
 

 

Fümigasyon Yapılmış Yükler için Güvenli Elleçleme Eğitimi   

 
Amaç/Kazanımlar:  

“Fümigasyon Yapılmış Yükler” e yönelik faaliyette bulunmak üzere Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi 
sahibi kıyı tesislerinde Imdg Kod’un 5.5.2.2 Eğitim referansı  kapsamında  fümigasyon yapılmış yüklerin 
veya diğer maddelerin elleçlenmesinde çalışan kişilerin, görev tanımlarına ve yapacakları işe uygun 
gerekli eğitimleri almalıdır.  
 

Not: Bu eğitim programı  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlükleri tarafından 

verilmekte olan “Fumigasyon Operatör Eğitimi” değildir. 

İlgili Ulusal/ Uluslararası Standart:  
 

10 Nisan 2017 tarihli “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” 
“Kıyı Tesisi Gereklilikleri” başlıklı Üçüncü Bölüm 11. Madde (g) bendinde “Fumigasyon operasyonu, gaz 
ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerinin yapıldığı kıyı tesisleri, Ek-9’da belirtilen gereklilikleri, 
sağlamalıdır” ibaresi yer almaktadır. Bu eğitim Ek-9 un 2.8 maddesinde bu tür yüklerin elleçlemesinde 
çalışan kişilerin alması gereken eğitimdir.  
 
Imdg Kod’un 5.5.2.2 Eğitim referansı kapsamına göre Fümige edilmiş yük taşıma birimlerinin  
elleçlenmesinde yer alan kıyı tesisi çalışanları bu tür yüklerin emniyetli tahliyesi ve kişisel güvenlikleri 
konusunda  sorumluluklarına uygun şekilde eğitilmelidir.   
 
Eğitim İçerik:  
 

 Fumigasyon iş ve işlemleri ile fumigantlar hakkında bilgi  

 Fumigasyon yapılmış konteynerlerin, diğer yük taşıma birimlerinin veya yük ambarlarının genel 
özelliklerinin tanınması, 

 Fumigasyon yapılmış konteynerlerin ve yük taşıma birimlerinin işaretlenmesi 

plakartlandırılması,    

 Fumigasyon yapılmış konteynerlerin ve yük taşıma birimlerinin boşaltılması ve fumigasyon 

yapılmış dökme yüklerin emniyetli tahliyesine yönelik uygulamalar 

 Fumigasyon yapılmış konteynerlerin ve yük taşıma birimlerinin içindeki gaz miktarının ölçümü 

ve kullanılan fumigantın etkisi ile oluşan gazların tehlike sınırı değerlerine yönelik bilgi 

 Gaz ölçümü ve gazdan arındırma işlemlerinde kullanılan cihaz ve ekipmanın doğru 

kullanılması konusunda bilgi 

 Kişisel koruyucu kıyafet, ekipman ve donanımın kullanımı 

 Fumigasyon yapılmış yüklerin veya maddelerin elleçlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası 
risklere yönelik bilgi 

 



Katılımcılar: 

Kıyı tesisleri, liman vb. tesislerde  fümigasyon yapılmış yüklerin veya diğer maddelerin elleçlenmesinde 

çalışanlar, temizlik elemanları, taşıyıcılar, şöförler, operatörler, puantörler vb.   

  
Süre :  1 gün 

Sertifika : Eğitimin sonunda katımcılara Eğitim Katılım Sertifikası verilir. 


