
 

 

Sayın Sağlık Bakanım Dr. Fahrettin KOCA 

14 Mart 2022 Tıp Bayramı sebebiyle her birimize göndermiş olduğunuz mektubunuzu büyük bir 

sevinç ile aldık. Birçok meslektaşımızla birlikte bir cevap yazalım diye kafa yorduk. Öncelikle büyük bir 

teşekkür sunuyoruz. 1966 yılından beri Türkiye’de eğitim veren ve o tarihten bu yana Türkiye’nin 

sağlık sisteminde bulunan koruyucu sağlık başta olmak üzere Bakanlığın her biriminde rahatlıkla 

çalışabilecek bilgi, beceri ile donanmış köklü bir meslek grubuyuz. 39 branşın içerisinde bulunan Çevre 

Sağlığı Teknisyen ve Teknikerleri olarak pandemi dönemi gelmeden kişisel hijyen, filyasyon ve 

sürveyans kelimelerine aldığımız eğitim müfredatı ve saha tecrübelerimiz yönünden en aşina sağlık 

mesleklerinden biri olduğumuz aşikardır. 11 Mart 2020 de tarafınızca açıklanan ilk vaka tespiti sonrası 

geçen 2 sene içerisinde sahadan elimizi hiç çekmedik. Hatta il sağlık müdürlüklerinde hem rutin 

işlerimizi aksatmadan yürüttük hem de pandemi ile her alanda mücadele ettik. Meslektaşlarımız 

içerisinde pandemi dolayısıyla işlerini yaparken virüs kapıp vefat edenler olduğu gibi emeklilerimiz ve 

kronik hastalığı bulunan birçok meslektaşlarımız oldu. Allah’tan onlara rahmetler diliyoruz. 

Pandemideki savaşta en önde savaşmaktan vazgeçmedik ve Bundan da asla gocunmadık çünkü Bizler 

Asil Türk Devlet Memurlarıyız.  

Sorunlarımız yok mu? Elbette var. Bunlardan bazıları şunlardır. 

1- 1966 yılından beri mezun veren, 1988 yılında tamamlama mezunlarımızın çok sayıda alımı 

sebebiyle bu ve gelecek senelerde emekliliği hak etmiş deneyimli meslektaşın aktif çalışanımıza oranı 

2019 tesbitlerine göre % 79 idi. 3 yılda bu oranın gittikçe arttığı, 3600 ve Emeklilikte Yaşa takılanlar 

sorunun çözümlenmesi sonrası Sağlık Bakanlığının Çevre Sağlığı Sisteminin sekteye uğrayamaması için 

3500 mezun arkadaşımızın atanmaya hazır olduğu göz önüne alınarak acil ve çok sayıda atama 

yapılması, 

2- Meslektaşlarımız meslek alanı dışında istemediği halde görevlendirilememesi, 

3- Hastanelerde istihdam edilen Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Teknikerleri, idari işlerde isteği dışında 

görevlendirilmemesi, 

4- Tütün denetimlerinde iş barışı yönünden sadece meslektaşlarımızın değil diğer sağlık personelinde 

de adil şekilde görevlendirilmesi ve görevlendirmelerde ve gerekli emniyet tedbirlerinin etkinliğinin 

arttırılması, 

5- Seyyar görev tazminatları zamanında ve düzenli olarak ödenmesi, 

6- 1219 sayılı kanunda 2014 yılında yapılan değişiklik ile meslektaşlarımızın Sağlık Meslek Mensubu 

olarak sayılmamaları nedeni ile birçok haktan (yıpranma, 3600, ek ödeme, giyim kuşam) mahrum 

kalmaması, 

7- Çevre ve çevre sağlığı alanında tekniker düzeyinde çok fazla mezun verilmesi, kamu hastanelerinin 

çevre sağlığı hizmetlerini (tıbbi atık, sterilizasyon, diyaliz suyu numunesi vb.) taşeron ya da hizmet 

alımı ile sağlama yoluna gidilmemesi, 



8- Çevre sağlığı, katı ve sıvı atıklar, gıda sağlığı, su bilgisi, vb. derslerin eğitimini hem teoride hem de 

pratikte kapsamlı bir şekilde alan 3500 mezunumuzun atamalarının Sağlık Bakanlığının çevre sağlığı 

hizmetleri alanında, yeni açılan ve açılacak olan şehir ve devlet hastanelerdeki kadrolara alım yeterli 

sayıda yapılması,  

9- Meslektaşlarımız gezici personel olarak görev yaptıkları için her sene verilen Devlet Memurlarına 

yapılacak Giyim yardımı Yönetmeliğinki ücretlerinin günümüz fiyatları ile tekrar revize edilmesi ve 

ücretlerin memur maaş katsayısına sabitlenmesini bütün illerde aynı uygulanması, 

10- Kamu hastanelerinde olduğu gibi özel hastanelerle de çevre sağlığı teknisyeni/teknikeri kadrosu 

istihdamı için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması, 

11-Sağlık Bakanlığına ataması yapılmış ve çalışan personelimize ait hizmet içi eğitimlerine 

görevlendirmelerin daha yaygın ve çağın gereklerine uygun konularda da (iklim değişikliği, sıfır atık 

projeleri vb.) düzenlenmesi, 

12- Sağlık Personelinin lisans tamamlama karışıklığının örnek alınan ABD, Kanada vb. ülkelerdeki gibi 

Çevre (Sağlığı) Mühendisliği) ile çözülmesi, 

13- Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerlerinin Sağlık Bakanlığında denetimlerde imza yetkisi 

bulunması sebebiyle sözleşmeli olarak değil direkt kadrolu olarak atanmalı ve halen sözleşmeli olarak 

çalışanlar kadroya geçirilmesi, 

14- 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü olarak ilan edilen günün anlamına uygun kutlanmasını ve 

gerekli akademik çalışmalar yapılabilmesi için 1.Çevre Sağlığı Sempozyumunun Bakanlığımızca 

düzenlemesi, sonraki yıllarda geleneksel hale getirilmesi,  

Platformumuzun talebidir.  

Saygılarımızla    


