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4 Temmuz 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30821

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı

b�yos�dal ürün kullanarak mücadele etmek �steyen gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t �ş yerler�n�n çalışma usul ve esasları �le
kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esaslarını bel�rlemek suret�yle halk sağlığının korunması amacıyla
hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, halk sağlığı alanında b�yos�dal ürün kullanılarak zararlılar �le mücadele

etmek �steyen gerçek, tüzel k�ş�ler ve bunların �ş yerler� �le kamu kurum ve kuruluşlarının �z�n alma şek�l ve şartlarını,
çalışma usul ve esaslarını, denet�mler�n� ve çalışan personel� kapsar.

(2) Bakanlıkça halkın genel kullanımı �ç�n �z�n ver�len b�yos�dal ürünlerle yapılan b�reysel uygulamalar bu
Yönetmel�k kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 361 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� ve 508 �nc�
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alet ve c�haz: Uygulamada kullanılan nak�l araçları da dah�l olmak üzere motorlu, motorsuz, sab�t veya

seyyar her çeş�t alet, araç ve mak�ne �le bunların çalıştırılması �ç�n gerekl� malzemeler�,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) B�yos�dal ürün: B�r veya b�rden fazla akt�f madde �çeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, k�myasal

veya b�yoloj�k açıdan herhang� b�r hedef organ�zma üzer�nde kontrol ed�c� etk� gösteren veya hareket�n� kısıtlayan,
zararsız kılan, yok eden akt�f madde ve preparatları,

ç) Eğ�t�lm�ş profesyonel kullanıcı: B�yos�dal ürün uygulayıcılarına yönel�k mesul müdür eğ�t�m� veya
uygulayıcı eğ�t�m�ne katılarak sert�f�ka almaya hak kazanan k�ş�y�,

d) Elektron�k ortam: B�yos�dal ürün uygulama �ş yerler�n�n kayıtlarının ve uygulama g�r�şler�n�n yapıldığı
elektron�k s�stem�,

e) Eğ�t�m veren kuruluş: Bakanlıkça uygulayıcı eğ�t�m� �ç�n yeterl�l�ğ� tesp�t ed�lerek belgelend�r�lm�ş kurum
ve kuruluşları,

f) Ek�p: Zararlı mücadeles�n� f��len yapan ek�p sorumlusu �le uygulayıcıdan oluşan en az �k�, en fazla on k�ş�y�,
g) Ek�p sorumlusu: B�yos�dal ürün uygulama sert�f�kasına sah�p olanlar arasından 9 uncu maddede bel�rt�len

meslek gruplarından b�r�ne sah�p veya l�se mezunu olup bu alanda en az 3 yıl uygulama tecrübes� olan uygulama
ek�b�n�n başında bulunan k�ş�y�,

ğ) Genel Müdürlük: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü,
h) Gereç: Ürün hazırlama ve ürün uygulamada kullanılan su kapları, �çer�s�nde hazırlama kapları, nak�l

kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elb�seler, maskeler, last�k veya kauçuk eld�venler, ç�zmeler, gözlük
s�perler g�b� koruyucu malzemey�,

ı) Halk sağlığı alanı: Ev, otel, okul, hastane, �ş yer�, üret�m yer�, fabr�ka benzer�; halkın yemes�, �çmes�,
eğlenmes�, spor yapması g�b� �nsan yerleş�m ve çalışma yerler� ve gündel�k yaşamıyla �lg�l� f�z�k� mekânlar ve çevrey�,

�) İz�n: B�yos�dal ürünler� kullanarak zararlılarla mücadele etmek �steyenlere ver�len belgey�,
j) Mesul müdür: Hek�m, veter�ner hek�m, eczacı, k�myager, mühend�s (k�mya, z�raat, çevre, gıda, su ürünler�,

tütün teknoloj�s�), b�yoloj� alanında l�sans veya entomoloj�, toks�koloj� alanında yüksek l�sans veyahut doktora
d�plomasına sah�p olup, Bakanlıktan sert�f�ka almaya hak kazanan k�ş�y�,

k) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
l) Sağlık teşk�latı: Bakanlık merkez ve taşra teşk�latını,
m) Uygulama: Halk sağlığı alanında kullanılan b�yos�dal ürünlerle yapılan zararlı mücadeles�n�,
n) Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan b�yos�dal ürünlerle yapılan zararlı mücadeles�n� f��len yapan

k�ş�y�,
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o) Uygulayıcı eğ�t�m�: Uygulayıcılara yönel�k olarak b�yos�dal ürünler�n uygulamaları hakkında düzenlenen ve
esasları Bakanlıkça bel�rlenen eğ�t�m�,

ö) Zararlı organ�zma: İnsanlara, �nsan faal�yetler�ne veya �nsanların kullandıkları veya ürett�kler� ürünlere;
hayvanlara ya da çevreye yönel�k �stenmeyen veya zararlı etk�ler� olan her türlü organ�zmayı,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İz�n Alma ve Başvuru Şartları

İz�n alma ve b�ld�r�m zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bakanlık tarafından eğ�t�lm�ş profesyonel kullanıcı nezaret�nde kullanılması şartıyla �z�n

ver�len b�yos�dal ürün kullanarak zararlılar �le mücadele etmek �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler �le ücretl� olarak bu
h�zmet� vermek �steyen kamu kurum ve kuruluşlarının 6 ncı maddede bel�rt�len b�lg� ve belgelerle faal�yet
gösterecekler� �l�n Müdürlüğüne müracaat ederek �z�n alması zorunludur.

(2) Beled�yeler ve �l özel �dareler� �le mevzuatı gereğ� b�yos�dal ürün kullanma görev ve yetk�s�n� ha�z kamu
kurum ve kuruluşları tarafından b�zzat uygulama yapılmak �sten�lmes� durumunda Müdürlüğe b�ld�r�mde bulunulması
zorunludur.

(3) D�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğe b�ld�r�mde bulunularak sadece kend� kurum ve
kuruluşlarında uygulama yapmaları mümkündür.

(4) Tüm bu �ş ve �şlemler�n Genel Müdürlüğün bel�rled�ğ� elektron�k ortamda yürütülmes� zorunludur.
Başvuru �ç�n gereken belgeler
MADDE 6 – (1) Zararlılara karşı b�yos�dal ürün kullanarak mücadele yapmak �steyen başvuru sah�pler� b�zzat

veya mesul müdür vasıtasıyla müdürlüğe b�r d�lekçe �le başvurmaları gerek�r.
(2) D�lekçe ek� dosyada;
a) 14/7/2005 tar�hl� ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyer� Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k gereğ�; 100 kg/l�treden fazla ürün bulundurulamayan �ş yer�ne üçüncü sınıf gayr� sıhh�
müessese n�tel�ğ�nde �lg�l� makamdan alınmış �ş yer� açma ve çalışma ruhsatının b�r örneğ�, eğer 100 kg/l�treden fazla
ürün bulundurulacaksa �ş yer�ne a�t �k�nc� sınıf gayr� sıhh� müessese n�tel�ğ�nde �lg�l� makamdan alınmış �ş yer� açma
ve çalışma ruhsatının b�r örneğ�,

b) Mesul müdür sözleşmes� veya yetk�l� kamu tems�lc�s� tarafından yapılan mesul müdür görevlend�rmes�,
Müdürlükçe muhafaza ed�lmek üzere mesul müdür sert�f�kasının aslı ve mesul müdürün Sosyal Güvenl�k Kurumuna
kayded�ld�ğ�ne ve s�gorta pr�mler�n�n yatırıldığına da�r belge,

c) T�caret s�c�l numarası ve �ş yer�n� tems�l yetk�s�ne da�r �mza s�rküler�,
ç) 9 uncu maddede bel�rt�len ek�p sorumlusuna a�t sözleşme ve d�plomasının veya geç�c� mezun�yet belges�n�n

Müdürlükçe onaylı örneğ�,
d) Sağlık teşk�latının tavs�ye ve d�rekt�fler�ne uyacağına ve Bakanlıkça ruhsat ver�lm�ş b�yos�dal ürünler

har�c�nde k�myasal maddeler� ve tarım alanında kullanılan pest�s�tler� kullanmayacağına da�r, mesul müdür veya �ş
yer� sah�b� veya yetk�l� kamu tems�lc�s� tarafından ver�lecek taahhütname,

e) Aslı Müdürlükçe muhafaza ed�lmek üzere uygulayıcı personele a�t b�yos�dal ürün uygulayıcı sert�f�kası,
f) Uygulamada kullanılacak alet, c�haz ve gereçler�n c�ns, sayı ve özell�kler�n� göster�r belge,
g) En az b�r ek�p olması kaydıyla ek�p sayısı ve ek�p elemanlarının n�tel�kler� hakkında belge,
ğ) İlkyardım dolabı, �lkyardım çantaları ve �çer�kler� hakkında açıklama raporu,
h) İş yer�ne a�t veya k�ralama suret�yle kullanıma uygun en az b�r aracın tahs�s ed�ld�ğ�ne da�r araç ruhsat

fotokop�s� veya Müdürlükçe onaylı k�ra sözleşmes�,
ı) Ek�p sorumlusu ve uygulayıcı personel�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna kayded�ld�ğ�ne ve s�gorta pr�mler�n�n

yatırıldığına da�r belge,
olması zorunludur.
(3) Beled�yeler, �l özel �dareler� �le mevzuatı gereğ� b�yos�dal ürün kullanma görev ve yetk�s�ne ha�z olan ve bu

h�zmet� vermek �steyen kamu kurum ve kuruluşları tarafından 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında yapılacak
uygulamalar �ç�n b�ld�r�m de bulunurken bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�nde yer alan belgeler
�stenmez.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçek ve tüzel k�ş�lerden h�zmet alım yoluyla yapılacak uygulamalarda, 11
�nc� ve 12 nc� maddelerde bel�rt�len asgar� şartları taşıyan �ş yer�n�n tahs�s ed�ld�ğ�n�n belgelend�r�lmes� hal�nde gerçek
ve tüzel k�ş�lerden bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len şart aranmaz.

Başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddeye göre yapılan başvuru dosya üzer�nde �ncelen�r, başvuru dosyasının bu

Yönetmel�ğe uygun olması durumunda Müdürlük elemanları tarafından �ş yer� 10 �ş günü �ç�nde yer�nde �ncelenerek
sonuçlandırılır. İnceleme sonucunda bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğu tesp�t ed�len yerlere Ek-2’dek� B�yos�dal
Ürün Uygulama İz�n/B�ld�r�m Belges� ve Ek-3’tek� Mesul Müdürlük Belges�nden �k�şer nüsha düzenlen�r.
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(2) Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının b�r örneğ� Müdürlükte saklanır, d�ğer nüshaları mesul
müdüre �mza karşılığında ver�l�r ve �ş yer�n�n görünen b�r yer�ne asılır. İz�n ver�len f�rma adı, adres� ve �let�ş�m
b�lg�ler� yazılı olarak Bakanlığa b�ld�r�l�r. Elektron�k ortamda kayded�l�r.

(3) Ek-2’dek� B�yos�dal Ürün Uygulama İz�n/B�ld�r�m Belges� düzenlenecek yerlerde çalışacak mesul
müdürlere Ek-11’de yer alan Mesul Müdür K�ml�k Kartı ve uygulayıcılara Ek-12’de yer alan B�yos�dal Ürün
Uygulayıcı K�ml�k Kartı düzenlen�r. Uygulama esnasında k�ml�k kartlarının görünecek şek�lde k�ş�ler�n üzer�nde
bulunması zorunludur. Mesul müdür veya uygulayıcının �şten ayrılması veya �ş değ�şt�rmes� durumunda ver�len k�ml�k
kartı tutanak karşılığı Müdürlüğe tesl�m ed�l�r.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamındak� mevcut b�r �ş yer�ne a�t şube n�tel�ğ�nde �k�nc� b�r yer açılmak �stenmes�
veya faal�yet gösterd�ğ� adres�n değ�şmes� durumunda, 6 ncı maddede bel�rt�len evraklar �le başvuru tekrarlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve F�z�k� Altyapı Standartları

Mesul müdür
MADDE 8 – (1) İş yer� faal�yette olduğu sürece b�r mesul müdür bulunması zorunludur. Mesul müdür sadece

b�r �ş yer�nde mesul müdürlük görev�n� üstleneb�l�r. Mesul müdürlük �ç�n hek�m, veter�ner hek�m, eczacı, k�myager,
mühend�s (k�mya, z�raat, çevre, gıda, su ürünler�, tütün teknoloj�s�), b�yoloj� alanında l�sans veya entomoloj�,
toks�koloj� alanında yüksek l�sans veya doktora d�plomasına sah�p olunması zorunludur. İş yer� sah�b� bel�rt�len
mesleklerden b�r�ne a�t d�plomayı ha�z �se kend�s� de mesul müdürlük yapab�l�r. Bu d�plomaya sah�p k�ş�ler Bakanlık
tarafından bel�rlenecek eğ�t�m programına katılarak sert�f�ka almak zorundadır. Mesul müdür, �dar� �şlerden b�zzat,
d�ğer �şlemlerden �se ek�p sorumluları �le b�rl�kte sorumludur. Mesul müdürün �dar� �şler�nden, �şley�şten ve sunulan
h�zmet�n gerekt�rd�ğ� alt yapı olanaklarının sağlanmasından �ş yer� sah�pler� de b�zzat sorumludur.

(2) Mesul müdürün görevler� şunlardır:
a) Açılış ve �şley�ş �le �lg�l� her türlü �z�n �şlemler�n� yürütmek.
b) İşley�şte tanımlanmış altyapı ve h�zmet kal�te standartlarının korunmasını ve sürdürülmes�n� sağlamak.
c) İş yer�n�n �şley�ş�nde altyapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmel�kte b�ld�r�m�

zorunlu kılınan bütün değ�ş�kl�kler� zamanında Müdürlüğe b�ld�rmek.
ç) Görev�ne son ver�len veya ayrılan personele �l�şk�n b�lg�ler� en geç b�r hafta �çer�s�nde Müdürlüğe

b�ld�rmek.
d) Çalışma saatler� �çer�s�nde h�zmetler�n� düzenl� ve sürekl� olarak yürütmek ve yürütülmes�n� sağlamak.
e) Tanımlanan düzenlemeler�n �lg�l�ler tarafından yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak üzere gerekl� �ç denet�mler�

yürütmek.
f) Denet�m sırasında yetk�l�lere gereken b�lg� ve belgeler� sunmak ve denet�me yardımcı olmak.
g) Atıkların usulüne uygun olarak �mha ed�lmes�n� sağlamak.
ğ) İş yer�nde bulundurulması zorunlu malzemeler� kontrol ve tem�n etmek.
h) Çalışan personel�n gerekl� görülen tetk�kler�n� ve muayeneler�n� per�yod�k olarak yaptırmak.
ı) Sağlık mevzuatında bel�rt�len ve yetk�l�lerce tanımlanacak d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
�) B�yos�dal uygulamalarını uygulama yapılmadan önce elektron�k ortamda b�ld�rmek.
j) Başka b�r �lde geç�c� olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumunda, g�d�len �l�n

Müdürlüğüne uygulama yapılmadan b�r �ş günü önces�nden Ek-10’da yer alan Başka B�r İlde Yapılacak B�yos�dal
Ürün Uygulama B�ld�r�m Formunu elektron�k ortamda b�ld�rmek, mücb�r sebeple elektron�k ortamda b�ld�r�lemed�ğ�
durumlarda b�r d�lekçeyle b�ld�rmek.

(3) Mesul müdür, �ş yer�n�n �şley�ş� ve denet�m� �le �lg�l� her türlü �şlem�nde Müdürlük ve Bakanlığın b�r�nc�
derecede muhatabıdır.

(4) Mesul müdürün �ş yer�ndek� görev�nden ayrılması veya görev�ne son ver�lmes� durumlarında �şletme sah�b�
tarafından en geç 48 saat �ç�nde Müdürlüğe b�lg� ver�l�r ve ayrılış tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde yen� mesul
müdüre a�t �ş sözleşmes� �le b�rl�kte Müdürlüğe müracaat yapılır. B�r hafta �ç�nde yen� mesul müdür tay�n ed�lmemes�
hal�nde �ş yer� Müdürlük tarafından uyarılarak, on beş günü geçmemek üzere ek süre ver�l�r. Ancak, bu süreler �ç�nde
ek�p sorumlularından b�r tanes� mesul müdür olarak görevlend�r�l�r ve bu durum b�r d�lekçe �le Müdürlüğe b�ld�r�l�r.
Aynı şek�lde mesul müdürün aynı yıl �çer�s�nde hastalık �zn� har�ç b�r ayı geçmemek üzere yıllık veya mazeret �zn�ne
ayrılması durumunda, geç�c� olarak ek�p sorumlularından b�r tanes� mesul müdür olarak görevlend�r�l�r ve bu durum
b�r d�lekçe �le Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

Ek�p sorumluları
MADDE 9 – (1) Uygulamayı f��len yürütecek ek�pte sorumlu olarak;
a) Tıbb� teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda eğ�t�m almış sağlık memuru, hemş�re, k�mya

tekn�ker�, k�mya tekn�syen�, veter�ner sağlık tekn�ker�, veter�ner sağlık tekn�syen�, laboratuvar tekn�ker�, laboratuvar
tekn�syen�, z�raat tekn�ker�, z�raat tekn�syen�, çevre sağlığı tekn�ker�, çevre sağlığı tekn�syen�, gıda tekn�ker�, gıda
tekn�syen� olup uygulayıcı sert�f�kasına sah�p olanlardan,

b) En az l�se mezunu olup b�yos�dal ürün uygulama sert�f�kasına sah�p ve 3 yıl uygulama tecrübes� olanlardan,
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c) 8 �nc� maddede mesul müdür olab�leceğ� bel�rt�len meslek mensuplarından mesul müdür veya uygulayıcı
sert�f�kalarından b�r�ne sah�p olanlardan,

b�r�n�n bulunması zorunludur.
(2) Mesul müdür aynı zamanda ek�p sorumlusu olab�l�r.
(3) Ek�p sorumlusu;
a) Uygulama faal�yet� �ç�n gerekl� hazırlıkların yapılması ve her türlü güvenl�k tedb�r�n�n alınmasından,
b) Atıkların düzenl� toplanmasından,
c) Yapılan her uygulama �ç�n Ek-1’de yer alan B�yos�dal Ürün Uygulama İşlem Formu tanz�m ederek b�r

nüshasını uygulama yapılan yer�n sah�b�/yetk�l�s�ne ver�lmes�nden,
ç) İşley�şte görülen aksaklıkları ve uygulamada oluşab�lecek kazaları, zeh�rlenmeler� mesul müdüre ve en

yakın sağlık kuruluşuna b�ld�rmekten,
sorumludur.
Uygulayıcı personel
MADDE 10 – (1) Uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel, 17 nc� maddede bel�rt�len hususlara aykırı

olmayan ve 18 �nc� maddede bel�rt�len sağlık raporuna sah�p olup Bakanlıkça bel�rlenen eğ�t�me katılmış ve sert�f�ka
almış k�ş�lerden oluşur. Sert�f�ka eğ�t�m� Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarca
düzenlen�r.

(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len kıyafet ve donanımı çalışan bütün personel �ş esnasında amacına ve tal�matlara
uygun olarak kullanmak zorundadır.

B�na durumu
MADDE 11 – (1) İş yer�, asgar� 50 m  kapalı alana sah�p betonarme b�nalarda kurulur, b�na ahşap �se müstak�l

b�na olması zorunludur. İş yer� zem�n� düz, pürüzsüz, dezenfeks�yona uygun ve kolayca tem�zleneb�l�r/yıkanab�l�r
özell�kte döşen�r. Odalar arasındak� bölümler tabandan tavana kadar beton, alçıpan, sunta-lam ve benzer� malzemelerle
yapılır.

(2) İş yer� b�nasında �lg�l� mevzuat uyarınca yangına karşı güvenl�k önlemler� alınır.
(3) Mesken olarak kullanılan b�nalarda b�yos�dal ürün uygulama �ş yer� açılamaz. Ancak mesken sak�nler�n�n

kullandığı b�na g�r�ş�nden bağımsız b�r g�r�ş�n�n olması durumunda, mesken sak�nler�nden muvafakat alınması ve �ş
yer� açma ve çalışma ruhsatının olması hal�nde b�yos�dal ürün uygulama �ş yer� açılab�l�r.

(4) İş yer�n�n bürosu ayrı yerde olab�l�r. Bu durumda, büroda ürün ve uygulama �le �lg�l� araç gereç ve
malzeme bulundurulamaz.

(5) İş yer�nde;
a) Kes�nt�s�z akacak şek�lde sıcak ve soğuk su s�stem�n�n olması,
b) Merkez� veya lokal olarak uygun b�r s�stemle ısıtılması alevl� veya elektr�kl� ısıtma s�stem�n�n

bulundurulmaması,
c) K�myasalların bulunduğu oda ve depoda sıcaklığın 25±2 C olması,
ç) İş yer�n�n pencereler� zem�nden yüksekte yer alacak şek�lde planlanması, bunun mümkün olmadığı

durumlarda mekan�k havalandırma s�stem� �le sürekl� havalandırılması,
d) İş yer�n�n tüm mekanlarının amacına uygun aydınlatılması,
zorunludur.
Bulundurulması zorunlu asgar� b�r�mler
MADDE 12 – (1) İş yer�nde;
a) Ürün hazırlama odasından bağımsız büro,
b) B�yos�dal ürün ve malzeme deposu,
c) Çalışanlar �ç�n soyunma odası,
ç) Erkek ve kadın �ç�n tuvalet ve duş,
d) Malzeme tem�zleme ve ürün hazırlık odası,
e) Arş�v odası veya dolabı,
bulunması zorunludur.
(2) İz�n/b�ld�r�m belges� alındıktan sonra b�nada yapılan esasa �l�şk�n değ�ş�kl�kler 15 �ş günü �çer�s�nde

Müdürlüğe b�ld�r�l�r.
Alet, c�haz ve gereçler
MADDE 13 – (1) Uygulama �zn�/b�ld�r�m� ver�leb�lmes� �ç�n b�r �ş yer�nde Ek-4’te bel�rt�len alet, c�haz ve

gereçler�n bulunması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Her ek�p �ç�n �lkyardım çantası zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Kaza ve zeh�rlenmelere karşı kullanılmak üzere her ek�be, ek�b�n kullandığı b�yos�dal

ürünlere göre, ac�l durumlarda sağlık personel�ne ver�lmek üzere spes�f�k ant�dotlar �le gerekl� d�ğer �lkyardım

2
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malzemes� bulunan �lkyardım çantasını tem�n etmekten, kullanılan veya m�adı dolanların �kmal�n� yapmaktan ve bu
malzemeler�n kullanımına a�t detaylı tal�matların hazırlanarak ek�plere dağıtımından mesul müdür ve �ş yer� sah�b�
ayrı ayrı sorumludur.

Kaza ve zeh�rlenmelerde sorumluluk
MADDE 15 – (1) Her ek�p göreve g�derken, kaza ve zeh�rlenmelerde kullanılmak üzere �lkyardım çantasını

beraber�nde götürmek zorundadır. Kaza ve zeh�rlenmelere karşı gerekl� tedb�rler�n aldırılmasından herhang� b�r kaza
ve zeh�rlenme hal�nde �lkyardımın yaptırılmasından ve b�r tedav� kuruluşuna sevk�nden ek�p sorumlusu, mesul müdür
ve �ş yer� sah�b� ayrı ayrı sorumludur.

Ruhsatlı ürünler�n kullanılması
MADDE 16 – (1) Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı kullanılacak ürünler�n Bakanlıktan �mal

veya �thal �zn�n�n alınmış olması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun �z�ns�z ürünler veya d�ğer k�myasal maddeler
bu amaçla kullanılamaz. Ürünler�n muhafazasında ve taşınmasında beşer� �laç veya z�ra� mücadele ürünler�n�n kapları
ve ambalajları kullanılamaz.

(2) İş yer�, kullanılan ürünlere a�t ürün güvenl�k b�lg� formlarını bulundurmak zorundadır.
Çalışma süres� ve şartları
MADDE 17 – (1) Ürün hazırlama ve uygulama �şler�nde; ham�le kadınlar, 18 yaşından küçükler, �ş�tme ve

görme engell� olanlar, ağır ps�k�yatr�k bozukluğu olanlar, uyuşturucu bağımlısı veya alkol�k olduğu sağlık raporuyla
sab�t k�ş�ler çalıştırılamaz. F��len ürün hazırlama ve uygulama �şler�nde çalışanlar, günde devamlı olarak 3, toplam 6
saatten fazla çalıştırılamazlar. Ara d�nlenme, yolda geçen süreler ve benzer� durumlar f��l� ürün hazırlama ve uygulama
süreler�nden sayılmaz. Çalışma esnasında �ş kıyafetler�n�n ve k�ş�sel koruyucu donanımların amacına ve tal�matına
uygun olarak kullanılması zorunludur. Ürün hazırlama ve uygulama anında herhang� b�r şey yen�lmes� ve �ç�lmes�
yasaktır.

Çalışanların sağlık kontroller�
MADDE 18 – (1) Hazırlama ve uygulama �şler�nde f��len çalışacak olanlar �şe başlamadan önce sağlık raporu

alırlar. Rapor alındığı tar�hten �t�baren bu Yönetmel�k kapsamında olan �ş yerler� değ�ş�kl�kler�nde b�r yıl geçerl�
sayılır.

(2) Raporda k�ş�n�n astım, KOAH g�b� kron�k solunum yolu hastalıkları, alerj�k hastalıklar, c�lt hastalıkları ve
nöroloj�k hastalıklarının bulunup bulunmadığının bel�rlenmes�, kanda chol�nesteras enz�m sev�yes� ölçümü ve d�ğer
sağlık kontroller�n�n yapılarak bu �şe uygun olduğunun bel�rlenmes� zorunludur.

(3) Çalışanın bu �şte çalıştığı sürece on �k� (12) ayda b�r genel sağlık kontrolünden geç�r�lerek nöroloj�k
muayeneler�n�n yapılması ve kanda chol�nesteras enz�m sev�yes�n�n ölçülmes� gerekl�d�r. Yapılan muayene ve
ölçümler sonucunda anormal nöroloj�k bel�rt�ler gösteren ve/veya chol�nesteras enz�m sev�yes� normal sınırlar
har�c�nde bulunan çalışan; gerekl� tedav�s� yapılıp sağlığına kavuşana kadar ürün hazırlama ve uygulama �şler�nde
çalıştırılamaz.

İşyer�nde tutulacak kayıt ve raporlar
MADDE 19 – (1) İş yer�nde, mesul müdür, ek�p sorumlusu �le ürün hazırlama ve uygulama �şler�nde çalışan

�şç�ler �ç�n ayrı ayrı b�rer dosya tutulur. Bu dosyalarda sözleşmel� personel �ç�n sözleşme suret� ve unvanlarını göster�r
belge �le dosya sah�pler�n�n fotoğraflı nüfus cüzdanı suret�, �şç�ler�n bu �şte çalışmasında sakınca olmadığına da�r
göreve başlamadan önce �ş yer� hek�m�nden alacakları sağlık raporu ve per�yod�k sağlık kontroller�ne a�t raporlar
muhafaza ed�lecekt�r. Ayrıca uygulama yapılan yerler, uygulama tar�hler�, kullanılan ürünler uygulamayı yapanlar,
varsa meydana gelen kaza ve zeh�rlenmeler �le �lg�l� Ek-1’de bel�rt�len form doldurularak ayrı b�r dosyada muhafaza
ed�l�r ve �sten�ld�ğ�nde denet�m elemanlarının �ncelemes�ne açık tutulur.

İş� bırakanların durumu b�ld�rmes�
MADDE 20 – (1) Uygulama �zn� alıp da herhang� b�r nedenle �ş� bırakan �ş yer� sah�b� b�r ay �ç�nde durumu

Müdürlüğe b�ld�rmekle yükümlüdür. Bu �ş yer�n�n �zn� �ptal ed�l�r ve elektron�k ortamda gerekl� değ�ş�kl�k yapılır.
Uygulama yasakları
MADDE 21 – (1) Meskûn mahallerde zararlılara karşı hava aracı kullanılarak uygulama �le sıcak s�sleme

yöntem�yle uygulama yapılması yasaktır. Ancak gerekl� tedb�rler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanal�zasyon
s�stemler�nde sıcak s�sleme sınırlı olarak kullanılab�l�r. Olağanüstü durumlarda Bakanlıktan �z�n alınarak havadan
uygulama yapılab�l�r. Ayrıca mahall� �dareler�n taleb� doğrultusunda meskûn mahal dışında karadan ve bot benzer�
suda g�den araçlarla ulaşılamayan bataklık g�b� yerlere, yüksekl�k sınırı canlı yüzeylerden 5 metrey� geçmemes�,
kullanılacak ürünün b�yoloj�k larvas�t olması, uygulamanın yapılacağı yer ve zaman �ç�n özel değerlend�rme yapılarak
her sefer�nde Müdürlükten özel �z�n alınması kaydıyla havadan uygulama yapılab�l�r.

(2) Başka b�r �lde geç�c� olarak, aynı ay �çer�s�nde beş günden fazla uygulama yapılamaz. Beş günden fazla
uygulama yapılmak �sten�lmes� hal�nde uygulama yapılan �lde şube açılması zorunludur. Ancak �ş yer�n�n bulunduğu
�le sınır olan �llerde yapılacak günüb�rl�k uygulamalarda bu şart aranmaz.

(3) Açık alan karas�nek erg�n uygulamasının �nsan ve hayvanların etk�lenmeyeceğ� sabah erken saatlerde,
s�vr�s�nek erg�n uygulamasının �nsan ve hayvanların etk�lenmeyeceğ� gün batımından sonra uygulanması zorunludur.
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(4) Uygulama yapılacak mahalde uygulama yapılmadan önce halkın gerekl� tedb�rler� alab�lmes� amacıyla
duyuru yapılması gerekmekted�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
D�ğer Hükümler

İzn�n geçerl�l�ğ�n� kaybetmes�
MADDE 22 – (1) Ver�len �z�n belges�; üzer�nde yazılı �ş yer� ve şahıs �ç�n geçerl�d�r. Bunlardan herhang�

b�r�n�n değ�şmes� hal�nde geçerl�l�ğ�n� kaybeder. Bu durumlarda;
a) İş yer�n�n değ�şmes� hal�nde yen� �ş yer� �ç�n �ş yer� açma ve çalışma ruhsatının alınarak �z�n belges�nde

gerekl� düzeltmen�n yaptırılması �ç�n müdürlüğe başvurulur.
b) İz�n belges�nde yazılı şahsın aynı yerde, aynı �ş� yapmak ve aynı personelle çalışmak üzere �ş� devretmes�

hal�nde, �ş� dev�r alan şahıs dev�r �şlem�ne a�t belgeler ve taahhütname �le beraber Müdürlüğe müracaat ederek �z�n
belges�nde gerekl� düzeltmen�n yapılmasını talep eder.

c) İş yer�n� dev�r alan k�ş� yen� b�r ek�ple faal�yet�n� sürdürmek �sterse, dev�r �şlem�ne a�t belge ve
taahhütnameye �lave olarak mesul müdür sözleşmes� �le d�plomasının veya yer�ne geçeb�lecek belgen�n Müdürlükçe
tasd�kl� b�rer örneğ�, ek�p sorumlusu sözleşmes� �le d�plomasının veya yer�ne geçeb�lecek belgen�n Müdürlükçe
tasd�kl� b�rer örneğ� �le müdürlüğe başvurur.

ç) İş yer�n�n konumu, sah�b�, yapılan �ş ve cadde veya sokak �sm�n�n veya b�na numarasının değ�şmes� g�b�
nedenlerle adres�nde b�r değ�ş�kl�k olması hal�nde değ�ş�kl�klerle �lg�l� b�lg� ve belgeler �le beraber, gerekl� düzeltmey�
yaptırmak üzere müdürlüğe başvurulur. Değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren en geç 15 gün �ç�nde bu başvuruların d�lekçe �le
yapılması, değ�ş�kl�klerle �lg�l� b�lg� ve belgeler�n 6 ncı maddeye uygun olması ve �z�n belges�n�n aslının da d�lekçeye
eklenmes� gerek�r.

İz�n/b�ld�r�m belges�n�n kaybolması veya tahr�p olması
MADDE 23 – (1) İz�n/b�ld�r�m belges�n�n herhang� b�r nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış

anlamalara neden olacak şek�lde tahr�p olması hal�nde yen�den �z�n belges� alınması gerek�r. Bunun �ç�n �z�n
belges�n�n kaybolması hal�nde kayıp �lanı ver�lm�ş gazeten�n, tahr�p olması hal�nde �se bozulan �z�n/b�ld�r�m
belges�n�n b�r d�lekçeye eklenerek müdürlüğe başvurulması gerek�r. Bu durumda müdürlükçe yen�den, esk� tar�h ve
sayı �le gerekl� açıklama da yapılarak �z�n/b�ld�r�m belges� tanz�m ed�l�r.

Denet�m
MADDE 24 – (1) Uygulama �zn�/b�ld�r�m� alanların �ş yerler�, beled�yeler, kamu kurum ve kuruluşları ve

bunların saha uygulama ek�pler� sağlık teşk�latının da�m� denet�m� altındadır. Uygulama �zn� alan �ş yerler�,
beled�yeler, �l özel �dareler� �le mevzuatı gereğ� b�yos�dal ürün kullanma görev ve yetk�s�ne ha�z olan ve bu h�zmet�
vermek �steyen kamu kurum ve kuruluşları Müdürlükçe �k�s� �ş yer� ve �k�s� de saha olmak üzere yılda en az dört defa
denetlen�r. Sağlık teşk�latınca görevlend�r�len denet�m ek�pler� �ş yer�n�, uygulama ek�pler�n�, kullandıkları alet, c�haz
ve gereçler�, uygulama �şlemler�n� denetleyeb�l�r, gerekl� gördükler�nde kullanılan ürünlerden numune alab�l�rler. İş
yer� sah�b�, mesul müdür ve ek�p sorumluları denet�mlerde gerekl� kolaylığı göstermek ve yapılan uyarılara uymak
zorundadırlar. Yapılan denet�mde, uygulamanın usulüne uygun yapılmadığının veya yapılan uyarılara uyulmadığının
tesp�t ed�lmes� hal�nde denet�m ek�b� uygulama faal�yet�n� anında ve en çok 48 saat süre �le durdurmaya yetk�l�d�r.
Ancak bu kararın en geç 48 saat �ç�nde müdürlük tarafından onaylanması gerekmekted�r. Müdürlüğün onayı �le
faal�yet� durdurma süres�, eks�kl�kler�n tamamlanıp halk sağlığına zararsız hale get�r�l�nceye kadar uzatılab�l�r.

İzn�n �ptal ed�lmes�
MADDE 25 – (1) Ver�len �zn�n dışında faal�yet gösteren, bu Yönetmel�k hükümler�ne veya sağlık teşk�latının

düzenleme ve yasaklarının aks�ne hareket edenler yazılı olarak �kaz ed�l�r. İkaza rağmen durumunu düzeltmeyen veya
d�rekt�flere uymamakta ısrar edenler�n �z�nler�, müdürlük tarafından en az 6 ay olmak üzere geç�c� veya kes�n olarak
�ptal ed�l�r. Ayrıca sorumlular hakkında yasal �şlem yapılır. İzn�n �ptal ed�lmes� durumunda Elektron�k ortamda gerekl�
düzenleme yapılır.

(2) Mesul müdürün ek�p sorumlusunun ve/veya uygulayıcı personel�n faal�yet alanına bakılmaksızın b�rden
fazla �ş yer�nde çalıştığı veya �ş�n�n başında f��len bulunmadığı, yanlış ve yanıltıcı b�lg� vererek veya �lg�l� mevzuata
karşı h�le yaparak veya muvazaa yoluyla �ş yer�n�n faal�yet gösterd�ğ�n�n tesp�t� hal�nde �ş yer� sah�b�, mesul müdür ve
ek�p sorumlusu yazılı olarak uyarılır.

(3) Ayrıca, mesul müdürün görev�ndek� �hmal ve �hlal�n sebeb�, �ş yer�ndek� �şler�n ve sunulan h�zmet�n
gerekt�rd�ğ� altyapı olanaklarının g�der�lmemes�nden kaynaklanıyor �se, uyarı �ş yer� sah�pler�ne yapılır. B�r takv�m yılı
�çer�s�nde üç kere uyarı alan �ş yer�n�n ve/veya b�r takv�m yılı �çer�s�nde üç kere uyarı alan personel� görevden
almayan �ş yer�n�n B�yos�dal Ürün Uygulama İz�n Belges� �ptal ed�l�r. Ayrıca f�rmanın kayıtlı olduğu �l sınırları
�çer�s�nde �ş yer� sah�b�ne �k� yıl süreyle �z�n ver�lmez.

(4) 11 �nc�, 14 üncü, 16 ncı, 17 nc�, 18 �nc� ve 19 uncu maddelerde bel�rt�len gerekler�n �hmal ve �hlal ed�lmes�
durumunda, �ş yer�ne uyarı yapılarak on beş (15) gün süre ver�l�r. Süre sonunda yapılan denet�mde, uyarıya sebep olan
eks�kl�k veya aksaklıkların g�der�lmemes� durumunda, �ş yer� bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun hale get�r�l�nceye
kadar faal�yet� durdurulur. Bu hususta Müdürlük tarafından alınan kararın �ş yer�ne tebl�ğ ed�lmes� yeterl�d�r.
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(5) Yapılan denet�mlerde b�r yıl veya daha fazla süre boyunca faal�yet göstermed�ğ� tesp�t ed�len �ş yerler�n�n
�z�nler� �ptal ed�l�r.

(6) Mesul müdürün, 8 �nc� maddede bel�rt�len görevler�n� �hmal ve �hlal etmes� ve/veya bu madden�n �k�nc�
fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda mesul müdürlük sert�f�kası �ptal ed�l�r ve �k� yıl süreyle
mesul müdürlük ve uygulayıcı sert�f�kası ver�lmez.

(7) Ek�p sorumlusunun, 9 uncu maddede bel�rt�len görevler�n� �hmal ve �hlal etmes� ve/veya bu madden�n
�k�nc� fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda uygulayıcı sert�f�kası �ptal ed�l�r ve �k� yıl süreyle
uygulayıcı sert�f�kası ver�lmez.

(8) Bu Yönetmel�k hükmünce ver�len b�r belgey� sahte olarak düzenleyen, başkalarını aldatacak şek�lde
değ�şt�ren veya kullanan uygulayıcı, ek�p sorumlusu veya mesul müdürün belges� �ptal ed�l�r ve b�r daha kend� adına
bu belge düzenlenmez.

(9) Bu madde kapsamında sorumlular hakkında �dar� yaptırımların uygulanması, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593
sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanununun 282 nc� maddes� uyarınca ayrıca �şlem yapılmasına engel teşk�l etmez.

İz�ns�z olarak faal�yet gösterenler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre gerekl� �zn� almadan faal�yet gösterenler veya 22 nc�

maddede bel�rt�len nedenlerle, �zn�n geçerl�l�ğ�n� kaybett�ğ� halde süres� �ç�nde müracaatlarını yaparak �z�n belges�nde
gerekl� düzeltme yapılmadan faal�yette bulunan �ş yerler� kapatılarak faal�yetler� durdurulur. İz�ns�z olarak faal�yet�ne
devam eden şahıs veya f�rmaların her b�r tesp�t� hal�nde ayrı ayrı olmak üzere 1593 sayılı Kanunun 282 nc� maddes�ne
göre �dar� para cezası uygulanır. Aynı zamanda sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal �şlem yapılır.

Eğ�t�mler
MADDE 27 – (1) Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönel�k olarak mesul müdür ve

uygulayıcı eğ�t�m� olmak üzere �k� kategor�de eğ�t�m düzenlen�r.
(2) Mesul müdür eğ�t�m� beş günden az, on günden çok olmamak üzere Ek-8’de yer alan B�yos�dal Ürün

Uygulama Mesul Müdür Eğ�t�m� Temel İçer�ğ�ne göre asgar� kırk saat olarak Bakanlık tarafından düzenlen�r veya
Bakanlığın bel�rleyeceğ� usul ve esaslar doğrultusunda kurum/kuruluşlara düzenlett�r�l�r.

(3) Mesul müdür olmak �steyenler ek�nde d�ploma fotokop�s�n�n yer aldığı d�lekçe �le Bakanlığa başvurur.
Bakanlık tarafından başvurusu kabul ed�lenler eğ�t�me katılır. Eğ�t�m almaya hak kazanan adaylar eğ�t�m yer�nde
�lg�l�lere tesl�m ed�lmek üzere yanlarında onaylı d�ploma fotokop�s�, �k� adet fotoğraf, T.C. k�ml�k numarası yazılı
k�ml�k fotokop�s� ve mesul müdürlük eğ�t�m� kurs kayıt ücret� yatırıldığına da�r para makbuzunun aslını get�r�r. Bu
eğ�t�m�n sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından Ek-9’da yer alan Mesul Müdürlük Sert�f�kası
düzenlen�r.

(4) Uygulayıcı eğ�t�m� asgar� üç günde ver�lmek üzere asgar� y�rm� dört ders saat� olarak Bakanlıkça
yetk�lend�r�len �lg�l� meslek kuruluşu, ün�vers�te veya Müdürlük tarafından düzenlen�r.

(5) Mesul Müdür Sert�f�kasına sah�p k�ş�n�n ayrıca uygulayıcı eğ�t�m� almasına gerek yoktur.
(6) Uygulayıcı eğ�t�m� vermek �steyen Müdürlük, en az l�sans mezunu 4 eğ�t�mc�den oluşan eğ�t�mc�ler�n

unvan ve verecekler� eğ�t�m konularını bel�rten b�r yazı �le Bakanlığa başvuruda bulunur. Uygulayıcı eğ�t�m� vermek
�steyen �lg�l� meslek kuruluşu ve ün�vers�teler, b�yos�dal ürün mesul müdür sert�f�kasına sah�p en az l�sans mezunu 4
eğ�t�mc�den oluşan eğ�t�mc�ler�n unvan ve verecekler� eğ�t�m konularını bel�rten b�r d�lekçe �le Müdürlüğe başvuruda
bulunur. Müdürlük bu başvuruları değerlend�rmek üzere Bakanlığa gönder�r. Bakanlıkça değerlend�r�lerek uygun
görülen başvurulara, �k� yıl süre �le Ek-5’te yer alan B�yos�dal Ürün Uygulama Eğ�t�m� Düzenleme Yetk� Belges�
düzenlen�r.

(7) Uygulayıcı olmak �ç�n en az �lkokul mezunu olmak zorunludur. Uygulayıcı olmak �steyenler Bakanlıkça
yetk�lend�r�len kurum ve kuruluşlara d�lekçe �le başvurur. Başvurusu kabul ed�lenler eğ�t�me katılır. Bu eğ�t�m�n
sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara yetk�l� kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Müdürlükçe onaylanan Ek-
6’da yer alan B�yos�dal Ürün Uygulayıcı Sert�f�kası düzenlen�r. Uygulayıcı eğ�t�m�n�n temel �çer�ğ�, ulusal ve
uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından bel�rlen�r. Eğ�t�m, Ek-7’de yer alan B�yos�dal Ürün
Uygulayıcı Eğ�t�m� Temel İçer�ğ�ndek� dersler� kapsar.

(8) Müdürlükçe onaylanan B�yos�dal Ürün Uygulayıcı Sert�f�kalarının Müdürlük tarafından elektron�k
ortamda g�r�şler�n�n yapılması zorunludur.

(9) Uygulayıcı eğ�t�m� düzenleme yetk�s� alan kurum ve kuruluşlar, en az beş gün önce eğ�t�m yapacakları �l�n
Müdürlüğüne müracaat ederek gerekl� �zn� almak koşuluyla, bulunduğu �l�n dışında eğ�t�m vereb�l�r.

(10) Eğ�t�m programlarına devam ed�lmes� esastır. Üç ve daha fazla derse katılmayan adayın eğ�t�m�
sonlandırılır ve sınava alınmaz.

(11) Eğ�t�m sonunda yapılacak sınavda en az y�rm� beş soru sorulur. Eğ�t�m programına katılan adayın başarılı
sayılarak sert�f�kalandırılması �ç�n eğ�t�m yer�nde yapılacak sınavda 100 tam puan üzer�nden 70 ve üzer� puan alması
zorunludur. Sınava geç gelen, kopya ve yardımlaşma teşebbüsünde bulunan adayların sınavı �ptal ed�lerek başarısız
sayılır.

(12) Sınavda başarısız olan veya sınavı �ptal ed�len katılımcının bunu tak�ben daha sonra yapılacak eğ�t�mler�n
sonundak� �k� sınava daha katılma hakkı vardır. Bu sınavlara katılmayan veya başarısız olanların sert�f�ka talep
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etmeler� hal�nde yen�den eğ�t�me katılmaları zorunludur.
(13) Sert�f�kaların geçerl�l�k süres� on yıldır. Geçerl�l�k süres� dolan sert�f�ka sah�pler�n�n, yapılacak

değerlend�rme sonucuna göre asgar� sek�z saatl�k b�r güncelleme eğ�t�m�ne tab� tutularak sert�f�kaları yen�len�r.
(14) Sert�f�kanın herhang� b�r nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak

şek�lde tahr�p olması hal�nde yen�den sert�f�ka alınması gerek�r. Bunun �ç�n sert�f�kanın kaybolması hal�nde kayıp �lanı
ver�lm�ş gazeten�n, tahr�p olması hal�nde �se bozulan sert�f�kanın, �k� adet fotoğraf, T.C. k�ml�k numarası yazılı k�ml�k
fotokop�s� ve sert�f�ka yen�leme ücret�yle b�rl�kte b�r d�lekçeye eklenerek mesul müdür sert�f�kası �ç�n Genel
Müdürlüğe, b�yos�dal ürün uygulayıcı sert�f�kası �ç�n Müdürlüğe başvurulması gerek�r. Uygun olması hal�nde yen�den
sert�f�ka düzenlen�r.

Düzenleme yetk�s�
MADDE 28 – (1) Bakanlık bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulamasına yönel�k alt düzenlemeler� yapmaya

yetk�l�d�r.
(2) Bu Yönetmel�k doğrultusunda; uluslararası g�r�ş çıkış yapan hava, kara ve den�z araçlarının gümrük

alanlarında alınacak tedb�rler ve �şlemler�n usul ve esasları Türk�ye Hudut ve Sah�ller Sağlık Genel Müdürlüğünün
çıkaracağı yönerge �le bel�rlen�r.

Yaptırım
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler hakkında, 1593 sayılı Kanun �le

26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre �şlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce faal�yete geçm�ş �ş yerler�n�n, bu Yönetmel�ğ�n

yayımından �t�baren �k� yıl �ç�nde 11 �nc� ve 12 nc� maddelere uygun hale get�r�lmeler� zorunludur.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce mesul müdür sert�f�kası almış k�ş�ler�n kazanılmış hakları saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 30 – (1) 27/1/2005 tar�hl� ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�yos�dal Ürünler�n

Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.
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