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Sayın Üyemiz,
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında
Bitki Karantinası Fumigasyon Yönetmeliği Taslağı yayımlanmıştır.
Yayımlanan Yönetmelik Taslağı ile 9 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki
Karantinası Fumigasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılacağı belirtilmektedir.
Bu itibarla, ekte yer alan Bitki Karantinası Fumigasyon Yönetmeliği Taslağı hakkındaki
görüşlerinizin ivedilikle en geç 20 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza
gönderilmesini arz/rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği (9 sayfa)
2- Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği Taslağı (38 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Tüm Meslek Komite Başkan ve Üyeleri
- Gemi Acenteleri
- Gemi Armatörleri

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
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19 Haziran 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27969

YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
BİTKİ KARANTİNASI FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin
bulundukları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite
kayıplarının önlenmesi, fümigasyon işlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin; alıcı ülke
zirai karantina mevzuatının gerektirmesi, ithalat, ihracat, reeksport ve transit geçişlerde böcek, akar, nematod, hastalık,
yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun inspektörlerce tespit edilmesi ve lüzum görülmesi; ambalaj
maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi ve iç karantinaya tabi
zararlı organizmaların belirlenmesi, kültür bitkilerinin yetiştirildiği ortamların temizlenmesi hallerinde, ayrıca
fümigasyon için uygun hale getirilen müze, kütüphane, gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen
boş ambar ve depolarda istek üzerine uygulanacak fümigasyonla ilgili hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner
Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve
rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz,
kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,
c) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına
girmeyen ürünleri,
ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar: Bu Yönetmelik esaslarına göre kendi fümigasyonunu
bünyesinde çalıştırdığı fümigasyon operatörlerine yaptıracak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, milli saraylar gibi kuruluşları,
d) Doz: Fümigantın, birim ağırlığa, alana veya hacme uygulanan gram (g), mililitre (ml) veya santimetreküp
(cm3) cinsinden miktarı,

Ek-1

e) Fümigant: Fümigasyonda kullanılan, zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz
formunda pestisitleri,
f) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde
etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,
g) Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiği alanı,
ğ) Fümigasyon operatör yardımcısı belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek
başarılı olan ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerine verilen belgeyi,
h) Fümigasyon operatörü: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat
mühendislerini,
ı) Fümigasyon operatörü belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat
mühendislerine verilen belgeyi,
i) Fümigasyon operatörü kimlik kartı: Fümigasyon işlerinden sorumlu fümigasyon operatörlerine verilen kartı,
j) Fümigasyon operatör yardımcısı: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen
ziraat teknikerlerini ve ziraat teknisyenlerini,
k) Fümigasyon ruhsat belgesi: Bu Yönetmelikteki esaslara ve Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara göre,
fümigasyonu ticari amaçla yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara verilen
belgeyi,
l) Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile fümigasyon operatörleri tarafından
düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,
m) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
n) Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile zirai karantina müdürlüklerini,
o) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn
veya biyotiplerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcı Adaylarında
Aranan Şartlar ve Seçilen Adayların Eğitimi
Adaylarda aranan şartlar
MADDE 5 – (1) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranılan
nitelikler şunlardır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Fumigasyon operatörlüğü için ziraat mühendisi olmak,
ç) Fumigasyon operatör yardımcılığı için ziraat teknikeri veya ziraat teknisyeni olmak.
Başvurular ve istenilen belgeler
MADDE 6 – (1) İl ve ilçe müdürlüğü bitki koruma hizmetleri ile zirai karantina müdürlükleri, fümigasyon
operatör ve fümigasyon operatör yardımcısı adaylarını tespit ederek Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, Genel
Müdürlükte fümigasyon uygulamaları ile ilgili çalışan teknik personel de fümigasyon eğitimine katılmak ve belge
almak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar dilekçe ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar ise dilekçelerine ilaveten,
kuruluşlarında fümigasyon işlerinde çalıştırılacaklarına dair görevlendirme yazısı ile Genel Müdürlüğe veya
müdürlüklere başvururlar.
(3) Kursa katılacak adaylardan aşağıda sıralanan belgeler istenir:
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların mezuniyet belgelerinin veya diplomalarının
aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti,
c) 1 adet fotoğraf.
Kurslar ve belgelerin düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Zirai karantina müdürlükleri veya uygun görülen il müdürlüklerinde, 5 inci ve 6 ncı madde
hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe hazırlanan programa göre iki hafta süre ile kurslar düzenlenir.
Fümigasyon operatör ve fümigasyon operatör yardımcıları gerektiğinde Bakanlığın belirlediği tarih ve yerlerde hizmet
içi eğitime tabi tutulur.
(2) Adaylara, zirai mücadele araştırma enstitülerinden en az bir, zirai karantina müdürlüklerinden en az iki
olmak üzere, en az üç kişilik bir komisyonca teorik ve pratik bilgiler verilir.
(3) Kurs sonunda değerlendirme sınavı yapılır. Değerlendirmede 100 üzerinden 70 puan alanlar, Fümigasyon
Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi almaya hak kazanırlar.
(4) Değerlendirmelere göre hak sahiplerine, örnekleri EK-1 ve EK-2’de gösterilen Fümigasyon
Operatörü Belgesi ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi ile EK-3’te gösterilen Fümigasyon Operatörü Kimlik
Kartı kursu düzenleyen müdürlükçe tanzim edilir ve sahiplerine gönderilir.
(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan kurslara katılacaklar, belirlenen
kurs ücretlerini ilgili müdürlüğün döner sermaye işletmesine öderler. Kurs ücretlerini ödemeyenler kursa ve sınava
alınmaz.
(6) Müdürlükçe, kurs düzenlenerek belge tanzim edilenlerin listesi ve sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe
bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fümigasyon Şartları
Vakumlu fümigasyonun teknik şartları

MADDE 8 – (1) Vakumlu fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:
a) Vakum fümigatuvarları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.
b) Fümigasyon odasına, fümigant mutlaka gaz halinde verilmelidir.
c) Fümigasyon süresince hücre iç basınç ve sıcaklığı istenilen miktarda sabit tutulmalıdır.
ç) Gazlama müddetinin sonunda yiyecek maddelerinde en az iki, diğer maddelerde en az bir defa hava ile
yıkama işlemi yapılmalıdır. Hava ile yıkama işleminde süre 1,5 saatten az olmamalıdır.
d) Yeşil bitkiler, taze sebze ve meyveler vakum fümigasyonuna tabi tutulmamalıdır.
e) Vakumlu fümigasyona tabi tutulan uyku dönemindeki aşı kalemi, çelik, fidan gibi bitkiler bir saat
geçmedikçe, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
f) Fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçmemelidir.
g) Fümige edilecek madde ızgara üzerine istiflenmelidir.
Atmosferik fümigasyonun teknik şartları
MADDE 9 – (1) Atmosferik fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:
a) Gazlama odalarında fümigasyon;
1) Gazlama odaları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.
2) Atmosferik fümigasyonda gaz odasının sıcaklığı, belirlenen doz ve süre için geçerli olan sıcaklığın altına
düşürülmemelidir.
3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin
dörtte üçünü geçmemelidir.
4) Fümige edilecek madde ızgara üzerinde istiflenmelidir.
b) Gaz geçirmez örtü altında fümigasyon;
1) Fümigasyonun yapılacağı zemin beton değil ise, yığın altına branda bezi, plastik örtü veya benzeri
bir örtü serilmelidir.
2) Fümige edilecek madde ambalajlı ise ızgara yerleştirilerek, sirkülasyonu sağlamak amacıyla ambalajlar
aralıklı olarak istif edilmelidir.
3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda istif ile örtü arasında 30 cm boşluk bırakılmalıdır.
4) Yığına fümigant uygulaması, her fümigantın teknik özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.
c) Toprak fümigasyonu;
1) Toprak, bitkisel artıklardan temizlenmeli, 35-40 cm derinliğinde ve granül hale gelecek şekilde işlenmeli,
uygun tavda olmalıdır.

2) Fümigant her tarafa yayılacak şekilde bir dağıtma düzeni ile uygun sıcaklık ve basınç altında
uygulanmalıdır.
3) Uygulamadan sonra toprağın fümiganttan arındırılması sağlanmalıdır.
Fümigasyon için aranan şartlar
MADDE 10 – (1) Fümigasyon öncesinde ve sırasında aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
a) Fümigasyon işlemi, meskun yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılmalıdır.
b) Fümigasyon işlemi bir fümigasyon operatörü tarafından yapılır. Ancak gerektiğinde fumigasyon
operatörü yanında bir fümigasyon operatör yardımcısı da istihdam edilir.
c) Fümigasyon yapanlar, fümiganta uygun süzgece sahip gaz maskesi kullanmalı, süzgecin kullanım süreleri
dikkate alınmalıdır.
ç) Ekipmanda, hiç kullanılmamış süzgeç daima hazır bulundurulmalıdır.
d) Fümigasyon esnasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenilmemelidir.
e) Fümigant kesinlikle deri ile temas etmemelidir.
f) Fümigasyon işleminden sonra, fümigasyon mahallinde uygun bir yere uyarı levhası asılmalıdır.
g) Muhtemel zehirlenme ve yangın tehlikesine karşı hastane ve itfaiye teşkilatı telefon numaraları fümigasyon
operatörünce bilinmelidir.
ğ) Fümigasyon uygulamaları yapanlarda, zehirlenme belirtileri görüldüğünde derhal doktora başvurulmalıdır.
h) Boş fümigant ambalajları usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcılarının
Çalışma Şekilleri, Görev ve Sorumlulukları
Çalışma şekilleri
MADDE 11 – (1) Müdürlüklerde çalışan fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör
yardımcısı çalıştıkları kuruluş yöneticileri tarafından görevlendirilir.
(2) Fümigasyon mahalline gidiş ve dönüş, fümigasyon talebinde bulunan şahıs veya firmaların temin edeceği
vasıtalardan yararlanılarak yapılır.
(3) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcıları gerektiğinde mesai saatleri dışında ve
resmî tatil günlerinde de çalıştırılır.
Görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcılarının görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Fümigasyon operatörleri;
1) Fümigasyon talebini inceler, uygulamayı planlar ve organize eder.
2) Kullanılacak fümigantın cinsini, dozunu ve fümigasyon süresini tespit eder.
3) Hazırlıkları kontrol edip fiili olarak fümigasyonun başlatılmasını sağlar.
4) Güvenlik ve teknik tedbirleri denetler, eksiklikler varsa giderilmesini sağlar.
5) Fümigasyon süresi sonunda fümigasyon ortamının yeterince havalanıp havalanmadığı, personelin
uygun çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını ölçümlerle tespit eder.
6) Fümigasyon operatör yardımcısı tarafından düzenlenen ve EK– 4’te yer alan Fümigasyon
Tutanağını imzalar.
7) Fümigasyondan ve uygulama anındaki can ve mal güvenliğinden bizzat sorumludur.
b) Fümigasyon operatör yardımcıları;
1) Fümigasyon operatörünün verdiği plana göre fümigasyon ortamını hazırlar.
2) Fümigasyon ortamında izolasyonu sağlar, fümigant dağıtım düzenini bizzat kendisi hazırlar.
3) Gerekli güvenlik teknik tedbirlerini alır.
4) Fümigasyon tutanağını hazırlar ve imzalar.
5) Fümigasyon sonunda gerekli işlemleri yaparak ortamı havalandırır.
6) Fümigasyonda operatörlerine bağlı olarak çalışırlar ve onlara karşı sorumludurlar.
7) Fümigasyon operatör yardımcılarının bulunmadığı yerlerde bu görevleri fümigasyon operatörleri yürütür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Fümigasyon Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişi ile Kuruluşlarda
Aranacak Şartlar
Müdürlükler
MADDE 13 – (1) Fümigasyon yapacak müdürlüklerde aranacak şartlar şunlardır:
a) En az bir fümigasyon operatörüne sahip olmak,
b) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz
yoğunluğu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı,
uyarı levhası, şeritmetre, ızgara, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurmak,
c) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceği uygun bir depoya sahip
olmak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler
MADDE 14 – (1) Fümigasyon yapacak diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve
kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır:
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar hariç vergi kayıt belgesi fotokopisi ile ticaret sicil kayıt örneği,
b) Fümigasyon işlemini kendi bünyelerinde ve ücret karşılığında yapacakların bir fümigasyon
operatörü istihdam etmeleri,
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlara sahip olmaları,
ç) İşletme içinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri bulundurmaları,
d) Fümigasyon ruhsat belgesine sahip olmaları,
e) Fümigasyon işlemini kendi bünyesinde veya ücret karşılığında yapan gerçek ve tüzel kişi ve
kuruluşların çalıştırdıkları fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcılarıyla aralarındaki noter
onaylı iş sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarda bu şart aranmaz.
(2) Fümigasyonu ücret karşılığında yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, müdürlüğe belirttikleri iller
doğrultusunda faaliyet gösterir. Faaliyet gösterilecek il sayısı toplamı beş adedi geçemez.
(3) Yeni fümigasyon operatörü istihdam edenler onbeş gün içerisinde, adres değişikliği ise en geç bir ay
içerisinde ilgili müdürlüğe bildirilir.
(4) Faaliyette bulunulacak il sayısı ile hangi ilde hangi fümigasyon operatörlerin veya fümigasyon
operatörü ve yardımcılarının görev yaptığı ve istenilen diğer bilgi ve belgeler ile yapılan uygulamaların
raporlarının, üçer aylık dönemler halinde, ruhsat aldıkları müdürlüklere bildirir.
ALTINCI BÖLÜM
Ruhsatlandırılma ve Denetleme
Ruhsatlandırma
MADDE 15 – (1) 5996 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin onikinci fıkrasına istinaden, zararlı organizma ile
mücadeleyi, ticarî amaçla yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar,
fümigasyon ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almak isteyenler aşağıdaki belge ve bilgilerle zirai karantina
müdürlüklerine, bunların bulunmadığı illerde ise müdürlüklere başvuruda bulunurlar.
a) Dilekçe,
b) Fümigasyon operatörü belgesinin müdürlükçe onaylı sureti,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar hariç ticaret sicil kayıt örneği,
ç) 13 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıdığının belirlenmesi,
d) Gerçek kişiler için 2 adet fotoğraf,
e) Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli Denetleme Defteri.

(2) Başvuruda bulunulan belgeler ile 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı müdürlükçe
incelenir. Müdürlükte varsa en az bir fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü yardımcısı ve bir teknik
personel tarafından işyerinde inceleme yapılır ve 14 üncü maddedeki şartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere
müdürlük tarafından EK-5’te yer alan Zirai Fümigasyon Ruhsatı düzenlenir.
Denetleme
MADDE 16 – (1) Müdürlükler; ücret karşılığında veya kendi fümigasyonunu yapan diğer kamu, gerçek, tüzel
kişi ve kuruluşları; görevlendirecekleri varsa bir fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü yardımcısı ve
bir teknik personel ile yılda en az bir defa denetler. Denetlemelerde fümigasyonla ilgili her türlü bilgi ve belgeler;
diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca, denetim elemanlarına ibraz edilmek zorundadır.
(2) Müdürlükler, yapılan denetleme ve sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporları altışar aylık dönemler
halinde Genel Müdürlüğe gönderirler.
(3) Denetlemede tespit edilen aksaklık ve noksanlıklar, iş yerinde bulundurulması zorunlu olan müdürlük
tasdikli Denetleme Defterine kaydedilir ve imzalanır.
(4) Aksaklık ve noksanlıkların en geç bir ay içerisinde giderilmemesi halinde, diğer kamu, gerçek ve tüzel kişi
ve kuruluşlara yazılı olarak ihtar verilir.
Ruhsat iptali
MADDE 17 – (1) Denetlemelerde belirlenen aksaklık ve noksanlıkları, ihtar tarihini takiben bir ay içerisinde
gidermeyen diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların ruhsatları müdürlükler tarafından
iptal edilir.
(2) Denetleme sırasında usulsüzlük tespiti halinde, fümigasyon ruhsatı iptal edilir.
(3) Ruhsatı iptal edilen diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ve buralarda
istihdam edilen kişiler adına üç yıl süreyle tekrar ruhsat düzenlenemez.
(4) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı sadece bir fümigasyon şirketinde faaliyet
gösterir. Bir fümigasyon operatörünün ve fümigasyon operatör yardımcısının birden fazla fümigasyon şirketinde
faaliyette bulunması veya fümigasyon uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük tespit edilmesi halinde, fümigasyon
operatörü ve operatör yardımcısı belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir.
(5) Fümigasyon operatörü belgesi ile fümigasyon operatör yardımcısı belgesi iptal edilenler iki yıl süreyle bu
belgeyi almak için müracaatta bulunamaz.
(6) Ruhsatı iptal edilmiş olanlar veya ruhsat almadığı halde fümigasyon yapanlara, 5996 sayılı Kanunun 38
inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri uygulanır.
(7) Kendi isteği ile ruhsatı iptal edilenler altıncı fıkra hükmü dışındadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kazanılmış haklar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, fümigasyon operatörü, fümigasyon
operatör yardımcısı ve usta belgesi alanların hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Fümigasyon
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

BİTKİ KARANTİNASI FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİ
Ek-2
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve
orman ürünlerinin bulundukları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı
organizmalardan arındırılmak suretiyle taşınması ve yayılmasının engellenmesi, miktar ve
kalite kayıplarının önlenmesi, insan ve çevre sağlığının korunması, fümigasyon işlerini
yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınmasına, fümigasyon işlerini
yapacakların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman
ürünlerinin; ithalat, ihracat, yeniden ihracat (re-export) ve transit geçişlerde zararlı organizma
ve/veya, yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun inspektörlerce tespit
edilmesi ve lüzum görülmesi, alıcı ülke bitki karantina mevzuatının gerektirmesi, ambalaj
maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi, iç
karantinaya tabi zararlı organizmaların ve kültür bitkilerinin yetiştirildiği ortamların
temizlenmesi gerektiği durumları ve fümigasyon için uygun hale getirilen müze, kütüphane,
gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boş ambar ve depolarda istek
üzerine uygulanacak fümigasyon hizmeti veren, hizmet alan gerçek ve tüzel kişi, diğer
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, fümigasyon operatör ve fümigasyon
operatör yardımcılarının sorumlulukları ile ilgili hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık: Fümigasyon işlemlerinde kullanılan, son kullanma tarihi geçen, yaşam
ortamından uzaklaştırılması gereken ve kullanımı tamamlanan her türlü fümigant, fümigant
ambalajı ve diğer malzemeleri,
b) Askıya alma: Belirli bir süre için bu Yönetmelik kapsamında fümigasyon ruhsatı için
verilen, fümigasyon uygulaması yapma yetkisinin iptal edilmesini,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular,
soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar,
yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli
parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,
d) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki
tanımına girmeyen ürünleri,
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar: Bu Yönetmelik esaslarına göre kendi
fümigasyonunu bünyesinde çalıştırdığı fümigasyon operatörlerine yaptıracak Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Milli Saraylar gibi kuruluşları,
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f) Doz: Fümigantın, birim ağırlığa, alana veya hacme uygulanan gram (g), mililitre (ml)
veya santimetreküp (cm3) cinsinden miktarı,
g) Fümigant: Fümigasyonda kullanılan, zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı,
sıvı veya gaz formundaki bitki koruma ürünleri,
ğ) Fümigant Deposu: EK-7’de aranan şartları karşılayan depoyu,
h) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı
bir ortama, gaz halinde etki eden bir fümigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre
ortamda tutma işlemini,
ı), Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında yaklaşılmasının hayati
tehlike arz ettiği alanı,
i) Fümigasyon operatörü: Belirtilen esaslar dahilinde fümigasyon konusunda eğitim
alarak başarılı olan ve adına belge düzenlenen ziraat mühendisleri, orman mühendisleri ve
orman endüstri mühendislerini,
j) Fümigasyon operatörü belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim
alarak başarılı olan ziraat mühendisleri, orman mühendisleri ve orman endüstri
mühendislerine verilen belgeyi,
k) Fümigasyon operatörü kimlik kartı: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde
eğitim alarak başarılı olan ve fümigasyon operatörü olmaya hak kazanan, ziraat mühendisleri,
orman mühendisleri ve orman endüstri mühendislerine verilen kartı
l) Fümigasyon operatör yardımcısı: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim
alarak başarılı olan ve adına belge düzenlenen ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenleri ile
orman teknikerlerini,
m) Fümigasyon operatör yardımcısı belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar
dahilinde eğiti alarak başarılı olan ziraat teknikeri, ziraat teknisyenleri ile orman
teknikerlerine verilen belgeyi,
n) Fümigasyon operatör yardımcısı kimlik kartı: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar
dâhilinde eğitim alarak başarılı olan ve fümigasyon operatör yardımcısı olmaya hak kazanan,
ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni ve orman teknikerlerine verilen kartı
o) Fümigasyon ruhsat belgesi: Bu Yönetmelikteki esaslara ve Bakanlıkça belirlenen
teknik şartlara göre, fümigasyonu ticari amaçla yapacak gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara verilen belgeyi,
ö) Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile fümigasyon
operatörleri tarafından düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,
p) Fümigasyon Sertifikası: Uluslararası ticarette kullanılacak ürünler için yapılan
fümigasyon işlemi bilgilerinin yer aldığı ve fümigasyon operatörleri tarafından düzenlenen
belgeyi,
r) Gazdan arındırma: Liman rıhtımlarında yanaşık durumdaki ve açıktaki gemi
ambarlarından, tır, konteyner, oda, çadıraltı vb. ortamlardan zehirli gazın tahliye edilmesini,
s) Gazdan arındırma belgesi: İhracat veya ithalat işlemlerinde fümigasyonu yapılmış
olan yanaşık durumdaki ve açıktaki gemi ambarlarında, tır, konteyner vb. yerler ile diğer
fümigasyon yapılan alanlarda fümigasyon yapılan ortamda sıfır gaz olduğuna dair gazdan
arındırma işlemi sonunda fümigasyon operatörü tarafından düzenlenen belgeyi,
ş) Gaz tespit cihazı: Fümigasyonda kullanılan fümigantın yoğunluk ve kaçak tespitinin
yapılmasını sağlayan dijital cihazları,
t) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
u) Havalandırma alanı: Liman rıhtımlarında yanaşık durumdaki ve açıktaki gemi
ambarları, tır, konteyner vb. fümigasyonun yapıldığı yerde zehirli gazın tahliyesi sırasında
yaklaşılmaması gereken, hayati tehlike arz eden alanı,
ü) İl /İlçe Müdürlüğü: İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
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v) İşletme : Fümigasyon Ruhsat belgesine sahip gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarını
y) Kontrol görevlisi: Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak tüm denetimler ile
metil bromür uygulamalarına nezaret etmek üzere Müdürlükler, İl Müdürlükleri ve İlçe
Müdürlüklerinde görevli fümigasyon operatörünü, fümigasyon operatörü bulunmaması veya
mücbir sebeplerle görevlendirilememesi durumunda görevlendirilecek Ziraat Mühendisi,
Orman Endüstri Mühendisi veya Orman Mühendisini,
z) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,
aa) Metil Bromür Operatörü: Metil Bromür kullanmak üzere Bakanlıktan izin almış
Fümigasyon operatörlerini,
bb) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya
patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Adaylarında Aranan
Şartlar ve Eğitim için Aday Seçimi, Eğitim Başvuruları, İstenilen Belgeler, Eğitimler ve
Belgelerin Düzenlenmesi
Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı adaylarında aranan
şartlar
MADDE 5-(1) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı olmak isteyen
adaylarda aranılan nitelikler şunlardır:
a)T.C. vatandaşı olmak,
b)18 yaşından küçük olmamak,
c) Fümigasyon operatörlüğü için ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman
endüstri mühendisi olmak,
ç) Fümigasyon operatör yardımcılığı için ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni veya orman
teknikeri olmak.
d) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı olmasına engel bir hali
bulunmamak.
(1) Görme, konuşma, işitme engeli ve renk körlüğü olmamak,
(2) El ve ayaklarını kullanamayacak derecede engeli olmamak,
(3) Seyahat etmesine engel hali olmamak,
(4) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek
durumda olmak,
(5) Kronik kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları (astım gibi), alerjik rahatsızlıklar, cilt
hastalıkları, psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olmamak, bulunup bulunmadığı ile kanda
cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bitki koruma
ürünleri ile uygulama yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin
olmadığına dair sağlık raporu.
Başvurular ve istenilen belgeler
MADDE 6-(1) Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde bitki sağlığı koruma hizmetlerinde
görevli personel arasından fümigasyon operatör ve fümigasyon operatör yardımcısı adayları
ilgili müdürlüklerce tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Ayrıca Genel Müdürlükte
fümigasyon uygulamaları ile ilgili çalışan teknik personel de fümigasyon eğitimine katılmak
ve belge almak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.
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(2) Gerçek ve tüzel kişiler ve diğer kuruluşlar dilekçelerine ilaveten 5 inci Maddede
belirtilen diğer belgelerle birlikte, şahsen ıslak imzayla veya elektronik sistem üzerinden ve
elektronik imza ile eğitimin düzenleneceği ilgili müdürlüğe başvuruda bulunurlar.
(3) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları ise istenilen belgelerle birlikte dilekçelerine
ilaveten, kuruluşlarında fümigasyon işlerinde çalıştırılacaklarına dair görevlendirme yazısı ile
şahsen ıslak imzayla veya elektronik sistem üzerinden ve elektronik imza ile Genel
Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.
(4) Eğitime katılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin müdürlük ve/veya il müdürlüğünce onaylı sureti
veya mezuniyet belgelerinin e-devlet doğrulama kodu beyanı,
ç) 1 adet fotoğraf,
d) Başvuru tarihinden en fazla bir ay öncesinde alınmış, 5 inci maddenin birinci fıkrası
(d) bendinde belirtilen hastalıklar ve engelinin olmadığına dair heyet raporu aslı veya heyet
raporunun doğrulama barkod numarası beyanı,
e) Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya eğitimin düzenlendiği
Müdürlük/ İl Müdürlüğünün döner sermaye birimince düzenlenen belge.
(5) Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,
başvuru sahibinden istenir.
Eğitimler ve belgelerin düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Müdürlük veya uygun görülen il müdürlüklerinde 5 inci ve 6 ncı
maddeler uyarınca Genel Müdürlükçe hazırlanan programa göre iki hafta süre ile eğitim
düzenlenir. Fümigasyon operatör ve fümigasyon operatör yardımcıları da gerektiğinde
Bakanlığın belirlediği tarih ve yerlerde hizmet içi eğitime tabi tutulur,
(2) Eğitimi verecek müdürlük ile eğitim tarihleri Bakanlıkça belirlenir ve duyurulur.
(3) Eğitim ücretleri ilgili müdürlüğün döner sermayesine ödenir. Eğitim ücretini
ödemeyenler eğitime ve sınava alınmaz.
(4) Eğitimlerde, fümigasyon operatör ve fümigasyon operatör yardımcısı adaylarına en
az üç kişilik bir eğiticinin olduğu komisyonca teorik ve pratik bilgiler verilir. Özel uzmanlık
gerektiren konularda resmi ve özel kuruluşlardaki konu uzmanları da eğitimde görev
alabilirler.
(5) Adayların eğitimin tamamına katılması zorunludur. Ancak geçerli mazeretini
belgelendirmek kaydıyla bir iş günü devamsızlık hakkı vardır. Mazeret durumu hariç eğitimin
tamamına katılmayanlar eğitimin sonunda yapılacak sınava alınmazlar.
(6) Eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılır. Değerlendirmede 100 üzerinden 70
puan alanlar, Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi almaya hak
kazanırlar.
(7) Değerlendirmelere göre belge almaya hak kazanan fümigasyon operatörlerine;
Fümigasyon Operatör Belgesi (EK-1) ve Fümigasyon Operatörü Kimlik Kartı (EK-3),
fümigasyon operatör yardımcılarına ise Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi (Ek-2) ile
Fümigasyon Operatörü Yardımcısı Kimlik Kartı (Ek-4) eğitimi düzenleyen müdürlük /il
müdürlüğünce tanzim edilir. Belgeler e-devlet üzerinden elektronik belge olarak da
düzenlenebilir.
(8)Tanzim edilen belgeler hak sahiplerine tutanakla teslim edilir veya sahiplerine teslim
edilmek üzere iletişim adresinin bulunduğu ilde bulunan müdürlük/ il müdürlüğüne gönderilir.
(9) Eğitimin sonunda müdürlük / il müdürlüğü tarafından eğitime katılanların listesi,
sınav sonuçları ile düzenlenecek belgelere ilişkin bilgiler resmi yazı ile Genel Müdürlüğe
gönderilir.
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(10) Fümigasyon operatör ve fümigasyon operatör yardımcısı kayıtları Genel
Müdürlükçe tutulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcılarının
Çalışma Şekilleri, Görev ve Sorumlulukları
Çalışma şekilleri
MADDE 8 - (1) Müdürlük /il müdürlüklerinde çalışan fümigasyon operatörü ve
fümigasyon operatör yardımcısı çalıştıkları kuruluş yöneticileri tarafından görevlendirilir.
(2) Kontrol görevlisinin fümigasyon mahalline götürülmesi ve tekrar görev yerine
getirilmeleri fümigasyon talebinde bulunanlar ve/veya işletme tarafından sağlanır. Ancak
müdürlük/il müdürlüğü tarafından gerek duyulan hallerde müdürlüklerinin hizmet araçları ile
de ulaşım sağlanabilir. Bu hizmetin müdürlük/il müdürlüğü tarafından sağlanması durumunda
ilgili yılın döner sermaye birim fiyat cetveline göre hesaplanan ücret tahsil edilir.
(3) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcıları gerektiğinde mesai
saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde de çalıştırılır.
(4) Fümigasyon operatörleri ve operatör yardımcılarının iş sözleşmesi zorunlu personel
statüsünde noterde imzalanan sözleşme ile yapılır.
(5) Mesleklerini serbest olarak icra eden mühendislerden, resmi kurum ve kuruluşlarda
çalışanlar hariç olmak üzere, ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge talep edilir.
(6) Fümigasyon Ruhsat Belgesine sahip işletmelerde iş yoğunluğu dikkate alınarak en
az bir fümigasyon operatörü; günlük işlem sayısının ikiden fazla olduğu ve bu durumun
süreklilik arz ettiği işletmelerde ise en az iki fümigasyon operatörü istihdam edilir. İstihdam
edilen her fümigasyon operatörü ile ayrı ayrı noter tasdikli iş sözleşmesi yapılır. Fümigasyon
operatörünün gerçek ve tüzel kişi ve diğer kuruluş sahibi veya ortağı olması ve bunu
belgelendirmesi durumunda iş sözleşmesi aranmaz.
(7) Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı sadece bir fümigasyon
şirketinde faaliyet gösterir. Bir fümigasyon operatörünün ve fümigasyon operatör
yardımcısının birden fazla fümigasyon ruhsat belgeli yerde veya tam zamanlı başka bir
işletmede faaliyette bulunması veya fümigasyon uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük tespit
edilmesi halinde, fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgeleri ve kimlik kartları
Genel Müdürlükçe iptal edilir.
(8) Fümigasyon operatörü belgesi ile fümigasyon operatör yardımcısı belgesi ve kimlik
kartları iptal edilenler iki yıl süreyle bu belgeyi almak için müracaatta bulunamaz.
Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcılarının görev yetki ve
sorumlulukları
MADDE 9- (1) Fümigasyon operatörünün görev ve yetkileri şunlardır.
a) Fümigasyon talebini inceler, uygulamayı planlar ve organize eder. Fümigasyon
yönetim planı oluşturur.
b) Kullanılacak fümigantın cinsini belirler, dozunu ve fümigasyon süresini fümigantın
kullanım şartlarına göre uygular.
c) Güvenlik ve teknik tedbirleri denetler, eksiklikler varsa giderilmesini sağlar veya
talep eder.
ç) Hazırlıkları kontrol edip fiili olarak fümigasyonu başlatır.
d) Fümigasyon süresi sonunda fümigasyon ortamının yeterince havalanıp
havalanmadığı, personelin uygun çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını ölçümlerle tespit
eder.
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e) Fümigasyon Operatör yardımcısı tarafından hazırlanan ve Ek-6’ da yer alan
Fümigasyon Tutanağını imzalar.
f) Fümigasyon sertifikası ile fümigasyon ve havalandırma işlemi tamamlandıktan sonra
gazdan arındırma belgesini imzalar.
g) Fümigasyondan ve uygulama anındaki can ve mal güvenliğinden bizzat sorumludur.
Fümigasyon başlangıç tarihi ile havalandırma tarihi arasında geçen sürede, Fümigasyon
alanındaki ve çevresindeki sorumluluk, Fümigasyon işlemi yapılan ürünün ve/veya alanın
ilgililerine aittir.
ğ) Fümigasyon operatör yardımcısının bulunmadığı yerlerde fümigasyon operatör
yardımcılarının görevlerini yürütür.
h) Fümigasyon operatörü orman mühendisleri ve orman endüstri mühendisleri ormanlık
alanlarda veya ormanlık alanların dışındaki alanlarda bulunan orman bitkileri ve bu
bitkilerden elde edilen bitkisel ürün ve bitkisel sanayi ürünleri ile orman ürünlerine ilişkin
fümigasyon hizmetlerini yapmaya yetkilidir.
(2) Fümigasyon operatör yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Fümigasyon operatörünün verdiği plana göre fümigasyon ortamını hazırlar.
b) Fümigasyon ortamında izolasyonu sağlar, fümigant dağıtım düzenini bizzat kendisi
hazırlar.
c) Gerekli güvenlik teknik tedbirlerini alır.
ç) Fümigasyon tutanağını hazırlar ve fümigasyon operatörü, uygulama yapılan yerin
yetkilisi / fümigasyon yaptıran firma sorumlusu ile birlikte imzalar.
d) Fümigasyon sonunda gerekli işlemleri yaparak ortamı havalandırır.
(3) Fümigasyon operatörlerine bağlı olarak çalışır ve onlara karşı sorumludur.
(4) Fümigasyon operatör yardımcılarının bulunmadığı yerlerde bu görevleri fümigasyon
operatörleri yürütür.
(5) Fümigasyon operatör yardımcısı orman teknikerleri, ormanlık alanlarda veya
ormanlık alanların dışındaki alanlarda bulunan orman bitkileri ve bu bitkilerden elde edilen
bitkisel ürün ve bitkisel sanayi ürünleri ile orman ürünlerine ilişkin fümigasyon hizmetlerini
yapmaya yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fümigasyon Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişi, Diğer Kuruluşlar ile Diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Taşıması Gerekli Şartlar
Taşıması gerekli şartlar
MADDE 10 –(1) Fümigasyon Ruhsat belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşıması gerekli şartlar aşağıda belirtilmektedir:
a) Gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ruhsatta
adresi belirtilen yerde bulunmalıdır.
b) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edileceği depo,
EK-7’ de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.
c) Fümigant deposu ruhsatta adresi belirtilen yerde bulunmalıdır.
ç) İşletme içinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır,
d) Fümigasyon işlemini kendi bünyelerinde ve ücret karşılığında yapacaklar en az bir
fümigasyon operatörü istihdam etmelidir.
e)Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası,
sonda, gaz yoğunluğu ölçüm cihazı (dijital ve minimum 0-2000 ppm aralığında), gaz kaçak
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tespit cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı,
uyarı levhası, şeritmetre, ızgara, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve
gereçleri, denetim elemanlarınca talep edilen diğer malzemeleri bulundurmalıdır,
f) Gaz yoğunluğu ölçüm cihazı ve gaz kaçak tespit cihazı; çalışabilir ve doğru veriler
alabilir durumda olmalı ve ruhsatın alınmasını takiben yılda en az bir defa, Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kuruluşça kalibre edilmelidir. Kalibrasyon
sertifikaları, işletmede muhafaza edilmeli, denetimlerde ve uygulamalarda kontrol
görevlilerine gösterilmelidir.
g) Fümigasyon ruhsat belgesine sahip olmalıdır,
ğ) Fümigasyon işlemini kendi bünyesinde veya ücret karşılığında yapan gerçek ve tüzel
kişi ve kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç
olmak üzere, çalıştırdıkları fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcıları ile
aralarındaki noter onaylı iş sözleşmelerini ve Ek-9’da yer alan Taahhütnameyi ibraz etmeleri
gerekmektedir.
h) Fümigasyon Ruhsat sahipleri faaliyette bulunacakları il için müdürlük/il
müdürlüğüne noter tasdikli taahhütname verir.
ı) Fümigasyonu ücret karşılığında yapacak olan gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşları sadece Fümigasyon Ruhsatı aldıkları ilde fümigasyon işlemi
yapabilirler. Birden fazla ilde fümigasyon işlemi yapılmak istenmesi halinde, faaliyette
bulunmak istediği il/illerdeki şubeleri için de o ilde bulunan müdürlük/ il müdürlüğünden
fümigasyon ruhsatı alır ve sadece fümigasyon ruhsatı aldıkları ilde faaliyet gösterebilirler.
i) Müdürlük/ il müdürlüğü fümigasyon ruhsatı verdikleri gerçek ve tüzel kişi, diğer
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını Genel Müdürlüğe bildirirler.
j) Genel Müdürlük tarafından tutulan kayıtlarda yer alan fümigasyon ruhsatlı gerçek ve
tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının adres bilgileri ve istihdam
edilen fümigasyon operatörlerin listesi Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanır.
(2) Fümigasyon operatörü değişikliği yapmak isteyen veya yeni fümigasyon operatörü
istihdam edenler onbeş gün içerisinde ilgili müdürlük/ il müdürlüğüne bildirmelidir,
(3) Fümigasyon operatörlerinin işten ayrılması durumunda 15 gün içerisinde ilgili
müdürlük/ il müdürlüğüne bilgi verilir, halihazırda bünyelerinde çalışan ve ilgili müdürlük/ il
müdürlüğüne bildirilmiş fümigasyon operatörü yoksa, yeni fümigasyon operatörü göreve
başlatılıncaya kadar fümigasyon işlemi yapılamaz.
(4) Fümigasyon ruhsatlı gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının farklı bir adrese taşınması durumunda;
a) Fümigasyon işlemi yapabilmesi için en geç taşınma işlemi değişikliğini takiben bir ay
içerisinde, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte Müdürlük/İl
Müdürlüğüne müracaat ederler. İlgili müdürlük kontrol görevlileri tarafından ruhsata esas
denetim yapılır. Adres değişikliği yapanların Fümigasyon Ruhsat Belgesi ilgili müdürlükçe
yenileninceye kadar, fümigasyon ruhsatı askıya alınır ve fümigasyon uygulaması yapılamaz.
b) Fümigasyon ruhsat belgeli işletmenin farklı bir il’e taşınması durumunda: taşınma
işlemi değişikliğini takip eden bir ay içerisinde faaliyetini sonlandırdığı ildeki müdürlük/il
müdürlüğüne işletmeyi taşıdığına dair durumu bildirir dilekçe verir ve fümigasyon ruhsatı altı
ayı geçmemek üzere askıya alınır. Yeniden fümigasyon işlemi yapabilmesi için en geç
taşınma işlemi değişikliğini takip eden bir ay içerisinde, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen belgelerle birlikte işletmeyi taşıdığı ildeki müdürlük/il müdürlüğüne müracaat
ederler. İlgili Müdürlük kontrol görevlileri tarafından ruhsata esas denetim yapılır. Adres
değişikliği yapanların Fümigasyon Ruhsat belgesi ilgili müdürlükçe yenileninceye kadar,
fümigasyon ruhsatı askıya alınır ve fümigasyon uygulaması yapılamaz. Uygulama yapar ise
onay almadan uygulama yaptığına hükmedilir.
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c) Fümigasyon Ruhsatlı gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının deposunun farklı bir adrese taşınması durumunda; Fümigasyon işlemi
yapabilmesi için en geç taşınma işlemi değişikliğini takip eden bir ay içerisinde, 11 inci
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte müdürlük/il müdürlüğüne müracaat
ederler. İlgili müdürlük kontrol görevlileri tarafından ruhsata esas denetim yapılır. Depo
adresi değişikliği yapanların Fümigasyon Ruhsat belgesi ilgili müdürlükçe yenileninceye
kadar, fümigasyon ruhsatı askıya alınır ve fümigasyon uygulaması yapılamaz.
(5) Yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle
fümigasyon ruhsatlı gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının adresinin değişmesi durumunda; değişikliği takip eden bir ay içerisinde ruhsat
yenileme başvurusunda bulunulur. Bu durumda, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (c),
(ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerle ve ilgili kurum veya kuruluştan alınacak
numarataj değişikliği belgesi ile birlikte, müdürlük/il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.
Ruhsatı ilgili müdürlük tarafından yenileninceye kadar, bu gerçek ve tüzel kişi, diğer
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından fümigasyon uygulaması yapılabilir.
(6) Fümigasyon ruhsatlı gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının, herhangi bir işletme tarafından devir alınmak istenmesi durumunda; devir
işlemi öncesi işletme tarafından müdürlük/il müdürlüğüne yazılı müracaat edilmesi gerekir.
Devir işlemi sonrasında işletmeyi devralacak işletmenin, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen belgeler ve Fümigasyon ruhsatı ve Fümigasyon ruhsat üzerindeki tüm hakların
devredildiğine dair noter onaylı devir sözleşmesi ile birlikte, müdürlük/il müdürlüğüne
müracaat etmesi gerekir. Devretmek isteyen, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren;
devralan ise fümigasyon ruhsatı ilgili müdürlükçe yenileninceye kadar fümigasyon
uygulaması yapamaz. Fümigasyon işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde, fümigasyon
ruhsatı olmadan fümigasyon uygulaması yapıldığına hükmedilir.
(7) Fümigasyon ruhsatlı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının unvanının değişmesi durumunda; değişikliği takip eden bir ay içerisinde ruhsat
yenileme başvurusunda bulunulması gerekir. Bu durumda, 11 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen belgelerle ve unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği ile birlikte, müdürlük/il müdürlüğüne
müracaat edilmesi gerekir. Fümigasyon Ruhsatı ilgili müdürlükçe yenileninceye kadar, gerçek
ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları fümigasyon uygulaması
yapamaz.
(8) Fümigasyon ruhsatlı işletmeler, satın aldıkları fümiganta ait isim, miktar, fatura vb.
bilgi ve belgeler ile her bir fümigasyon uygulamasından sonra yapılan işleme ait uygulama
bilgilerini “Fümigasyon Uygulamaları Kayıt Defterine” kaydeder. Denetim esnasında kontrol
görevlilerinin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi ibraz eder.
(9) Fümigasyon ruhsatı olanlar, istenilen diğer bilgi ve belgeler ile yapılan
uygulamaların raporlarını üçer aylık dönemler halinde; Atık Sözleşmeleri kapsamında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığından almış oldukları MOTAT çıktılarını ise 6 ayda bir ruhsat aldıkları
müdürlüklere bildirirler. Diğer ülkelerin uluslararası mevzuatları dikkate alınarak
oluşturulacak farklı Fümigasyon uygulamalarına dair bilgileri içeren tutanaklar ise bir hafta
içerisinde müdürlük/ il müdürlüğüne iletilerek Bakanlığa ulaştırılmalıdır.
(10) Fümigasyon ruhsatı iptal edilenler, yeniden fümigasyon ruhsatı almak istemeleri
durumunda 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte, müdürlük/il
müdürlüğüne müracaat eder ve ruhsata esas denetim yapılır. Fümigasyon ruhsatı iptal
edilenlerin talebi halinde eski numarası yeniden verilir. Fümigasyon ruhsatı müdürlükçe iptal
edilenler, yeniden ruhsat almak için üç yıldan önce müracaatta bulunamaz ve ruhsat verilmez.
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(11) Fümigasyon ruhsatı yenilenenler, fümigasyon ruhsatı iptal edilenler, fümigasyon
operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı istihdamına ilişkin bilgiler müdürlük/il
müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ruhsatlandırılma ve Denetleme
Ruhsatlandırma
MADDE 11 – (1) 5996 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca,
zararlı organizma ile mücadeleyi, ticarî amaçla yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi, diğer
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar fümigasyon ruhsatı almak zorundadırlar.
(2) Fümigasyon Ruhsatı almak isteyenler aşağıda belirtilen belgelerin, asılları veya
belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük/il müdürlüğü onaylı sureti
veya doğrulama kodu beyanı ile birlikte Ek-10’da yer alan Müracaat Bilgileri Formunu
tanzim ederek; Zirai Karantina Müdürlüklerine, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı
illerde İl Tarım ve Orman müdürlüklerine şahsen veya elektronik ortamdan başvuruda
bulunurlar. Müdürlük veya il müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda, belgelerde yer alan
bilgilerin birbiri ile tutarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek ve tüzel kişi, diğer
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarda kontrol görevlileri tarafından ruhsata esas
denetim yapılır.
(3) Müracaat için gerekli belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Fümigasyon operatörü belgesinin Müdürlükçe onaylı sureti veya doğrulama kodu,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden
yayınlanan ticaret unvanları için; gazetenin bir örneği veya gazetenin tarih ve sayısının
beyanı,
ç) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayınlananlar için gazetenin bir
örneği ve esnaf ve sanatkâr sicil kaydı örneği
d) Vergi levhası,
e) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi,
f) İşletme yetkilisi olduğunu belgelendiren Noterden alınmış resmi evrak
g) Atık bertaraf sözleşmesi,
ğ) Noter onaylı iş sözleşmesi
h) Noter onaylı Taahhütname (Ek-9),
ı) İşyeri ve/veya fümigant deposuna ait kira sözleşmesi veya işyeri ve/veya fümigant
deposunun gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait
olduğuna dair belge.
i) Gaz yoğunluğu ölçüm cihazı ve gaz kaçak tespit cihazı Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış kalibrasyon sertifikaları,
j) Fümigasyon operatörü olarak çalışacak mühendislerin ilgili meslek odasına kayıtlı
olduğuna dair belge,
k) Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli Fümigasyon Uygulamaları Kayıt
Defteri,
(4) Müdürlük tarafından Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,
başvuru sahibinden istenir.
(5) Başvuranların başvuruda bulunulan belgeler ile 10 uncu maddede belirtilen şartları
taşıyıp taşımadığı müdürlükçe incelenir. İki kontrol görevlisi tarafından işyerinde inceleme
yapılır ve şartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere müdürlük tarafından EK-5’te yer alan
Fümigasyon Ruhsatı düzenlenir.
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(6) Bitki koruma ürünü bayileri; Fümigasyon operatörlüğü, fümigasyon operatör
yardımcılığı ve Fümigasyon Ruhsat Belgesi için başvuruda bulunamaz ve adına belge
düzenlenemez.
Fümigasyon ruhsatına esas denetim
MADDE 12- (1) Gerçek ve tüzel kişiler, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarca yapılan müracaat üzerine, 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen
belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesinden sonra, fümigasyon ruhsatına esas denetim iki
kontrol görevlisi tarafından gerçekleştirilir. Denetim esnasında işletmenin fümigasyon
operatörleri de hazır bulunur.
(2) Denetimde; İşletmenin, başvuru belgelerinde yazılı olan adreste bulunup
bulunmadığı, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, fümigasyon operatörü
istihdam edilip edilmediği kontrol edilir. Deponun iç ve dış bölgelerinin fotoğrafları alınır.
(3) Kontrol görevlilerince; evrakların ve deponun uygun olduğunun tespit edilmesi
halinde, gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
fümigasyon ruhsatı uygunluğuna dair, Ek-12’de yer alan ruhsata esas denetim formu ve Ek-11
de yer alan tutanak düzenlenir. Bu rapor ile birlikte gerçek ve tüzel kişiler, diğer kuruluşlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan fotoğraflar, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen başvuru belgelerinin birer nüshası ile birlikte değerlendirilerek 10 uncu maddedeki
şartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere ilgili müdürlük tarafından Ek-5’te yer alan
Fümigasyon Ruhsatı düzenlenir ve onaylanır. Fümigasyon ruhsatı Zirai Karantina
Müdürlüklerinin olduğu yerlerde Zirai Karantina Müdürü, Zirai Karantina Müdürlüğünün
olmadığı yerlerde İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından onaylanır. Düzenlenen ruhsat ile
ilgili Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
Fümigasyon ruhsat belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının denetimi
MADDE 13 –(1) Fümigasyon Ruhsat Belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşların denetimleri; yılın ilk altı aylık döneminde bir kez, ikinci
altı aylık döneminde bir kez olmak üzere, yılda en az iki kez, kontrol görevlileri tarafından
yapılır. Denetimlerde, fümigasyon operatörleri de hazır bulunur.
(2) Ruhsatlı gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarda
denetimler aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, taşıması gerekli şartlardan herhangi
birini kaybedip kaybetmediği,
b) Deposunun; ruhsat belgesinde belirtilen adreste bulunup bulunmadığı,
c) Ünvan değişikliği yapıp yapmadığı,
ç) Adresinin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları
nedeniyle değişip değişmediği,
d) Kullanılan cihazların kalibrasyonunun yapılıp yapılmadığı ve
e) İşi bırakma/faaliyetinin devam edip etmediği durumları tespit edilir.
(3) Fümigasyon Ruhsat belgeli Gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlar, kontrol görevlileri tarafından yapılacak her denetimde; denetime açmak
veya açtırmak, kontrol görevlilerine her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak, istenilen bilgi ve
belgeleri tam ve doğru olarak vermek veya verilmesini sağlamak zorundadır. Aksine
davranılan işletmede ve durumlarda bu durum tutanakla tespit edilerek imza altına alınır.
(4) Fümigasyon Ruhsat belgeli işletmenin;
a) Yönetmeliğin 3’üncü, 4 üncü ve 6 ncı bölümleri ile EK-6, 7, 8, 9, 15 ve 16 ’da
belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığı,
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b) Tutanaklarda Ruhsat belgeli işletmenin isim ve kaşesi, fümigasyon operatörünün ve
varsa fümigasyon operatör yardımcısının imzası olup olmadığı,
c) Kullanılan fümigantlar ve Metil Bromür uygulamaları ile ilgili bilgileri içeren aylık
ve üç aylık raporların düzenli olarak bildirilip bildirilmediği,
ç) Metil bromür uygulamalarında müdürlüğe dilekçe verilip verilmediği örnekleme
usulü ile tespit edilir.
(5) Denetimlerde tespit edilen tüm hususlar, Ek-13’de yer alan denetim tutanağına
yazılır. İki nüsha olarak düzenlenecek denetim tutanağının bir nüshası, denetim yapılan
fümigasyon tuhsat belgeli işletme yetkilisine veya fümigasyon operatörüne verilir.
(6) Denetlemede tespit edilen aksaklık ve noksanlıklar, iş yerinde bulundurulması
zorunlu olan müdürlük/ il müdürlüğü tasdikli “Fümigasyon Uygulamaları Kayıt Defterine”
kaydedilir ve imzalanır.
(7) Fümigasyon ruhsat belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşları hakkında fümigasyon uygulamalarına esas şikâyet olduğu durumlarda
kontrol görevlileri tarafından denetim yapılır.
(8) Denetimde tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi için fumigasyon
ruhsat belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
yazılı olarak ihtar verilerek, aksaklık ve noksanlıkları gidermesi için bir ay süre tanınır.
Eksikliklerin bu süre içerisinde giderilmemesi halinde altı ayı geçmemek üzere işletmenin
fumigasyon ruhsat belgesi askıya alınır.
(9) Yıl içerisinde düzenlenen ve fümigasyon ruhsat belgesinin iptaline ilişkin belge ve
bilgiler ve denetim tutanakları beklemeksizin Genel Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca, dönem
içerisinde yapılan denetimlere ait veriler; birinci dönemde en geç Haziran, ikinci dönemde en
geç Aralık ayı sonuna kadar Ek-14’de yer alan tabloya işlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.
(10) Ruhsat belgeli işletmelerin denetimlerine, Genel Müdürlükçe görevlendirilen
kontrol görevlileri de gözlemci olarak katılabilir.
(11) Fümigasyon ruhsat belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlar, fümigasyon ile ilgili her türlü bilgi ve belgelerini beş yıl muhafaza
etmek zorundadır.
Ruhsatı olmayan gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşların denetimi
MADDE 14–(1) Haklarında fümigasyon işlemi yaptığına yönelik şüphe oluşan, ihbar
veya şikâyet bulunan, fümigasyon ruhsat sahibi olmayan gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarda; fümigasyon işlemi yapılıp yapılmadığının tespitine
ilişkin denetim, kontrol görevlilerince yapılır. Denetimde tespit edilen hususlar, düzenlenecek
tutanakta belirtilir. Uygulama yapıldığının tespit edilmesi durumunda, 5996 sayılı Kanunun
38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Fümigasyon Öncesinde ve Sırasında Alınacak Tedbirler, Fümigasyon Şartları, Gazdan
Arındırma-Havalandırma İşlemlerinde Havalandırma Teknikleri
Fümigasyon öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler
MADDE 15– (1) Fümigasyon öncesinde ve sırasında aşağıdaki tedbirler alınır.
a) Fümigant kullanılarak zararlı organizmalarla mücadele yapmak isteyen gerçek ve
tüzel kişi gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar müdürlük
bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il müdürlüğüne müracaat eder. Müdürlükten
Fümigasyon ruhsatı almak zorundadır.
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b) Fümigasyon uygulamaları fümigasyon operatörleri tarafından yapılır.
c) Fümigantlar, yalnızca Fümigasyon Ruhsatına sahip gerçek ve tüzel kişi, diğer
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına satılır ve sadece alıcısı tarafından kullanılır,
satış veya değişimi yapılamaz.
ç) Fümigasyon uygulamalarında insan ve çevre sağlığı açısından her türlü tedbir alınır.
d) Fümige edilmiş birim ve fümigasyon alanına Ek-16’da verilen uygun fümigasyon
uyarı işareti konulur. Fümigasyon tutanağı ve sertifikasyon tutanağında uyarı işaretinin varlığı
belirtilir.
e) Her fümigasyon uygulamasından sonra Ek-6’ daki fümigasyon tutanağı ile alıcı ülke
talebi doğrultusunda fümigasyon sertifikası düzenlenir. Bu tutanaklar birbirini takip eden seri
numaralı olmalıdır. Tutanaklar en az beş yıl süre ile ilgilisince saklanır.
f) Fümigasyon uygulamasında Bakanlıkça belirlenmiş doz, süre ve sıcaklık değerlerine
göre uygulama yapılır. İhracata konu ürünler için yapılan fümigasyon uygulamalarında, alıcı
ülke bitki sağlığı mevzuatının gerektirdiği hallerde belirlenen doz, süre ve sıcaklık değerleri
değişebilir.
g) Fümigasyon uygulamalarında kullanılan araç ve gereçler hazır ve kullanılabilir
durumda olmalıdır. Fümigasyon Ruhsatlı, Fümigasyon işlemlerini yapan işletmelerin
kullandıkları Fümigantlardaki kesafet oranını ölçebilecek en az 0-2000 ppm arasında
çalışabilecek gaz yoğunluğu ölçüm cihazları, çalışan her personel için portatif gaz ölçüm
cihazı, yeterli maske ve sarf malzemelerinin bulundurulmasını sağlamak zorunludur.
Cihazların marka, model ve seri numaraları ve faturaları ile bu cihazlara ait yılda bir kez
kalibrasyon yapıldığına ilişkin Kalibrasyon sertifikalarını ruhsat aldıkları müdürlük/il
müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.
ğ) Fümigasyon uygulaması sonunda havalandırma yapılarak gerekli gaz ölçümleri
yapıldıktan sonra Ek-15’teki havalandırma ve gazdan arındırma raporu düzenlemek
zorunludur. Havalandırma işlemi ve süresi gazın niteliğine ve ürünün cinsine göre ayarlanır.
h) Fümigasyon işleminde Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin tavsiye
edilen ürün, alan vb. dozda kullanılması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun ruhsatsız
ürünler veya diğer kimyasal maddeler bu amaçla kullanılamaz.
ı) Fümigasyon uygulamasında Metil Bromür kullanılacak ise 23.06.2000 tarih ve 24088
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının
Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama Metil Bromür
Uygulama Belgesine sahip Fümigasyon operatörleri tarafından yapılır. Uygulama aynı
zamanda ilgili Müdürlüğün görevlendireceği kontrol görevlisi nezaretinde yapılır.
Fümigasyon işlemi için aranan şartlar
MADDE 16- (1)Fümigasyon işlemi esnasında uyulması gereken kurallar şunlardır;
a) Fümigasyon işlemi, meskûn yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılır.
b) Fümigasyon işlemi bir fümigasyon operatörü tarafından yapılır. Ancak gerektiğinde
Fümigasyon operatörü yanında fümigasyon operatör yardımcısı da görev yapar.
c) Fümigasyon yapanlar, fümiganta uygun süzgece sahip gaz maskesi kullanır, süzgecin
kullanım süreleri dikkate alınır.
ç) Ekipmanda, hiç kullanılmamış süzgeç daima hazır bulundurulur.
d) Fümigasyon esnasında sigara içilmez ve herhangi bir şey yenilmez.
e) Fümigant kesinlikle deri ile temas etmemesi için gerekli önlemler alınır.
f) Fümigasyon işleminden sonra, fümigasyon mahallinde uygun bir yere uyarı ikaz
levhası asılır.
g) Muhtemel zehirlenme ve yangın tehlikesine karşı hastane ve itfaiye teşkilatı telefon
numaralarının fümigasyon operatörünce bilinmesi gerekir ve telefon numaraları acil
durumlarda herkesin görebileceği bir yerde bulundurulur.
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ğ) Fümigasyon uygulamaları yapanlarda, zehirlenme belirtileri görüldüğünde derhal en
yakın sağlık kuruluşuna başvurulur.
h) Fümigantların atık ve ambalajları fümigasyon operatörleri tarafından 02.04.2015
tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi
Yönetmeliğine uygun olarak imha ettirilir.
ı) Fümigasyon havalandırma işlemi, 12.08.2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen twa (8 saatlik belirlenen referans süre için
ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama) ve stel (başka bir süre belirtilmedikçe, 15
dk lık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri) değerlerine göre
tamamlanır. (EK- 8).
i) Fümigasyon uygulamalarına ait teknikler, dozlar, süreler ile insan ve çevre sağlığına
ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenen talimatlara göre uygulanır.
Vakumlu fümigasyonun teknik şartları
MADDE 17-(1) Vakumlu fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Vakum fümigatuvarlarının Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara ve talimatlara uygun
olması gerekir.
b) Fümigant, fümigasyon odasına mutlaka gaz halinde verilir.
c) Fümigasyon süresince hücre iç basınç ve sıcaklığı istenilen miktarda sabit tutulur.
ç) Gazlama müddetinin sonunda yiyecek maddelerinde en az iki, diğer maddelerde en
az bir defa hava ile yıkama işlemi yapılmalıdır. Hava ile yıkama işleminde süre 1,5 saatten az
olamaz.
d) Yeşil bitkiler, taze sebze ve meyveler vakum fümigasyonuna tabi tutulamaz.
e) Vakumlu fümigasyona tabi tutulan uyku dönemindeki aşı kalemi, çelik, fidan gibi
bitkiler bir saat geçmedikçe, güneş ışığına maruz bırakılmaz.
f) Fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçemez.
g) Fümige edilecek madde ızgara üzerine istiflenir.
Atmosferik fümigasyonun teknik şartları
MADDE 18- (1) Atmosferik fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulur.
a) Gazlama odalarında fümigasyon;
1) Gazlama odaları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.
2) Atmosferik fümigasyonda gaz odasının sıcaklığı, belirlenen doz ve süre için geçerli
olan sıcaklığın altına düşürülmez. Uygulanacak fümiganta göre değişen; doz, süre ve sıcaklık
değerlerine uyulur.
3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda fümige edilecek madde, oda
veya hücre hacminin dörtte üçünü geçemez.
4) Fümige edilecek madde ızgara üzerinde istiflenir.
b) Gaz geçirmez örtü altında fümigasyon;
1) Fümigasyonun yapılacağı zemin beton değil ise yığın altına branda bezi, plastik örtü
veya benzeri bir örtü serilir.
2) Fümige edilecek madde ambalajlı ise ızgara yerleştirilerek, sirkülasyonu sağlamak
amacıyla ambalajlar aralıklı olarak istif edilir.
3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda istif ile örtü arasında 30 cm
boşluk bırakılır.
4) Yığına fümigant uygulaması, her fümigantın teknik özelliklerine uygun olarak
yapılır.
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c) Toprak fümigasyonu;
1) Toprak, bitkisel artıklardan temizlenir, 35-40 cm derinliğinde ve granül hale gelecek
şekilde işlenir, uygun tavda olmalıdır.
2) Fümigant her tarafa yayılacak şekilde bir dağıtma düzeni ile uygun sıcaklık ve basınç
altında uygulanır.
3) Uygulamadan sonra toprağın fümiganttan arındırılması sağlanır.
d) Yaş Meyve ve Sebze ve Kesme Çiçek Fümigasyonu;
1) Fümigasyon işlemi oda, konteyner, frigofirik tır dorsesinde yapılabilir.
2) Fümigasyon işleminde kesinlikle yaş meyve ve sebze için ruhsatlandırılmış
fümnigantlar uygun doz, süre ve sıcaklıkta kullanılır.
3) Fümigasyon uygulaması sonunda havandırılma yapılarak gazdan arındırma belgesi
düzenlenir.
Havalandırma işlemleri ve gazdan arındırma
MADDE 19- (1)Gazdan arındırma-havalandırma işlemlerinde aşağıdaki kurallara
uyulur.
a) Havalandırma-Gazdan Arındırma işlemleri Bakanlıkça düzenlenecek kıyı tesislerinde
fümigasyon uygulama işlemlerine yönelik talimata uygun olarak yapılır.
(2) Havalandırma ve Gazdan Arındırma Belgesi (Ek-15) düzenlenirken gemi kaptanının
kaşesi ve imzası alınmalı. Ölçüm sonuçları; tüm fümigant artık ve kalıntılarının yük taşıma
biriminin tamamı ile yakınındaki çalışma alanlarından tahliye edildiğini ve fümigant madde
kalıntılarının tamamının temizlendiğini teyit ettiğinde verilir.
(3) Yer uygunluğu, yöntem seçimi, ölçüm değerlerinin alınması, iş güvenliği önlemleri,
sağlık tedbirleri, yangın tedbirleri, uyarı-ikaz levhaları asılması ve dokümantasyon işlemleri
fümigasyon yetkilisi olarak Fümigasyon Operatörünün sorumluluğundadır.
(4) Gazdan Arındırma işleminden sonra, tüm ölçüm sonuçlarını gösteren “Havalandırma
ve Gazdan Arındırma Belgesi”nin aslı müdürlük/il müdürlüğüne teslim edilir.
(5) Liman rıhtımlarında yanaşık durumdaki gemi ambarlarında havalandırma
yapılamaz. Tehlikeli madde taşıyan gemi ambarlarının havalandırması demirleme sahasında
Liman Başkanlığının belirlediği yerlerde yapılır. Konteynırlarda ise kıyı tesisi tarafından
oluşturulmuş ve Liman Başkanlığı tarafından onaylanmış alanlarda havalandırma yapılır.
(6) Havalandırma ve gazdan arındırma işlemi doğal yollarla gerçekleşebilir ya da
körükler, fan veya aspiratör gibi mekanik araçlarla hızlandırılabilir.
(7) Uygulamayı yapan fümigasyon operatörü tarafından; havalandırma yapılmadan 24
saat önce, yapılan fümigasyon uygulamasına ait fümigasyon raporu, fümigant dağıtım planı
ve kullanılan fümigantın ürün güvenlik bilgileri, fümigasyon operatörü olduğu Fümigasyon
Ruhsatı belgeli fümigasyon şirketine bildirilir.
(8) Havalandırma kıyı tesisinin belirlediği alanda yapılır. Yük taşıma biriminin
fümigasyon yetkilisinden Havalandırma ve Gazdan Arındırıldı Belgesi almadan kıyı
tesisinden ayrılmasına izin verilmez. Fümigasyon yetkilisi, havalandırma süresi boyunca yük
taşıma biriminin gazdan arındırıldığı ilan edilene kadar alanda kalır. Havalandırma esnasında
yük taşıma birimlerinin yakınına fümigasyon yetkilisi dışında gazdan arındırıldı belgesi
verilene kadar hiç kimse yaklaştırılmaz.
(9) Gemi ambarı havalandırmalarında, fümigasyon havalandırma süresince yük taşıma
birimi, gemiye izinsiz biniş ve girişleri önlemek için nöbetçi görevlendirmeli. İskelelere ve
kamaraların olduğu bölümün girişlerine, görünür bir şekilde uyarı levhaları konulur.
Konteynerler ise kıyı tesisinin belirlediği alanda havalandırılır.
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(10) Havalandırmada görev alacak personel solunum cihazı veya maske-süzgeç ile gaz
geçirmez elbise gibi koruma teçhizatı kullanır ve işlem esnasında fümigasyon yetkilisinin
talimatlarına uygun işlem yapar.
(11) Havalandırma ve Gazdan Arındırıldı Belgesi (Ek-15), sadece ölçüm sonuçları ve
tüm fümigant artık ve kalıntılarının bütün yük taşıma birimi ile yakınındaki çalışma
alanlarından tahliye edildiğini ve tüm fümigant madde kalıntılarının temizlendiğini teyit
ettiğinde verilir. Gemi ambarları ve benzeri ortamlarda, havalandırma süresinin ürünün yük
taşıma biriminden tamamen tahliyesine kadar sürdüğü durumlarda, havalandırmanın belli
aşamalarında gaz ölçümü yapılır, bu ölçüm değerleri, havalandırma ve gazdan Arındırıldı
belgesine yazılır. Havalandırma ve Gazdan Arındırıldı Belgesi alınan ölçüm değerlerinin
tamamının sıfır olması halinde verilir.
(12) Yer uygunluğu, yöntem seçimi, ölçüm değerlerinin alınması, iş güvenliği
önlemleri, sağlık tedbirleri, yangın tedbirleri, uyarı-ikaz levhalarının asılması ve
dokümantasyon işlemleri fümigasyon yetkilisi olarak fümigasyon operatörünün
sorumluluğundadır.
Havalandırma teknikleri
MADDE 20-(1)Havalandırma tekniklerinde aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Doğal (pasif) ve mekanik (aktif) olmak üzere iki şekilde yapılır.
1) Doğal(pasif) havalandırma: Uzun bir süreçtir. En az 5 gün sürer. Kullanılan
fümiganta, ürünün cinsine, yükleme şekline, yük taşıma biriminin hacmine ve derinliğine
bağlı olarak değişir. Gazdan arındırma için doğal (pasif) havalandırma yapılması talep edilirse
taşınabilir yük taşıma birimleri için havalandırma işlemine özel bir alan tahsis edilmesi
gerekir.
2) Mekanik (aktif) havalandırma: Havalandırma süresi 1 ila 3 gündür. Gazdan
arındırma için doğal havalandırmada olduğu gibi havalandırma işlemine özel bir alan tahsis
edilmesi gerekir.
b) Havalandırma süresi bazı durumlarda ürünün yük taşıma biriminden tamamen
tahliyesine kadar sürebilir.
c) Doğal(pasif) ve Mekanik (aktif) havalandırma alanları, yetkili olmayan kişilerin
girişini veya yakınında bulunmasını engelleyici nitelikte giriş kontrollü olması gerekir.
ç) Havalandırmanın belli aşamalarında gaz ölçümü yapılması gerekir.
d) Yapılan ölçümlere ait değerler, Gazdan Arındırıldı Belgesine yazılır.
e) Havalandırmanın son periyodunda, “6. , 12. , 18. ,24. Saatlerde” alınan ölçüm
değerlerinin tamamının sıfır olması gerekir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Fümigasyon Operatör Belgesi, Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi ve
Fümigasyon Ruhsat Belgesi İptali, Askıya Alma ve İdari Yaptırımlar
Askıya alma
MADDE 21 –(1) Bu Yönetmeliğin, 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen
devir olacak gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar noter
onaylı devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten, izin belgesi Müdürlükçe yenileninceye kadar,
iki yıldan fazla fümigasyon uygulaması yapmayanlar ve 10 uncu maddesinde yer alan,
taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybettiği veya yükümlülüklerini yerine
getirmediği tespit edilen izin belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlara; 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine
göre uygunsuzluklarını gidermek üzere altı ayı aşmamak üzere süre verilir ve fümigasyon
ruhsatı askıya alınır.
15 / 38

(2) Fümigasyon ruhsatı askıya alınan gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşların, fümigasyon ruhsatları kontrol görevlilerince tutanakla teslim
alınır ve müdürlük tarafından muhafaza edilir. Verilen süre içerisinde uygunsuzlukların
giderilmesi durumunda askı işlemi sonlandırılarak Fümigasyon ruhsatı gerçek ve tüzel kişi,
diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara iade edilir.
(3) Havalandırma-gazdan arındırma işlemlerinin yapıldığı ve belgelerinde gaz oranının
insan sağlığı için tehlike sınırı altında olduğu bildirilen yerlerde müdürlükçe yapılan
kontrollerde; Gazdan arındırma işlemin yapılmadığı veya yanlış beyan olduğu tespit
edilenlerin tutanakla kayıt altına alınarak gazdan arındırma işlemi yapan gerçek ve tüzel kişi,
diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların, gazdan arındırma yapma yetkileri altı
ay süreyle askıya alınır.
(4) Fümigasyon ruhsatı askıya alma işlemi; 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin
ikinci fıkrası hükmüne göre kontrol görevlilerince uygulanır.
(5) Uygulanan, Fümigasyon ruhsatı askıya alma işlemleri; beklemeksizin Genel
Müdürlüğe bildirilir.
Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı belgesi iptali
MADDE 22- (1) Aşağıdaki durumlarda, fümigasyon operatörleri ve fümigasyon
operatör yardımcılarının fümigasyon operatörü / fümigasyon operatör yardımcısı belgeleri ile
fümigasyon operatörü kimlik kartı / fümigasyon operatör yardımcısı kimlik kartı Genel
Müdürlükçe iptal edilir ve iptal edilen belgeler geri alınır.
a) Bu Yönetmeliğin aşağıda belirtilen maddelerinden herhangi birine aykırı işlem
yapıldığının tespit edilmesi:
1) 5, 6, 8, 9, 14, 17, 18, 19 ve 20 ıncı maddeleri,
2) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının c, e, f, ğ bentleri, üçüncü fıkrası, dördüncü
fıkrasının a, b, c bentleri, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu fıkraları,
3) 15 inci maddenin birinci fıkrasının b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h ve ı bentleri,
4) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının a, b, c, f, h, ı ve i bentleri,
b) Fümigasyon tutanağı, havalandırma ve gazdan arındırma belgesi ile sertifikasyon
tutanağının tam ve doğru olarak tanzim edilmemesi, uyarı ikaz levhasının gerekli yerlerde
bulundurulmaması,
c) Fümigasyon operatörünün; müdürlükçe düzenlenen fümigasyon operatörüne yönelik
eğitimlere geçerli bir mazeret belgesi sunmaksızın iki defa katılmaması,
ç) Fümigasyon operatörü veya fümigasyon operatör yardımcısının aynı anda birden
fazla, fümigasyon ruhsat belgeli gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarda fümigasyon operatörü veya fümigasyon operatör yardımcısı olarak çalıştığının
tespit edilmesi,
d)Ruhsat belgeli işletmelerde Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslardan
herhangi birini kaybettiği halde fümigasyon uygulaması yapıldığının tespit edilmesi,
e) Fümigasyon operatörü ve/veya fümigasyon operatör yardımcısının fümigasyon iş ve
işlemlerinde mevzuat hükümlerine riayet etmemesi,
f) Fumigasyon operatörü ve fumigasyon operatör yardımcısı belgesine sahip olanların,
kendi adına veya fumigasyon ruhsat belgesi olmayan işletmelerde faaliyet yaptığının tespit
edilmesi.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde bahsi geçen heyet raporu beş yıl süre
ile geçerli olup, beş yıllık süreyi geçiren fümigasyon operatörü veya operatör yardımcıları
belgeleri ile işlem yapamazlar. Ancak beş yıllık süre geçtikten sonra altı aylık süre içerisinde
geçerli mazeretlerini belgelendirip heyet raporunu teslim edenlerin, raporlarını teslim ettiği
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tarihten itibaren fümigasyon belgeleri ile işlem yapmalarına müsaade edilir. Bu süreyi
geçirenlerin belgeleri iptal edilir ve bu kişiler fümigasyon işi yapamazlar.
(3)Fümigasyon operatörü belgesi ile fümigasyon operatör yardımcısı belgesi iptal
edilenler iki yıl süreyle belge almak için müracaatta bulunamaz, yaptıkları başvurular kabul
edilmez. İki yıllık sürenin sonunda fümigasyon belgesi almak isteyenler yeniden eğitime
katılmak zorundadır.
Fümigasyon ruhsat belgesi iptali
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde ilgili gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşların fümigasyon ruhsatları iptal edilir:
(2) Gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların
fümigasyon ruhsatı askıya alındığı halde, verilen süre sonunda askıya almayı gerektiren
durumun devam ettiğinin tespiti halinde, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci
fıkrası hükmüne göre fümigasyon ruhsatı müdürlük/ il müdürlüğü tarafından iptal edilir.
(3) Gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar; yetkili
kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları hariç olmak üzere, izin
belgesinde yazılı adreste bulunmadığının tespit edilmesi halinde fümigasyon ruhsatları iptal
edilir.
(4) Gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların
Fümigasyon iş ve işlemini (faaliyetini) bıraktığının tespiti halinde, fümigasyon ruhsatı iptal
edilir.
(5) Gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların,
Müdürlük/İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğe verdiği resmi belgelerde, tahrifat veya
sahtecilik yaptığının tespiti halinde, fümigasyon ruhsatı iptal edilir. 5996 Sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 42. maddesinin 1. fıkrası gereğince,
ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
(6) Denetleme sırasında usulsüzlük tespiti halinde, fümigasyon ruhsatı iptal edilir.
(7) Fümigasyon iş ve işlemlerinde mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi halinde
firmaların ruhsatları iptal edilir. Ruhsat düzenlenmesine esas onay prosedürü iptal
işlemlerinde de yürütülür.
(8) Gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların
Fümigasyon Ruhsatının iptalini talep etmesi halinde fümigasyon ruhsatı iptal edilir.
(9) Fümigasyon Ruhsatı iptal edilen diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel
kişi ve kuruluşlar ve buralarda istihdam edilen kişiler adına üç yıl süreyle tekrar ruhsat
düzenlenemez.
(10) Kendi isteği ile fümigasyon ruhsatı iptal edilenler bir yıl süreyle yeniden ruhsat
başvurusunda bulunamazlar.
(11) Fümigasyon Ruhsatları iptal edilen gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşların ruhsatları, müdürlük tarafından tutanakla teslim alınır. Teslim
alınan ruhsata ait bilgiler Genel Müdürlüğe yazı ile bildirilir.
(12) Fümigant satışı yapan Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) bayileri, satış yaptıkları
fümigantın, etken maddesi, ticari adı, miktarı ve satış yaptığı fümigasyon operatörü bilgileri
ve satış tarihine ilişkin bilgileri altı aylık periyotlarla müdürlük/il müdürlüğü’ ne bildirir.
İdari para cezası
MADDE 24 –(1) Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili gerçek ve özel hukuk tüzel
kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları hakkında 5996 sayılı Kanunun da belirtilen idari para
cezaları uygulanır.
a)5996 Sayılı Kanunun 15’nci maddesinin 12’nci fıkrasına göre zararlı organizma ile
mücadeleyi, ticarî amaçla yapmak isteyenler, müdürlükten/il müdürlüğünden onay almak
17 / 38

zorunda olup bu maddeye aykırı hareket edenler, Fümigasyon Ruhsatı iptal edilmiş olanlar
veya ruhsat almadığı halde fümigasyon yapanlara, 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri uygulanır.
b)Fümigasyon ruhsatlı gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının veya fümigasyon operatörlerinin;
1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddede belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem
yaptığının tespit edilmesi halinde 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır,
2) Fümigasyon rusat belgeli işletmenin veya fümigasyon operatörünün, bu
Yönetmeliğin 10 uncu maddenin birinci fıkrası (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bendi hükümlerine
aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi ve/ veya istenilen belge ve bilgilerin kontrol
görevlilerine sunulmaması halinde 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ğ) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır,
3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı
işlem yaptığının tespit edilmesi halinde 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.
4) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi birinci fıkrası (h) bendi hükümlerine aykırı hareket
edenlere, Fümigasyon atık ve ambalajlarını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha
etmeyenlere 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükümleri
uygulanır,
5) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi birinci fıkrası (a), (b), (c), (ç), (f) (ı) ve (i) bendinde
belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi halinde 5996 sayılı
Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen idari para cezaları
uygulanır.
6) Bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddesinde belirtilen esaslardan herhangi
birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi halinde 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.
(2) İlgililer kontrol görevlileri tarafından yapılacak resmî kontroller sırasında gerekli
olan her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Aksi hareket edenlere ve bu
Yönetmeliğin, 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan gerçek ve tüzel kişi,
diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların yetkililerine, 5996 sayılı Kanunun 41
inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğin bitki koruma ürünleri (Fümigantlar) ile ilgili hususlarına aykırı
hareket edenler hakkında 5996 sayılı Kanunun 39 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i), (j)
ve (k) bendi hükümleri uygulanır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti askıya alınan işletmelerin, askı süresince
fümigasyon uygulaması, havalandırma, gazdan arındırma işlemi yaptığı ve/veya tutanak
tanzim ettiğinin tespit edilmesi halinde 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.
(5) İdari para cezaları, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne
göre İl Müdürünce uygulanır.
(6) Uygulanan idari para cezası işlemleri, derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kazanılmış haklar
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halihazırda
Fümigasyon operatör ve Fümigasyon operatör yardımcısı olanların ilk altı ay içinde 5 inci
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maddede belirtilen şartları sağladığına dair heyet müdürlüklere sunması gerekir. Heyet
raporunu sunamayanların belgeleri müdürlüklerce iptal edilir. Ancak geçerli mazeretlerini
belgelendirip heyet raporunu teslim edenlerin, raporlarını teslim ettiği tarihten itibaren
Fümigasyon belgeleri ile işlem yapmalarına müsaade edilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte fümigasyon operatörü, fümigasyon
operatör yardımcısı ve fümigasyon ruhsat belgesi almış olan bitki koruma ürünü bayilerinin
belge ile ilgili hakları saklı olup Yönetmeliğin diğer bütün hükümlerine tabidirler.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Ek-7’de belirtilen depo şartlarını
taşımayan, dijital cihazların temini, kalibrasyonu ve benzer iş ve işlemlerini tamamlamayan
işletmeler bir ay içerisinde bu eksiklikleri giderir. Aksi durumda ruhsatları altı ayı geçmemek
üzere askıya alınır, altıncı ayın sonunda gerekli şartların sağlanmaması durumunda
fümigasyon ruhsatı iptal edilir.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyet illerinin her birinde şubesi
bulunmayan işletmelere iki ay süre verilir. iki aylık süre sonunda şube açıp fümigasyon
ruhsatı alınmayan illerde fümigasyon faaliyeti yürütülemez. Faaliyet yapıldığının tespiti
halinde onay almadan işlem yapıldığına hükmedilir.
(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce usta belgesi alanların hakları
saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de Bitki Karantinası
Fümigasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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EK-1

Bakanlık
Logosu

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
……………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜ
FÜMİGASYON OPERATÖRÜ BELGESİ

Belge Tarihi
:
Belge Numarası
:
Belge Yenileme Tarihi :
Fümigasyon Operatörünün;
Adı Soyadı

:

TC. Kimlik Numarası :
Doğum Tarihi ve Yeri :
Meslek Ünvanı
Haberleşme Adresi

:
:

Yukarıda
açık
kimliği
yazılı.............................................................................................
Müdürlüğümüzce,……………………………. tarihleri arasında düzenlenen “Fümigasyon
Operatörü Eğitimine” katılarak bu eğitimi başarı ile bitirmiş olduğundan, işbu belge
kendisine verilmiştir.

MÜDÜR
…./.…/…..
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EK-2

Bakanlık
Logosu

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
……………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜ
FÜMİGASYON OPERATÖR YARDIMCISI BELGESİ

Belge Tarihi
:
Belge Numarası
:
Belge Yenileme Tarihi :
Fümigasyon Operatör Yardımcısının;
Adı Soyadı

:

TC. Kimlik Numarası :
Doğum Tarihi ve Yeri :
Meslek Ünvanı
Haberleşme Adresi

:
:

Yukarıda
açık
kimliği
yazılı.............................................................................................
Müdürlüğümüzce,……………………………. tarihleri arasında düzenlenen “Fümigasyon
Operatör Yardımcısı Eğitimine” katılarak bu eğitimi başarı ile bitirmiş olduğundan, işbu
belge kendisine verilmiştir.

MÜDÜR
…./.…/…..
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EK-3
ÖN YÜZ
Bakanlık
Logosu

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
FÜMİGASYON OPERATÖRÜ
KİMLİK KARTI
Fotoğraf
Belge No
Adı Soyadı
TC. Kimlik Numarası
Meslek Unvanı

:
:
:
:

Yukarıda kimliği yazılı ……………………………….Tarım
Bakanlığınca Fümigasyon Operatörü olarak yetkili kılınmıştır.

ve

Orman

Müdür

ARKA YÜZ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Belge Yenileme Tarihi:
Doğum Tarihi ve Yeri :
Telefon No
:
Haberleşme Adresi :
1-BU KART KİMLİK YERİNE KULLANILMAZ
2-BAŞKASININ KARTINI KULLANAN VE KULLANDIRANLAR HAKKINDA
YASAL
İŞLEM BAŞLATILACAKTIR
3-KARTIN BULUNMASI HALİNDA İL, İLÇE TARIM ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ
VEYA ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMESİ RİCA OLUNUR.
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EK-4
ÖN YÜZ
Bakanlık
Logosu

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
FÜMİGASYON OPERATÖR YARDIMCISI
KİMLİK KARTI
Fotoğraf
Belge No
Adı Soyadı
TC. Kimlik Numarası
Meslek Unvanı

:
:
:
:

Yukarıda kimliği yazılı ……………………………….Tarım
Bakanlığınca Fümigasyon Operatörü olarak yetkili kılınmıştır.

ve

Orman

Müdür

ARKA YÜZ
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Belge Yenileme Tarihi:
Doğum Tarihi ve Yeri :
Telefon No
:
Haberleşme Adresi :
1-BU KART KİMLİK YERİNE KULLANILMAZ
2-BAŞKASININ KARTINI KULLANAN VE KULLANDIRANLAR HAKKINDA
YASAL
İŞLEM BAŞLATILACAKTIR
3-KARTIN BULUNMASI HALİNDA İL, İLÇE TARIM ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ
VEYA ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMESİ RİCA OLUNUR.
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EK-5
ANNEX-5
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MINISTRY OF AGRİCULTURE AND FORESTRY

……………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜ
…………………………………………………… DIRECTORAT
ZİRAİ FÜMİGASYON RUHSATI
FUMIGATION LICENSE

Ruhsat Tarihi

:

License Date

:

Ruhsat Numarası

:

License Number

:

Ruhsat Yenileme Tarihi :
License Renewal Date

:

Ruhsat Sahibinin:
Licensee

:

Kurum/Firma Adı/ Şahsın Adı Soyadı

:

Institution/Company Name/Person's Name and Surname:

Ticaret Sicil Numarası

:

Trade Registry Number

:

Vergi Numarası

:

Tax Number

:

İşyeri Adresi

:

Workplace Address

:

Depo Adresi

:

Warehouse Address:

Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği hükümleri ve Tarım ve Orman
Bakanlığınca belirtilecek diğer şartlara uymak kaydıyla bu ruhsat, fümigasyon işlerini
yapmak üzere yukarıda unvan ve adres bilgileri belirtilen kurum/işetme adına 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince verilmiştir.
Plant Quarantine Fumigation Regulation and other conditions to be specified by the Ministry of
Agriculture and Forestry are complied with, this license has been given in accordance with the Veterinary
Services, Plant Health, Food and Feed Law No.
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MÜDÜR / İL MÜDÜRÜ
MANAGER / PROVINCIAL MANAGER

…./.…/…..
EK-6
ANNEX-6

FÜMİGASYON TUTANAĞI
FUMIGATION REPORT
NO
: ……………………….
KAYIT NO REGISTRATION NO: ……………………
Fümigasyonu yapan firma

BELGE TARİHİ DOCUMENT DATE : ..…/……/20….

Fumigation company

Fümigasyonu yaptıran firma
Company that made the fumigation

Sevk Eden / İhracatçı
Shipper / Exporter/ Importer

Alıcı
Buyer Company

Gideceği Ülke
Destination / Arrival Country

Varış Yeri (Boşaltma limanı)
Destination (Discharge port)

Fümigasyon Tarih ve Saati
Fumigation Date and Time

Fümigasyonun Yapıldığı Yer
Place of Fumigation

Fümigasyon Şekli
Fumigation Form

Çadıraltı

Oda

Konteynır

Tent

Room

Container

No

Diğer
Other

Operasyon Adedi
Number of Operations

Kontrol No
Fümige Edilen Ürün-Malzeme Cinsi (Kargo/Sınıf )

Control Number

Fumigated Product-Material Type (Cargo/Class)

Ambalaj Adedi
Packing Quantity

Fümige Edilen Ürün Miktarı/Alan Ölçüsü (kg / m2 /m3)
Fumigated Product Amount/Area Dimension (kg / m2 /m3 )

Ürün (kg)

Alan (m2)

Hacim (m3)

Product (kg)

Area (m2)

Volume (m3)

Ambalaj Şekli, Markası ve Adedi
Packaging Type, Brand and Quantity

Fumigasyon yapılan taşıt - Alan Bilgileri
Fumigated Vehicle/ Area Information

(Plakası, IMO NO / Çağrı İşareti)
(Plate, IMO NO / Call Sign)

Kullanılan Fümigant Adı
Name of Fumigant Used

Kullanılan Fümigant Dozu (Kutu /Tüp/gr/Tablet)
Dose of Fumigant Used (Box/Tube/gr/Tablet)

Kullanılan Toplam Fümigant Miktarı (gr/
kutu/tüp/Tablet) Total Used fumigant Quantity

Gram (gr)

Adet (Kutu / Tüp / Tablet)

Grams (gr)

Piece (Box / Tube / Tablet)

(gr/box/tube/Tablet)

Fümigasyon Yöntemi
Fumigation Method
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Fümigasyon Sıcaklığı (C0)
Fumigation Temperature Avarage(night and day) (C 0 )

Firma Tarafından Karşılanan Fümigant Miktarı
Amount of Fumigant Covered by the Firm

Kapanış Tarihi ve Saati
Closing date and Time

Açılış Tarihi ve Saati
Opening Date and Time

Kargo / Derece/Sıcaklık °C
Cargo / Degree/Temperature °C

Saati:

………/………/20….….

Time:

Saati:

………/………/20….….
… °C

Time:

Maruz kalma zamanı
Exposure Fumigation time

….. Saat
….. Clock

İstek - Nedeni;
Fümigasyon yapılma nedeni

Request - Reason;

Reason for fumigation

Zararlı Organizma - Adı;
Harmful Organism - Name;

Ek bilgiler / Notlar
Additional information / Notes

Uyarı İkaz Levhası
Warning Sign

Fumigasyon Operatörü
Fumigation Operator

Adı ve Soyadı
Name and surname

İmzası

Uygulama Yapılan Yerin Yetkilisi /Fümigasyon Yaptıran Firma
Sorumlusu
Authority of the Place of Application / Responsible of the Company Having
Fumigation Vehicle Responsible (Driver/Captain)

Adı SOYADI
Name and surname

Signature

İmza

Belge No

Signature

Document no

Fumigasyon Operatörü
Fumigation Operator

Adı ve Soyadı
Name and surname
Signature

Belge No
Document no

Yukarıda nitelikleri belirtilen zirai fümigasyonla ilgili emniyet
tedbirlerinin alınacağını, ilaçlamanın yapıldığı yere kimsenin
yaklaştırılmayacağını ve olabilecek herhangi bir hasarın firmamızca
tazmin edileceğini taahhüt ederim. (Uygulama yapılan yerin
sorumlusu)
The above-mentioned safety precautions regarding agricultural fumigation
will be taken, that no one will be allowed near the place where the pesticide is
applied, and that any damage that may occur will be compensated by our
company. (Responsible for the place of application)

*Resmi Gözetmenin Adı ve Soyadı
* Name and Surname of the Official Supervisor

Görevi
Mission

İmzası
Signature
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EK-7
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ, DİĞER KURULUŞLAR İLE DİĞER KAMU
KURUM VE KURULUŞLARIN FUMİGANT DEPOSUNDA ARANAN ŞARTLAR
1. Su baskını ve yangın gibi afetlere karşı yeterli önlemler alınmalı ve gerekli
müdahalelerin yapılabileceği şartlar sağlanmalıdır.
2. Fümigantların yüklenmesine ve boşaltılmasına uygun olmalıdır.
3. Depoda Fümigantların muhafazası için uygun olan sıcaklık, nem havalandırma vb.
şartlar sağlanmalıdır.
4. Sıcaklık kontrolü için ısı ölçer alet bulundurulmalıdır.
5. Fümigantların depolanacağı alanların zemininin sızdırmazlık sağlayan uygun
malzeme ile kaplanmış olması,
6. Fümigant depolarında veya çıkışında el yıkmaya uygun musluk ve lavabo
bulunmalıdır.
7. Fümigant depolarının içerisinde yeterli havalandırmayı sağlayıcı fan bulunmalıdır.
8. Depolama alanı etrafı çevirili olmalıdır.
9. Depolama alanında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
10. Depolama alanında ürünler kilit altında bulundurulmalıdır.
11.Depolama alanında uyarıcı levha işaretleri bulunmalıdır.
12. Depolama alanında depolanmak istenen ürüne ait etiket, Malzeme Güvenlik Bilgi
Formu (msds) bilgileri bulunmalıdır.
13. Depolama alanına giriş sadece yetkili personellerce yapılmalıdır.
14. Depolama alanı insanlar çalışma sahasından en az 10 metre uzaklıkta olmalıdır.
15. Depolama alanı güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Depolanan ürünler serin, iyi
havalandırılmış, kuru bir ortamda depolanmalıdır.
16. Kapalı alanda depolama yapmak isteyen kurumlar veya şahıslar, depolamak
istedikleri Fümiganta ait kişisel koruyucu malzemeler bulundurmak zorundadır.
17. Depolama alanında olası bir sızıntı durumu için acil durum planı oluşturulmalıdır.
18. Fümigasyon Ruhsatı sahibi firmalar, hizmet verdikleri kurum ve kuruluşlarda,
tüzel veya şahıs firmalarında depolama şartlarına uygun olmak şartı ile o firmada
kullanacakları Fümigantı depolayabilirler. Hizmet alan firma kaçak tespit cihazı
bulundurulması zorunludur.
19. Firmalar veya şahıslar depolanan ürünler ile ilgili bilgileri, bağlı bulundukları ilin
resmi kurumlarına bildirmek zorundadır.
Bu maddelere uymayan kurum ve kuruluş, tüzel veya şahıs firmalarının eksiklerini
bildirmek bağlı bulundukları ilin resmi kurumlarına aittir.
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EK-8
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
Bütün Liste İçin Lütfen bağlantıya tıklayınız.
CAS (2)

Maddenin Adı

EINECS (1)

200-193-3

54-11-

Nikotin

68-12-2

N,N Dimetilformamid

Sınır Değer
TWA (4)
(8 Saat)
mg/
pp
m3 (6)
m (7)
0,5
-

Özel
STEL (5)
İşaret (3)
(15 Dak.)
m
p
g/m3
pm
Deri

5
200-679-5

15

5

30

1

Deri

0
200-756-3
202-425-9
202-436-9
204-065-8
2 311 161
231-131-3
2 314 843
231-634-8

71-556
95-501
95-636
11510-6
744006-4
744022-4
758067-8
766439-3

231-639-5

7664-

1,1,1-Trikloroetan

555

100

1,2-Diklorobenzen

122

20

1,2,4-Trimetilbenzen

100

20

Dimetileter

231-633-2
231-635-3

30
6

100
0

5
0

Deri

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Gümüş (metalik)

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

1,8

2,5

3

-

0,0

-

-

-

-

Hidrojen klorür

8

5

15

Ortofosforik asit

1

-

2

Amonyak (anhidroz)

14

20

36

Brom

0,7

0,1

-

Lityumhidrür (9)

0,0
25

Hidrojen florür
Sülfürik asit (buharı) (10) (11)
5

764701-0
766438-2
766441-7

231-778-1

2
00

Platin (Metalik) (9)

93-9
231-595-7

192
0

11
10

7726-

1
0
5
0

-

-

-

2

-

0

-

1

-

95-6
231-954-8

778241-4

231-959-5

7782-

Flor

1,5

1

8

Klor

-

3,1
6

-

1,5

50-5
231-977-3

,5
7783-

Hidrojen sülfit

7

5

14

06-4
231-978-9
232-260-8

0
7783-

07-5
7803-

Dihidrojen selenür
Fosfin

0,0
7

0,0
2

0,1

0,1
7

0,1

0
,05

0,2

0
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-

51-2

4
8003-

Piretrum (hassasiyete neden
34-7
olan laktonlardan arındırlmış)
233-060-3
10026Fosfor pentaklorür
13-8
10035233-113-0
Hidrojen bromür
10-6

8

,2

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

6,7

2

-

EK-9

TAAHHÜTNAME
İlgili yönetmelik ve talimatlarda belirtilen hususlara riayet edeceğimi …………..,
ilinde faaliyette bulunacağımı, fümigasyon uygulamalarını izinsiz yapmayacağımı, uygulama
hatalarından meydana gelebilecek olumsuz durumlardaki sorumluluğu kabul edeceğimi,
fümigasyon uygulamaları ile ilgili bilgi ve belgeleri yetkililere istendiği zaman vereceğimi ve
5 (beş) yıl süreyle muhafaza edeceğimi, yeni fümigasyon operatörü ve/veya Fümigasyon
operatörü yardımcısı istihdam ettiğim veya Fümigasyon operatörü ve/veya Fümigasyon
operatörü yardımcısı değişikliği olduğu takdirde onbeş gün içerisinde; adres, unvan, depo yeri
vb. değişiklikleri ise bir ay içerisinde ilgili Müdürlüğe bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
Tarih
Yetkilinin
Adı SOYADI
İmzası
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EK-10
Müracaat Bilgileri Formu
T.C. Kimlik
Numarası
Adı ve Soyadı
Doğum Tarihi ve
Yeri
Adresi
İletişim Telefon
E-Posta
Beyan Edenin
Adı Soyadı
İmza
Yukarıdaki başvuru sahibine ait bilgiler …………… İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
veya …………… Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından kontrol edilmiştir. Tarih
Kontrol Eden
Adı ve Soyadı
İMZA
*****KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI hakkındaki kanun gereği bu forma
ihtiyaç duyulmuştur.
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EK-11
TUTANAK
Ücret karşılığı Fümigasyon yapacak gerçek ve tüzel kişi ile kuruluşlarda aranan şartlar.
1. Dilekçe
2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi,
3. İşletme yetkilisi/yetkililerine ait imza sirküleri,
4. Vergi Levhası Fotokopisi
5. TC kimlik Numarası beyanı
6. Ticaret Sicil kayıt örneği
7. Fümigasyon operatör belgesinin Müdürlüğümüzce onaylı fotokopisi ( Firma
bünyesinde bir Fümigasyon operatörü bulunmaktadır. )
8. Fümigasyonda kullanılacak malzemeler ve bunların muhafaza edileceği uygun
bir depo
9. İşletme içinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri
İş bu tutanak tarafımızca hazırlanıp imza altına alınmıştır. Tarih …./…./….

Kontrol Görevlileri
Adı Soyadı:
Unvanı
:
İmzası
:

Fümigasyon Operatörü
Adı Soyadı:
Unvanı :
İmzası
:

Adı Soyadı:
İmzası
:

31 / 38

EK-12
FÜMİGASYON RUHSAT BELGESİNE ESAS
DENETİM RAPORU
Raporu Düzenleyen
İl Müdürlüğü /Müdürlük
:
Denetim Tarihi
:…..../……../20...….
İşletme* Sahibi Adı Soyadı veya Unvanı :
İşletmenin*Adresi :
1.Fümigasyon Operatörü
Adı ve Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Belge Tarih ve No’su
:
Belgenin Alındığı Kurum :
İş Sözleşmesi Tarihi
:
Fümigasyon Operatör/
Fümigasyon Operatör
2.Fümigasyon Operatörü Yardımcısı
Yardımcısı’na İlişkin Bilgiler
Adı ve Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Belge Tarih ve No’su
:
Belgenin Alındığı Kurum :
İş Sözleşmesi Tarihi
:
Depo
Adresi:
Fümigant Deposuna İlişkin
En:……..Boy:…… Yükseklik:………
Bilgiler
VAR

Depoda Bulunması Gereken
Araç ve Gereçlere İlişkin Bilgiler

SAYISI (Adet )

YOK
Sogutma Sistemi :
Gaz Geçirmez Örtü:
Maske
:
Yedek Süzgeci
:
Kum Torbası
:
Sonda
:
Termometre
:
Vantilatör
:
Fan
:
Aspiratör
:
Isıtma Kabı
:
Kutu Açacağı
:
Uyarı Levhası
:
Şeritmetre
:
Izgara
:
Branda Bezi
:
Plastik Örtü
:
Gaz Yoğunluğu Ölçüm Cihazı:
Diğer
:

Temizlik Malzemelerine ilişkin
bilgiler

Kalibrasyon Bilgileri

VAR
Lavabo
:
Temizlik Malzemeleri :
Kalibrasyon Yapılan Cihaz Adı :
Kalibrasyon Sertifika Tarihi:
En Yüksek Sapma Derecesi:
Kalibrasyon Yapılan Cihaz Adı :
Kalibrasyon Sertifika Tarihi:
En Yüksek Sapma Derecesi:

Malzeme Adı

YOK

-

Diğer Tespitler
Fümigasyon Ruhsatı Belgesi müracaatına istinaden yapılan Ruhsata Esas Denetim
sonucunda yukarıda unvan ve adresi bulunan işletmenin Fümigasyon Ruhsat Belgesine esas
SONUÇ
denetimi yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda UYGUNDUR / UYGUN DEĞILDIR
*İşletme: Fümigasyon ruhsat başvurusunda bulunan, gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
İş bu tutanak tarafımızdan 2 suret olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Kontrol Görevlileri
Adı Soyadı:
Unvanı
:
İmzası
:

Fümigasyon Operatörü
Adı Soyadı:
Unvanı :
İmzası
:

Adı Soyadı:
İmzası
:
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EK-13
ZİRAİ FÜMİGASYON RUHSATLI İŞLETME
DENETLEME FORMU
Raporu Düzenleyen
İl Müdürlüğü /Müdürlük :
Denetim Tarihi
:…..../……../20...….
İşletme* Sahibi Adı Soyadı veya Unvanı :
İşletmenin*Adresi :
Fümigasyon Ruhsat No :
Fümigasyon Ruhsat Tarihi :

Vergi No :
DENETİM KONULARI
VAR
İşletmenin izin belgesindeki adreste olup
olmadığı,
İşletmenin Numarataj çalışması nedeniyle
adresinin değişip değişmediği,
Fümigasyon operatörü
Fümigasyon operatör yardımcısı
Araç-gereç ve fümigantların muhafaza
edildiği uygun depo
İşletme içinde lavabo ve temizlik
malzemeleri
Araç gereç mevcudiyeti (maskeve yedek
süzgeç, kur torbaları, sonda, gaz yoğunluğu
ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, şerit metre,
branda bezi, plastik örtü vb.)
Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü
Fümigasyon
uygulama
kayıtları
ve
tutanakları
Kalibrasyon Bilgileri
Fümigasyon artık ve ambalajların imhası
İşletmenin Aranacak ve taşıması gerekli
şartlardan herhangi birini taşıyıp taşımadığı
Fümigasyon öncesinde ve sırasında alınacak
tedbirlere uyulup uyulmadığı
Fümigasyon İşlemi için aranan şartlara
uyulup uyulmadığı
Açıklamalar ve diğer hususlar:

YOK

AÇIKLAMALAR

Fümigasyon Ruhsatlı yukarıda unvan ve adres bilgileri belirtilen işletmede “Bitki Karantinası
Fümigasyon Yönetmeliği” gereğince kontrol görevlileri tarafından yukarıda belirtilen tespitler yapılmış
olup, iş bu “Denetleme Formu” iki suret olarak tanzim ve imza edilmiş, bir sureti firmaya verilmiştir.
*İşletme: Fümigasyon ruhsat başvurusunda bulunan, gerçek ve tüzel kişi, diğer kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
KONTROL GÖREVLİLERİ
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmza
:
Adı Soyadı:
Unvanı
İmza
:

:

İŞLETME TEMSİLCİSİ
Adı Soyadı :
Unvanı
İmza
:

:

FUMİGASYON OPERATÖRLERİ
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmza
:
Adı Soyadı :
Unvanı
İmza
:

:
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EK- 14
ZİRAİ FÜMİGASYON RUHSATLI
İŞLETMELERİN DENETİM VERİLERİ
İşletmede Yapılan
İşletmenin Taşıması
İşlemlerin
Gerekli Şartlardan Herhangi
Uygunsuzluk
Birini Kaybetme Durumu
Durumu

İşletmenin
Adı ve/veya
Unvanı
ve Adresi

Fümigasyon
Denetim
Ruhsat
Tarihi
Numarası

Kaybetmemiş Kaybetmiş

Uygun

Uygun
Değil

İşletmeye
Uygulanan
İdari
Yaptırım

Denetimi
Yapan Kontrol
Görevlileri
Adı/Soyadı

Kontrol Görevlileri
Adı Soyadı: ......................................... Adı Soyadı : .......................................
Unvanı
: ........................................ Unvanı
: .......................................
İmzası
: ........................................ İmzası
: .......................................
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Ek-15
HAVALANDIRMA VE GAZDAN ARINDIRMA BELGESİ
No
Tarih

: ….
:…………

Havalandırmayı yaptıran firma :
Havalandırmanın yapıldığı yer :
Havalandırma şekli
Fümigasyon raporu tarih ve No’su

Yük Taşıma Birimi
;
Cinsi
Hacmi (m3)
Kullanılan fümigantın Cinsi
Dozu :
Miktarı

:Doğal Havalandırma-Mekanik Havalandırma
:

:
:
:
:

HAVALANDIRMANIN;
Başlangıç Tarihi : ……………………. Saati: ……………………
Bitiş Tarihi
: ……………………. Saati: ……………………

Ölçüm Tarihi ve Saati:
1- ………………………..
2- ………………………..
3- ………………………..
4- ………………………..
5- ………………………..

Ölçüm Değeri:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Kullanılan gaz ölçüm cihazının Adı ve Seri No’su:
………………………………………………………………………………………

Yukarıda cinsi ve hacmi belirtilen kapalı alan/hacim/yük taşıma birimi (CTU) tarafımızdan
havalandırılması yapılarak gazdan arındırılmıştır.
Fümigasyon Operatörü
Adı-Soyadı
Belge No:

Firma Kaşesi
Adı ve Soyadı
İmza

İmza
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EK-16

TEHLİKE

BU ÜNİTE, [fümigastör adı*] İLE
ŞU TARİHTE fümigasyon yapılmıştır:
[tarih*]

250 mm'den küçük olmayacaktır

Uyarı İkaz Levhası

[ zaman* ]
[ tarih* ]
TARİHİNDE
* Uygun bilgiler girilecektir
HAVALANDIRILMIŞTIR
300 mm'den küçük olmayacaktır
GİRMEYİNİZ

Uyarı-ikaz işareti dikdörtgen ve en az 300 mm genişliğinde ve 250 mm yükseklikte olacaktır. İşaretler,
beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılacak ve harfler en az 25 mm boyunda olacaktır.
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EK-17
ANNEX-17

FÜMİGASYON SERTİFİKASI
FUMIGATION CERTIFICATE
Sertifika Tarihi: : ..…/……/20….
Certıfıcate Date
Sertifika Seri Numarası: ……………………
Certıfıcate Serıal Number:
Fümigasyonu yapan firma
Fumigation company

Fümigasyonu yaptıran firma
Company that made the fumigation

Sevk Eden / İhracatçı
Shipper / Exporter/ Importer

Alıcı
Buyer Company

Gideceği Ülke
Destination / Arrival Country

Varış Yeri (Boşaltma limanı)
Destination (Discharge port)

Fümigasyon Tarih ve Saati
Fumigation Date and Time

Fümigasyonun Yapıldığı Yer
Place of Fumigation

Fümigasyon Şekli
Fumigation Form

Çadıraltı

Oda

Konteynır

Tent

Room

Container

Diğer

No

Other

Operasyon Adedi
Number of Operations

Kontrol No
Fümige Edilen Ürün-Malzeme Cinsi (Kargo/Sınıf )

Control Number

Fumigated Product-Material Type (Cargo/Class)

Ambalaj Adedi
Packing Quantity

Fümige Edilen Ürün Miktarı/Alan Ölçüsü (kg / m2 /m3)
Fumigated Product Amount/Area Dimension (kg / m2 /m3 )

Ürün (kg)

Alan (m2)

Hacim (m3)

Product (kg)

Area (m2)

Volume (m3)

Ambalaj Şekli, Markası ve Adedi
Packaging Type, Brand and Quantity

Fumigasyon yapılan taşıt - Alan Bilgileri
Fumigated Vehicle/ Area Information

(Plakası, IMO NO / Çağrı İşareti)
(Plate, IMO NO / Call Sign)

Kullanılan Fümigant Adı
Name of Fumigant Used

Kullanılan Fümigant Dozu (Kutu /Tüp/gr/Tablet)
Dose of Fumigant Used (Box/Tube/gr/Tablet)

Kullanılan Toplam Fümigant Miktarı (gr/
kutu/tüp/Tablet) Total Used fumigant Quantity

Gram (gr)

Adet (Kutu / Tüp / Tablet)

Grams (gr)

Piece (Box / Tube / Tablet)

(gr/box/tube/Tablet)

Fümigasyon Yöntemi
Fumigation Method

Fümigasyon Sıcaklığı (C0)
Fumigation Temperature Avarage (night and day) (C 0 )

Firma Tarafından Karşılanan Fümigant Miktarı
Amount of Fumigant Covered by the Firm

Kapanış Tarihi ve Saati
Closing date and Time

Açılış Tarihi ve Saati
Opening Date and Time

Kargo / Derece/Sıcaklık °C
Cargo / Degree/Temperature °C

………/………/20….….
………/………/20….….
… °C

Maruz kalma zamanı
Exposure Fumigation time

Saati:
Time:

Saati:
Time:

….. Saat
….. Clock
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İstek - Nedeni;
Fümigasyon yapılma nedeni

Request - Reason;

Reason for fumigation

Zararlı Organizma - Adı;
Harmful Organism - Name;

Ek bilgiler / Notlar
Additional information / Notes

Uyarı İkaz Levhası
Warning Sign

Fumigasyon Operatörü
Fumigation Operator

Adı ve Soyadı
Name and surname

İmzası

Uygulama Yapılan Yerin Yetkilisi /Fümigasyon Yaptıran Firma
Sorumlusu
Authority of the Place of Application / Responsible of the Company Having
Fumigation Vehicle Responsible (Driver/Captain)

Adı SOYADI
Name and surname

Signature

İmza

Belge No

Signature

Document no

Fumigasyon Operatörü
Fumigation Operator

Adı ve Soyadı
Name and surname
Signature

Belge No
Document no

Yukarıda nitelikleri belirtilen zirai fümigasyonla ilgili emniyet
tedbirlerinin alınacağını, ilaçlamanın yapıldığı yere kimsenin
yaklaştırılmayacağını ve olabilecek herhangi bir hasarın firmamızca
tazmin edileceğini taahhüt ederim. (Uygulama yapılan yerin
sorumlusu)
The above-mentioned safety precautions regarding agricultural fumigation
will be taken, that no one will be allowed near the place where the pesticide is
applied, and that any damage that may occur will be compensated by our
company. (Responsible for the place of application)

*Resmi Gözetmenin Adı ve Soyadı
* Name and Surname of the Official Supervisor

Görevi
Mission

İmzası
Signature
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