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1. BİYOLOG MESLEK TANIMI 

 

Biyolog: Üniversitelerin lisans eğitimi veren fen/fen-edebiyat fakültelerinin 

biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden mezun olan; tüm 

canlıların, birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimlerini, bilimsel yöntemlerle 

inceleyen, bu yöntemler sonucunda elde ettiği verileri sağlık, çevre, tarım, 

orman, gıda, endüstri, turizm, denizcilik, biyoteknoloji, kriminoloji, 

nanoteknoloji, eğitim, doğal kaynak yönetimi, ekolojik planlama, ekolojik 

ekonomi vb. alanlarda uygulayan ve uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz 

eden, üreten ve kontrol eden, denetleyen, bu sonuçları rapor haline getiren, bu 

ve benzeri konu başlıklarında görevi kapsamında doğrudan politika oluşturan 

ve/veya oluşturulması için gerekli bilimsel altlıkları sağlayan meslek 

mensubudur.  (Kaynak; TBB Kanun Taslağı-2012) 

 

2. BİYOLOGLARIN ÇALIŞTIĞI ALANLARDAN BAZI BAŞLIKLAR 

 

– İlaç Üretimi Yapan Fabrikalar 

– İlaç Tanıtımını ve Satışı Yapan Firmalar 

– Gıda ve Yem İşletmeleri 

– Kozmetik Üretimi Yapan Fabrikalar 

– Okullar 

– İlkyardım Eğitim Merkezleri 

– Hijyen Eğitmeni Veren Kurslar 

– Yangın Eğitimi Veren Kurslar 

– Yüksekte Çalışma Eğitimi Veren Kurslar 

– İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Eğitimi Veren Kurslar 

– Gıda Kontrol Laboratuvarları 

– Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 

– Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 
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– Çevre Referans Laboratuvarı 

– İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları 

– Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları 

– Yüzme Havuzu Suyunun Analiz Laboratuvarları 

– Toprak Analiz Laboratuvarları 

– Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarları 

– Bitki Sağlığı Laboratuvarları 

– Kriminoloji Laboratuvarları 

– Halk Sağlığı Laboratuvarları 

– Bilimsel Araştırma Merkezleri  

– Araştırma Enstitüleri 

– Üniversiteler 

– Hastane Laboratuvarları 

– Doku Tipleme Laboratuvarları 

– Mikrobiyoloji Laboratuvarları 

– Biyokimya Laboratuvarları 

– Çocuk Hematoloji FlowSitometri Laboratuvarları 

– Kan Hizmet Birimleri 

– Kan Merkezleri 

– Transfüzyon Merkezleri 

– Kan Bağışı Merkezleri 

– Tüp Bebek Merkezleri 

– Terapötik Aferez Merkezleri 

– Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri 

– Kök Hücre Nakil Merkezleri 

– İnsan Doku ve Hücrelerinin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım 

Faaliyetlerini Yürüten Merkezler 

– Total Parenteral Nutrisyon - Home Parenteral Nutrisyon - Kemoterapi İlaç 

Hazırlama Merkezleri 
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– Kordon Kanı Bankaları 

– Perfüzyonist 

– Aplikasyon Uzmanlığı  

– IT Uygulama Destek Uzmanlığı 

– ÇED Raporu ve PTD Hazırlayan Firmalar 

– Çevre Danışmanlık Hizmeti Veren Firmalar 

– Çevre Görevlisi 

– İş Güvenliği Uzmanlığı 

– Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 

– LPG Otogaz İstasyonları 

– Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı 

– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 

– Koruma Amaçlı İmar Planı Yapan Firmalar 

– Yetkili Sınıflandırıcı Olarak Kurulan ve İşletilen Laboratuvarlar 

– Tıbbi Cihazların Satış ve Servis Şirketleri 

– Rüzgar Enerji Santralleri 

– Biyoteknoloji 

– Biyosidal Ürün Uygulamaları Yapan Firmalar 

– Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimini ve 

İthalatını Yapan Firmalar 

– Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimini ve İthalatını 

Yapan Firmalar 

– Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin 

Üretimini ve İthalatını Yapan Firmalar 

– Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimini ve İthalatını Yapan Firmalar 

– Peloid Üretim Tesisleri 

– Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezleri 

– Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatını 

Yapan Firmalar 
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– Su Ürünleri Yetiştirilen Tesisler 

– Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve 

Korunması İçin Araştırma Yapılan Merkezler 

– Toprakta Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve Temizleme Çalışmalarını 

Yapacak Olan Firmalar 

– Biyosidal Ürün veya Aktif Maddeler Üreten İşletmeler 

– Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünlerin Üretim Yerleri 

– Doğal Mineralli Su Tesisleri 

– İçme Suyu Tesisleri 

– Doku Kültürü İle Tohumluk Üreticisi İşyeri Açabilme 

– Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin 

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve 

Kuruluşlar 

– Akustik Rapor - Gürültü Haritası - Eylem Planı Hazırlayan, Çevresel 

Gürültü Konusunda Değerlendirme ve Arka Plan Gürültü Seviyesinin 

Ölçümünü Yapan Firmalar 

– İhracat Yapan Firmalar 

– Kaplıcalar 

– Örnek Avlaklar 

– Hayvanat Bahçeleri 

– Yüzme Havuzları 

– Atıksu Arıtma Tesisleri 

– Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

3. BİYOLOGLARIN KAMUDA ÇALIŞTIĞI KURUM VE KURULUŞLAR 

 

1) T.C. Adalet Bakanlığı  

 

• Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlükleri) 
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2) T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

• Türk Patent Enstitüsü (TPE) 

• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)  

• Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)  

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  

 

3) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

 

4) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi 

İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Çevre 

Referans Laboratuvarı) 

 

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

 

5) T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Denetim 

Hizmetleri Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri) 

 

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

• Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlükleri) 

• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

• Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı  

 

6) T.C. İçişleri Bakanlığı 

 

• Emniyet Genel Müdürlüğü (Kriminal Daire Başkanlığı) 

• Jandarma Genel Komutanlığı  
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7) T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü - Araştırma Enstitüleri, Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği 

Müdürlüğü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvar Müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri)  

 

• Et ve Süt Kurumu (ESK)  

• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)  

 

8) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  

 

9) T.C. Ekonomi Bakanlığı 

 

10) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

 

•  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) 

 

11) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  

 

• Karayolları Genel Müdürlüğü 

 

12) T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

 

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)  

• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

 

13) T.C. Milli Savunma Bakanlığı  
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14) T.C.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

 

• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)  

• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) 

• Türkiye Kömür  İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) 

 

15) T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

16) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

17) T.C. Maliye Bakanlığı 

 

18) Üniversiteler 

 

19) Büyükşehir Belediyeleri (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri 

Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi 

Şube Müdürlüğü) 

 

20) İlçe Belediyeleri (Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) 

 

21) T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 

 

22) T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 

 

23) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

 

24) İller Bankası 
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4. BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI VE İLGİLİ MEVZUATLAR 

 

1) 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı (4.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 

(Ekonomi Bakanlığından) “İHRACATTA TİCARİ KALİTE 

DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA 

FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” gereğince 

özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda laboratuvar elemanı ve sorumlu 

denetçi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere 

uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde 

yapılan denetimini ifade eder. 

 

Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik 

düzenlemelere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği, üretim 

dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, 

taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, 

firmanın teknik altyapısı, büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, 

saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları, 

önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, 

geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, 

yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve 

firma tarafından beyan edilen bilgiler ve ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek 

diğer tüm bilgiler dikkate alınarak fiili denetime tâbi tutulması gereken 

ürünlerin belirlenmesi işlemini ifade eder. 

 

Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya 

işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel 

kişiler ile bunların temsilcilerini ifade eder. 
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Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve 

kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün özelliğine göre 

gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya 

biyoloğu) ifade eder.   

 

Sorumlu denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve 

bu Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak sorumlu denetçi olmaya 

hak kazanan kişileri ifade eder. 

 

Sorumlu denetçi adayları, Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitime 

katıldıktan sonra, eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı 

olanlar sorumlu denetçi olarak yetkilendirilir. 

 

2) 29.07. 2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ” gereğince İlkyardım 

eğitmeni sertifikasını alarak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların 

ilkyardım eğitim merkezlerinde mesul müdür, ilkyardım eğitmeni veya 

ilkyardım eğitimci eğitmeni olarak çalışabilirsiniz. Ayrıca özel güvenlik ve 

sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda 

ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler 

tarafından verilmesi zorunludur.  

 

Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en 

az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi ifade eder.  

 

İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım 

eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık 
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meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları 

sınıfına giren kişiyi ifade eder.  

 

İlkyardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim 

görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici 

eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi ifade eder. 

 

İlkyardım eğitmeni sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki 

belgesi verilmiş özel eğitim kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir. Eğitim 

sonunda, eğitim verilen yerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli gözetiminde 

yapılan sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanırlar. 

 

3) 03.07.2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu) “BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM 

FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektörde ürün 

tanıtım temsilcisi olarak çalışabilirsiniz. 

 

Beşeri tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek veya önlemek, bir teşhis yapmak veya 

bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, 

insana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde/maddeler 

kombinasyonunu ifade eder.  

 

Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun 

olanlara diplomalarını ibraz etmeleri halinde veya en az yüksekokul mezunu 

olup Kurum tarafından belirlenen müfredata göre yapılan eğitim sonrası Kurum 

tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından 

yeterlilik belgesi düzenlenir. Ürün tanıtım temsilcileri, yeterlilik belgelerinin 

olması kaydıyla firmalarda ürün tanıtım temsilcisi unvanı ile çalışabilirler. 
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4) 25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE 

KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektörde 

sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Sorumlu müdür için mühendislik, teknoloji ve fen fakültelerinden mezun 

ve cihazların bakımı, onarımı ve kalibrasyonu alanında en az üç yıl deneyim 

sahibi olma şartı aranır. Sorumlu müdür olarak çalışacak kişilerin alacağı 

eğitimler, Kurum tarafından yaptırılır. Bu eğitimleri tamamlayanlara, eğitim 

veren merkez tarafından belge düzenlenir. 

 

5) 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Türkiye 

Kamu Hastaneleri Kurumundan) “TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ 

KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye 

Kamu Hastaneleri Kurumunda denetçi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Denetçi: Sağlık başdenetçisini, sağlık denetçisini ve sağlık denetçi yardımcısını 

ifade eder. 

 

Denetçiliğe, denetçi yardımcısı olarak girilir. Denetçi yardımcılığı giriş 

sınavına katılabilmek için, Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre; a) 

İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme 

fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi 

ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından, b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık 

bilimleri ve mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, 

kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından 

mezun olmak gerekir. Diğer başvuru şartlarını öğrenebilmek için ilgili 

yönetmeliği inceleyiniz. 
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6) 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ” gereğince atık taşıma faaliyetinde bulunan özel sektöre ait 

firmalarda çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az bir çevre görevlisi 

istihdam etmesi/çevre danışmanlık firmasından hizmet alması zorunludur. Bu 

çevre görevlisi belgesine sahip personelin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 

Taşınması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda tehlikeli madde güvenlik 

danışmanı belgesine de sahip olması gerekir. 

 

Çevre görevlisi: 21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları 

Hakkında Yönetmelikte tanımlanan görevliyi ifade eder. 

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı: 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında 

Yönetmelikte tanımlanan danışmanı ifade eder. 

 

7) 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumundan) “TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DENETİM 

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumunda denetçi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Denetçi: Sağlık başdenetçisini, sağlık denetçisini, sağlık denetçi yardımcısını 

ifade eder.  

 

Denetçiliğe, denetçi yardımcısı olarak girilir. Denetçi yardımcılığı giriş 

sınavına katılabilmek için, Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre; a) 
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İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme 

fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi 

ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından, b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık 

bilimleri ve mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, 

kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından 

mezun olmak gerekir. Diğer başvuru şartlarını öğrenebilmek için ilgili 

yönetmeliği inceleyiniz. 
 

8) 22.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumundan) “HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI VE 

YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince halk sağlığı 

laboratuvarlarında laboratuvar sorumlusu, laboratuvar birim sorumlusu, 

laboratuvar teknik personeli ve kalite yönetim temsilcisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Halk sağlığı laboratuvar sorumlusu, tercihen 26.04.2014 tarihli ve 28983 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliğine göre klinik mikrobiyoloji, klinik biyokimya, enfeksiyon 

hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı veya tabip, veteriner hekim, kimya 

mühendisi, biyoteknoloji ve genetik mühendisi, gıda mühendisi, ziraat 

fakültesinin gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi, çevre mühendisi, kimyager 

ve biyologlardan tercihen laboratuvar çalışma alanında doktora/yüksek lisans 

eğitimi almış olanlar veya bu unvanlı personelden en az iki yıl laboratuvarda 

çalışmış olanlar arasından görevlendirilir. 

 

Klinik dışı mikrobiyoloji laboratuvarı birim sorumlusu olarak, tercihen 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre tıbbi 

mikrobiyoloji veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak 
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üzere tabip, veteriner hekim, biyoteknoloji ve genetik mühendisi,  gıda 

mühendisi, ziraat fakültesinin gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi ve biyolog 

görevlendirilir. Bu personelden mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve üzeri 

akademik kariyer yapmış personel tercih edilir. 

 

Laboratuvarda, tercihen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliğine göre mikrobiyoloji veya enfeksiyon hastalıkları ve tıbbi/klinik 

mikrobiyoloji uzmanı olmak üzere, tabip, veteriner hekim, kimya mühendisi, 

biyoteknoloji ve genetik mühendisi, gıda mühendisi, ziraat fakültesinin gıda 

bölümü mezunu ziraat mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog ve tıbbi 

biyolog gibi en az lisans mezunu yeterli sayıda personel bulundurulur. 

 

Laboratuvar sorumlusunun teklifi ile Müdürlük tarafından teknik veya 

sağlık hizmetleri sınıfından en az lisans mezunu ve kalite ile ilgili eğitimleri 

almış personel, kalite yönetim temsilcisi olarak görevlendirilir. 

 

9) 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA 

İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” 

gereğince yeterlilik belgesini alarak özel sektöre ait kimyasal madde ve 

müstahzarları üreten ve ithal eden firmalarda güvenlik bilgi formu 

hazırlayıcısı olarak çalışabilirsiniz. 

 

Güvenlik bilgi formu: İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve 

karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve 

karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde 

zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeyi ifade 

eder. 
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Yeterlilik belgesi alabilmek için bu yönetmeliğe göre akredite olmuş 

kuruluşlara (TSE, Sakarya Üniversitesi vb.) sınav için başvurulması 

gerekmektedir. Yeterlilik sınavı soruları; çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere 

iki bölümden oluşur. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav 

sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar güvenlik bilgi formu 

hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.  

 

10) 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER 

ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK 

DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI 

HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN ASGARİ 

ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ” gereğince risk değerlendirmesi ve acil 

müdahale planlarını hazırlayacak özel sektöre ait kurum/kuruluşlarda biyolog 

olarak çalışabilirsiniz.  

 

Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili 

olarak en az üç yıl tecrübeye sahip biyoloji bölümünden lisans ve/veya 

lisansüstü derecesine sahip bir personeli bünyesinde bulundurmalıdır. 

 

11) 30.09.2014 tarih ve 29135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE 

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların 

merkezlerinde ÜYTE laboratuvarı sorumlusu ve biyolog olarak 

çalışabilirsiniz.  

 

Merkez: Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine ait müstakil üremeye yardımcı 

tedavi merkezleri ile üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık 
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uygulama ve araştırma merkezleri ve hastaneler, tıp merkezleri ve özel 

hastaneler bünyesinde faaliyet gösteren ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri 

uygulanan merkezleri ifade eder. 

 

ÜYTE laboratuvarı sorumlusu: Lisansüstü eğitim görerek yüksek lisans tezini 

üreme tıbbı, infertilite ve yardımla üreme teknikleri alanında yapmış ve üremeye 

yardımcı tedavi konusunda Bakanlıkça onaylı sertifika sahibi olan kişidir.  

 

Sertifika alabilmek için ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim 

Programına katılmak ve yapılan sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olmak 

gerekmektedir. 

 

12) 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK 

HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE 

GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK” gereğince sağlık meslek 

mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve 

görev tanımları yapılmıştır.  

 

Yönetmelikte biyologların iş ve görev tanımları şu şekilde yapılmıştır: a) Sağlık 

kurum ve kuruluşlarında hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, 

biyokimya, bakteriyoloji, parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, 

patoloji, histoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma, 

biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite 

laboratuarları gibi alanlarda görev alır. b) Canlı organizmalar hakkında bilgiyi 

artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, yeni ürünler, işlemler ve teknikler 

geliştirmek amacıyla yapılan bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme 

çalışmalarında görev alır. c) Biyoteknolojik araştırma-geliştirme 

çalışmalarında görev alır. ç) Bilimsel araştırmalarda; problemin tanımlanması, 
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amacın belirlenmesi, hipotezin geliştirilmesi, deney ve testlerin tasarlanması ve 

yürütülmesi ile elde edilen verilerin analiz edilerek sonuçlarının yorumlanması, 

bu doğrultuda tıbbi alanda uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve 

raporlanmasında görev alır. 

 

13) 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından) “TEHLİKELİ MADDE 

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ” gereğince tehlikeli 

maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan özel 

sektöre ait işletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak 

çalışabilirsiniz.  

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından tehlikeli 

madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi 

ifade eder. 

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesini almak için; lisans mezunu 

olmak, ilgili bakanlık tarafından yetki verilmiş eğitim kurumlarından eğitim 

almak ve sınavda başarılı olmak gerekmektedir. 

 

14) 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE 

TANITIM YÖNETMELİĞİ” gereğince piyasaya arz edilen tıbbi cihazların 

satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunan özel sektöre ait firmalarda 

sorumlu müdür, satış-tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı olarak 

çalışabilirsiniz. 

 

  Sorumlu müdürün en az lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim 

veren yüksekokullardan mezun veya bu konuda yurt dışındaki bir eğitim ve 
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öğretim kurumundan mezun olup diplomalarının denkliği yetkili mercilerce 

kabul edilmiş olması gerekir.  

 

Satış ve tanıtım elemanının en az ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve 

öğretim veren yüksekokullardan mezun veya bu konuda yurt dışındaki bir eğitim 

ve öğretim kurumundan mezun olup diplomalarının denkliği yetkili mercilerce 

kabul edilmiş olması gerekir.  

 

Klinik destek elemanının, en az ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve 

öğretim veren yüksekokulların ek-4’te belirtilen alanlarından (örneğin biyoloji) 

mezun veya bu konuda yurt dışındaki bir eğitim ve öğretim kurumundan mezun 

olup diplomalarının denkliği yetkili mercilerce kabul edilmiş olması gerekir. 

 

Satış merkezinde sorumlu müdür, klinik destek elemanı, satış ve tanıtım 

elemanı olarak çalışacak kişilerin Kurum veya Kurumca yetkilendirilecek kişiler 

tarafından düzenlenecek eğitim programına katılmaları zorunludur. Bu eğitime 

katılan ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olan kişilere Kurum tarafından 

eğitimini aldığı alanla ilgili belge düzenlenir. 

 

15) 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “İNSAN DOKU VE HÜCRE 

ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE BU ÜRÜNLERİN ÜRETİM, 

İTHALAT, İHRACAT, DEPOLAMA VE DAĞITIM FAALİYETLERİNİ 

YÜRÜTEN MERKEZLER HAKKINDA TEBLİĞ” gereğince özel veya 

kamuya ait kurum ve kuruluşların merkezlerinde merkez sorumlusu, kalite 

yönetim birimi sorumlusu, kalite kontrol birimi sorumlusu ve doku-işleme 

birimi sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.  
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Merkez: İnsan doku ve hücrelerinin üretim veya bankacılığının yapıldığı, bu 

Tebliğ kapsamında faaliyet izni verilecek olan üretim, ithalat-ihracat ve 

depolama-dağıtım merkezlerini ifade eder. 

 

Merkez sorumlusu: Merkezlerde, yürütülecek faaliyetin niteliğine göre diğer 

nitelikleri Bakanlıkça belirlenmek ve en az iki yılı merkezin faaliyet yürüteceği 

alanda olmak üzere toplam beş yıllık sektör tecrübesine sahip olan; tıp fakültesi 

mezunları ile üniversitelerin eczacılık ve biyolojik bilimler alanlarında eğitim 

veren bölümlerinden mezun olanlardan merkezin faaliyeti ile ilgili alanda 

doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olanlar merkezde tam gün çalışmak 

kaydıyla merkez sorumlusu olarak atanır.  

 

Kalite yönetim birimi sorumlusu: Merkezde tam gün esasına göre çalışan, bu 

konuda deneyime sahip olduğunu belgelendirebilen, yüksekokul veya fakülte 

mezunu merkezin kalite yönetiminin uygulanmasından sorumlu kişidir.  

 

Kalite kontrol birimi sorumlusu: Merkezde tam gün esasına göre çalışan, 

hücresel ürün üretimi konusunda deneyime sahip olduğunu belgelendirebilen, 

yüksekokul veya fakülte mezunu doku ve hücrelerin temininde, kullanımında, 

tüm üretim sürecinde, satış ve dağıtımında ürünlerin uygun kalitede olduğuna 

dair karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme, 

dokümantasyonundan sorumlu kişidir.  

 

Doku-hücre işleme birimi sorumlusu: Merkezde tam gün esasına göre çalışan, 

en az bir yıllık hücre/doku işleme deneyimine sahip olduğunu belgelendirebilen, 

sağlık veya biyolojik bilimler alanlarından birinden mezun olmuş, ön kalite 

kontrol testlerinden geçmiş ham ürünün işlenmesi ve üretilmesi, korunmasından 

sorumlu kişidir. 
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16) 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ 

LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ” gereğince çevre 

mevzuatı kapsamında ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait 

kurum ve kuruluş laboratuvarlarında laboratuvar sorumlusu, kalite 

yöneticisi/kalite yöneticisi temsilcisi ve ölçüm ve analiz yapacak personel 

olarak çalışabilirsiniz.  

 

Laboratuvar sorumlusunun, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, 

veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden mezun olması ve en az 3 yıl 

laboratuvar tecrübesi veya tez konusu laboratuvar çalışması olan en az yüksek 

lisans derecesi gereklidir. 

 

Kalite yöneticisi/kalite yöneticisi temsilcisinin en az 4 yıllık üniversite 

mezunu olması gereklidir.  

 

Laboratuvarda ölçüm ve analiz yapacak personelin, üniversitelerin 

mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksek 

okullarının meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, 

makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden mezun 

olması zorunludur. 

 

17) 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM 

BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çevre 

görevlisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

22 
 



Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 listesinde (çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet ve 

tesisler) yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre 

danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.  

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-2 listesinde (çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler) yer 

alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre 

danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim 

birimi kurmak zorundadır. 

 

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların 

iştirakleri Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler çevre yönetim birimlerini 

kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak, Ek-

2 listesinde yer alan işletmeler ise bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek 

veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre 

yönetim birimi kurmak zorundadır.  

 

Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi 

ve serbest bölge yönetimleri; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya 

çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre 

yönetimi hizmeti almak zorundadır. 

 

Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) ve 

üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları, en az bir çevre görevlisi 

çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık 

firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.  
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Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-2 listelerinde yer alan ve mevsimlik veya dönemsel çalışan 

işletmeler, çalışma sürelerini çevre ve şehircilik il müdürlüğüne onaylatmaları 

durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde, bir çevre görevlisini 

istihdam etmek veya çevre yönetim birimini kurmak veya çevre danışmanlık 

firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.  

 

Çevre görevlisi olacaklarda aranan nitelikler: a) En az 4 (dört) yıllık 

üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre 

mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre 

mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak. b) En 

az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-

edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden 

veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre 

mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel 

çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı 

olmak. c) En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlığın merkez ve 

taşra teşkilatlarının ilgili birimlerinde çalışmış olmak. 

 

Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden 

olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 

düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata 

uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını 

değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevliyi ifade 

eder. 

 

Çevre yönetim birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe 

konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata 

uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını 
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değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen birimi ifade eder. 

Çevre yönetimi biriminde en az 2 (iki) çevre görevlisinin sürekli istihdam 

edilmesi ve bunlardan birinin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre 

mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış çevre görevlisi 

olması, diğerinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) 

yıllık mesleki tecrübeye sahip bir çevre görevlisi olması zorunludur. 

 

Çevre danışmanlık firmasında en az üç çevre görevlisinin sürekli istihdam 

edilmesi ve bunlardan; a) En az 2/3’ünün çevre mühendisliği bölümünden 

mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim 

almış veya Bakanlığın ilgili biriminde çalışmış çevre görevlisi olması, b) Birinin 

kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az üç yıllık mesleki tecrübeye 

sahip veya Bakanlığın ilgili biriminde çalışmış çevre görevlisi olması, c) Birinin 

kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıllık mesleki tecrübeye 

sahip veya Bakanlığın ilgili biriminde çalışmış çevre görevlisi olması 

zorunludur. 

 

Çevre görevlisi belgesini almak için temel çevre bilimleri ve çevre 

mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel 

çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında ÖSYM tarafından yapılan sınavda 

başarılı olmak gerekir 

 

18) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığından) “HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI 

KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ 

VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” gereğince 

özel sektöre ait firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  
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Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler: Yüzme havuzu 

suyunun dezenfeksiyonu haricinde, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, 

parlatıcı, berraklaştırıcı, kireç önleyici ve iyon tutucu amacıyla kullanılan bütün 

müstahzar ve maddeleri ifade eder. 

 

Mesul müdür olarak üretim yerinde kimya mühendisi, kimyager, eczacı 

veya biyolog görevlendirilir. 

 

19) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığından) “KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK 

ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE 

DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel 

sektöre ait firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Ürün: Endüstriyel alanda, işyerlerinde, konutlarda, banyo, lavabo, mutfak ve 

benzeri alanlarda yüzeylerde birikmiş kir, yağ, kireç ve/veya pasın giderilmesi 

ya da lavabo giderlerinin açılması amacı ile içeriğinde kuvvetli asit veya baz 

içeren kireç, yağ çözücü, lavabo açıcı, tuz ruhu ve benzeri müstahzarları ifade 

eder. 

 

Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans eğitimi almış 

olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. 

 

20) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığından) “TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, 

ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA 

GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” 

gereğince özel sektöre ait firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  
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Üretim yerinde eczacı, kimya mühendisi, kimyager veya biyolog mesul 

müdür olarak görevlendirilir. 

 

21) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığından) “HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN 

ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE 

BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel sektöre ait 

firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Hava aromatize edici ürünler: Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik 

veya materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünleri ifade eder. 

 

Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans eğitimi almış 

olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. 

 

22) 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ 

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ” gereğince Sağlık Bakanlığında sağlık 

denetçisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Denetçi: Bakanlık sağlık başdenetçisi, sağlık denetçi ve sağlık denetçi 

yardımcısını ifade eder. 

 

Bakanlık denetçiliğine, denetçi yardımcısı olarak girilir. Denetçi 

yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, Bakanlığın kadro ve ihtiyaç 

durumuna göre; a) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve 

işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş 

yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından, b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık, 

sağlık bilimleri ve mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, 
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kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından 

mezun olmak gerekir. Diğer başvuru şartlarını öğrenebilmek için ilgili 

yönetmeliği inceleyiniz. 

 

23) 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından) “İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ 

YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince iş 

sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel 

maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya 

ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarında kalite yöneticisi  ve laboratuvar 

yöneticisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların 

sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, 

aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) 

ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin 

yapılmasını ifade eder. 

 

Kalite yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, 

Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat 

Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

öğretim kurumlarından mezun olmuş ve laboratuvar yönetim sistemi 

kurulmasından, uygulanmasından, iyileştirilmesinden, tespit edilen eksik ve/veya 

uygunsuzlukların yönetime bildiriminden sorumlu kişiyi ifade eder.  
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Laboratuvar yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, 

Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat 

Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

öğretim kurumlarından mezun olmuş, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz 

sonuçlarından ve laboratuvarın yönetiminden sorumlu kişiyi ifade eder. 

 

24) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumundan) “AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL 

ÜRÜNLER TEBLİĞİ” gereğince özel sektöre ait üretim yerlerinde mesul 

müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Aktif madde: Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı etki gösteren 

virüsler ve funguslar da dahil olmak üzere bir madde veya mikroorganizmayı 

ifade eder. 

 

Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde 

satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma 

üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, 

zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları ifade eder. 

 

Üretim yerlerinde mesul müdür olarak kimyager, biyolog, eczacı ve 

veteriner ile kimya, ziraat, çevre veya makine mühendisi unvanına sahip kişiler 

görevlendirilir. 

 

25) 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) 

“HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Hayat Boyu Öğrenme 
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Müdürlüğü ile protokol imzalayan özel eğitim kurumlarında hijyen eğitimi 

verebilirsiniz.  

 

Eğitimciler: 1. Tıp Fakültesi, 2. Hemşirelik Yüksek Okulu, 3. Sağlık Yüksek 

Okulu, 4. Sağlık Eğitim Fakültesi, 5. Sağlık Bilimleri Fakültesi, 6. Tıbbi 

Laboratuvar alanında eğitim almış olan Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen 

Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesinin Biyoloji Bölümlerinden mezun olanlar. 

 

26) 30.05.2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ 

KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda sağlık denetçisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Sağlık Denetçisi: Kurumda görev yapan sağlık başdenetçisi, sağlık denetçisi ve 

sağlık denetçi yardımcısını ifade eder. 

 

Sağlık denetçiliğine, sağlık denetçi yardımcısı olarak girilir. Sağlık denetçi 

yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, Kurumun ihtiyacına göre tespit 

edilen en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği, 

eczacılık fakülteleri, mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin 

biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının 

birinden mezun olmak gerekir. Diğer başvuru şartlarını öğrenebilmek için ilgili 

yönetmeliği inceleyiniz. 

 

27) 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Milli 

Eğitim Bakanlığından) “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU 
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TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ” gereğince  özel motorlu 

taşıt sürücüleri kurslarında çalışabilirsiniz.  

 

Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak 

üzere İlkyardım dersi için, İlkyardım Yönetmeliği kapsamında alınmış 

“İlkyardım eğitmeni sertifikası” sahibi olma şartı aranır. 

 

28) 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ 

KURUMU ÜRÜN DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda denetmen olarak çalışabilirsiniz. 

 

Denetmen: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren 

ürünlerin denetimi ile görevlendirilen ürün denetmeni ve ürün denetmen 

yardımcısını ifade eder. 

 

Denetmenliğe, denetmen yardımcısı olarak yarışma sınavıyla girilir. 

Denetmen yardımcılarından yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak 

atanırlar. Denetmen yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için, en az dört 

yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve 

idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri 

ile Kurumun hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu 

ile belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarının birinden mezun olmak gerekir. Diğer başvuru şartlarını 

öğrenebilmek için ilgili yönetmeliği inceleyiniz. 

 

29) 27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN 
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İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre 

ait imalat yerlerinde ürün sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.  
 

Beşeri tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir 

teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya 

değiştirmek üzere insana uygulanabilen Kurumca ruhsatlandırılmış her türlü 

madde veya maddeler kombinasyonunu ifade eder. 
 

Biyoteknolojik ürün imalat yerlerinde, ürün sorumlusu olarak biyolog 

istihdam edilebilir. 

 

30) 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından) “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ 

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK” gereğince Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı 

eğitimi veren kurslarda eğitmen olarak çalışabilirsiniz. 

 

İş güvenliği uzmanlığı eğitici eğitimini, a) Pedagojik formasyona veya 

eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; 1. En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanları, 2. En az on 

yıllık mesleki tecrübeye sahip olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği 

programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanları, 3. Genel 

Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl 

görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, en az on yıl görev yapmış 

mühendislik, mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanları, 4. 

Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl 

görev yapmış müfettişler, 5. Uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev 

yapmış çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına, b) Komisyonca 

belirlenen eğitim müfredatına göre üniversitelerde en az dört yarıyıl ders 
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verdiğini belgeleyen ve bu belgeleri Genel Müdürlükçe uygun görülen öğretim 

üyelerinden; hukuk fakültesi mezunları ile hekim, mühendis, mimar, fizikçi, 

kimyager, biyolog ve teknik öğretmenler verebilir. 

 

31) 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından) “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince ortak sağlık ve güvenlik 

birimlerinde sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz. 

 

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize 

sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 

faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve 

Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder. 

 

Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, 

OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden 

Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi ifade eder. 

 

32) 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumundan) “SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI 

(LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ” 

gereğince LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz. 

 

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür 

sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz 

istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler. 
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Otogaz istasyonunda görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı 

meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak sorumlu 

müdür sertifikası almaları zorunludur. 

 

Otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir 

sorumlu müdür, aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda 

görev alabilir. 
 

33) 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 

ÜRETİMİ, DOĞADAN TOPLANMASI VE İHRACATINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait firmalarda teknik personel olarak 

çalışabilirsiniz. 

 

Doğadan toplanması, üretimi, hasadı ve ihracatı kotaya tabi olan çiçek 

soğanlarını firmaların ihraç edebilmesi için üretim ve pazarlama konularında 

ihtisaslaşmış en az bir teknik personel istihdam etmesi gerekir. 

 

34) 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de “İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ KANUNU” gereğince kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş 

güvenliği uzmanı olarak çalışabilirsiniz. 

 

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve 

ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik 

veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.  
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Teknik eleman: Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına 

sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını 

ifade eder. 

 

İş güvenliği uzmanı belgesini almak için; ilgili bakanlık tarafından yetki 

verilmiş eğitim kurumlarından eğitim almak ve ÖSYM tarafından yapılan 

sınavda başarılı olmak gerekmektedir. 

 

35) 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Milli 

Eğitim Bakanlığından) “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM 

KURUMLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait okullarda, 

kurslarda, dershanelerde, etüt eğitim merkezlerinde, hizmet içi eğitim 

merkezlerinde ve uzaktan eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya 

usta öğretici olarak çalışabilirsiniz.  

 

Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu öğreticileri 

ifade eder.  

 

Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim 

gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri ifade 

eder. 

 

36) 30.12.2011 tarih 52388 sayılı Makam oluruyla yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ” 

gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların doku tipleme 

laboratuvarlarında doku tipleme laboratuvarı sorumlusu,  doku tipleme 

laboratuvarı sorumlu yardımcısı, tetkik ve analiz sorumlusu, laboratuvar 

teknisyeni ve kalite yönetim sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.  
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Doku tipleme laboratuvarı sorumlusu: Tıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, 

patoloji ve genetik alanlarında doktora eğitimini tamamlamış hekim olmayan 

kişilerden; bu eğitimlerinden sonra, Bakanlıktan ruhsatlı doku tipleme 

laboratuvarında aktif olarak en az üç yıl doku tipleme ve transplantasyon 

immünolojisi alanında çalışmış olanlar (deneyim istenen her altı ay için en az 

on beş transplantasyon adayı hastanın hazırlık testlerine aktif olarak katıldığını 

belgelemek zorundadır). Ayrıca bu kişilerden Bakanlıktan ruhsatlı doku tipleme 

laboratuvarlarında en az üç ay süre ile doku tipleme ve transplantasyon 

immünolojisi alanında çalıştığını belgeleyenler doku tipleme laboratuvarı 

sorumlu yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 

 

Tetkik ve analiz sorumlusu: Bakanlıkça ruhsatlandırılmış doku tipleme 

laboratuvarlarında en az üç ay süre ile doku tipleme ve transplantasyon 

immünolojisi alanında çalıştığının belgeleyen tıp doktoru veya biyologlar 

görevlendirilir. Sorumlu yardımcısı bu görevi de yapabilir.  

 

Laboratuvar teknisyeni: En az bir adet biyolog, kimyager veya laboratuvar 

meslek yüksekokulu mezunu laboratuvar teknisyeni olarak görevlendirilir.  

 

Kalite yönetim sorumlusu: Bu iş için ayrı bir kişi görevlendirilebileceği gibi 

gerektiğinde tetkik ve analiz sorumlusu veya laboratuvar teknisyeni olan 

kişilerden biri aynı zamanda kalite yönetim sorumlusu olarak da 

görevlendirilebilir. 

 

37) 29.12.2011 tarih ve 28157 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “GIDA KONTROL 

LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ 
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BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK” gereğince Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının gıda kontrol laboratuvarlarında çalışabilirsiniz.  

 

Laboratuvarlarda faaliyet ve görev alanına giren konulara göre gıda, süt, 

su ürünleri, zootekni, bitki koruma, bahçe bitkileri ve tarla bitkileri, toprak 

bölümü mezunu ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, kimya 

mühendisi, kimyager, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, 

biyolog, genetik ve biyoteknoloji, polimer mühendisi ile laboratuvarlarda 

faaliyet ve görev alanına giren konularda tekniker, teknisyen, laborant, teknik ve 

sağlık hizmetleri sınıfı personeli istihdam edilir. 

 

Bakanlık gıda kontrol laboratuvarına müdür olarak atanacak personelin 

en az üç yıl laboratuvar tecrübesine sahip olması gerekir. Gıda kontrol 

laboratuvarlarına atanacak teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personelinin hizmet 

süresi beş yıldan az olmalıdır. Hizmet süresi beş yıldan fazla olan teknik ve 

sağlık hizmetleri sınıfı personelinin laboratuvarlara atanabilmesi için en az iki 

yıl laboratuvar tecrübesine sahip olması şartı aranır. 
 

Laboratuvar birim sorumlusu: Laboratuvar birimlerinin faaliyet ve görev 

alanına giren konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış, analizlerin 

yapılmasından ve sadece tek laboratuvar biriminden sorumlu olan laboratuvar 

personelini ifade eder. 

 

Laboratuvar personeli: Laboratuvar birimlerinin faaliyet ve görev alanına 

giren konularda görev alan ve/veya analizleri yapan, laboratuvar birim 

sorumlusuna ve idareye karşı sorumlu olan faaliyet ve görev alanına giren 

konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış personeli ifade eder. 
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38) 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “SPERMA, OVUM VE EMBRİYO 

ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve 

kuruluşların üretim merkezlerinde sorumlu yönetici olarak çalışabilirsiniz. 

 

Kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile ipek böceği, arı sperması, ovum ve 

embriyo üretimini yapan üretim merkezlerinde bu konularda eğitim almış 

fakülte ve yüksekokul mezunları sorumlu yönetici olarak görev yapabilir. 

 

39) 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL 

AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE 

KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait 

kurum ve kuruluşlarda biyolog olarak çalışabilirsiniz.  

 

Yönetmelik kapsamında biyoloğun çalışabileceği yerler: a) Bir şekilde genetik 

yapıları değiştirilmiş gen aktarımlı, nakavt gibi hayvanların bulunduğu 

araştırmaya yetkili, üretici ve kullanıcı kuruluşlarda genetik konusunda eğitim 

görmüş ve ayrıca bu konuda uzmanlık, yüksek lisans veya doktora yapmış 

veteriner hekim, tıp doktoru veya biyolog, genetik yapıları değiştirilmiş balıklar 

söz konusu olduğunda ise genetik konusunda eğitim görmüş ve ayrıca bu konuda 

uzmanlık, yüksek lisans veya doktora yapmış veteriner hekim, su ürünleri 

mühendisi veya biyolog görevlendirilmesi zorunludur. b) Mikrobiyolojik 

özelliklerinden dolayı özel bakım gerektiren germfree, patojen ari, spesifik 

patojen free ve benzeri hayvanların bulunduğu üretici ve kullanıcı kuruluşlarda 

mikrobiyoloji konusunda eğitim görmüş ve ayrıca bu konuda uzmanlık, yüksek 

lisans veya doktora yapmış veteriner hekim, tıp doktoru veya biyolog 

görevlendirilmesi zorunludur. 
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Bu yerlerde görev yapabilmek için üniversiteler tarafından verilen 

eğitimlere katılarak Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasını almak 

gerekmektedir. 

 

40) 11.12.2011 tarih ve 28139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ 

LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait 

laboratuvarlarda teknik personel çalışabilirsiniz.  

 

Teknik personel: Hayvan hastalık ve hayvanın yapısıyla ilgili teşhis ve 

analizlerini yapacak laboratuvarlarda teknik hizmet kadrosunda çalışan 

veteriner hekim, kimyager, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, laboratuvar 

teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve laboratuvar teknisyenlerini ifade eder. 

 

41) 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait toplama-ayırma tesislerinde çevre 

görevlisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Toplama-ayırma tesislerinde tam zamanlı olarak en az bir çevre görevlisi 

istihdam edilir. 

 

42) 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE 

NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 

YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ” gereğince özel veya kamuya ait kurum 

ve kuruluşlarda proje koordinatörü ve biyolog olarak çalışabilirsiniz. 
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Proje koordinatörü: Kirlenmiş saha değerlendirme ve temizleme çalışmalarının 

yapılmasından, incelenmesinden ve denetiminden sorumlu olacak personeli 

ifade eder. 

 

Çevre Mühendisliği bölümlerinde kirlenmiş sahalar, tehlikeli atık ve 

kimyasalların yönetimi ile ilgili teknik konularda  lisans üstü eğitim almış veya 

bu konularda kamu veya özel sektörde en az üç yıl çalışmış deneyimli bir Çevre 

Mühendisini veya diğer meslek gruplarından kamu veya özel sektörde kirlenmiş 

sahalar, tehlikeli atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili teknik konularda en az 

altı yıl çalışmış veya bu konularda Yüksek Lisans yapanlar için dört yıl, Doktora 

yapanlar için üç yıl deneyimli bir elemanı proje koordinatörü olarak istihdam 

etmelidir. 

 

Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Çevre Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik 

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri mezunlarından 

kamu veya özel sektörde kirlenmiş sahalar veya tehlikeli atık ve kimyasalların 

yönetimi ile ilgili teknik konulardan birinde en az iki yıl çalışmış, biri Çevre 

Mühendisi olmak kaydıyla en az iki personeli ve bunun haricinde kirlenmiş saha 

projesinin niteliğine bağlı olarak Yeterlik Belgesi Komisyonunca gerekli 

görülecek personeli istihdam etmelidir. 

 

43) 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ” 

gereğince tehlikeli atıkların dışındaki özel sektöre ait ara depolama 

tesislerinde çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz.  
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Ara depolama: Atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine 

ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli 

bir şekilde depolanmasını ifade eder. 

 

Tehlikeli atıkların dışındaki ara depolama tesislerinde Bakanlıktan çevre 

görevlisi belgesi almış bir kişi ile tüm ara depolama tesislerinde laboratuar 

sorumlusu olarak görev yapacak en az 1 çevre mühendisi veya kimya mühendisi 

veya kimyager istihdam edilir. 

 

44) 06.03.2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK 

ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel sektöre ait laboratuvarlarda biyolog,  yüzme 

havuzlarında ise mesul müdür ve havuz suyu operatörü olarak çalışabilirsiniz. 

 

Laboratuvarlarda en az iki kimya, çevre, su ürünleri mühendisi veya 

kimyager ile iki biyolog veya mikrobiyoloji uzmanının tam zamanlı istihdam 

edilmeleri gerekir. 

 

Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu 

kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi ifade eder. 

 

Havuz suyu operatörü: Yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel 

ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az 

lise mezunu kişiyi ifade eder. 

 

45) 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU” 
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gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların gıda ve yem 

işletmelerinde çalışabilirsiniz.  

 

Biyoloğun çalışabileceği işletmeler: a) Gıda üreten iş yerlerinden “maya, 

fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri”: 30 beygir üzeri motor gücü 

bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleridir.  Bu iş 

yerlerinde gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, 

kimyager çalışabilir. b) Yem işletmelerinden hayvan beslemede kullanılan 

“biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten işletmeler”: ziraat mühendisi 

(zootekni), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog.  

 

46) 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” gereğince 

akustik rapor-gürültü haritası-eylem planı hazırlayan, çevresel gürültü 

konusunda değerlendirme ve arka plan gürültü seviyesinin ölçümünü yapan 

özel veya kamuya ait kurum/kuruluşlarda çalışabilirsiniz. 

 

Bu görevleri yapacak kişilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve 

fen fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları yürütecek seviyede uzmanlığa sahip 

olması gerekir. 

 

47) 10.03.2010 tarih ve 27517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların 

terapötik aferez merkezlerinde sertifika alarak teknik sorumlu olarak 

çalışabilirsiniz.  
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Terapötik aferez: Endikasyonu olan hastalara uygulanacak olan plazma 

değişimi, terapötik sitaferez, fotoferez ve diğer tedavi amaçlı işlemlerini ifade 

eder. 

 

Terapötik sitaferez: Tedavi amaçlı olarak hastanın kanında dolaşan kan 

hücrelerinin rehberde tanımlandığı şekilde uzaklaştırılmasını ifade eder. 

 

Fotoferez: Hastanın Bakanlıkça ruhsatlı yöntemler ile ve rehberde belirtilen 

endikasyonlar dahilinde tedavi amaçlı olarak mononükleer hücrelerinin vücut 

dışına alınarak fotokimyasal işlemlerden geçirildikten sonra hastaya geri 

verilmesi işlemini ifade eder. 

 

Teknik sorumlu: Terapötik aferez uygulamaları ile ilgili ünitelerde en az üç yıl 

süre ile deneyimi olduğunu belgeleyen hekimler ve lisans mezunu hemşire ve 

biyologlar ile aferez yüksek lisansı yapmış diğer sağlık personeli. 

 

Sertifika almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş terapötik 

aferez merkezlerince verilen eğitime katılmak,  yapılan sözlü ve yazılı sınavlarda 

başarılı olmak gerekmektedir. 

 

48) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı (4. mükerrer) Resmi Gazete'de 

yayımlanan (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan) “BİYOSİDAL ÜRÜNLER 

YÖNETMELİĞİ” gereğince biyosidal ürün veya aktif maddeler üreten özel 

sektöre ait işletmelerde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Aktif madde: Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel veya özel 

etki gösteren virüsler ve funguslar da dâhil olmak üzere bir madde veya 

mikroorganizmayı ifade eder. 

 

43 
 



Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde 

satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma 

üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, 

zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları ifade eder. 

 

Mesul müdür: Biyosidal ürün veya aktif maddelerin bu Yönetmeliğe uygun 

üretiminden işverenle birlikte sorumlu olan kimya mühendisi, çevre mühendisi, 

kimyager, biyolog, veteriner hekim ve eczacıyı ifade eder. 

 

49) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı (5.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 

(Sağlık Bakanlığından) “KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV 

YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE 

SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel veya 

kamuya ait kan hizmet birimlerinde çalışabilirsiniz.  

 

Kan hizmet birimi: Transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan 

merkezini ifade eder. 

 

Bünyesinde kan hizmet birimi bulunan; Bakanlığa, üniversitelere, Türk 

Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Kızılay Derneğine ve özel sektöre ait sağlık kurum 

ve kuruluşlarında tabip, biyolog, hemşire, ilgili mevzuatınca hemşirelik yetkisine 

haiz ebeler, sağlık memuru (toplum sağlığı bölümü mezunu), laboratuar 

teknikeri ve teknisyeni unvanlarında görev yapan sağlık personeli, görev 

yaptıkları kurum amirinin uygun görüşü ve bağlı bulundukları İl Sağlık 

Müdürlükleri aracılığıyla kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasyon 

eğitimine müracaat ederler. Kan hizmet biriminde görev yapabilmek için kan 

bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasını almak gerekmektedir. 
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50) 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından) “YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ” gereğince 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlayan 

özel sektöre ait şirketlerde biyolog ve rapor koordinatörü olarak 

çalışabilirsiniz.  

 

Yeterlik belgesi başvurusunda biyolog: Kamu veya özel sektörde mesleği ile 

ilgili en az üç yıl çalışmış ve üç adet Raporun hazırlanmasında yer almış veya 

üç adet Raporun İDK (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu inceleme 

değerlendirme komisyonu)’ sında görev almış veya üç adet Rapora ait faaliyetin 

izleme kontrolünde bulunmuş veya on beş adet PTD (Seçme Eleme Kriterlerine 

tabi projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosya) hazırlanmasında yer 

almak gerekiyor.  

 

Yeterlik belgesi başvurusunda rapor koordinatörü: Kamu veya özel sektörde 

mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış ve en az on adet ÇED (Çevresel Etki 

Değerlendirmesi) Olumlu/Olumsuz Kararının onayında görev almış veya en az 

beş adet Raporun hazırlanmasında yer almış veya en az beş adet Raporun İDK’ 

sında görev almış veya en az beş adet Rapora ait faaliyetin izleme kontrolünde 

bulunmuş olmak gerekiyor.  

 

Ayrıca yeterlik başvuru sırasında şartlar sağlanınca veya yeterlik 

belgesini aldıktan sonra mesleki tecrübesine bakılmaksızın personel istihdam 

edebilir.  

 

51) 30.10.2009 tarih ve 27391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından) “DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL 

VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL 
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DURUMLARDA MÜDAHALE GÖREVİ VEREBİLECEK 

ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLARIN SEÇİMİNE VE YETKİ BELGESİ 

BULUNAN ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLAR İLE KIYI TESİSLERİNİN 

ÇALIŞMA USULLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ” gereğince petrol ve diğer 

zararlı madde kirliliğine müdahale yetki belgesi almak isteyen 

şirket/kurum/kuruluşlarda biyolog olarak çalışabilirsiniz.  

 

Petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale yetki belgesi almak isteyen 

şirket/kurum/kuruluşlar: Kamu veya özel sektörde çevre kirliliği ve/veya deniz 

çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile 

ilgili olarak en az iki yıl çalışmış ve en az lisans derecesine sahip bir çevre 

mühendisi, bir kimya mühendisi ve iki deniz biyoloğu veya iki biyolog veya 1 

adet biyolog ve 1 adet su ürünleri mühendisi/su ürünleri lisans programı 

mezunu ziraat mühendisi/balıkçılık teknolojisi mühendisini bünyesinde 

bulundurmalıdır. 

 

52) 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Milli 

Savunma Bakanlığından) “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÇEVRE 

DENETİMİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinde Çevre 

yönetim işlem sorumlusu ve çevre denetim görevlisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Çevre yönetim işlem sorumlusu ve çevre denetim görevlilerinin 

üniversitelerin çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya veya biyoloji 

bölümlerinden mezun ve/veya alanında lisansüstü eğitim yapanlara öncelik 

verilmek üzere fakülte veya yüksek okul mezunu olması gerekir. 

 

53) 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE 

YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ” gereğince Tarımsal 
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Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden doku kültürü ile tohumluk 

üretici belgesi alarak doku kültürü ile tohumluk üreticisi iş yeri açabilirsiniz.  

 

Ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim 

alan kişiler doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi alabilir. 

 

54) 14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “ULUSAL GIDA REFERANS 

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREV ESASLARINA 

DAİR YÖNETMELİK” gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait 

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarında çalışabilirsiniz.  

 

Müdür, müdür yardımcıları ve bölüm sorumluları için; süt, gıda, zootekni, 

su ürünleri ve bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisliği, gıda 

mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, su ürünleri mühendisliği, veteriner 

hekimliği, biyoloji, biyoteknoloji ve genetik dallarında en az lisans düzeyinde 

eğitim veren kurumlar ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul 

edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve müdür, 

müdür yardımcılarının atanması ve bölüm sorumlularının görevlendirilmesi için 

doktora yapanlarda üç yıl, yüksek lisans yapanlarda beş yıl, lisans eğitimi 

alanlarda yedi yıl laboratuvar tecrübesine sahip olmak gerekir. 
 

Laboratuvarda istihdam edilecek teknik ve sağlık hizmetleri personeli 

için; süt, gıda, zootekni, su ürünleri ve bitki koruma bölümü mezunu ziraat 

mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, su ürünleri 

mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, biyoteknoloji, genetik ile istatistik, 

bilgisayar dallarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar ve bunlara 

denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim 

47 
 



kurumlarından mezun olmak, doktora derecesi veya iki yıl laboratuvar 

tecrübesine sahip olmak gerekir. 

 

Müdür, müdür yardımcıları, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personelin 

atanmalarında, dil gerekliliği bakımından, İngilizce, Almanca ve Fransızca 

dillerinden en az birinden, son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Dil Sınavı ile 

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (C) ve üzeri ya da uluslararası 

geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından eşdeğer puan 

almış olma şartı aranır. 

 

55) 21.11.2008 tarih ve 27061 ve 27110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ” 

gereğince çevre denetim görevlisi olarak çalışabilirsiniz. 

 

En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu Bakanlık merkez ve taşra 

teşkilatı personelinden eğitim programlarına katılarak eğitim belgesi alanlar 

çevre denetim görevlisi olarak görevlendirilirler. 

 

56) 11.08.2007 tarih ve 26610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Orman ve 

Su İşleri Bakanlığından) “HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince 

özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların hayvanat bahçelerinde sorumlu 

yönetici olarak çalışabilirsiniz. 

 

A grubu hayvanat bahçelerinde kuruluş, işleyiş ve denetimiyle ilgili her 

türlü işlemlerden birinci derecede sorumlu olan bir sorumlu yönetici bulunur. 

Bakanlık ve Genel Müdürlük ile ilgili bütün iş ve işlemlerde birinci derecede 

muhatap; A grubu hayvanat bahçelerinde sorumlu yönetici, B grubu hayvanat 
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bahçelerinde ise hayvanat bahçesi sahibidir. B grubu hayvanat bahçeleri 

sorumlu yönetici bulundurabilir.  

 

Sorumlu yönetici Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve en az dört yıllık 

üniversite mezunu olmalıdır.  

 

A grubu hayvanat bahçeleri: Yetmiş çeşit hayvan türü ve daha fazla hayvan 

bulunduran hayvanat bahçeleridir.  

 

B grubu hayvanat bahçeleri: En fazla altmış dokuz çeşit hayvan türü 

bulunduran hayvanat bahçeleridir. 

 

57) 25.06.2007 tarih ve 26563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA 

GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK” gereğince piyasa gözetimi ve denetimi yapan personel olarak 

çalışabilirsiniz. 

 

Piyasa gözetimi ve denetimi eğitimine, Bakanlık ve bağlı kuruluşları 

kadrosunda olup; a) Tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar 

ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı ürünleri için; uzman tabip, tabip, diş 

hekimi, eczacı, biyolog, kimyager, fizikçi unvanını haiz olanlar ile 

üniversitelerin denetimi yapılacak ürünle ilgili mühendislik bölümlerinden 

mezun olanlar ve sağlık alanında lise ve dengi okul mezunu olup en az önlisans 

eğitimi almış olanlar, b) Kozmetikler için; uzman tabip, tabip, eczacı, kimyager, 

kimya mühendisi, biyolog, mikrobiyoloji uzmanı unvanını haiz olanlar 

başvurabilir. Piyasa gözetimi ve denetimi eğitim kursuna katılarak bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kursu tamamlayan ve yapılan sınav 
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sonucunda başarılı olanlar adına Bakanlıkça, piyasa gözetimi ve denetimi 

sertifikası düzenlenir. 

 

58) 08.10.2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığından) “YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS 

ALMA, FAALİYET VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince 

özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda yetkili sınıflandırıcı personel 

olarak çalışabilirsiniz.  

 

Yetkili sınıflandırıcı personeli: Yetkili sınıflandırıcının faaliyet ve görev alanına 

uygun olarak istihdam edilen; ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya 

mühendisi, kimyager, biyolog gibi konusunda lisans eğitimi almış veya ihtiyaca 

göre konusunda iki yıllık ön lisans yapmış ya da gıda, laboratuvar ve kimya 

konularındaki liselerden diploma almış veya Bakanlıkça kabul edilen ilgili 

bakanlık ya da diğer kamu veya özel kuruluşlarca düzenlenen kursa, belli bir 

sertifika programına veya eğitime tabi tutularak yetkili sınıflandırıcının iş ve 

faaliyetlerine ilişkin bir sertifikaya hak kazanmış teknik personel ile diğer idari 

ve yardımcı personeli ifade eder. 

 

59) 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ” 

gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarının 

banka ekibinde çalışabilirsiniz.  

 

Banka ekibi, kök hücre işleme, ayrıştırma, dondurulması konularında 

eğitim görmüş sertifikalı bir hekim ile ikinci bir eleman olarak yine sertifikalı 

bir laboratuvar teknisyeninden oluşur. 
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60) 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “KOZMETİK YÖNETMELİĞİ” gereğince 

kozmetik ürünler üreten özel sektöre ait imalathane ve fabrikalarda sorumlu 

teknik eleman olarak çalışabilirsiniz.  

 

Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek 

kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog 

sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. 

 

61) 21.04.2005 tarih ve 25793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “PELOİDLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI HAKKINDA 

TEBLİĞ” gereğince özel sektöre ait peloid üretim tesislerinde mesul müdür 

olarak çalışabilirsiniz.  

 

Peloid: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan yer altı ve deniz 

kaynaklı organik ve/veya inorganik maddeleri ifade eder. 

 

Üretim yerinde en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş biyolog, kimya 

mühendisi, ziraat mühendisi, eczacı veya hekim bir kişi mesul müdür olarak 

görevlendirilir. 

 

62) 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait firmaların içme suyu işleme 

fabrikalarında mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Mesul müdür, sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim 

almış lisans ve ön lisans mezunlarından olur. 
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63) 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumundan) “BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL 

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince halk sağlığını ve 

huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek 

isteyen özel sektöre ait firmalarda mesul müdür ve ekip sorumlusu olarak 

çalışabilirsiniz.  
 

Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde 

satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma 

üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, 

yok eden aktif madde ve preparatları ifade eder. 

 

Halk sağlığı alanı: Ev, otel, okul, hastane, işyeri, üretim yeri, fabrika benzeri; 

halkın yemesi, içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma 

yerleri ve gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekânlar ve çevreyi ifade eder. 

 

Mesul müdürlük için hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis 

(kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında 

lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora 

diplomasına sahip olunması zorunludur.  

 

Bu diplomaya sahip kişiler biyosidal ürünler mesul müdür eğitimine 

katılarak sertifika almak zorundadır. Sertifika eğitim sonunda yapılan sınavda 

başarılı olanlara verilmektedir. 

 

Ekip sorumluları: Uygulamayı fiilen yürütecek ekipte sorumlu olarak 

uygulayıcı eğitimi almış ve en az bir Tıbbi Teknolog, çevre sağlığı veya toplum 

sağlığı konusunda eğitim almış sağlık memuru, hemşire, kimya teknisyeni, kimya 

teknikeri, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, laboratuar 
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teknisyeni, laboratuar teknikeri, ziraat teknisyeni, çevre teknikeri veya ziraat 

alanında ön lisans diplomasına sahip veyahut mesul müdür olabileceği 

belirtilen meslek mensuplarından birinin bulunması zorunludur.  Mesul müdür 

aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir. 

 

64) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Orman ve 

Su İşleri Bakanlığından) “AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ 

VERİLMESİ  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince 

avcı eğitimi veren özel şirketlere ait kurslarda uzman öğretici olarak 

çalışabilirsiniz. 

 

Ekoloji dersini anlatmak için uzman öğreticiler, üniversitelerin orman ve 

ziraat fakülteleri ile üniversitelerin biyoloji bölümünü bitirenler arasından 

seçilir. 

 

Uzman öğretici: Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapan ve mülki 

amirlikçe yeterli görülen kişiyi ifade eder. 

 

65) 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumundan) “DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait doğal mineralli su tesislerinde 

mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Doğal mineralli su tesislerinde, mesul müdür bulundurulması zorunludur. 

Mesul müdür, konuyla ilgili sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında 

eğitim almış lisans ve ön lisans mezunlarından olur. 

 

66) 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Adli Tıp 

Kurumu Başkanlığından) “ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA 
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YÖNETMELİĞİ” gereğince Morg İhtisas Dairesinde ve Biyoloji İhtisas 

Dairesinde çalışabilirsiniz.  
 

Morg İhtisas Dairesinde İlgili Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine il içi 

ve dışında, tekil veya kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi, cesetlerin 

kimliklendirme ve otopsilerini yapmak üzere bir adli tıp uzmanı sorumluluğunda 

yeteri kadar adli tıp uzmanı, adli odontolog, adli entomolog, adli toksikolog ve 

adli biyologtan oluşan en az bir ekip hazır bulundurulur. 

 

Biyoloji İhtisas Dairesinde uzman olarak biyolog, moleküler biyolog ve 

tıbbi biyologlar görev yapmaktadır. Biyoloji İhtisas Dairesinde: a) Mahkemeler, 

hakimlikler ve Cumhuriyet savcılıkları tarafından gönderilen kişilerden nesep 

tayini ve kriminalistik amaçlı analizleri mümkün olan her türlü biyolojik 

materyalden yapılır ve sonucunu bir raporla mahalline, ilgili ihtisas kuruluna 

ya da ihtisas dairesine bildirilir. b) Gönderilen suç aletleri, giysi, eşya üzerinde 

sperm ve diğer biyolojik lekeler aramak, lekeden orijin tayini yapılır, sorulan 

hususta soruları cevaplandırılır. c) Spermiogram yapılır. 

 

67) 29.06.2004 tarih ve 25507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait su ürünleri yetiştirilen tesislerde 

teknik personel olarak çalışabilirsiniz. 

 

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine göre, su 

ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su 

ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını 

belgelemek şartı ile teknik personel olarak istihdam edilirler. 
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68) 16.05.2004 tarih ve 25464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Orman ve 

Su İşleri Bakanlığından) “AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE 

DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK” gereğince 

özel sektöre ait örnek avlaklarda avlak yöneticisi olarak çalışabilirsiniz.  

 

Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan 

salındıkları sahaları ifade eder. 

 

Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek 

esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları ifade eder. 

 

Avlak yöneticisi: İşlettirilen örnek avlakların bu Yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak yönetilmesinden sorumlu olan, fakültelerin orman mühendisliği, orman 

endüstri mühendisliği, veteriner hekimliği, ziraat mühendisliği ve biyoloji 

bölümünden mezun olmuş ve yaban hayatı yönetimi konusunda Doğa Koruma ve 

Millî Parklar Genel Müdürlüğünce verilecek sertifikaya sahip kişileri ifade eder. 

 

69) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait 

kaplıca tesislerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.  

 

Kaplıca tesislerinde işletmecinin devamlı olarak işinin başında bulunması 

esastır. İşletmecinin devamlı surette bulunmasına imkan olmayan hallerde 

mesul müdür marifetiyle işin yürütülmesi mümkündür. Mesul müdür, sağlık 

eğitimi görmüş yüksek okul mezunundan olur. 

 

70) 04.09.2000 tarih ve 24160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “ÖZEL GIDA KONTROL 

LABORATUVARLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA 
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YÖNETMELİK” gereğince özel gıda kontrol laboratuvarlarında laboratuvar 

personeli ve sorumlu yönetici olarak çalışabilirsiniz.  

 

Laboratuvar personeli: Laboratuvarların faaliyet ve görev alanına uygun 

olarak gıda bilimi konusunda eğitim almış ziraat mühendisi ile gıda mühendisi, 

kimya mühendisi, kimyager, biyolog, veteriner hekim veya su ürünleri 

konusunda lisans eğitimi almış ifade eder.  

 

Sorumlu yönetici: Laboratuvarın yönetim ve işletmesinden sorumlu, gıda bilimi 

konusunda lisans eğitimi almış ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya 

mühendisi, kimyager, veteriner hekim veya gıda konusunda yüksek lisans veya 

doktora yapmış olan personeli ifade eder. 

 

71) 10.06.1998 tarih ve 23368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık 

Bakanlığından) “GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ 

YÖNETMELİĞİ” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların 

genetik hastalıklar tanı merkezlerinde çalışabilirsiniz.  

Genetik tanı merkezi: Genetik hastalıklarda prenatal ve/veya postnatal tanı 

koymak için invaziv yöntemlerin dışında çeşitli yöntemlerin uygulandığı, kamu 

kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilere ve gerçek kişilere ait genetik 

tanı merkezlerini ifade eder. 

 

Genetik tanı merkezi sorumlusu: Klinik genetik, tıbbi genetik, tıbbi biyoloji ve 

genetik dallarında uzman veya bilim doktoru unvanını almış bir tabip olması 

gerekir. Bu konularda uzmanlık veya bilim doktoru unvanı olmayan, ancak bu 

Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yurtiçi veya yurtdışında bu konularda 

çalışmaların yapıldığı bir merkezde beş yıl veya daha fazla bir süre çalışan ve 

yaptıkları çalışmaları ve yayınlarını belgeleyen ve bu belgeleri komisyonca 

onaylanmış kişiler genetik tanı merkezi sorumlusu olarak görevlendirilebilir.  
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Moleküler çalışmalar yapılacaksa, yurtiçi veya yurtdışında Moleküler 

Genetik konusunda çalışmaların yapıldığı bir merkezde bu konularda en az altı 

aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış ve bu çalışmalara dair 

uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeyi haiz tıbbi biyoloji ve 

genetik uzman veya genetik uzmanı veya doktorası olan ve bu belgeleri 

komisyonca onaylanmış bir eleman bulunur. 

 

Biyokimya laboratuvarı olacak ise yurtiçi veya yurtdışında Biyokimyasal 

Genetik konusunda çalışmaların yapıldığı bir merkezde bu konularda en az 6 

aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış ve bu çalışmalara dair 

uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeyi haiz biyokimya ve 

klinik biyokimya uzmanı veya doktorası olan ve bu belgeleri komisyonca 

onaylanmış bir eleman bulunur.  

 

Teknik Personel: Genetik çalışmalarda deneyimli laboratuvar teknisyeni 

bulunur. 

 

72) 14.04.1928 tarih ve 863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TABABET 

VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN” 

gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda perfüzyonist olarak 

çalışabilirsiniz. 

 

Perfüzyonist: Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 

yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında 

yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde 

ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı 

kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur. 
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73) Sağlık Bakanlığından çıkarılan “TÜRKİYE KÖK HÜCRE 

KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ” 

gereğince Sağlık Bakanlığına ait kök hücre koordinasyon merkezinin tarama 

ve eşleştirme biriminde çalışabilirsiniz. 

 

Bu birimde; bir tabip, bir biyolog,  iki hemşire, bir sağlık memuru olmak 

üzere en az beş kişi görev yapar. Birimin tüm faaliyetlerinden sorumlu olmak 

üzere birim personelinden biri, baştabip tarafından birim sorumlusu olarak 

görevlendirilir. 

 

NOTLAR 

 

Not 1: Biyologların kamu kurum ve kuruluşlarına atanması ile ilgili 

yönetmeliklere yer verilmemiştir. 

 

Not 2: Biyologların kamu kurum ve kuruluşlarında uzman ve uzman 

yardımcısı olarak görev yapması ile ilgili yönetmeliklere yer verilmemiştir.  

 

Not 3: 3 adet kanun, 52 adet yönetmelik, 16 adet tebliğ ve 2 adet yönergeden 

oluşan toplam 73 adet mevzuata yer verilmiştir. 

 

Hazırlayan: Biyolog Yalçın DEDEOĞLU 
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