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ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI BAYİSİ, ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE 

SINAV ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİNDE KATKISI OLAN BÜTÜN 

YETKİLİLERE DUYURULUR!

Ben Sinop’un Boyabat ilçesinde Zirai Mücadele ilaçları bayiliği yapmakta olan bir ziraat mühendisiyim. Ben bu yazıyı, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, 11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitki Koru-

ma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”teki yanlışlıkları belirtmek üzere yazıyo-

rum. Bu Yönetmelikten 15 Kasım 2007 tarihinde haberdar oldum. O günden beri şok ve üzüntü içindeyim. Beni üzen kısım ziraat 

mühendislerine sınav zorunluluğu getirilmesi ve zirai ilaç bayi açmanın, ziraat mühendisleri için daha da zorlaştırılmasıdır.

Ben, 1997 yılında Ziraat Fakültesinden mezun oldum. Zirai ilaç bayiliğine başlayana kadar askerliğimi yaptım. Bir ilaç firmasına 

tıbbi mümessillik için başvurdum. Sınavı kazandım, mülakatta kaybettim. Sonra, Sinop’un Ayancık ilçesi belediyesinde yazı 

işleri müdürlüğü sınavı açıldığını radyodan tesadüfen duydum. Sınavı kazandım, mülakatta kaybettim. Bu sınavda müdürlük için 

yarıştığım kişi, zaten belediyede çalışmakta olan ve lise mezunu bir kişiydi. Yani, ben 1990 yılında liseden mezun olduğumda, 

yazı işleri müdürü olmak için gereken şartları taşıyordum zaten, bunun için ziraat mühendisi olmama gerek yoktu. (O anda, ben 

demek ki 4 sene boşuna okumuşum psikolojisini yaşadım) Bu sınavın bir formalite olduğunu, belediyede çalışanları kadroya 

almak için düzenlendiğini daha sonra anladım. Böyle işlere girmek için adamın olacak derlerdi. Evet bizim adamımız yoktu!. 

(Şimdi şükrediyorum, böyle bir yolla iş sahibi olmadığım için, çünkü adamı olanın değil hakkı olanın işe girmesinden yanayım) 

Daha sonra personel alımı daire işlerine ziraat mühendisliği için bir dilekçe yazdım. Oradan da şu anda kadro yok cevabını aldım. 

Anladım ki bana maaşlı işlerde ekmek yok. Daha sonra,  sürekli aklımda olan, zirai ilaç bayiliği için ailemi zorla ikna ettim. Zorla 

ikna ettim, çünkü benim param yoktu. Babamdan, abimden ve eniştemden topladığım borç paralarla 2000 yılının Mart ayında 

zirai ilaç bayiliğine başladım.

Bunları niye anlattım. Yeni mezun bir ziraat mühendisinin iş sahibi olana kadar neler çektiğini yansıtmak için anlattım. Ama ben 

yinede kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü diğer mezunların benim yaşadıklarımdan daha da fazlasını yaşadıklarına inanıyorum. 

Hadi ben ailemden topladığım paralarla (borç da olsa) zirai ilaç bayiliği açtım. Peki ailesinin maddi durumu iyi olmayanlar ne 

yapacak?

Öncelik olarak, sınav konusundan girmek istiyorum. Bir işe (özel ya da devlet) girmek isteyen insan sayısı çok olduğu zaman, 

onlar arasından eleme yapabilmek için sınav şarttır. Ama zirai ilaç bayiliği kişinin kendi maddi imkânlarıyla açtığı bir iştir. Ziraat 

mühendisi, zirai ilaç bayiliği açarak devleti bir yükten kurtarmaktadır. Devlete verdiği vergilerle bir gelir kaynağı açılmış olduğu 

gibi, kendi çabasıyla iş sahibi olarak devlet kapısını aşındırmayı bırakmıştır. Zirai ilaç bayiliği için özellikle ziraat mühendisleri-

nin sınava sokulacak olmasının hiçbir mantıklı cevabı olduğunu zannetmiyorum. Ziraat mühendislerini, bırakın sınava sokmayı, 

çeşitli imkânlarla destekleyerek zirai ilaç bayiliği açmaya teşvik etmek gerekir. Ziraat mühendisinin önündeki bütün şartlar 

kaldırılmalı ve uygun kredi imkânı sağlayarak zirai ilaç bayi açması sağlanmalıdır. Ziraat mühendisi olmayan bayilere, ziraat 

mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. Zirai ilaç bayiliği yapma hakkı sadece ziraat mühendislerine verilmelidir. Ziraat 

tekniker ve teknisyenlerine de, sınava girerek belli bir süre daha verilebilir. 

Bu kadar işsiz ziraat mühendisi varken ve her geçen gün artarken, iş bulamayan ziraat mühendislerinin, zirai ilaç bayiliğine 

mecburen (çünkü maddi imkan gerekiyor, bir zirai ilaç bayiliği açabilmek için en az 15.000-20.000 YTL gerekir) yöneldiği gü-

nümüzde, siz o kapıyı da ziraat mühendislerine kaparsanız, ne yapacak bu ziraat mühendisleri?

Şimdi yeni yönetmeliğe göre zirai ilaç bayileri sınava girecek. Sınavı kazanamazsa ne olacak? Bayilik belgesi iptal edilecek. Peki 

bu bayinin alacakları ve ödemeleri ne olacak? Elindeki mallar ne olacak? Bankadan uzun vadeli kredi çektiyse bu krediyi nasıl 

ödeyecek. İşsiz kalacak ziraat mühendisi ne iş yapacak? Zaten işsizliğin yüksek olduğu ülkemizde, işsizler ordusuna yeni işsizler 

mi katılmak isteniyor? İnsanlar bir düzen kurmuşlar, işini rayına oturtmuş ya da oturtmaya çalışıyorlar, evlenmişler, çoluk çocuk 

sahibi olmuşlar, hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Zirai ilaç bayilikleri iptal olursa, nasıl ruhsal bunalımlar yaşanır, bunların 

hesabı yapıldı mı? Yeni işe girecek bir insanın durumundan, daha da vahim durumlar oluşabilir. Bu yönetmelik yapılırken, bunlar 

düşünüldü mü?
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Amaç, AB’ye üyelik sürecinde zirai ilaç bayilerindeki kaliteyi artırmaksa, bu ziraat mühendislerini sınava sokarak değil, bütün 

bayileri ziraat mühendisleri sorumluluğuna vermekle olur. Yapılacak sınav sonucunda, oldu ki ziraat mühendislerinden sınavda 

başarısız olanların bayiliği iptal edildiğinde bu durum AB’ye üyelik süreci için çok olumlu bir durum mu olacaktır? Ziraat mü-

hendisleri bu sınavda başarısız olursa, ziraat fakültelerinin nasıl eğitim verdikleri tartışılmaya açılacak ve örnek teşkil edeceğin-

den diğer üniversitelere de iyi gözle bakılmayacağı aşikârdır. Önemli olan üniversite mezun sayısını artırmak değildir. Önemli 

olan üniversite mezununun mesleğini yapabilecek kalitede mezun olmasıdır. 

Bu yönetmelik ile ziraat tekniker ve teknisyenleri, bayilik açma konusunda ziraat mühendisinden daha avantajlı hale gelmiştir. 

Emekli olmuş ve tazminatını almış bir ziraat teknikeri veya teknisyeni ile yeni mezun olmuş bir ziraat mühendisinin pozisyonunu, 

maddi ve manevi açıdan değerlendirirseniz şartların ziraat mühendisi açısından dezavantaj olduğunu görürsünüz. Hadi bayiliği 

açtılar diyelim. Ondan sonra da ziraat mühendisinin dezavantajı devam ediyor. Onlar 600-700 YTL civarında emekli maaşı alır-

ken, biz ise Bağkur primi (şu anda 8. basamakta 230 YTL) ödüyoruz. Yani, her ay bizden yaklaşık olarak 1.000 YTL, hiç ticaret 

yapmadan avantajlılar. Benim dükkânın tam karşısına Mart 2007’de, 70 yaşındaki bir ziraat teknisyeninin mesul müdürlüğünde 

zirai ilaç bayi açıldı. Bayide mesul müdürün sadece belgesi asılı duruyor. Kendisinin ortalarda göründüğü yok. Sadece bayilik 

belgesini duvara asmakla, bayilik yapılan bu ülkede ziraat mühendislerinin de sınava tabi tutulacak olması üzüntü ve hayret veri-

cidir. Tabi ki bu durumun psikolojisini anlayabilmek için, olayın içinde olup yaşamak gerekir. Bu yönetmelik yapılırken kimlerle 

bilgi-fikir alış verişi yapılmıştır merak ediyorum.

Diğer yandan, zirai ilaç bayisi ziraat mühendisleri sınava sokuluyorsa, o zaman bütün devlet kadrosunda çalışan ziraat mühendisi, 

teknikeri ve teknisyenleri de sınava sokularak sınavda başarısız olanların memurluktan atılması gerekir. Bu sınavı başaramazlar-

sa, bulundukları görevi yapamazlar demektir. O halde zirai ilaç bayisinin bayiliği iptal ediliyorsa, devlet kadrosundaki memur-

ların da işten çıkarılmaları gerekir. Daha da genişletirsek, bütün meslek dallarıyla ilgili, herkesin sınava girip başaramayanların 

işlerine son verilmesi gerekir. Bu yazdıklarım gerçekleştirilemiyorsa ya da onlara gerek yok sadece siz sınava gireceksiniz 

deniyorsa ben de Türkiye’de bir tek zirai ilaç bayilerinin mi bilgilerini eksik gördünüz diye sorarım. Ama mantıklı bir cevap 

alabileceğimi sanmıyorum!

YENİ YÖNETMELİKTE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

1-) Zirai ilaç bayi açacak ya da şu anda çalışan ziraat mühendisi bayilere yapılacak sınavın kaldırılması gerekir. Çünkü biz 4 yıllık 

eğitim sırasında girdiğimiz sınavları başarı ile vererek, ziraat mühendisi diplomasını almaya hak kazanmışızdır. Şimdi bu zirai 

ilaç bayiliği için yapılacak sınavı, oldu ki kazanamazsak, bizim 4 yıllık eğitim sırasında verdiğimiz çabalar, uykusuz geçirdiği-

miz gecelerin hepsi bir sınavla silinmiş mi olacak? Bu 4 yılı silmek bu kadar basit olmamalı! Ayrıca bu sınava ziraat tekniker ve 

teknisyenleri de girecek. O zaman bizim onlardan ne ayrıcalığımız kaldı. 4 seneyi biz boşuna mı okuduk? Onlar bizden 2-4 yıl 

(tekniker-teknisyen) daha az okudurlar. Bu adalet mi şimdi? O zaman onlarda 2-4 yıl daha okuduktan sonra, bizimle aynı sınava 

girerek zirai ilaç bayi açma hakkına sahip olsunlar.

2-)Zirai ilaç bayi açacak ziraat mühendislerinin kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetle-

rinde 3 yıl çalışmış olma şartının da kaldırılması gerekir. Burada da adaletsizlik söz konusudur. Çünkü yeni mezun ziraat mühen-

disi, bu konuyla ilgili işi kendi çabasıyla arayıp bulacak ve en az 3 yıl çalışacak. Oysa ziraat tekniker ve teknisyenleri, zaten dev-

let memuru olarak en az 25 yıl çalıştıkları için onlardan 10 yıl çalışma şartını aramak aynı şey değildir. Devlet memurluğundan 

istifa edip de zirai ilaç bayi açan kaç memur vardır ki? Geneli emekli olduktan sonra zirai ilaç bayiliği açmaktadır.
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