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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

 

Sayın, Bakan Yardımcımız, Ayşe Ayşin IŞIKGECE 

 

TARIM, ORMAN VE SUYUN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Tarihte bilinen ilk tarım şurası, M.Ö. 2 700 yıllarında, Akhenaton döneminde 

Mısırda yapılmıştır. (K, tarım tarihi, 2011) 

Bu şura ile milletlerin ve yönetimlerin kaderi değişmiştir. Anadolu tarım ve 

ormanın ana yurdu ve gen kaynağı olduğuna göre dünya milletlerinin kaderini 

belirleyecek yerde burasıdır. 

 

Tarım, Orman Su da Temel Sorunlar ve çözüm önerileri;  

I.TARIM VE ORMANDA TEMEL SORUNLARIMIZ  

A. Tarım ve Ormanın, hafıza, kaynak, bilgi ve paylaşım sorunu vardır, 

Çünkü geçmişte (mevcut tarihi yazılmış olduğu halde) yapılanlara bakılmadan, gelen 

her yönetim sıfırdan bir tarım ve orman inşa etmeye yöneldiğinden başlatılan her yenilik akim 

ve sonuçsuz kalmaktadır.  Bunun sıkıntısını milletle birlikte mevcut hükümetlerde 

çekmektedir. Gen kaynaklarından, üretime, bilgiden aktarıma, hafıza, arşiv, eğitim ve 

kaynaklar korunamamaktadır. Gerekli gelişim, eğitim gereğince yapılamamaktadır. Tarım ve 

ormanda aşırı derecede gerek yönetim, gerekse personelde bilgi, makam, statü ve iş paylaşımı 

haksızlığı, mobing ve baskısı vardır.  

Oysa üretim ve gelişimde akıl, bilgi ve liyakat esas alınarak, çiftçisinden, öğretim 

görevlisine görüş ve fikrine bakılmaksızın paylaşım esas olmalıdır.  

B. Planlama, uygulama, denetim (kısa-orta-uzun vadeli), sorunu vardır. 

Tarım en kısa vadede bitkisel üretimde bir yıllık,  

Hayvansal üretimde üç yıllık, 

Doğal ve gen kaynakları ormancılıkta ise en az 10 yıllık bir çalışma ile sonuç verirken, 

personelden eğitime, üretimden politikalarda planlamalar uzun vadeli yapılmamaktadır. 

Uygulamalar, denetim ve kontrollerde ciddi yasal ve sürdürülebilirlik açığı vardır. 

Planlamaların, hükümetler, bakanlar bazında değil süreklilik esasına göre, kısa orta 

uzun vadeli ve döngüsel olarak yapılması, işlevselliğinin de doğru bir mekanizma ile 

denetlenmesi gerekir. 

 

 



 

 

C. Yapısal, Yasal, yönetim, kültürel, sosyal ve etnik sorunları vardır, 

 

Yapısal değişim, işlevselliği üst yönetimden alt birimlere doğru geldiğinden hatalar ve 

telafisi olmayan tahripler vardır. Tarım ve ormanda gerekli koruyucu, sürdürülebilir yasal 

eksiklikler vardır. Yönetimde yanlış bilgi aktarımı, bilgi akış sorunları, ulaşılabilirlik sorunları 

mevcuttur. Kültürel yapı tarım ve ormanda giderek yok edilmektedir. Sosyal ve etnik guruplar 

oluşturulmuş, her bakan değişimi demek yeni kadrolaşma demek olduğundan bilgi ve birikim 

oluşumu tamamen yok edilmiştir.  

Yapısal değişim için, sosyal devlet anlayışı olmalıdır. Yasal değişimlerde demokratik 

ve mevcut uygarlıklar örnek alınmalı.  Yönetimde akıl, bilim, liyakat ve vicdan, herkes için 

adalet denmelidir. Kültürümüz, kırsal yaşam ve yöresel yaşam tarzlarına göre eğitim, 

uygulama, çiftçi, üretici destek ve hibe uygulamaları üretim planlamaları yapılmalıdır. 

Sosyal ve etnik ayrımcılık yerine birlik beraberlik ve imece kültürü yeniden sağlanmalıdır. 

 

D.  Üretim, Pazarlama, bilinçli tüketici, tanıtım ve bilgilendirme sorunu vardır. 

Doğal yapıya ve bölgelere göre yapılan tarımsal üretim modeli, arz durumuna göre 

dönemsel hibelerle bozulmuştur. Destekleme, hibe ve kooperatifleşmeler plansız ve dengesiz 

bir dağılım oluşturmuştur. Bu dengesiz ve sürekliliği olmayan üretimler pazarlama sorunları, 

o sorunlarda bir sonraki dönemde üretimin bitmesine sebep olmuştur. Bütün bu 

uygulamalarda bölge insanlarına gerekli bilgilendirme, bir sonraki yıllarda nelerle 

karşılaşacakları ortaya konulamamıştır.  

Bilinçli tüketici oluşturulmasında, yeterli eğitim, bilgilendirme tamamen yetersiz 

olduğu gibi, piyasadaki dalgalanmalar nedeni ile istenilen gıda ve kaliteye ekonomik erişim 

imkânı sağlanmamaktadır. Bu durumda Türk halkının dengeli, (hijyen), sağlıklı beslenme 

yerine; ekonomik, ucuz “karın doyurma“ hedefine yönelmesi sağlanmış, insanlar neyi 

bulmuşsa onunla idare etmeyi seçmişlerdir.  

Üretimde planlama teknolojik imkânlar, depolama paketleme işleme, pazarlamada 

denge, tanıtım ve bilgilendirmede tutarlılıklar sağlanmalıdır. 

Tarım tarihimizde var olan tarım kültürümüzün tekrar sağlanması gerekir. Görevi 

başında görevini aksatıp mühendis olan, onunla da yetinmeyip bir üst yönetime talip 

olmakla zamanının kullanan ara teknik personellerin (tekniker, teknisyenlerin) sayılarının 

tekrar artırılıp işlevsel hale getirilmesi, Türk halkına ev ekonomisi, gıda hazırlama ve 

teknolojileri hakkında ilköğretimden üniversiteye, çiftçi eğitimlerine kadar güncel 

eğitimlerin sürekli devam ettirilmesi gerekir. Bu konuda bakanlıklar birlikte çalışmalı, 

üretimden, işlemeye, tüketime kadar bütün gıda zincirleri takip edilmelidir.  

E. Eğitim, Personel Uygulamaları ve paydaşlarla birlikte çalışma sorunu vardır. 

 Yıllarca orta öğretimde tarım ve ormanın eğitimini yapan ülke genelindeki tarım, 

veteriner ve diğer meslek okulları MEB’E devredilmiş, orada uygulamalı eğitim gören 

yetişmiş personel ihtiyacı durdurulmuştur. Yine bakanlıkların personelle ilgili bazı kurumları 

kapatılmış, ya da işlevi yitirilerek bu konuda zafiyetler oluşmuştur. Bu ve benzeri plansız 

uygulamalar tarım ve ormanda bilgi devamlılığı ve üretime sağlanacak bilgi eğitim desteğini 

kesintiye uğratmıştır. Bu boşluk yanlış bilgi aktarımı ve ya bilgisiz bilinçsiz bilgi kirliliğinin 

artmasını sağlamıştır.  

  Ayrıca tarım ve orman sektörü içinde itici güç olan ara teknik sınıf, tekniker ve 

teknisyenler görevlerini yapmak yerine uygulanan yanlış politikalar nedeni ile okuyup 

mühendis olmuş, uzun süre bakanlığın mühendislik kadrolarını şişirerek mevcut 



 

 

mühendislerin iş haklarını da kapatmışlardır. Ayrıca bakanlık içinde bu personellerin 

ayrımcılık yaparak “teknisyen kökenli mühendisler” diye dayanışma içinde kadrolaşamaya, 

yönetimin tekelleşmesine kadar ileri gidilmiş, asıl ara teknik sınıfın yaptığı köy, kırsal ve 

çiftçilerle iletişim bilgi aktarımı mekanizması yok edilmiştir. Tarım, hayvan sağlığı, ev 

ekonomisi teknisyenlerinin kadro ve görevleri uzun yıllar aksatılmış, mühendis olanların 

yerlerine alımlar yapılamamıştır.  

Her konuda olduğu gibi veterinerlik, tarım, orman, gıda, su ürünleri, kırsal yapı, 

gibi konularda, orta öğretimde MEB e devredilen okullar, yükseköğretimdeki fakültelerle 

ciddi diyaloglar sağlanmalı, ortak eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Tarım ve Ormanda 

kapatılan PERMEM – PERGEM ve mevcut UTEM’İN işlevselliği artırılmalı, personel 

güncel konularda ihtiyaç duyulduğunda eğitilmelidir. Bakanlığın Eğitim, yayım, yayınlar 

yönetimine hem tarım, hem de eğitimci personelin görevlendirilmesi gerekir. 

Tarımda ara teknik sınıfın, bir üst kademeye geçişte üniversite okuma isteğine, 

bakanlıktan maaşsız izin verilerek bu haksız uygulamanın kaldırılması, ayrıca izin verilen 

bu personellerin yerine yenilerinin alınması, bu görevlerin sürdürülmesi gerekir. Bakanlık 

içinde ayrımcılık, kategorileşme, sınıfcılık yerine görev tanımı ve başarı esas alınmalı, 

mühendislerin proje ve uygulama alanlarında değerlendirilmeleri sağlanmalı, teknik kadro 

sahalara çekilmelidir.  

II. SIKINTILAR VE ÇÖZÜM ESASLARI 

Tarımda değişim ve gelişimde; 300’e yakın liyakat sahibi yöneticisi, 117 bin Ziraat, 58 

bin orman, 25 bin gıda mühendisi, 18 bin veteriner hekim, bir o kadar, tekniker, teknisyeni 

var. Üniversitelerimizin değerli bilim insanları,  çiftçi, üretici, STK ve temsilcileri ile 

Türkiye’nin Kaderini değiştirecek Tarım ve Ormanının mükemmel yapısını bir defa 

düzenleyip ortak akılla oluşturmakla Dünyanın en güçlü tarım ve ormanına ulaşmak 

mümkündür.   

1.Bunun için Tarım ve Ormanın hafızası olan tarım tarihi projesinin öncelikle (25 

Üniversite, 147 bilim insanınca, araştırılarak bilimsel olarak ortaya konmuş 4 Dönem, 22 

bölümün) hayata geçirilmesi gerekir. Geçmişini Bilmeyen Geleceğine Yön Veremez.   

2.Dünyanın en zengin gen kaynaklarının merkezi Anadolu da, kendi kendine yeten bir 

ülke olan Türkiye’nin, Tarım, Orman ve Suda, Değişimi Değil, Gelişimi Sağlamalıdır. 

Anadolu Tarım ve Ormanın Gen Merkezidir. 

3. Tarım, Orman ve Su bir ülkenin en önemli konusudur. Bu konu, hiçbir 

gelişmiş devlet, millet ve kültürlerde tarihi süreç içerisinde asla ihmal edilmemiş, kanun ve 

yasalarından da taviz verilmemiş, yönetimlerini de tesadüfe bırakmamıştır. Tarım Bir 

Kültürdür. 

4. Türkiye Cumhuriyetinin İlk kuruluşunda ve önceki Türk Devletlerinin temeli 

hep tarım olmuştur. Türk tarım tarihini araştırdığımızda bu millet ve devlet ürettiği ile daha 

güçlü olmuştur, hayvancılık ve onun yan ürünleri ile giyim kuşamı, barınmasını sağlamıştır. 

TARIM VE ORMAN VAZGEÇİLEMEZİMİZDİR. 

5. Bakanlığın personel tayin ve terfileri yasal bir sistemle yapılamıyor. Personel 

güvensiz, huzursuz, ne yaptığını, hangi göreve koşacağını, ne zaman nereye tayin yapılacağını 

bilemiyor. Liyakatle değil ikili ilişkilerle yöneticiler atanmakta, hiçbir personel normal yolla 

terfi,  tayin edilemez hale gelmiştir. Bu durum hem yeni sistemi, hem de mevcut hükümetin 



 

 

geleceğini olumsuz etkilemekte milletin güven ve itimadını dinamitlemektedir. LİYAKAT, 

BAŞARININ ESASIDIR. 

6. İl ve İlçelerde personel dağılımı son derece haksız ve kuralsızdır. Örneğin 

Ankara’nın Merkez İlçelerinden, 8 Bine yakın çiftçi dosyası olan, Haymana da toplam 22 

personel görev alırken, merkeze yakın sadece Bine yakın çiftçi dosyası olan Gölbaşında, hiç 

Çiftçisi olmayan, sadece Gıda İşletmeleri olan Çankaya İlçe Müdürlüklerinde 80’in üzerinde 

personel yığılması mevcuttur. 18 yıllık hak etmiş bir personel aynı ilçeden tayin olamazken, 

daha bir yılını bile bitirmeyen, ama bakanlıkta tanıdığı olan, stajyer memur istediği yere atana 

biliyor. Ayrıca evli olan bir çiftin veteriner hekim olan eşi Ankara’ya 140 KM uzaklıktaki 

Evren İlçesinde görev yaparken, 5 yaşındaki çocuğu Gölbaşında Kreşte bakılıyor, hanımı ise 

Gölbaşına 70 KM uzaklıktaki Haymana İlçesinde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmaktadır. 

Bu bir vakıa, çalışma barışının yok edilmesi ve hak gaspıdır. Sosyal devletin aile 

bölünmezliğine aykırı bir davranış, çalışma barışına, verimlilik ilkesine,  millete, vatandaşa 

hizmette gönüllülük esası ve adalete uygun olmayan bir davranıştır. Sosyal Devlette bunların 

olmaması gerekir. ZİRA DEVLETİN TEMELİ ADALETTİR. 

7. Tarım bir kültürdür, gelenektir, inançtır, hoş görüdür, güvendir ve saygıdır. Bu 

kavramlar olmadan tarım olmaz. Bu ülkeden personeline zulmeden, haksızlık eden, ayrıştıran, 

ayrımcılık yapıp parçalayan, çalışma azmi, gayreti, barış ve güveni yok eden bir uygulama 

maalesef vardır. Bu uygulamanın acilen liyakatli bir ekiple giderilmesi kaçınılmazdır. TARIM 

VE ORMANIN GELİŞİMİ BİRLİK VE BERABERLİKLE BAŞARILIR. 

8. Tarım mesleği kutsaldır, hiçbir mesleğe feda edilemez. Bu meslek, bilgi, emek, 

özveri ister. Öğretim Görevlisinden, Profesörüne; veteriner hekiminden, ziraatçısına, 

teknisyeninden, çiftçisine, fırıncısından, işçisine bu meslek sahiplerinin toplumda güvenilirliği 

olmalıdır. Saygınlığının yeniden kazandırılması, bu değerleri yıkan sebep ve nedenlerin 

ortadan kaldırılması gerekir. SAYGINLIĞINI, GÜVENİLİRLİĞİNİ KAYBEDEN BİR 

PERSONEL, MİLLETE HİZMET EDEMEZ. BESLENME EN TEMEL HAKTIR, NİMETE 

SAYGI ESASTIR. 

9. Dünya tarihinde gıda ve beslenmenin zafiyet verdiği toplumlar varlıklarını uzun 

süre devam ettirememişlerdir. Anadolu, tarım ve ormanın en önemli ana vatanıdır. Bu 

vatanda, orman ve tarımın gen kaynakları en doğal hali ile korunmalı, bir yol için bir ağaç 

dahi feda edilmemelidir. Verilecek hiçbir bedele bir tohum dahi feda edilmemelidir. 

KORUMA, GELİŞTİRME VE ÜRETİM, TARIM VE ORMANIN TEMELİDİR.  

 

III. MEVCUT PERSONEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1- Veteriner Hekim, Ziraat, Orman mühendisleri, tekniker ve teknisyenlerin iş 

tanımı ve iş yüklerinde verimliliğin sağlanması için asli işlerini yapmaları için gerekli 

yardımcı kadroların süratle iş başı yapması gerekir. 

2- Her biri şehir merkezlerinden uzak, her türlü şartlarda mesai mefhumu gözetmeden 

çalışan, ormanlarımızın emekçileri, Orman Muhafaza Memurlarının sayı olarak 

yeterliğinin sağlanması, gerekli tayin, terfi ve diğer özlük haklarının düzenlenip korunması 

kaçınılmazdır.  



 

 

3-Veteriner hekim ve mühendislerin ülke ekonomisinin gereği olarak bilgisayar 

başından, AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sahada hizmet verir hale 

getirilmesi kaçınılmazdır. Bunların o görevini yapmak üzere, TKDK destek personelleri gibi 

dosya giriş, bitkisel, hayvansal kayıt ve hareketlerinin tutulmasında görevlendirilecek 

memurların alınması gerekir.  

4- Sayıları az, bizim için o kadar önemli değil diye, sırf birilerinin vicdanına 

bırakılamayacak, TKDK’NIN asıl emekçileri, Destek Personellerinin, diğer tarım ve orman 

kurumlarında da görevlendirilerek sayılarının gerekli olan miktara ulaştırılması.  İş tanımında  

da Avrupa Birliğinin kaynaklarını projelendiren bir kuruma yakışır şekilde düzenlenmesi.  

Biran önce, 4B statüsüne geçilerek özlük haklarından da her memur gibi ayrım 

yapılmadan faydalanmalarının sağlanması gerekir. 

5- Denetim, kontrol, raporlama, tutanak, bilirkişilik görevi yapan ve 

yetkilendirilen personelin güvenlik, devleti temsil rolü ve etik değerleri açısından;  gıda, 

üretim, sağlık, orman, tarım, su ürünleri gibi konularda gerekli imkânların, yasal yaptırım 

haklarının yeniden düzenlenmesi, sosyal devlet ve yaptırımlarında caydırıcılığının esas 

alınarak yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. 

6- 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4B maddesi uyarınca imkânlar sağlandı. 4+2 Yıl çalışmaya tabi 

sözleşmeli personellere, çalışma sürelerini 3+1 yıl olarak tamamlamaları halinde, 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunun 4B maddesi Uyarınca kadroya geçirilmeleri sağlandı. Bu 

uygulamayı yerinde buluyor ve takdirle karşılıyoruz.  

Ancak başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer iş kollarındaki aynı statüde 

4B’li olarak çalışanlar bu uygulamadan nasibini alamamıştır.  Kamuda çalışanların tamamı iş 

kolları ne olursa olsun, aynı ülkede, aynı anayasal haklara sahip T. C. vatandaşlarıdır. Çalışan 

personeli, kurumlara göre ayırmak,  sosyal devletin gereklerine, adalete, çalışma barışına 

uymadığından, toplum huzur ve refahına olumsuz etkiler yapmakta, milleti ayrıştırmaktadır. 

Bütün kamu çalışanları kadrolu hale getirilip eşit işe göre eşit haklardan 

yararlandırılmalıdır. 

7-Diğer kurumlar gibi, Tarım ve Orman Bakanlığında 4B statüsünde çalışan binlerce 

personel, (TARGEL) daha önceki dönemlerde bu düzenlemelerden faydalandırılırken, bazı 

kurumlarımızda,  hala aynı haklardan faydalanamayan binlerce 4B statüsünde Çalışanlarımız 

bulunmaktadır; 

- Sözleşmeli personellerimiz, Sağlık izinlerinden,  

- Tayin ve Terfi Haklarından, 

- 5. ve 6. Bölgede çalışanlar, çakılı kadro olarak çalışmaktan, 

 

 8- Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınav haklarının olmamasından, sağlık, 

ailevi ve eğitim haklarının kısıtlılığından, bu personellerimizin gerek moral olarak, gerekse 

psikolojik olarak iş verimliliği olumsuz etkilenmektedir. 

Bu ve bunun gibi nice sıkıntılardan dolayı, çoğu yetişmiş kadrolar ya işten 

ayrılmakta, ya da eşlerinden ayrılarak yuvaları yıkılmaktadır.  



 

 

Sosyal devlet, Anayasal hakların gereği olarak, eşit işe eşit personel ve iş barışı 

açısından, 4B çalışanlarının 3+1 yıl esası ile tamamının ayrım yapılmadan 4A Kadrosuna 

geçirilmesinin sağlanması, ülke menfaatleri için kaçınılmazdır.  

9. Bakanlık bünyesinde yoğunlukla laboratuvar hizmetlerinde çalıştırılan, biyologların 

Teknik hizmetler sınıfına alınması, biyologların çalıştığı işler ve okudukları lisansında 

dikkate alınarak teknik kadro olarak kabul edilmesi gerekmektedir.  

10. 5996 sayılı kanun kapsamında kontrol hizmetini yürütenlere verilen maddi 

imkânların, fiilen bu görevi yürüten veteriner-ziraat tekniker ve teknisyenlerine de bu 

haklardan yararlandırılması gerekir. 

Tarım ve Orman konusunun bu ülke için en stratejik bir konu olduğunun bilinmesi, 

çalışanlarının huzur ve refahının korunmasının, ülkenin en büyük sorunu olan kırsaldan göçün 

azaltılması ile doğrudan ilgili bulunduğunu belirmek istiyoruz.  

Dünyanın en güçlü tarım ve ormanın tesisi için. Devletin kurumlarının, personel 

uygulamalarında bakanlıkların adaletinden emin, kadrolu ve sözleşmeli personelin 

sıkıntılarının giderilmesi, çalışma barışının sağlanması ile işini severek yapan, ülke ekonomisi 

için çalışan bütün paydaşlar adına, bu yasal düzenlemelerin uygulanmasının sağlanması için 

katkılarınızı arz eder, saygılar sunarız. 

                                                                                            Ali BAL 

                                 ATORSEN (Anadolu Tarım Orman Sendikası)  

                                                                                    GENEL BAŞKANI 

 

 

 

 

A- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNİN 

SORUNLARI 

 

-Hiçbir kurumda (Bakanlığımızın bağlı kurumları dâhil) olmayan rotasyonun 

(zorunlu yer değiştirme) Orman Genel Müdürlüğünde ve sadece teknik eleman 

(Orman Mühendisleri) Orman Muhafaza Memurlarına uygulanması. 

-Rotasyonun adil bir şekilde yapılmaması, tercihler öncesi 300 personelin 

tayininin yapılması. 

-Norm kadroların açıklanmaması, boşalacak yerlerin dahi kapalı gösterilerek 

personelin aile bütünlüğünün bozulması, yıllardır 3. ve 4. Hizmet bölgelerinde çalışan 

Orman Muhafaza Memurlarının yine 3. ya da 4. Hizmet bölgelerine gidecek olması. 

-Şube Müdürü ve Saymanlık sınavının açılmaması büro personeli arasında 

huzursuzluk yaratmakta boş olup vekâlet ile yürütülen yerlerdeki kadrolar rotasyona 

açılmamakta, vekâleten bakanlar yerinde kalıp asiller yer değiştirmekte, yakın yerler 

kapalı olunca uzak yerlere gitmektedirler. 

-Sözleşmeli personel maddi ve sosyal olarak eşit iş yaptığı arkadaşlarından 

geride kalmakta buda iş barışını bozmaktadır. 

-Orman Muhafaza Memurlarına zoraki şoförlük yaptırılmakta, haftanın yedi 

günü çalıştırılmaktadır. Devlet Memurları Kanununa göre haftalık 5 gün 40 saat 

çalışma süresine tabi olan Orman Muhafaza Memurları bu çalıştıkları fazla sürelere 



 

 

rağmen fazla çalışma ücretlerini alamamakta hatta 49. Madde tazminatları bile haftalık 

izinler kullanılmış gibi gösterilmek sureti ile kısıtlanmaktadır. 

-Orman Muhafaza Memurlarının çalışma planı ve iş tanımı yoktur. Bu sebep 

ile amirleri 7/24 göreve çağırmakta ve bu konuda mobing yapmaktadırlar. 

-Fidanlıklarda çalışan Orman Teknikerleri hafta sonları zorunlu nöbetlere 

çağrılmakta,  Amirleri tarafından baskı görmektedirler. 

-İşçi eksikliği sebebi ile onların işleri Orman Muhafaza Memurlarına 

yaptırılmakta bu sebeple memurun motivasyonu düşmektedir. 

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmış olmak için 

açılmakta çeşitli bahanelerle mülakatlarda yazılı sınavda yüksek puan almış memurlar 

elenmekte, bir kısım memurlar kayrılarak yüksek puanlar verilerek Görevde 

yükselmektedirler. Örnek olarak 2019 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Sınavı sonuçlarına bakabilirsiniz. 239 Mühendis adayının girdiği sınavda 

238’ i Mühendis olurken, 1200 Orman Muhafaza Memurunun girdiği ve 100 kadro 

tahsis edilen Orman Teknikeri sınavında 65 kişi Tekniker unvanı almıştır. Bunların 

sadece 5 tanesi üniforma giyen Orman Muhafaza Memurudur. Geri kalanın tamamı 

büro personelidir. Bu büro personelinin büyük çoğunluğu kuruma Orman Muhafaza 

Memuru olarak girip bir süre sonra “Arazide çalışamaz raporu alıp kadro değiştiren 

personelden oluşmaktadır.” Bu personeller sınavda başarılı olup Orman Teknikeri 

unvanı almışlardır. Bu personellerden “Arazide çalışır raporu” istenmiş midir? 

İstenmiş ise aradaki çelişki Orman Genel Müdürlüğü tarafından görülmüş müdür? 

-Kuruma bu yıl alınan sözleşmeli personel içerisindeki Orman Muhafaza 

Memurlarına yapılan en büyük haksızlık şudur; ek ödemede kadrolu ve sözleşmeli 

Orman Mühendislerine aynı oranda ödeme yapılmaktadır,  kadrolu ve sözleşmeli 

Bilgisayar İşletmenlerine aynı oranda ek ödemeler verilmektedir. Ancak iş Orman 

Muhafaza Memurlarına gelince kadrolulara verilen Hizmet Sınıfı Ek Ödeme Katsayısı 

Orman Muhafaza Memuru olarak verilmekte iş sözleşmeli Orman Muhafaza 

Memurlarına gelince diğer personel faslından verilmektedir (hizmetli, unvansız 

memur, destek personeli). 

-Orman Genel Müdürlüğü lojmanları her ne kadar amirler yönünden görev 

tahsisli yapılmakta ve diğer personel için unvan, kadro, hizmet önceliği dikkate 

alınmayıp sadece sıra tahsisli personel olarak görülmektedir.  1990’lı yıllardaki 

protokolde görev önceliği ve 7/24 esasına göre çalışan, arandığında bulunması mecbur 

ve gerekli olan Orman Muhafaza Memurlarının İşletme Müdürü ve İşletme Şefinden 

sonra 3. Sırada olması son yıllarda göz ardı edilmiştir. Kamu Konutları Lojman Tahsis 

Yönetmeliği dikkate alınarak işlem yapılmaktadır. Ancak göz ardı edilen konu şudur; 

Orman Genel Müdürlüğündeki Lojmanlar “Arandığında derhal bulunmak üzere tahsis 

edilmiştir” Bu sebepler son yıllarda göz ardı edilmiştir. Vardiya sistemi ve çalışma 

programı olmayan Orman Muhafaza Memurları 7/24 esasına göre çalışmakta lojman 

tahsisi yapılmayan personel göreve çağrıldığında sürat ile göreve gelmekte sıkıntı 

yaşamaktadır. Bu konu bu şekli ile düşünülüp Görev Tahsisli Lojman Yönetmeliği 

Orman Muhafaza Memurları yönünden tekrar ve aciliyet ile gözden geçirilerek 

güncellenmelidir. 

-2020 de yapılan isteğe bağlı rotasyonda 3. ve 4. hizmet bölgelerinde görev 

yapan Orman Muhafaza Memurlarına Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza 

Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 5 yıl olan hizmet süresini 3 

yıl uzatma hakkı tanıdığı halde dilekçe verip sürelerini uzatan Orman Muhafaza 



 

 

Memurlarına bu yıl verdiği o hakkı kaldırarak rotasyon sebebi ile yer değişikliği emir 

lemistir. 

 

Dünyanın en güçlü, en zengin sürdürülebilir ormanının inşasını sağlamak 

hedefimiz gereği, belirtilen sorunların çözümü için gereğini bilgilerinize arz ederiz. 

                                                                                                  ATORSEN 

 

B-TKDK  

 

20 Ocak 2021 tarih, 31370 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu Personel Yönetmeliği Yayınlanmıştır. 

 

1. AB Ülkelerinde destek personeli, uzman yardımcılığı konumunda olup; görev, unvan, 

statü olarak ta kurumda uzmanlardan sonra gelmektedir. Ancak ilk uygulamalar da 

çeviri olarak yanlış tanımlanmıştır.  

Destek personelinin konum ve unvanının Bakan Oluru ile değiştirilerek, 

gerçek konumunun sağlanmasını kurumun devamlılığı adına talep ediyoruz. 

 

2. Destek Hizmetleri personeli işe alım şekli sınav ve belli yeterlilikle olmakta iken, 

herhangi bir sınav ve sözlüye tabi tutulmadan, doğrudan atama ile, hatta 26.12.2019 

tarih ve 54 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde “2 yıldan fazla çalıştırılamaz.” 

İbaresi bulunan kısmi zamanlı personelden daha az maaş almakta ve kurumda statü 

olarak onların altında çalıştırılmaktadır.  

Bu çalışma barışını bozan yapının destek hizmetleri personelinin de hem 

maaş ve konumunda iyileştirilme yapılarak düzeltilmesini talep ediyoruz. 

 

3. Destek Personeli için uzman alımlarında %10 kotasının kaldırılması, dil puanın 

da diğer personele uygulanan 60 olarak devam ettirilmesini talep ediyoruz. 

 

 

                                                                                                  ATORSEN 

 

C- GIDA YEM DENETÇİLERİ 

Anket sonuçlarına göre yazılmıştır. (Ankara- Sivas- Samsun- Trabzon- Erzurum- 

Batman- Çorum –Diyarbakır 86 Gıda Denetçisi, 122 İşletme Sahibi ve Çalışan) 

Adı Soyadı;(Zorunlu Değil) 1-Güncelleme; 21.10.2020                                               

Mesleği; Gıda Denetçisi /Ankara  

A- TÜRKİYE’DE GIDA İŞLETMELERİNİN GENEL SORUNLARI/ ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

-Yaptıkları işlerle ilgili yeterli eğitim ve bilgiye sahip olmamak, 

-Eğitim ve yeterliliği olmayan eleman çalıştırmak, 

-İşyeri ile ilgili gerekli alet donanım, fiziki yapı ve donanıma sahip olmamak, 



 

 

-Hammadde ve işleyeceği ürüne sağlıklı ve ekonomik şekilde ulaşamamak. 

- Gıda ve hammadde de güvenilirlik ve süreklilik fiyat istikrarsızlığı, 

- Yasal düzenleme ve devletin maddi manevi vergi ve ceza baskıları. 

- Pazarlama ve tüketicinin alım gücünün yetersizliği, ekonomik istikrarsızlığı. 

- İşletme büyüklüğü ve temel sorumluklar göz önüne alınmadan kesilen ceza 

oranlarının orantısızlığı. 

 

Çözüm önerileri; 

-Gıda işletmesi açmadan önce yeterli araştırma yapılmalı, eğitim verilmelidir.  

- İşletme açılmadan önce bilgi ve belge zorunluluğu getirilmelidir.  

-Önce eğitim sonra işletme kayıt belgesinin ruhsat gibi zorunlu olup sonra işyerinin 

açılması sağlanmalıdır. 

-İşletmelere gerekli maddi yardım yanında eğitim ve teknik bilgilerinde bakanlıkça 

yapılması sorunların önemli bir kısmını çözecektir. 

- Yasal düzenlemeler bölge ve ülke gerçeklerine uygun yapılmalıdır. 

- Ceza oranlarının işletme ve sorumluluk oranlarına göre düzenlenmeli, cezayı ortaya 

çıkaran koşulların ortadan kalkmasına yönelik çalışmalar artırılmalıdır. 

 

Fiziki şartlar genel asgari şartlar çoğunlukta yetersiz. Alt yapı sorunları olan, 

olmaması gereken yerlerde işletmeler mevcut. Aşırı kira, maliyetler ve belirsizlikler 

işletmelerin sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük sorun. 

Büyük, orta, küçük işletme ayrımındaki hatlar, uygulanan mevzuat ve kurallardaki 

dengesizlik, devlete, millete güven konusunda sıkıntılar var. İşletmelerin en büyük 

sıkıntılarından biride, değişen talepler, medyadaki reklam kirlilikleri, algı yanılgıları, 

tekelleşme, yabancı kaynaklı ürünlerdeki belirsizlik, en önemlisi de üretimdeki belirsizlikler. 

İşletmelerin uzun vadeli planlama yapmalarını engellediği için sorun yaşanmaktadır. 

B-BAKANLIĞIN VE YA KURUMLARIN GENEL SORUNLARI/ ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

- Liyakat, kurumsallık ve Sürdürebilirliğin dikkate alınmaması, 

- Yetersiz, eğitimsiz işini bilmeyen ve yönetici vasfından uzak yöneticilerin olması, 

- Siyasi baskıların yöneticilere ve onlarında personele yansıtmaları,  

- Çalışma şartları ve ortamların personelin değil sistemin isteğine göre olması, 

- Uzun vadeli modeller yerine günü birlik modellerle gıda yönetimi. 

  

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Bakanlık gıda ve gıda ile ilgili kanunlarda yeniliğe açık değildir. Bazı tadilatları ile 

5996 sayılı kanunla idare etmektedir. Bu kanunda gerekli yetki, uygulama, bakanlığın İl İlçe 

yapıları ile yaşanılan fiziki yerler arasında büyük tutarsızlıklar söz konusudur. 

Ülkenin önce gıda konusunda yerli üretiminin, üretimde o üretim yerlerinin, hepsinden 

öncede üreticinin ekonomik ve sürdürülebilirlik sorunlarının giderilmesi esas alınmalıdır. Bir 

maliyette üretim yapılırken üretici alternatif daha ekonomik girdilere yönlendirilmeden direk 

o girdileri kendi üretmeli ve ye üretenden alabilmenin yolu açılmalıdır.  

Gıda, veterinerlik, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında bütünü ile eğitimin 

yanında, personel ve bilgiye ulaşılırlık göz önünde bulundurulmalıdır.  



 

 

Denetimden önce usulsüzlüğe giden yollar kapatılmalı, üreticiyi, gayri resmi yollara 

iten sebepler giderilmeli, hedef olarak denetçi sadece bilgilendirme görevi için var olmalıdır.  

 

C-GIDA DENETÇİLERİNİN GENEL SORUNLARI/ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

- Mevzuatın ve yasal düzenlemelerin ülke gerçeğinden uzak olması, küçük işletmelerle 

büyük işletmelerin aynı kategoride değerlendirilmesi, 

- Gerekli alet donanım ve eğitim yetersizliği, 

- Denetçiye gereken yasal yetki ve fiziki koruma şartlarının verilmemesi, 

- Yapılan işin karşılığı olan yıpranma, huzur hakkı gibi hakların verilmemesi. 

- İşletme sayılarına göre, ülke genelinde denetçi sayısının yetersiz ve dağılımında 

dengenin korunamaması. 

- Ceza miktarlarının işletmelere göre çok yüksek olması nedeni ile yaptırımlar 

konusunda personel zor durumda kalmaktadır. 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

- Gıda denetçisinin elinde tutunacağı esaslı bir yasal düzenleme gerekir, 

- Gıda denetçisi tayin, terfi konusunda gerekli korumaya esas olmalı belli aralıklarla 

isteği halinde tayinine öncelik verilmelidir.  

- Yıpranma, risk ve diğer ağır koşullar gereği gerekli fiili hizmet tazminatı ve erken 

emeklilikte gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. 

- Değişen, gelişen sistem ve yeniliklere uyumu için gerekli eğitim verilmelidir.  

- Gıda denetimlerinde belirli büyüklük ve riskteki işletmelere, Maliye müfettişi, 

Komiser iş tanımı gibi, sınav ve liyakate göre gıdada da bağımsız denetim ve 

uygulama için GIDA KOMSERİ benzeri bir uzmanlık oluşturulabilir. 

- Ceza oranlarının işletme büyüklük ve yükümlülüklerine göre yeniden düzenlenmesi. 

Cezai işlemleri oluşturan koşulların iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

 

 

D- VETERİNER VE ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN HAKLARI. 

 

2018- 2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin, bakanlığımız ile ilgili bölümünde 

özel hükümler arasında yer alan 16 maddesinde, 5996 sayılı kanun kapsamında kontrol 

hizmetini yürütenlere ilave ödeme yapılması düzenlenmiştir. Burada bu ilave ödemeden 

yararlanabilecekleri ifade edilen unvanlar “veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager 

unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda 

bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri ve kimya mühendisleri” olarak 

sayılmıştır.  

Ancak 5996 sayılı kanunun kapsamının açıklandığı  

“Madde 2- (1) Bu Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin 

üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün 

kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan 

hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney 

hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki 



 

 

koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye 

giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsar, 

denilmektedir.  

Madde 2 de sayılan bu hizmetler tüm düzeyde ve unvanlarda görev yapan Bakanlık 

personelince yerine getirilmektedir. Buna karşın kontrol hizmetlerinde görev yapanlara 

yapılacak ilave ödemede tüm unvanlar sayılmamaktadır. Örneğin “salgın veya bulaşıcı 

hayvan hastalıkları” ile ilgili sahada gerek mücadele, gerekse de hastalıkların yayılmasını 

engelleyici koruma ve kontrol görevini yürüten veteriner ve veteriner hekimlere bu ödeme 

yapılırken, aynı işi yapan veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerine, sözleşme metninde 

sayılan unvanlar arasında yer almadığı için ödeme yapılmamaktadır. Maddede sayılan 

görevlerin yapılması için faaliyet gösteren tüm unvanlardaki çalışanlar için aynı durum söz 

konusudur. Bu uygulamayla aynı işi yapan insanların yürütmüş olduğu hizmet karşılığı 

haklardan yararlanamaması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık göstermektedir.  

5996 sayılı kanun kapsamında kontrol hizmetini yürütenlere verilen maddi imkânların, 

fiilen bu görevi yürüten veteriner-ziraat tekniker ve teknisyenlerine de bu haklardan 

yararlandırılmasını; 

Gereğini arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

E- BİYOLOGLARIN TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA OLMASI 

 

1985 yıllarında teknik hizmetler sınıfında bulunan biyologlar, yan ödeme ve diğer 

bütün mali özlük ve sosyal haklarını teknik hizmetler sınıfına göre alırken nedenini 

bilemediğimiz bir şekilde kadro değişikliği ile kadroları sağlık hizmetleri sınıfına 

aktarılmıştır. Bütün kurumlarda teknik iş ve görev yapan biyologlar, mesleki sağlık eğitimi 

almamasına ve fen fakültesi teknik bilimler lisansiyeri olmasına rağmen sağlık hizmetleri 

sınıfına aktarılmıştır. 1985’ten günümüze kadar 40 yıllık bir zaman diliminde biyologların 

Sağlıkla ilgili kanunlarda yer alamayışı ve Sağlık Bakanlığındaki var olan yönetmeliklerden 

çıkartılması ile Sağlık Hizmetleri Sınıfında olmaması gerektiğini bir kez daha ortaya 

çıkarmıştır. 1985 kadro düzenlemesi ile teknik hizmetler sınıfında devam edilmiş olsaydı şu 

an Sağlık Bakanlığındaki biyologların konumu, yeri, görevi, çalışma alanları daha çok 

pekiştirilmiş olacaktı. 

1219 Sayılı Tababet ve Şua batı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a 26.04.2011 

tarihli ve 27916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı Kanun’un 9. 

Maddesi ile eklenen EK:13 maddede Sağlık Meslek Mensuplarına yer verilmiş olup 

biyoloji bilimi ile bu bilimde çalışan biyologlar yer almamıştır. Biyologlar, 1219 Sayılı 

yasaya eklenen sağlık meslek mensupları arasında yer almadığı için bu kanuna dayalı 

olarak çıkan bütün mevzuatlardan çıkarılmıştır. Biyologlar sağlık meslek mensubu olmadığı 

için başta Tıpta Uzmanlık Sınavı, Tıbbi Laboratuar Yönetmeliği, Terapötık Aferez 

Yönetmeliğinden çıkarılmıştır. Ulusal kan bankacılığı yönergesi, kan bankacılığı ve 

transfüzyon sertifikalı eğitim standardından çıkarılarak kan merkezlerinde çalışamamaktadır. 

Genetik merkezleri yönetmeliğine göre laboratuar teknik personeli olamamaktadır. Biyologlar 



 

 

hastaneler başta olmak üzere doğrudan insan sağlığını ilgilendiren alanlar dışında akademik 

eğitimlerine uygun tarzda teknik çalışması öngörülmüştür.  

 Biyologların sağlıkla ilgili yönetmeliklerden çıkarılması neticesinde laboratuar 

Teknikeri/teknisyeni ile biyologlar arasındaki görev dağılımı da belli olmuştur. Sağlık 

Bakanlığında değişen mevzuatlar çerçevesinde biyologlar sağlık alanında asıl eğitim aldıkları 

alanlara yönelmiş olup tamamen teknik bir çalışma alanı içerisine girmiştir. Yıllarca sağlık 

hizmeti veren biyologların bu alanlardan çıkarılması ile Sağlık Hizmetleri Sınıfında (SHS) 

olma durumu tartışmalı hale gelmiştir.  Değiştirilen mevzuat maddeleri ile biyologların 

çalışma şekli ve tekniği de değişmiştir. 2011 yılı öncesi laboratuarda tekniker gibi çalışan 

biyologun 2014 yılında çıkan görev tanımı yönetmeliği ile biyolog akademik eğitimine uygun 

asıl görev tanımını yakalamıştır. 

 

 Biyologlar hastaneler başta olmak üzere doğrudan insan sağlığını ilgilendiren alanlar 

dışında akademik eğitimlerine uygun tarzda teknik çalışması öngörülmüştür. Biyologların 

aldıkları eğitimin niteliği, mevcut mezun oldukları fen fakültesinin Sağlık Meslek Mensubu 

yetiştirmeyen bir fakülte olması ve ülkemizde sağlık meslek mensubu yetiştiren lise, ön lisans 

ve lisans düzeyi akademik okulların olması ve mezunlarının diplomalarının il sağlık 

müdürlükleri tarafından tescillenmesi ile biyologların Sağlık Bakanlığında akademik 

eğitimlerine uygun teknik iş yapacağı ortaya çıkmaktadır. Biyologların Sağlık Bakanlığındaki 

görev tanımı da buna göre hazırlanmıştır. Bu nedenle kurumunuzca biyologların 

Teknik/Sağlık Lisansiyeri oldukları, biyologların teknik bir unvan olup olmadığı, 

Biyologların Teknik Hizmetler Sınıfında olup olmadığı konusunda tekrar karar verme 

durumu ile gözden geçirme durumu hâsıl olmuştur. 

Ayrıca; Tıbbi laboratuar yönetmeliğine karşı açılan T.C. Danıştay 15. Daire 

Başkanlığının 2014/7538 esas ve 2017/6151 Karar Sayılı Davasında savunma olarak 

‘’…biyologların gördükleri eğitime göre insan sağlığı dışında başka alanlarda çalışmasının 

söz konusu olduğu,bu sebeple doğrudan insan sağlığını ilgilendiren tıbbi laboratuarlarda , 

asli personel olarak veya tıbbi laboratuar teknikeri/teknisyeni yerine istihdam edilmelerinin 

1219 sayılı kanun’a aykırı olacağı, 1219 sayılı kanun’un Ek-13. Maddesinde biyolog unvanlı 

personele yer verilmediği, kanun koyucunun böylece biyologları doğrudan insan sağlığı ile 

ilgili personel olarak görmediği…..’’ bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi biyologların akademik eğitimlerinin sağlık hizmeti vermeye yetkin 

olmadığı, akademik eğitimlerinin sağlık sınıfı harici alanlarda kullanabileceği, insan sağlığı 

dışında diğer alanlarda çalışması gerektiği şeklinde değerlendirmeler bulunmaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurulunca; Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün 

10.02.2011 tarihli yazısına cevaben ‘’fen fakülteleri biyoloji, kimya, biyokimya, 

mühendislik fakültelerinin biyoloji mühendisliği lisans ile meslek yüksekokullarının 

kimya ve biyokimya ön lisans programı mezunlarının insan sağlığına hizmet eden tıbbi 

laboratuarlarda (Mikrobiyoloji veya biyokimya) merkezlerinde çalışabileceklerine, tıbbi 

laboratuar teknikerlerinin yaptığı iş ve işlemleri yapabileceklerine karar verilmiştir’’ 

şeklinde cevap verilmiştir. YÖK’ün verdiği karardan yaklaşık 2 yıl sonra 9 Ekim 2013 tarih 

ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuar yönetmeliği ile Sağlık meslek mensubu olmayan 

unvanlar laboratuarlarda çalışabilecek personeller arasında sayılmamıştır. Bu nedenle 



 

 

biyoloji, kimya, biyokimya ve biyoloji mühendisleri tıbbi laboratuarda çalışamamaktadır. 

Zaten 4 yıllık fen fakültesi mezunu biyolog, kimyager ve biyoloji mühendisinin tekniker gibi 

çalışması da uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle 1219 sayılı yasa ve bu yasaya dayanılarak 

çıkan tıbbi laboratuar yönetmeliği sonucu YÖK’ün verdiği karar güncelliğini yitirmiştir. 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin tıbbi laboratuarlarında biyologlar tekniker gibi 

çalışmamaktadır. Tekniker gibi çalışmakta istememektedir. 2014 yılında çıkan görev tanımına 

göre biyoteknolojik araştırma yapmak, Ar-Ge çalışmaları yapmak vb. diğer görevler 

yazılmıştır. Tabiî ki görev tanımında eksiklik vardır. Revizyon çalışmasında akademik 

eğitimine uygun teknik işlerin eklenmesi gerekmektedir. Biyologların teknik unvan alarak 

Sağlık Bakanlığının mevzuatlarında konumu belirlenmelidir. Her türlü laboratuarda tekniker 

harici teknik işlerin belirlenmesi gerekmektedir. Biyologların teknik kadroya geçmesi ile 

Sağlık sistemindeki görevi bitmeyecektir. Aksine akademik eğitimine uygun olarak teknik 

işlerin belirlenerek mevzuatlarda tekrar yer alması gerekir. Bu çalışmalar ile biyologların 

Sağlıktaki konumu daha da güçlenecektir. Daha fazla akademik eğitime göre mevzuatlarda 

yer alması sağlanacaktır.  Bu çalışmalarda meslekler arasındaki hiyerarşi gözetilmelidir. 

Biyologun ve teknikerin yapacağı işlerin belirgin şekilde ayrılması ile çözüme kavuşması 

gerekir. 

 Biyologlar,  Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kamu Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlükleri, 

Halk Sağlığı laboratuarı ve İlaç Ve Tıbbi Cihaz kurumunda çalışmaktadır.  Biyologların görev 

tanımı 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık 

Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve 

Görev Tanımlarına Dair yönetmeliğe göre düzenlenmiştir. Biyolog görev tanımına göre, Ar- 

Ge personeli olarak araştırmacı konumunda tanımlanarak biyoteknolojik çalışmalar, canlı 

organizmalar hakkında yeni ürünler, işlemler ve teknikler geliştirmek, deney ve testlerin 

tasarlanması ve yürütülmesi ile elde edilen verilerin analiz edilerek sonuçlarının 

yorumlanması ve raporlanmasında görev alarak teknik bir görev icra etmektedir. Bu şekildeki 

görev tanımı ile laboratuar teknikeri/teknisyeninden görev alanları konusunda kesin 

çizgilerle ayrılmıştır.  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgili birimleri ile Halk Sağlığı Kurumu klinik 

dışı laboratuarında çalışan biyologlar biyoloji bilimin gerekli kıldığı teknik bilgiler 

gerekliliğinde çalışmalar yapmaktadır.  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde çalışan 

biyologların teknik iş yaptığı aşikârdır. Klinik laboratuarlarda su analizinin yapılması, 

onaylanması raporlanması, Tıbbi Cihaz ve İlaç kurumunda biyoteknoloji konusundaki 

çalışmalar, hastanelerde arge çalışmaları ve yeni tekniklerin geliştirilmesi,  iş sağlığı ve 

güvenliği alanında teknik personel olarak tanımlanmak gibi vb birçok iş ve görev 

düşünüldüğünde biyologların Sağlık Bakanlığında teknik iş yaptığı ortaya çıkacaktır. 

YÖK’ün biyoloji, kimya ve biyomühendiler hakkında verdiği karardan sonra 

12.07.2017 tarihinde yine Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Çihaz Kurumunun 

20.03.2017 tarih ve 63232 sayılı yazısına istinaden söyle cevap verilmiştir.’’1219 sayılı 

yasanın ek 13.maddesinde sağlıkla ilgili mesleklerin görev tanımında biyokimya 

programının yer almadığı, Biyokimya programının sağlık bilimleri lisansiyeri unvanı 

alamayacağı, lisans tamamlama hakkı verilen lisans programlarından biyokimya ve kimya 



 

 

programlarından mezun olanların tıbbi laboratuar teknikeri unvanında çalışmaları durumunda 

sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine, bu kadro dışında sağlık hizmetleri sınıfında 

değerlendirilmemesine karar verilmiştir. Biyologlarda benzer şekilde 1219 sayılı yasanın ek 

13. Maddesinde sayılan meslekler arasında sayılmamıştır.  

Yine YÖK tarafından 16.12.2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 

04.06.2015 tarih ve 63330 sayılı yazısına istinaden ‘’Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin 

Kimya Bölümü ile mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği mezunu sözleşmeli çalışan 

personelin ‘’laboratuarda laborant) pozisyonuna atanmalarının uygun olmadığına karar 

verilmiştir. Görüldüğü üzere fen fakültesi kimya, biyoloji, biyokimya ve bu alanların 

mühendislik programlarının laboratuarlarda değişen mevzuatlara göre tekniker gibi çalışması 

ve istihdam edilmesi olanağı yoktur. Bu alanların sağlık sisteminde akademik eğitimlerine 

uygun tarzda sağlık sisteminin geliştirilmesi için uygun mevzuatlarla desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Biyoloji çağı yaşanırken biyoloji bilimini ve biyologları sağlık hizmetlerine 

sıkıştırmak doğru değildir. Biyoloji bilimi ile biyologlardan ülke olarak daha yarayışlı istifade 

edebilmek için biyologların özü olan teknik alana dönmesi gerekmektedir. 

YÖK’ün almış olduğu karar ile fen fakültesi biyokimya mezunları ve unvanları da 

Sağlık hizmetleri olarak değerlendirilmeyip teknik sınıfa aktarılmıştır. 

Yüksek Öğretim Kurulunca 16.04.1997 tarihinde alınan kararla Eğitim Fakültelerinin 

fizik, kimya biyoloji, matematik bölümlerinin teknik hizmetler sınıfında yer alması şartı ile 

fen bilimleri teknik bilimler lisansiyeri sayılarak 1 derece hakkından yararlanacağı da 

belirtilmiştir. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Erzurum Valiliğine gönderilen 

mesleki ve teknik eğitim yapan programlar konulu yazıda lisans programları arasında fen 

fakültesi biyoloji bölümü de sayılmıştır. Biyologlar sağlık meslek mensubu olmadığı ve sağlık 

meslek eğitimi alamadığı için teknik eğitim yapan program olarak değerlendirilecektir.  

Ülkemizdeki üniversitelerin fen fakültelerinin Astronomi ve uzay bilimleri, 

Biyokimya bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Kimya Bölümü, Matematik bölümü 

gibi diğer bütün bölümler teknik alan olup teknik unvanda çalışmaktadır. Sadece fen 

fakülteleri içinde bulunan biyoloji bilimi sağlık bilimleri lisansiyeri olarak sayılmıştır. Sağlık 

lisansiyeri olup sağlık meslek mensubu olunsa az bir şey anlaşılabilir bir durum olabilir. 

Lakin Sağlık Bakanlığınca aksine insan sağlığı ile ilgili alanların tamamından çıkartılmıştır. 

Bu durum geniş şekilde yukarıda açıklanmıştır. 

Fizikçi – Fizik Mühendisi, Kimyager – Kimya Mühendisi, Matematikçi- Matematik 

Mühendisi, Biyoloji Mühendisi Teknik Hizmetler Sınıfında iken biyologlar sağlık hizmetleri 

sınıfındadır. Biyoloji mühendisi ile biyolog aynı gıda işletmesinde teknik sorumluluk 

yapmaktadır. Biyoloji mühendisi temel biyoloji yasalarını kullanır ve teknik sınıftadır. 

Biyoloji mühendisi ile biyolog aynı gıda işletmesinde aynı yerde aynı işi teknik personel 

olarak yerine getirmesine rağmen biyologlar maalesef ki sağlık hizmetlerinde 

değerlendirilmektedir.  Bu tereddüt un giderilmesi gerekmektedir. Her iki unvan 6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda teknik personel olarak sayılırken biyologlar, kanunun 



 

 

aksine sağlık lisansiyeridir. Biyologlar için dezavantaj olan durumun düzeltilmesini talep 

ediyoruz. 

Devlet Personel Başkanlığı, YÖK, MEB ve ÖSYM’nin ortak çalışmaları ile KPSS 

atamalarındaki unvanlara başvurabilmek için nitelik kodlar belirlenmiştir. Teknik Hizmetler 

Sınıfında bulunan Kitap Patologu kadrosuna atanabilmek için fen fakültesi biyoloji, kimya, 

biyoloji-kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümleri mezunu olmak gerekmektedir. Fen 

fakültesi biyoloji bölümünün teknik kadroya atanması ile teknik bir alan olduğu ilgili 

kurumlar tarafından zaten kabul edilmiş olunmaktadır. Kültür ve Turizm bakanlığının 2013/2, 

2012/1 vb diğer alımlarındaki kitap patologu kadrolarına atanmak için biyoloji mezunu olma 

koşulu yer almaktadır. ÖSYM’nin yapmış olduğu yerleştirme işlemlerinden bu kadroya 

atanabilmek için gereken nitelik kodlar incelenirse kolayca fark edilecektir. 

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanununda biyologlar teknik personel olarak 

sayılmıştır. Hâlihazırda birçok sağlık tesisinde ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi 

teşebbüsleri ile özel sektörde teknik biyolog olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

biyologlar tarafından verilmektedir.  

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunun Tanımlar 

başlıklı 3.maddenin (s) bendinde  ‘’(Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) Teknik eleman: 

Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin 

iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını’’ ifade etmektedir. Biyologlar bu kanunun 

uygulanmasında kapsamında teknik personel olarak tanınmıştır. Oysaki biyologlar 657 Sayılı 

Devlet Memurları kanununa göre Sağlık Hizmetleri Sınıfında (SHS) bulunmaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurulunun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Fen veya Fen-Edebiyat 

Fakültesi Biyoloji programında görülen öğrenimin Sağlık Bilimleri Lisansiyeri 

kapsamında sayıldığı kararı vardır. Bu karar yukarıda açıklandığı gibi güncelliğini 

yitirmiştir. 

6331 Sayılı kanun ile bu kanuna dayalı çıkan alt mevzuatların uygulanmasında 

biyologlar teknik personel olarak geçmektedir. İsg uzmanı teknik biyologlar iş sağlığı 

alanında teknik iş yaparken mevzuatlarda sağlık hizmetleri sınıfı olarak gözükmektedir.  

Bu ikilik durumun kaldırılması gerekmektedir. 

Binlerce biyolog İş güvenliği sertifikası alarak sahada aktif çalışma yapmaktadır. Aynı 

fakülteden mezun olan fizikçi, matematikçi, kimyager unvanları ile aynı teknik işi yaparken 

sadece biyologlar sağlık sınıfı olarak gözükmektedir.  Biyologlar Sağlık Bakanlığı dâhil bütün 

bakanlıklarda teknik iş yaptıkları aşikârdır. 1980 yıllarında teknik hizmetler sınıfında olan 

biyologlar nedeni belli olmayan bir şekilde Sağlık Sınıfına aktarılmıştır. Biyologlar aleyhine 

istihdam noktasında dezavantaj olan bu durumun düzeltilmesi için biyologların teknik 

hizmetler sınıfına geçmesini talep ediyoruz. 

Biyologlar Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre 

Şehircilik Bakanlığı, Belediye Başkanlıkları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi onlarca kamu 



 

 

kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışmaktadır. Biyologlar aldıkları 

akademik eğitimlere göre tamamen teknik bir iş yapmaktadır. Birçok kurumda günlerce arazi 

çalışmalarına katılmaktadır. Biyolog çalışan kurumlardan biyologların çalışma alanlarına esas 

mevzuatlar ve yapılan iş ve görev tanımları hakkında görüş talep edilmesi halinde sağlık işi 

yapmadığımız ortaya çıkacaktır.  

Sosyoloji mezunları olan sosyologlar, resim bölümü mezunları ve diğer teknik sınıfa 

geçen diğer meslekler hakkında verilen teknik bölüm ve unvan kararları sonucu bu meslekler 

mevzuatlara işlenmiştir.  Fen fakültesi Biyoteknoloji ve moleküler biyoloji, biyoloji bölümleri 

maalesef ki sağlık hizmetlerinde değerlendirilerek bu bölüm mezunlarının görev tanımlarının 

ve is sahalarının daralması, istihdam oranının düşmesi ve çeşitli mevzuatlarda teknik personel 

olarak yer almamasına neden olmaktadır. Biyoteknolojik çalışmalar yapma görevi olan bu 

meslek teknik kadroda değerlendirilmemiştir. 

Biyologların özü teknik sınıf olduğu için toplu sözleşmelerde mali ve özlük hakları 

için hep emsali teknik personel referans alınmaktadır. Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin 

Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2018 ve 2019 yıllarını 

Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Hükümleri'nin "Biyologlara ek özel hizmet tazminatı 

başlıklı" 48 inci maddesinde "2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin karara ekli (ll) 

sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırasında Kimyagerler için 

öngörülen ek özel hizmet tazminatından, Biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan 

sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki 

değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara da aynı esas ve usuller çerçevesinde 

yararlandırılır." denilmektedir. 

2018 ve 2019 yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerine göre, Devlet 

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) 

Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet 

tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte 

açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanların da aynı 

esas ve usuller çerçevesinde yararlanabileceği belirtilmektedir. Bu şekilde zaten biyologların 

teknik iş yaptığı apaçık ortaya çıkmaktadır.Bu şekilde Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından teknik bir unvan olduğu kabul edilmiş 

olmaktadır. 

Biyologlar 1985 dönemine kadar zam ve tazminat kararnameleri ile kadroları teknik 

hizmetler sınıfında bulunmaktadır. 9 Ağustos 1978, 9 Temmuz1981ile 28 Şubat 1982 tarihli 

resmi gazete belgelerinde biyologların kadrosu ve mali ve özlük hakları teknik hizmetler 

sınıfına göre belirlenmiştir. Fen fakültesinin amacı, niteliği ve akademik eğitim içeriği nedeni 

ile teknik bir eğitimdir.  O dönemlerde başta TUS olmak üzere, tıbbi laboratuar gibi vb birçok 

alanda tekniker gibi çalışma olanağının mevcut olması gibi çeşitli nedenlerle kadro 

kararnamesi ile Sağlık hizmetleri sınıfına aktarılmıştır. Lakin yüksek öğretimin nitelik, nicelik 

ve eğitim programlarının sayısının fevkalade çeşitlenmesi nedeniyle ve biyologların Sağlık 

temel kanunlarında 40 yıldır yer alamadığı gerçeği karşısında sağlık hizmetlerinde kalmasının 

gerekçesi kalmamıştır. Biyologların Teknik sınıfta olması Sağlık Bakanlığı tarafından 



 

 

istihdamına engel değildir. Aksine teknik sınıf sonrası akademik eğitimlerine uygun daha çok 

çalışma fırsatı yakalayacaktır. Biyologların istihdam oranını azaltan, çalışma alanlarını 

daraltan, Sağlık Sınıfı olunduğu gerekçesi ile binlerce çalışma alanının önemsenmediği 

gerçeği, birçok mevzuata sağlık sınıfı nedeniyle yer alamadığımız nedenleri ve çok fazla 

biyolog adayının mezun olması nedeni ile biyologlar çok zorluklar yaşamaktadır. 

Bu nedenle değişen mevzuatlar dikkate alındığında ilgili kurumlarca biyologların 

Teknik/Sağlık Lisansiyeri oldukları konusunda tekrar karar verme nedeni hâsıl 

olmuştur. 

Birçok kurumda günlerce arazi çalışmalarına katılan meslektaşlarımız vardır. Biyolog 

çalışan kurumlardan biyologların çalışma alanlarına esas mevzuatlar ve yapılan iş ve görev 

tanımları hakkında görüş talep edilmesi halinde sağlık işi yapmadığımız ortaya çıkacaktır.  

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü, biyologlar saha çalışması yapmakta, veri 

toplamakta, istatistikî yöntemleri kullanarak analiz ve yorum yapmakta, bilimsel çalışma 

yöntemlerini kullanarak yeni teknikler gelişmektedir. Biyolog mesleğinin alanı, konusu 

yöntem ve teknik göz önünde bulundurulduğunda teknik hizmetler sınıfında yer alması 

gerekmektedir. Bilimsel ölçülerde, teknik açıdan konunun uzmanları tarafından biyolog 

akademik eğitim içeriği ve biyolog çalışma alanları ve çalışılan kurumlar ile biyologların 

çalışmasına esas mevzuatların incelenerek tereddütlerin giderilmesini istiyoruz. 

Kurumunuzca; bilimsel ölçülerde, teknik açıdan konunun uzmanları tarafından 

biyolog akademik eğitim içeriği ve biyolog çalışma alanları ve çalışılan kurumlar ile 

biyologların çalışmasına esas mevzuatların incelenerek Biyologların Teknik hizmetler 

sınıfında olmasının uygun görülmesi, biyologların teknik kadro olarak belirlenmesi 

teknik unvan olduğu konusunda karar alınması ve biyoloji eğitiminin fen bilimleri 

teknik bilimler lisansiyeri olduğu hakkında görüş verilmesini talep ediyoruz. 

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

          

     

                                                                                                            Ali BAL 

                                                                                                       Genel Başkan 

 

 


