Birleşik Kamu-İş Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu; TMS - Tüm MEMUR-SEN Tüm Memur Sendikaları
Konfederasyonu; D - DESK; E - EKSEN; CS - Cihan-Sen; ÇS - Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu; ŞGSK - Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever
Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu; MSK - MİL-SEN Konfederasyonu Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu; YSK - Yurt Sendikaları
Konfederasyonu

Daha önce yayınladığımız tablolardan ve grafiklerden görüleceği üzere, Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı bulunmayan Kamu Emekçilerinin 11 hizmet kolu
bölümlenmesi içinde, oldukça ileri bir 'sendika enflasyonu' var. Daha çok "lonca", "mesleki - yerel gruplanma" olarak tarif edilebilecek çeşitli örgütlenmeler sendika
adı altında tablolara yansımakta. Bazısında 1 üye olan bu 'sendika'lar, bizim yansıtmak istediğimiz sendikal durum istatistiklerini bir anlamda "kirletiyor" ve
anlamsızlaştırıyor. Bu nedenle tüm hizmet gruplarında üye sayısı 1000'in altında olan sendika örgütlerini hazırladığımız tablo ve grafiklerin dışında tutmaya karar
verdik. Tablo dışında tuttuğumuz örgütlerin istatistiksel değerlere yansımasının oldukça küçük ve bu nedenle ihmal edilebilir olduğu kanısındayız. Hizmet gruplarına
göre tablo dışında ve içinde tuttuğumuz örgüt sayıları aşağıda verildiği gibidir: 04.09.2020 tarihli Tebliğ itibarıyla,
- 01 Nolu Büro Bankacılık ve Sigortacılık
Hizmetleri Kolunda var görünen 39 örgütten 11 sendikayı tabloda tutarken 28 örgütü tablonun dışında bıraktık;
- 02 Nolu Eğitim, Öğretim ve Bilim
Hizmetleri Kolunda kayıtlı 45 örgütten 7'sini tabloda bırakırken 38'ini tablo dışında tuttuk;
- 03 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolunda var görünen 38
sendikadan 7'sini tuttuk 31 örgütü tablo dışı bıraktık;
- 04 Nolu Yerel Yönetim Hizmetleri Kolunda 11 örgütün 4'ünü tuttuk 7'sini dışladık;
- 05
Nolu Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolunda kayıtlı görünen 7 sendikanın 3'ünü tuttuk 4'ünü dışladık;
- 06 Nolu Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolunda 8
örgütten 3'ünü tuttuk 5'ini dışladık;
- 07 Nolu Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolunda 14 sendikanın 3'ünü tabloya aldık 11'ini dışladık;
08 Nolu Ulaştırma Hizmetleri Kolunda kayıtlı 9 sendikadan 3'ünü tutarken 6'sını tablo dışına çıkardık;
- 09 Nolu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolunda 14
örgütten 3'ünü tutarken 11'ini dışarıda bıraktık;
- 10 Nolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Kolunda 11 sendikanın 3'ünü tuttuk 8'sini dışladık ve
- 11 Nolu Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolunda kayıtlı 20 sendikadan biri KESK üyesi 6 sendikaya tabloda yer verirken 14 örgütü tablo dışı bıraktık.
As one may have seen from the previous statistics on the unions and union membership among the Public Employees Branch, where workers have no right to
Collective Agreement and Strike, there is an inflation of "unions". We have therefore "simplified" our tables and graphics by keeping out all the unions with
members less than 1000. The list of the "unions" removed from our table together with those kept are as follows: No.01 Banking and Insurance Services" Branch:
28 removed 11 kept; No.02 "Training, Education and Science Services" Branch: 38 removed 7 kept; No.03 "Health and Social Services" Branch: 31 removed 7 kept;
No.04 "Local Government Services" Branch: 7 removed 4 kept; No 05 "Printing, Publishing and Communication Services" Branch: 4 removed 3 kept; No.06
"Cultural and Arts Services" Branch: 5 removed 3 kept; No.07 "Public Works, Construction and Rural Services" Branch: 11 removed 3 kept; No.08 "Transport
Services" Branch: 6 removed 3 kept; No.09 "Agricultural and Forestry Services" Branch: 14 removed 3 kept; N0.10 "Energy, Industry and Mining Services" Branch: 8
removed 3 kept; No.11 "Religious Affairs and Charities / Foundations (Waqf) Services" Branch: 14 removed 6 kept (one representing KESK). We think that these
removals have not caused significant change in the total picture, on the contrary, reduced the statistical pollution to an acceptable level.
SON DURUM / THE LATEST: 15 Temmuz 2016'dan itibaren gelişen olaylar zinciri içinde darbeci ortağını bertaraf eden İslamcı gerici kliğin başı Cumhurbaşkanı RT
Erdoğan ve emrindeki tüm devlet kuruluşlarınca ülkenin tarihinde görülmemiş bir baskı, şiddet ve tasfiye harekatı uygulamaya konuldu. Fethullahçılar gerekçe
gösterilerek onbinlerce kamu emekçisi (ilerici ya da Kürt olduğu için) görevden alındı, işten uzaklaştırıldı ya da basitçe ihraç edildi, tutuklandı; medeni hakları,
emekçi olarak sahip oldukları haklar sorgusuz sualsiz ellerinden alındı. Kendisi bir kanunsuzluk rejimi olan OHAL altında çıkartılan kararnamelerle herhangi bir itiraz
hakkı ve mercii olmayan sayısız uygulama başlatıldı. İşyerlerinin kapatılıp ortadan kaldırılmasından ve varlıklarına el konulmasından onbinlerce kişinin
tutuklanmasına kadar varan, RT Erdoğan'ın başını çektiği bu baskı ve terör rejimi altındaki "resmi" gelişmeleri izlemek isteyenler
(http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#) adresine bakabilirler. 2016 Temmuz'undan günümüze kamu emekçileri alanında meydana gelen gelişmeleri
değerlendirirken, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) Nisan 2017'de düzenlediği "OHAL-KHK Rejimi ve İhraç Kurultayı"nda konuşan KESK
Genel Başkanı Lami Özgen'in sözlerine kulak verilmelidir. KESK genel başkanı Özgen OHAL rejimi altındaki durumu şu sözlerle özetlemekteydi: “Gerek ihraçlarda
ve gerekse de açığa almalarda herhangi bir hukuksal süreç işletilmemektedir. İdari mahkemeler ve Danıştay’a yaptığımız başvurular ise 'yetkisiz' oldukları
gerekçesiyle reddedilmektedir. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere yargı OHAL ve KHK’ları hükümetin inisiyatif ve 'merhametine' bırakmıştır. Yargısal
denetimden muaf bir süreç ile karşı karşıyayız. 103 bin kamu emekçisi bu şekilde işlerinden, iş yerlerinden süresiz olarak uzaklaştırılmışlardır. Bunlardan 3100 kamu

emekçisi Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın üyesidir. Ayrıca 698 arkadaşımız da açığa alınmıştır. (…) İhraçlar ve açığa almalarda ortadan kaldırılmak
istenen bir yandan çalışma hakkımız ve iş güvencemiz iken bir yandan da demokratik, bilimsel, laik ve anadilinde eğitim ile özerk üniversite talebimizdir. İhraçlar ile
sosyal güvenlik, sağlık ve seyahat hakkımız da fiilen ortadan kaldırılmıştır. (…) Cezalandırılan, gözdağı verilen sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğüdür. Nitekim
ihraç edilenlerden 330’unun yöneticilerimiz olması bu durumu açıkça gözler önüne sermektedir.”
(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.kesk.org.tr/wp-content/uploads/2017/04/Kurultay_Acilis_.docx)
Bu sayılar bile
gerçeği tam yansıtmıyor çünkü Temmuz 2017 içinde yayınlanan yeni KHK'larla binlerce kamu görevlisi daha işten ihraç edildi. OHAL Rejimi altında yayınlanan
KHK'lar 18 Temmuz 2018'de OHAL'in kaldırılmasıyla birlikte kanunlaştırılarak baskı rejimi Cumhurbaşkanlığı rejisi altında süregenleştirildi. Bugün ülkede tam bir
hukuksuzluk rejimi, "ben söyledim oldu" türünden hukuksuz uygulamalar artık alenileşmiştir. Bu durum hakkındaki bilgilerimizi güncellemeyi sürdüreceğiz.
President RT Erdogan, head of the Islamist clique which won the power struggle which was reflected in the other Islamist clique's coup attempt, and the state
apparatus working directly under his authority, have begun right away after July 15th, 2016, series of operations to oppress, terrorize and purge public
employees and private citizens under the pretext of "fight against Fethullahist terrorists". Tens of thousands of state officials have been either suspended, or
simply purged, expelled from their positions losing whatever labour rights they had until then - including even common civil rights - just because they were
progressive and/or Kurdish, and got arrested without any charge. The Erdogan regime has issued many decrees starting countless operations against which there
are no legal platforms to complain or appeal under the State of Emergency (OHAL) which itself is a regime of lawlessness. Anybody who wants to follow the
“official” developments under this regime of oppression and terror under the leadership of RT Erdogan, which have resulted in banning, closing workplaces,
confiscating whatever assets they had and the arrest of tens of thousands of people without any charge could look at
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#. The Emergency Regıme OHAL has ended on July 18th, 2018, after two years of lawlessness and arbitrary measures
against tens of thousands of state officials / public employees in different departments of the central and local state apparatus, ranging from teachers to cleaners,
etc. After that another regime of repression under the pretext of Presidential administration of Erdoğan, converting all the decrees into laws and continuing the
lawless and arbitrary practices as if the country is a Sultanate. We will continue to update the information on regime's practices.
ESK, the Confederation of Public Employees’ Trade Unions, has organized in April 2017 a “Conference on State Emergency (OHAL) - Government by Decree Regime
and Purges”, where Mr Lami Ozgen, the President of KESK, said the following: “No legal procedures are working during the purges and suspendings. Our appeals to
administrative tribunals and Council of State (Danıştay) are being rejected on the ground of ‘lack of authority’. All judiciary including the Constitutional Court have
left the OHAL and decrees to the Government’s judgement and executive’s initiative. We are faced with developments without any whatsoever judicial control.
There are 103,000 public employees who have been purged / dismissed from their jobs indefinitely under these circumstances. 3,100 of these are members of
KESK unions. Moreover, 698 of our colleagues have been suspended. (…) These purges aim to destroy our right to work and job security as well as our demand for
democratic, scientific, secular education also in mother tongue and demand for the autonomous university. Expulsions have also physically removed our right to
social security, health and free travel. It is the union rights and the freedom to organise which have been threatened and penalised. Also, the fact that 330 of those
purged are our unions’ leaders exposes this aspect of the developments as well.” (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.kesk.org.tr/wpcontent/uploads/2017/04/Kurultay_Acilis_.docx) Even these figures do not reflect the full picture. Erdogan regime has expelled thousands more public employees
with new decrees published in July 2017. The Emergency OHAL regime ended on 18 July 2018 but the repression regime based on the rule by Presidential decree,
which is as lawless as before, is continuing, whereas tens of thousands are still out of job and in prison. We intend to update the data duly. (21.9.2020).

