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İŞÇİ GÜVENLİĞİ



6

Kullanıcı ve işçi sağlığının korunmasına yönelik 
sektör girişiminin başarılı bir örneği

Bitki koruma sektörü, herbisitler, fungisitler, insektisitler ve bio-pestisitler 
gibi bitki koruma ürünleri sunarak tarım, meyve yetiştiriciliği, ormancılık ve 
bahçecilik alanlarında kullanım için çözümler sağlamaktadır. Bu ürünlerin 
pazara ulaşmaları için önce uzun bir araştırma ve geliştirme sürecinden 
geçmeleri gerekmektedir. Bundan sonra ise bitki koruma ürünü üreticilerinin 
Avrupa Birliği düzeyinde başlayan son derece katı ve kompleks bir ruhsat 
prosedürünü aşmaları gerekmektedir. Her iki prosedür de komplike ve 
maliyetlidir ve de ürünün kullanıcı, tüketici, hayvan popülasyonu ve bitki 
örtüsü, yeraltı suları ve genel olarak çevre için güvenli olmasını garanti 
edecek bir dizi çalışmayı içerir. Bu çalışma ve gerekliliklerin önemli bir 
bölümü kullanıcıların (çiftçiler ve onların işçileri) güvenliğiyle ve kullanıcıların 
ürünün doğru elleçlenmesi için almak zorunda oldukları önleyici önlemlerle 
ilgilidir. 
Üreticilerin ve onların işçilerinin güvenlik standartları en son çıkarılan bütün 
yasal gerekliliklerin ötesine gider ve bütün ürünler resmi olarak yazılmış 
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koruma, hijyen ve önleme tedbirleriyle etiketlenir. Tarım ilaçları sanayii 
ve ilgili dernekler ürün yönetiminde en iyi güvenlik önlemlerinin alınması 
konusunu da ilke edinmişlerdir.
Bitki koruma ürünlerini uygulayan operatörler zaman zaman ve özellikle 
kişisel koruyucu ekipmanların rahatsızlık verici olabildiği sıcak ve nemli 
iklimlerde, ürün etiketindeki koruyucu giysi kullanılması önerilerine 
uymayabilmektedirler. Ayrıca, bu tür iklimlerde zararlılar ve hastalıklar bol 
miktarda olabilmekte ve bundan dolayı yıl boyunca bitki koruma ürünleriyle 
birçok ilaçlama yapmak gerekli olabilmektedir. 
Bitki koruma sektörü, bitki koruma ürünleri kullanılırken mesleki korunmayı 
ve ürün etiketindeki önerilere gereği gibi uyulmasını teşvik eder. 

Kapsam ve amaçlar
Güvenlik önlemlerinin alınması özellikle Avrupa kıtasının yiyecek ihtiyacının 
büyük kısmını karşılayan bir bölge olan Akdeniz ülkelerinin sıcak, kuru ve 
bazen nemli koşullarında zor olabilmektedir. Bu durum sektörün on yıl önce 
başlangıçta Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan’daki milyonlarca 
çiftçinin güvenlik koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan Güvenli Kullanım 
Girişimini başlatmasında iki belirleyici faktördü. Daha sonra Güvenli 
Kullanım Girişimi (SUI), aralarında Polonya, Litvanya, Letonya, Romanya, 
Slovakya, Bulgaristan, Kıbrıs ve Türkiye’nin ve daha yakın bir zamanda 
Sırbistan ve Hırvatistan’ın da bulunduğu ülkelere yayıldı. 
ECPA bu girişimi, Güneydoğu İspanya’da en yoğun sera oluşumlarının 
bulunduğu Almeria bölgesinde başlattı zira seralar, kişisel koruyucu 
ekipmanların kullanımında en zorlu çalışma şartlarını barındırır. 

Metodoloji
Bitkiler, kültürler ve ulusal mevzuat bakımından önemli yerel farklılıkların 
bilincinde olan ECPA, bu girişimini Avrupa’nın tümünü kapsayan bir perspektif 
ve güçlü yerel destekle birleştirerek yürütmeye karar verdi. SUI’nin amacı, 
etikete uyumla ilgili güvenlik konularında bilinci ve farkındalığı arttırmaktır.
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Belirlenen konular
• Uygulama teknikleri ve ekipmanları;
• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE);
• Hijyen;
• Atıkların elden çıkarılması

Amaçlar
• Uygulama tekniklerinin iyileştirilmesi yoluyla kullanıcının muhtemel 
maruz kalma düzeyini düşürmek;
• Uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanlar kullanılması ve Kişisel Koruyucu 
Ekipmanların gereği gibi kullanılması yoluyla deri ve soluma yoluyla maruz 
kalmaların azaltılması;
• Kapların durulanması, ayrıca kapların doğru bir şekilde elden çıkarılması 
ve ilaç artıklarından kaçınılması yoluyla çevresel etkinin azaltılması.

Uygulanacak önlemler
•  En iyi elleçleme tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulama ekipmanlarının 

ve tekniklerinin adaptasyonu yoluyla kullanımın ve sürekli iyileştirmenin 
teşvik edilmesi; 

• Spesifik koruyucu ekipmanların (giysiler, eldivenler, çizmeler, 
maskeler, yüz siperleri, koruyucu gözlükler) belirlenmesi, test edilmesi, 
doğrulanması (ilgili makamlarca kabul edilmeleri dahil) ve temin 
edilmelerinin sağlanması;

• Kişisel Koruyucu Ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması, bakımının 
yapılması, saklanması ve temizlenmesi;

• Kapların üç kez durulanmalarının, kapların ve atıkların uygun bir şekilde 
elden çıkarılmalarının ve uygun karışım hacimlerinin hazırlanması yoluyla 
atıklardan kaçınılmasının teşvik edilmesi;

• Eğitimcilerin eğitilmesi’ programlarının yürütülmesi;
• İletişim, bilgilendirme ve medya kampanyaları yoluyla farkındalığın 

arttırılması.

İŞÇİ GÜVENLİĞİ
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Kontrol ve ölçüm faktörleri
• Ulusal durumu analiz etmek, ölçmek ve girişimin hedef alanlarını 

belirlemek için temel anket çalışmasının yapılması; 
• Anahtar faktörlerin (göstergeler) belirlenmesi;
• Uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanların bilimsel olarak doğrulanması için 

laboratuvar denemelerinin yapılması;
• Koruyucu giysi içine nüfuzu ve uygulama şartları altında rahatlığı test 

etmek için saha denemelerinin yapılması; 
• Uygulamada püskürtme dağılımının ve biyolojik etkinliğin doğrulanması 

için uygulama ekipmanı denemelerinin yapılması;
• Eğitim ve farkındalık kampanyasının etkisi;
• Girişimin sonuçlarının ölçülmesi ve yaygınlaştırılmasına rehberlik edecek 

bir ilerleme araştırmasının düzenlenmesi.

Gözetim ve süreklilik
• Ulusal dernekler ve sektör, SUI (Güvenli ve Sürüdürülebilir Kullanım) 

faaliyetlerinin sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini destekleyecekler-
dir.
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Küçük miktarlardaki
bitki koruma ürünlerinin taşınması

Bitki koruma ürünlerinin taşınması, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması 
yönetmeliklerine tabidir. Tarımsal ürünler, bu tür ürünlerin taşınmasında 
deneyimli ve/veya ruhsat sahibi kişiler tarafından taşınmalıdır. Ürünler, 
bu amaçla tasarlanmış araçlarda taşınmalıdır. Ürünlerin küçük miktarlar 
halinde taşınmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Taşıma aracı
Ürünlerin güvenli bir şekilde taşınacağından emin olmak için, taşıma aracının 
durumunun genel hatlarıyla kontrol edilmesi esastır. Ürünlerin taşındığı 
bölme temiz ve kuru olmalı ve kapları delebilecek dışarı çıkmış vidalar, 
çiviler veya diğer nesneler içermemelidir. 

TAŞIMA
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Ürünlerin depolanması
Bitki koruma ürünleri yolculardan ayrı bölümlerde ve mümkün olan 
durumlarda aracın dışında ve gıda maddelerinden ve diğer mallardan 
epey uzakta taşınmalıdır. Ürünler, örneğin ağzı kapatılmış kutular veya 
kaplar kullanılarak, taşıma sırasında yer değiştirmeleri önlenecek şekilde 
bağlanmalıdır.  
Ağır paketler, daha hafif paketlerin üzerine yerleştirilmemelidir. Paketlerin 
iyi durumda ve uygun bir şekilde kapatılmış olduklarını kontrol edin. 
İlaçlama gerektiren bitkiler pestisit deposundan biraz uzakta arazinin farklı 
parsellerine yayılmışsa, pestisiti umumi yollarda taşımaktan kaçınmak 
için ilaç çözeltisinin tarla kenarında hazırlanması önerilir. Sprey tankı ilaç 
çözeltisiyle dolu olarak umumi yollarda yolculuk gerekli olduğunda, sprey 
aparatının kapağının sıkıca kapalı olduğunu, sızıntı yapan tüpler olmadığını 
ve karışımın çarparak dökülmeye sebebiyet vermeyecek bir seviyede 
olduğunu kontrol edin. Bir kaza durumunda, ürünlerde dökülme olmaması 
için önlemler alın ve dökülme varsa, ürünün etrafını çevirerek etkilerini 
denetim altına alın. Şartlar gerektiriyorsa, ürünlerin niteliğini bildirmek 
suretiyle itfaiyeden yardım istemekten çekinmeyin. 

Daha fazla bilgi
CropLife yayını - Bitki koruma ürünlerinin güvenli taşınması için yönerge.
http://www.croplife.org/view_document.aspx?docld=414.
Bu kitapçık, bitki koruma ürünlerinin güvenli taşınmasını ele alır. Kitapçıkta, taşıma 
araçlarının tipi ve bakımı, uygun güzergah planlaması, yüklerin etiketlenmesi ve elleçlenmesi, 
operatörlerin ve sürücülerin eğitimi hakkında öneriler, yanı sıra acil durum prosedürleri yer 
almaktadır.
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Pestisitlerin tarım işletmesinde depolanması

Pestisitlerin güvenli depolanması, operatörlere ve çevreye bulaşmanın 
önlenmesi için esastır. Sağlık ve emniyetin korunması için, bitki koruma 
ürünlerinin nasıl saklanacağına dair kararnameler vardır. 

Depo odasının yapısı
Bir bitki koruma ürünü depo odası 
yalnızca pestisitlerin depolanması 
amacıyla kullanılmalı ve diğer 
binalardan ayrı olmalıdır. 10 metre, 
bir pestisit deposu ile diğer bir bina 
arasındaki en kısa mesafe olarak 
görülür. Bu mümkün değilse, ayırma 
duvarları masif olmalı ve diğer 
yapılarla iç bağlantılı olmamalıdır.

DEPOLAMA
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Depo yeri bir akarsudan, kuyudan, drenaj hendeğinden veya pınardan 
en az 10 metre mesafede olmalı ve asla dik eğimlere veya sel meydana 
gelebilecek yerlere kurulmamalıdır. Depo mutlaka zemin seviyesinden 
yukarıda olmalıdır. Mahzenler, bitki koruma ürünlerinin depolanması için 
uygun yerler değildir. Depoların yapımında kullanılan malzemeler sağlam, 
yangın geçirmez ve temizlenmesi kolay olmalıdır. 

Beton, tuğla ve taş, önerilen malzemelerdir. Döşeme, sıvı geçirimsiz 
olmalıdır. Yanmaz da olan çatı, depo içinde aşırı sıcaklıklar oluşmasını 
önleyecek yeterli ısı yalıtımı sağlamalıdır. Bu husus, normalde duvarların üst 
ve alt kısımlarındaki açıklıklarla sağlanan etkili havalandırmayla birleşerek, 
depo içindeki havanın yeterli bir şekilde yenilenmesini sağlayacaktır. Bazı 
durumlarda, iyi havalandırmaya rağmen, deponun tamamen kokusuz 
olması mümkün olmayabilir, ama bu, depodaki atmosferin ille de insan 
sağlığı için bir risk oluşturduğu anlamına gelmez. Bir pestisit deposunun 
yapımı sırasında düşünülmesi gereken önemli bir husus, döküntünün veya 
yangın söndürme suyunun tutulabilmesidir. Olası çözümler yerel şartlara 
bağlı olacaktır, ancak çiftliklerdeki örneklerin çoğunluğunda olduğu gibi, 
döşemenin, zemin seviyesinin birkaç santimetre aşağısında yapılması iyi bir 
çözüm olacaktır. Diğer durumlarda, döşemenin ve duvarların alt kısımlarının 
su geçirmez yapılarak bir döküntü havuzu oluşturulması ve dışarıya sıvı 
kaçmasını önlemek için kapılarda rampalar yapılması bir alternatif olabilir. 
Döküntü havuzu, depolanan sıvıların hacminin en az %110’unu alacak bir 
kapasitede olmalıdır. Aydınlatma, ürünlerin etiketlerinin güçlük çekilmeden 
okunmasını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. Raflar varsa, raflar yıkanabilir, 
emici olmayan ve yanıcı olmayan malzemelerden yapılmalıdır. 
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Depolama kuralları
Bitki koruma ürünleri, ürünlerin kalitesini muhafaza edecek ve ürünlere 
erişen işçilerin güvenliğini sağlayacak bir şekilde depolanmalıdır. Ürünler 
yalnızca orijinal kapları içinde ve etiketlerinden kolayca tanınabilecek 
bir konumda depolanmalıdır. Yalnızca ulusal olarak ruhsatlandırılmış 
ve onaylanmış ürünlerin depolanmasına ve kullanılmasına izin verildiği 
vurgulanmalıdır. Yalnızca tarımsal işletmede bitki koruma amaçları için 
gerekli olan miktarlar depolanmalı ve depodaki en eski ürün İlk Giren İlk 
Çıkar kuralına göre her zaman ilk kullanılmalıdır. 

Katı ürünler, sıvı ürünlerin yukarısında raflar üzerinde depolanmalıdır. Böyle 
yapılması, bir sızıntı durumunda katı ürünlerin üzerine sıvı damlamamasını 
sağlar. Bitki koruma ürünleri deposu ayrıca ölçüm cihazları, kovalar gibi 
ürünlerin ölçülmesinde ve tartılmasında kullanılan bütün araç-gereçleri 
depolamak için de kullanılmalıdır. Bütün araç-gereçlerin depolanmadan 
önce temizlendiklerinden emin olmanız gerekir. Depo ayrıca boş kapların 
daha sonra boş kap toplama yerlerine teslim edilmek üzere bu amaçla 
tasarlanmış torbalarda toplanması için de ideal bir yerdir. Hayvanların bitki 
koruma ürünleriyle ilaçlanmış tohumlarla temas etmelerini önlemek için, 
bu tohumlar da ekime kadar bu depoda tutulabilir. 

Sağlık ve güvenlik
Bir bitki koruma ürünleri deposuna giriş mutlaka kısıtlanmış olmalıdır. 
Yalnızca bu tip ürünlerin elleçlenmesi konusunda eğitim almış kişilerin 
depoya girmelerine izin verilmelidir ve depoya yalnızca kısa bir süre için 
girilmelidir. Deponun girişine, dışarıdan görülebilen, burasının bir bitki 
koruma ürünleri deposu olduğunu belirten okunaklı bir şekilde basılmış 

DEPOLAMA
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levhalar asılmalıdır. Depoya girişler kilitli tutulmalı ve aşağıdaki emniyet 
tabelalarıyla işaretlenmelidir: ‘uzak dur’, ‘çıplak ateşle yaklaşma’ ve ‘sigara 
içilmez’. 

Havalandırma pencerelerinde girişi önlemek için parmaklık olmalıdır. 
Depoda yangına yol açabilecek ateş kaynakları bulunmamalı ve elektrik 
tesisatı cari belgelendirme yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Depoları 
temiz ve düzenli tutmak ve işçilerin gerekli sağlık ve güvenlik kurallarını 
bilmelerini sağlamak esastır. Hijyen ve kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) 
kullanılması, bitki koruma ürünleriyle temas etmesi muhtemel herkes için 
esastır. Ne kişisel koruyucu ekipmanların tutulduğu yer, ne de yıkama 
tesisleri, ürünlerin depolanması için kullanılan yerle aynı bölümde olmalıdır. 
Operatörlerin kişisel koruyucu ekipmanların tutulduğu yerde giyinmeleri 
durumunda, operatörlerin günlük giysilerini koyabilecekleri ayrı bir kilitli 
dolap/bölme olmalıdır. Bir adet kimyasal tozlu yangın söndürücünün 
bulundurulması da önerilir. Depoda, döküntülerin temizlenmesi için 
gerekli kum, sağlam plastik torbalar, kovalar, fırça, faraş gibi araç-gereçler 
bulundurulmalıdır. Bir bitki koruma ürünleri deposundaki döküntülerin 
temizlenmesi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Döküntünün derhal çevresine 
set çekilmesi ve deponun iyi havalandırılması önerilir. Daha sonra dökülen 
ürünü toplayın ve mahalli temizleyin. Dökülen ürün katı ise, filtre takılı bir 
sanayi tipi elektrikli süpürge kullanılabilir. Elektrikli süpürge mevcut değilse, 
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döküntünün üzerine nemli ince kum serpin ve bir fırça ve faraşla döküntüyü 
toplayın. Sıvılar döküldüğünde ise, atıl bir malzemeyle (örneğin ince kum) 
sıvının emdirilmesi ve toplanması gerekir. Döküntülerden kaynaklanan 
malzemeler daha sonra atılmak üzere plastik torbalarda tutulmalıdır. 

Depolama

Kontrol listesi
Bitki koruma ürünlerini depolarken emniyet çok önemlidir. Bir deponun 
aşağıdaki esas şartlar kontrol listesinin kullanılmasını öneririz. Bu maddelerden 
herhangi birine Hayır yanıtı verildiğinde, o madde düzeltilmelidir. 

Depolama Evet Hayır
Bitki koruma ürünleri yalnızca bu amaç için kullanılan ayrı bölmelerde 
depolanmaktadır. 

Bitki koruma ürünleri gübrelerden ayrı olarak depolanmaktadır. 

Bitki koruma ürünleri kişisel koruyucu ekipmanlardan ayrı olarak 
depolanmaktadır. 
Bitki koruma ürünleri kullanılacakları amaç (zararlılar, hastalık, yabancı 
otlar, bitki) için ruhsatlandırılmış ve onaylanmıştır. 
Bitki koruma ürünleri sağlam bir şekilde inşa edilmiş bir yapıda 
depolanmaktadır. 

Depolama yeri kilitli tutulmaktadır. 

‘Sigara içmek yasaktır’ ve ‘çıplak ateşle yaklaşma’ tabelaları mevcuttur. 

Depolama yerinde, tehlikeli buharların birikmesini önlemek için sürekli 
ve yeterli havalandırma vardır. 
Depolama yeri, raflardaki ürünlerin etiketlerinin okunabilmesini 
sağlayacak yeterlilikte aydınlatılmaktadır. 
Depolama rafları metal gibi emici olmayan, yanıcı olmayan 
malzemelerden yapılmıştır. 
Toz veya granül halindeki ürünler raflarda sıvıların yukarısında 
depolanmaktadır. 

DEPOLAMA



21

Depolama yerinde, döküntülerin temizlenmesi için kum gibi atıl 
malzemeler içeren kova, çöp kovası ve plastik torbalar gibi araç-
gereçler açık bir şekilde işaretlenmiş bir yerde ve kullanıma hazır 
olarak bulundurulmaktadır. 
Depolama yerinin yakınında bir göz yıkama şişesi, kazaen dökülme 
durumunda operatörlerin temizlenmesi için su ve acil telefon 
numaralarını da (toksikoloji merkezi, polis, ambulans, hastane, itfaiye) 
içeren açık ve net bir prosedür ve bir ilk yardım rehberi bulunmaktadır. 
Bütün bunlar düzenli olarak güncellenmekte ve açık bir şekilde 
imzalanmaktadır. 

İşyerinde temiz banyolar/duşlar ve lavabolar vardır. 

Depolanan ürünlerin bir envanteri tutulmaktadır. Envanter her 3 ayda 
bir güncellenmektedir. 
Toz veya granül haldeki ürünler raflarda sıvıların yukarısında 
depolanmaktadır. 

CropLife’ın yayını - Bitki koruma ürünlerinin güvenli depolanması yönergesi.
http://www.croplife.org/view_document.aspx?docld=415
Bu kitapçık, önemli bir alan olan bitki koruma ürünlerinin depolanmasını ele alır. Tesislerin 
yapısına ve işletilmesine ilişkin öneriler, bunların yanı sıra acil durum prosedürleri içerir. 
YouTube’daki Video
Oynatma Listesi:
https://www.youtube.com/playlist?list_PLFCBF7D8DC03E8
880&feature_view_all
Video: pestisitlerin sürdürülebilir kullanımı - pestisitlerin teslim alınması ve depolanması 
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4. BÖLÜM 

HAZIRLAMA 
VE TASFİYE
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İlaç çözeltisinin hazırlanması

Bir ilaç çözeltisinin hazırlanması operatör tarafında özel tedbirler gerektirir. 
Konsantre, seyreltilmemiş ürünlerin elleçlenmesine ek olarak, karıştırma 
ve sprey tanklarının doldurulması gibi büyük itina gerektiren bir dizi işlem 
vardır. 
İlaç çözeltisinin hazırlanması yalnızca eğitimli personel tarafından yapılması 
gereken, yüksek düzeyde sorumluluk taşıyan bir işlemdir. İlaç çözeltisinin 
hazırlandığı yerin civarında hiçbir insan veya hayvan bulunmadığından emin 
olmak ve ilaçlamanın kalitesi veya operatör veya çevre üzerinde olumsuz 
etkilere yol açabilecek hiçbir hatanın veya kazanın meydana gelmemesi için 
her tedbiri almak esastır. 

HAZIRLAMA VE TASFİYE
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Karışımı hazırlamadan önce hatırlanması gereken bazı temel kurallar 
vardır: 
• Etiketleri okuyun ve talimatlara uyun;
• Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın;
• Kullanılacak uygulama ekipmanının kalibre edildiğini ve düzgün çalıştığını 

kontrol edin; 
• İlk yardım malzemelerinin ve acil telefon numaralarının el altında 

olduğunu kontrol edin; 
• Bitki koruma ilaçlaması için gerekli ilaç çözeltisi miktarını hesaplayın. 

İlaç çözeltisinin hazırlandığı yer
İlaç çözeltisinin çiftlikte hazırlanması halinde, karışımı hazırlamak için belli 
bir yerin kullanılması önerilir. Bu yer pratik, işlevsel ve işçi sağlığı ve çevre 
için güvenli olmalıdır. 

Bitki koruma ürünleri deposuna yakın yerler çoğunlukla en uygun yerlerdir. 
Üzerinde bir çatı olabilecek bu yerin herhangi bir yanında duvarlar olmamalı 
ve döşeme, en azından püskürtücünün doldurulduğu bölgede geçirimsiz 
olmalı ve kazara dökülen malzemeleri yüzeyde tutabilmelidir. 
Hemen yakında, örneğin tarlada, bir yer bulma imkanı yoksa karışımın 
hazırlandığı yerin düzenli olarak değiştirilmesi önerilir. Bu yerlerin 
pınarlardan, kuyulardan ve akarsulardan epey uzakta olması gerektiği akılda 
tutulmalıdır. 
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Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE)
Ürünlerin etiketleri, Toksikolojik, Ekotoksikolojik ve Çevresel Tedbirler 
başlığı altında, kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanları belirtir. 
Bir ürün özel koruyucu önlemler alınmasını gerektiriyorsa, bunlar etikette 
belirtilir. 
İlaç çözeltisinin hazırlanması sırasında kullanılacak tedbir amaçlı asgari 
koruyucu ekipmanlar şunlardır: 
• Koruyucu iş tulumları;
• Nitril eldivenler;
• Lastik çizmeler;
• Yüz siperi

Etiketin okunması
Etiket, ürün ve ürünün doğru kullanımı 
hakkında bütün bilgileri ve gerekli 
tavsiyeleri içeren resmi bir dokümandır. 
Bütün etiket talimatlarına uyulmalıdır. 
Ürünlerin etiketlerinin kullanımdan önce 
okunması hem deneyimli personel hem 
de ilk kez bir bitki koruma ilaç çözeltisi 

hazırlayan kişiler için zorunludur. Etiketin okunması mutlaka gereklidir. 
Etiketlerin üzerinde yer alan bilgiler bütün ürünler için aynı değildir. İyi 
tarım uygulamalarına uymak esastır. 

İlaç çözeltisini hazırlarken dikkat edilecek hususlar
• Kabı dik tutarak açın ve büyük bir kabı 
(5 litre/kg üzeri) boşaltırken ürünün 
sıçramaması ve dökülmemesi için dikkatli 
boşaltın, ürünü dökerken hava 
sirkülasyonunun engellenmediğine dikkat 
edin. Bu, ürünün serbestçe akmasını 
sağlayarak sıçramasını önler;

HAZIRLAMA VE TASFİYE
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• Kabı, ürünle temas etme olasılığını 
azaltmak için vücudunuzdan 
uzakta tutun;

• Ürünü doğru bir şekilde ölçün. 
Miktarı tahmin etmeyin, çünkü bazı 
ürünlerde kullanılan miktardaki 
küçük bir fark, beklenen sonucun 
elde edilmemesine yol açabilir;

• Kullanılacak ürünün miktarını 
ölçtükten sonra, dökülmeleri 
önlemek için kabın ağzını kapatın; 

• Ürünü ölçmek için kullandığınız 
gereçleri durulayın ve bu durulama 
suyunu sprey tankına boşaltın; 

• Kapları ve ölçüm gereçlerini, 
düşerek içeriklerinin dökülmesini 
önlemek için daima düz, dengeli 
yüzeyler üzerine yerleştirin;

• Ürünlerin traktörle uygulandığı 
durumlarda, uygulama ekipman-
larının onarılması (örneğin tıkanan 
püskürtme memelerinin açılması 
vb.) için gerekebilir diye eldiven-
ler bulundurun. Operatörle ilaç 
çözeltisini hazırlamış olan kişi aynı 
kişiyse, kullandığı eldivenleri yıka-
malı, çıkarmalı, traktör üzerinde 
bırakmalı ve ancak ondan sonra 
ilaçlamayı yapmalıdır. 
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İlaç çözeltisinin doğrudan sprey tankında hazırlanması
Ürün formülasyonlarının kalitesinin iyileştiril-
mesinde kaydedilen büyük ilerlemenin bir 
sonucu olarak, bugünlerde ürünü önce ayrı 
bir kovada bir miktar suyla seyreltmek (ön 
karışım yapmak) ve sonra ürünü püskürtücü-
ye boşaltmak gerekli değildir. Katı ürünlerin 
çoğu ve sıvı ürünlerin tamamı doğrudan sprey 
tankına boşaltılabilir. Ancak sprey tankının 
karıştırma sistemi ürün boşaltılırken çalışıyor 
olmalıdır.

Karıştırma prosedürü
1. Sprey artmaması için, ilaçlanacak alana te-
kabül eden su ve ürün miktarını hesaplayın. 
2. Gerekli suyun yarısını sprey tankına koyun, 
karıştırın, ürünü (veya ürünleri) ekleyin ve 
sonra sürekli karıştırmaya devam ederek 
suyun geri kalanını ekleyin. 
3. Birkaç ürünü karıştırmak gerekiyorsa, 
ilk olarak katı formülasyonlar (Islanabilir 
Toz - WP, Suda Dağılabilir Granüller - WG) 
homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
sprey tankına eklenmeli ve emülsiye olabilen 
konsantreler (EC) gibi sıvı formülasyonlar 
daha sonra eklenmelidir. 
4. Ürünlerin uyumlu olduklarını, istenen 
karışımın önerildiğini ve bir sonraki ürünü 
eklemeden önce homojen bir karışım elde 
edildiğini kontrol edin. 

HAZIRLAMA VE TASFİYE
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Kapların üç kez durulanması
Ürün tamamen kullanıldıktan sonra, boş kaplar üç kez 
durulanmalıdır:
1. Kabın içeriklerini sprey tankına tamamen boşaltın. 
2. Kabı dörtte bir seviyeye kadar suyla doldurun. 
3. Kapağı kapatıp birkaç saniye hızlı bir şekilde 

çalkalayın. 
4. Kabın içeriklerini sprey tankına boşaltın. 
5. 2 ilâ 4 no’lu adımları iki kere daha tekrarlayın; 

tercihen etikete bir zarar vermeden kabı 
kullanılamaz hale getirin ve kullanılmış kapların 
toplanması için üretilmiş torbalara koyun.

Kapların üç kez durulanması kuralı yalnızca ilaç 
çözeltisinin hazırlanması için amaçlanan bitki koruma 
ürünleri ihtiva eden 25 litre/25 kg kapasiteli/ağırlığındaki 
sert kaplar için geçerlidir. 

Kapların durulanması 
aşağıdaki yararları sağlar:
• Ekonomik: Yıkanmayan bir kap, %5’e kadar ürün 

ihtiva edebilir; 
• Etkililik: Kaplar durulanmak suretiyle, ürünün 

tamamı kullanılır, bu da ilaçlamanın etkisini arttırır. 
• Güvenlik: İyi durulanmış bir kap kalıntılar ihtiva 

etmez, dolayısıyla zehirlenme ve diğer kazalar riski 
önlenmiş olur; 

• Çevresel: Üç kez durulanan bir kap, çevreye bitki 
koruma ürünü bulaştırmaz. 

Herhangi bir kapasitedeki sert olmayan kapların ve 25 
litre/25 kg ve 250 litre/250 kg arasındaki kapasitelere 
sahip sert kapların içerikleri, önceden durulama 
yapılmaksızın, tamamen boşaltılmalıdır.

3

4

5

2

1
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Boş kapların tasfiyesi
Genel kapların tasfiyesi önerileri
Boş kapları asla dikkatsiz bir şekilde atmayın. 
Boş kapları asla 
• Tarlalara (ekili veya ekili olmayan);
• Nehirlere, akarsulara veya drenaj hendeklerine;
• Umumi çöp kutularına 
atmayın. 

Bitki koruma ürünü kaplarını asla yakmayın. 
Boş bitki koruma ürünü kaplarını herhangi bir amaçla yeniden kullanmayın, 
çünkü bunlar ürün kalıntıları içeriyor olabilir. Yakma, gömme veya umumi 
çöp kutularına atma gibi birkaç yıl öncesine kadar kabul edilebilir olan 
uygulamalar bugün kabul edilemez uygulamalardır. Yürürlükte olan boş kap 
toplama programını bayinizden veya bitki koruma sektöründen isteyin. 

HAZIRLAMA VE TASFİYE
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Kontrol listesi
Bitki koruma ürünü karışımlarının hazırlanması sırasında emniyet çok 
önemlidir. İşe başlamadan önce aşağıdaki kontrol listesinin izlenmesi 
önerilir. Bu sorulardan herhangi birine Hayır yanıtı verilirse, o madde 
düzeltilmelidir. 

Uygulama Evet Hayır
Uygulama ekipmanı temizdir, iyi durumdadır ve döküntülerden 
arınmıştır. Kaçak olan bir borunun onarılması için bir adet Teflon bant 
rulosu mevcuttur. 
Kişisel koruyucu ekipmanlar temizdir, iyi durumdadır ve ilaç çözeltisini 
hazırlayan operatör tarafından kullanılmaya hazırdır. 
Bitki koruma ürünlerinin ölçülmesi için kullanılan gerekli araç gereçler 
temizdir ve ilaç çözeltisinin hazırlandığı yerde tutulmaktadır. 
Kazaen bulaşma durumunda ellerin ve gözlerin durulanması için temiz 
su içeren bir kova yakın bir yerde mevcuttur. 
Kazaen dökülme durumunda operatörün temizlenmesi için karışım 
hazırlama yerinin yakınında su/duş mevcuttur. 
Acil telefon numaraları (polis, ambulans, hastane, ücretsiz hizmet, 
Toksikoloji Merkezi) ve ilk yardım rehberi kolay ulaşılabilen bir yerdedir, 
düzenli olarak güncellenmektedir ve açık bir şekilde işaretlenmiştir. 

Kapların üç kez durulanması için tesisat mevcuttur. 

Boş kaplar, toplanmak için torbalara yerleştirildikten sonra, bitki 
koruma ürünleri deposunda tutulmaktadır. 
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5. BÖLÜM 

UYGULAMA
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Pestisitlerin uygulanması
Bir bitki koruma ürününün uygu-
lanmasının amacı, belli bir bitki 
sağlığı sorununun çözümlenme-
sidir. Bu amacın gerçekleştiril-
mesi, göz ardı edilmemesi gere-
ken çeşitli etmenlere bağlıdır. 
Hatalı uygulama, ürünün ziyan 
edilmesine ek olarak, bitkiler için 
ek sorunlara sebep olabilir ve 
ürünün operatöre ve çevreye 
bulaşmasına yol açabilir. Aşağıda 
yer alan öneriler yalnızca güven-
lik yönlerini vurgular. 

Uygulamadan önce
• İlaçlama yapılacak alanda insan 
veya hayvan bulunmadığını kont-
rol edin.
• Uygulanacak ürünün etiketini 
okuduğunuzdan emin olun. 
• İlaçlamalara başlamadan önce 
alkol almayın. 
• Traktör kullanıyorsanız, püs-
kürtücü üzerindeki herhangi bir 
şeyi onarmak için ihtiyacınız ol-
duğunda takmak üzere yanınızda 
temiz eldivenler bulunduğundan 
emin olun. 
• Fason uygulama (taşeron işi) 
durumunda, operatörün ehliyetli 
ve yetkili olduğundan emin olun. 

UYGULAMA
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Uygulama sırasında kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE)

Ürünlerin etiketlerinde, Toksikolojik, Ekotoksikolojik ve Çevresel Önlemler 
başlığı altında, kullanılması gereken asgari kişisel koruyu ekipmanlar 
belirtilir. 
Uygulamalar sırasında kullanılması önerilen asgari koruyucu ekipmanlar 
şunlardan oluşur: 
• Koruyucu tulumlar;
• Nitril eldivenler;
• Lastik çizme;
• Şapka/kep;
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• Bütün koruyucu ekipmanlar, şapka/kep haricinde, CE sembolüyle 
işaretlenmiş ve EN belgeli olmalıdır;

• Uygun nitril eldivenler kullanın (sıradan mutfak eldivenleri yeterli 
koruma sağlamaz); 

• İlave bir koruyucu ekipman (önlük, toz maskesi veya buhara karşı 
solunum maskesi, emniyet gözlüğü vb.) gerekip gerekmediğini ürün 
etiketinden kontrol edin;

• Operatörlerin yardımcılarının da kişisel koruyucu ekipmanlarla gereği 
gibi korunmalarını sağlayın. 

Uygulama sırasındaki önlemler
• İnsan ve hayvanları ilaçlama yapılacak 
alanlardan uzak tutun; 
• Uygulama sırasında bir şey yemeyin veya 
içmeyin (sigara dahil); 
• Tıkalı sprey memelerini açmak için ağzınızı 
kullanmayın. 
Hava durumunu kontrol edin, çünkü hava şartları 
ilaçlamanın etkisini ve güvenliğini etkileyebilir.
• Ürünleri kuvvetli rüzgarlarda uygulamayın; 
• Rüzgarın sebep olduğu sprey sürüklenmesi, 

rüzgarın operatöre, diğer bitkilere, su kaynaklarına, hayvanlara veya 
evlere doğru esmesi halinde tehlikeli olabilir;

• Bazı ürünler yağmurla kolayca akıp giderler, dolayısıyla ilaç püskürtmeden 
sonra kuru bir dönemin gelmesi gerekir; 

• Günün en sıcak vaktinde bitki koruma ürünlerini uygulamaktan kaçının. 
 Bitki koruma ürününün uygulanmasının kalitesi büyük ölçüde ilaçlamanın 

başarısını etkiler, ancak operatörün güvenliği üzerinde de bir etkisi 
vardır: 

• Uygulamanın yukarı doğru yönlendirildiği uzun bitkilerde, operatörün 
ürüne maruz kalma ihtimali artar; 

• Etrafı çevrili alanlarda yetiştirilen bitkiler, uzun bitkiler ve dar bitki 
sıraları söz konusu olduğunda, ürünün püskürtüldüğü ıslak yapraktan 
operatöre bulaşma olasılığı artar; 

UYGULAMA
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• Yüksek hacimlerde manuel olarak yapılan uygulamalar sırasında, sprey 
mızrağının uzunluğu ve yönü, yürüme hızı ve yürüme yönü (ileri veya 
geri), ürünün operatöre bulaşma olasılığını etkiler. Geriye doğru yürüme, 
ürünün püskürtüldüğü ıslak yapraklarla teması önler. 

Artan ilaç çözeltisi
Deneyimli bir operatör, istenen ilaçlama için gerekli ilaç çözeltisinin tam 
miktarını hazırlar. Her yıl aynı parsellerde koruma ilaçlamaları yapan ve 
uygulama ekipmanlarını kendileri kalibre eden operatörler kullanıldığında ilaç 
çözeltisi genelde artmaz. Ilaç çözeltisi arttığında, doğru usul, karışımı 10’luk 
bir faktörle seyreltmek ve insan veya hayvan tüketimi için amaçlanmayan 
bitkilere uygulamaktır. 
Bu gibi durumlarda, ilaç çözeltisinin neden arttığını analiz etmek ve hazırlama 
prosedürünü gelecekteki uygulamalar için ayarlamak gereklidir. 

Uygulama ekipmanı
Mekanik kontrolleri ve çalışma kontrollerini yapın ve uygulama ekipmanının 
iyi durumda olduğundan emin olun. 

Bitki koruma ürünlerinin kullanım önerilerine uygun uygulama ekipmanları 
kullanın. Bu, uygulamanın başarısı için temel bir ön şarttır. Üreticilerin 
kullanım önerilerini okuyun ve bu önerilerin ilaçlanacak bitkiyle, alanla ve 
bitkinin büyüme aşamasıyla ve kontrol edilecek zararlıyla veya hastalıkla 
örtüşüp örtüşmediğine bakın. 
Uygulama ekipmanının, ekipmanın tipi ne olursa olsun, kalibre edilmesi ve 
doğru bakımının yapılması esastır. 
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Kalibrasyon
Uygulama ekipmanının kalibrasyonu, etkili bitki koruma ilaçlamaları için çok 
önemlidir. Kalibrasyon prosedürü, http://www.ecpa.eu/page/application 
adresindeki ECPA web sitesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Doğru yapılan bir kalibrasyonun faydaları, çiftçi için ürün tasarrufu, etkili 
bir ilaçlama ve zemine bulaşma ve sürüklenme yoluyla daha düşük çevresel 
etkidir. 
Bir cihazın kalibre edilmesi, spreyin doğru ve önerilen dozda yeknesak 
olarak uygulanmasını sağlamak demektir. 
Kalibrasyondan önce, uygulama ekipmanının doğru çalıştığını, damlayan 
borular ve tıkalı püskürtme memeleri olmadığını kontrol edin. Ayrıca, 
basınç göstergesinin doğru çalıştığını ve filtrelerin temiz olduğunu da 
kontrol edin. 
Kalibrasyon yılda en az bir kez yapılmalı ve ekipmanın veya ilaçlama sürecinin 
değiştirildiği her seferinde yapılmalıdır. Doğru kalibre edilmiş bir ekipman, 
ilaçlamanın sonunda ilaç çözeltisi artmasını önleyebilir veya önemli ölçüde 
azaltabilir. 

Kapalı kabinli traktörler kullanılması

Kapalı kabinli bir traktör, operatörün ürüne maruz kalma olasılığını büyük 
ölçüde azaltır. 
Uygulama ekipmanı, en fazla verimi ve en düşük maliyeti elde etmek 
için tarla şartlarıyla (alan, yüzey şekli, bitki türü, bitkiler arası boşluk vb.) 

UYGULAMA
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örtüşecek şekilde seçilmelidir. Bir traktör önemli bir yatırımdır ve bu 
nedenle traktörden en yüksek faydayı elde etmek önemlidir. Mümkün olan 
her zaman kapalı kabinli bir traktör kullanılması önerilir. İlave yatırım büyük 
ölçüde operatör için artan güvenlikle ve rahatlıkla telafi edilir. 
Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar, kapalı kabinli bir traktör kullanılmasının 
operatörün ürüne maruz kalma olasılığını yaklaşık 10 kat azaltabildiğini 
göstermiştir. Kapalı bir kabin operatörü, dış ortamdan (atmosferdeki 
amiller, sprey bulutu vb.) korur. Kapalı kabinler onaylı ve belgeli olmalıdır; 
asgari standartları karşılamalıdır. Kapalı kabinlerin standartlara uygunluğu, 
testleri yapan OECD veya AB teknik hizmet kuruluşunu gösteren bir plaket 
üzerinde belirtilir. 
Modern traktör kabinleri filtrelerle teçhiz edilmiştir. Traktör kabinleri/
filtreleri EN 15695 Avrupa standardına göre kategorize edilir. Traktör kabini 
filtreleri, koruyucu giysilerin, eldivenlerin ve maskenin yerini alabilir. 
Kategori EN 15695’e göre filtreleme performansı

1.  Toksik maddeye karşı koruma sağlamaz

2.  Toz ≥ %99

3.  Toz ≥ %99
 Aeresol %99.95

4.  Toz ≥ %99
 Aeresol %99.95
 Buhar
Filtreleri düzenli olarak temizleyin ve değiştirin. 

Traktör kullanırken dikkat edilecek hususlar
Traktör, azami dikkat göstererek ve üreticinin talimatlarına uygun olarak 
işletilmesi gereken bir araçtır. Aşağıda, traktörlerin güvenli kullanımı için 
bazı genel yönergeler verilmiştir: 
• Kullanmadan önce traktörü tanıyın;
• Traktörün dik yamaçlarda veya sert dönüşlerde devrilme olasılığını 

önleyin;
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• Traktörün gücüne göre 
çok ağır olan makineleri 
traktöre bağlamayın;
• Uzun saatler boyu aşırı 
çalışmayın. 
Bir traktörle spreyleme ya-
parken aşağıdaki kurallara 
uyulmalıdır:
• Kapalı kabinli bir trak-
tör kullanırken, uygulama 
ekipmanını (örneğin tıkalı 
püskürtme memeleri vb.) 
onarmak için gerekli olabilir 
diye kabinde temiz eldiven 
bulundurun; 
• Traktörü sıraların sonun-
da döndürürken püskürtü-
cünün memelerini kapatın; 
• Spreyin, ilaçlanan bitki 
dışındaki alanlara ulaşmasına 
engel olun. Akarsulara veya 
su pınarlarına özellikle dikkat 

edin ve bunların etrafında ilaçlanmamış bölge (tampon bölge) bırakın;
• Spreyin diğer alanlara sürüklenmediğinden emin olun. Mümkünse düşük 

sürüklenme özellikli memeler kullanın. Sprey sürükleniyorsa, bunun 
nedenini kontrol edin ve durumu düzeltin. Olası nedenler şunlardır: 

a) Rüzgarın çok güçlü esmesi; 
b) Aşırı meme basıncı;
c) İlaçlama tipi için uygun olmayan ince sprey memeleri;
d) Memeleri çok yüksek olan sprey bumu (ilaçlanan bitki ile sprey bumu 

arasındaki mesafe).

UYGULAMA
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Kontrol listesi
Bitki koruma ürünlerini uygularken güvenlik çok önemlidir. İlaçlamaya 
başlamadan önce aşağıdaki kontrol listesinin izlenmesi önerilir. Bu 
sorulardan herhangi birine Hayır yanıtı verilirse, o madde düzeltilmelidir: 

Uygulama Evet Hayır
Uygulama ekipmanı temizdir, iyi durumdadır ve kaçak yoktur. 

Traktörde temiz eldivenler mevcuttur. 

Uygulama ekipmanı kalibre edildi. 

Kazaen bulaşma durumunda gözlerin yıkanması için yakın bir yerde su 
dolu bir kova veya bir göz yıkama şişesi vardır.

Yakın bir yerde ellerin yıkanması için bir su kaynağı vardır. 

Acil telefon numaraları (polis, ambulans, hastane, ücretsiz hizmet, 
Toksikoloji Merkezi) ve bir ilk yardım rehberi de dahil olmak üzere, 
net ve açık bir şekilde yazılmış bir prosedür var. Hepsi düzenli olarak 
güncelleniyor ve açık bir şekilde işaretleniyor. 

Operatör, artan ilaç çözeltisi olduğunda izleyeceği prosedürü biliyor. 

Bütün bitki koruma ürünleri uygulamaları kaydediliyor (yer, bitkiler, 
ürünün markası ve aktif maddeleri, uygulanan miktar ve uygulama 
tarihi).
Uygulamadan sonra: Uygulama ekipmanı temiz ve bir sonraki uygulama 
için hazır bırakılıyor. 
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6. BÖLÜM 

UYGULAMADAN
SONRA
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Uygulamadan sonra

Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasından hemen sonra dikkat edilecek 
dört konu vardır: 
1. Etikette ilaçlanan parsellere yeniden girmeden önceki zaman aralığı ve 

hasat öncesi zaman aralığı hakkında belirtilen şartların okunması ve bu 
şartlara uyulması; 

2. Uygulama ekipmanlarının temizliği ve bakımı;
3. Kişisel koruyucu ekipmanların temizliği ve bakımı;
4. Operatör hijyeni. 

İlaçlanan parsellere yeniden girişten 
önceki zaman aralığı
Bazı pestisitler, işçilerin ilaçlamalardan sonra tarlalara yeniden girmelerinden 
önce geçmesi gereken bir süre öngörürler. Bu gibi durumlarda, herhangi 
bir kişinin ilaçlanan parsellere yanlışlıkla girmesini önleyecek önlemler 
alınmalıdır. Bunu yapmanın bir yolu, tarlanın ilaçlandığını ve girişin yasak 
olduğunu belirten uyarı levhaları dikmektir. 

Tarlalara yeniden girmek için geçmesi gereken bir süre öngören bütün 
ürünlerde bu süre etikette belirtilir. 
Uygulamayı izleyen 24 saat içinde tarlalara yeniden girmek gerekli olduğu 
durumlarda, uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. 

UYGULAMADAN SONRA
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Hasat öncesi zaman aralığı

Ürünler, uygulama tarihi ve uygulama dozu, daha sonraki bir belirsizliği, 
özellikle de bitkinin hasat edilebileceği, yani hasat öncesi zaman aralığından 
sonraki tarihle ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için uygulamadan hemen 
sonra kaydedilmelidir. 

Uygulama ekipmanının bakım ve temizliği
Uygulama ekipmanının temizliği ve bakımı için izlenecek temel kural basit 
ve pratiktir: 

“Uygulama ekipmanını her çalışma gününün sonunda temizleyerek kontrol 
edin ve bir sonraki ilaçlamaya hazır olarak bırakın.”
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Temizlik 2 adımda yapılmalıdır:
1. Adım: Püskürtücünün içinin temizlenmesi: 
Uygulama ekipmanı her bir uygulamadan sonra hemen temizlenmelidir. 
Uygun bir temizlik maddesi ilave edilebilir. Yıkama suyu, insan veya hayvan 
tüketimi için amaçlanmış olmayan bitkilerin bulunduğu, su pınarlarından, 
kuyulardan veya akarsulardan epey uzakta olan ve insan yerleşiminin 
olmadığı bölgelerdeki alanlara püskürtülmelidir. 

2. Adım: Püskürtücünün dışının temizlenmesi: 
Püskürtücünün tarlada, temizleme yeri düzenli olarak değiştirilerek 
temizlenmesi önerilir. Püskürtücü çiftlikteki bir platform üzerinde 
temizleniyorsa, toplanan yıkama suyu, uygun bir şekilde tasfiye edilmesi 
gereken az veya çok miktarda konsantre toksik atık içerir. 
Ekipmanın bakımı üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır. Ekipmanın 
kullanılmadığı uzun sezon dışı dönemlerde özel bir dikkat sarf edilmelidir. 
Sezon dışı dönemlerde, daha geniş kapsamlı bakım gereklidir. 

UYGULAMADAN SONRA
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Kişisel koruyucu ekipmanların bakımı ve temizliği
Pestisit kullanımına yönelik kişisel koruyucu ekipmanlar yalnızca bu amaç 
için kullanılmalıdır. Ekipmanlar her iş gününün sonunda temizlenmeli ve iyi 
durumda değilse, örneğin yırtılmışsa, değiştirilmelidir. 
“Uygulama ekipmanını her iş gününün sonunda temizleyerek kontrol edin 
ve bir sonraki ilaçlama için hazır halde bırakın.”

Çizmelerin yıkanması
Lastik çizmeler, eldiven giyilerek akan su altında 
yıkanmalıdır. 

Çizmeleri yıkarken deterjan kullanmayın, çünkü 
deterjan çizmenin geçirimsizliğini etkileyebilir. 

Eldivenlerin yıkanması
Eldivenler de deterjan kullanmadan akan su altında 
yıkanmalıdır. 
Eldivenlerin ancak yıkandıktan sonra çıkarılmaları 
gerekmekle birlikte, eldivenlerin dışına ellerinizle 
dokunmaktan kaçının. 

Eldivenlerin aşağıdaki şekilde çıkarılmaları önerilir: 
1. Eldivenlerden birini bileğe kadar kısmen çıkarın;
2. Diğer eldiveni başparmak seviyesine kadar çekin; 
3. Eldivenleri serbest elinizle içten tutun ve başparmağınızı çıkarılmamış 

olan eldivenin içine sokarak eldiveni çıkarın. 
4. Eldivenleri mutlaka iç kısımlarından tutun. 

1 2 3 4
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Koruyucu giysinin yıkanması

Her iş gününün sonunda yeniden kullanılabilir giysiler mutlaka yıkanmalıdır. 
Giysiler tercihen çamaşır makinesinde yıkanmalıdır, aksi takdirde elle 
yıkanmalıdır. Her yıkama işleminin sonunda giysilerin temiz suyla iyi 
durulanması ve hiç sabun kalmaması önemlidir, aksi takdirde deterjan 
kalıntıları arta kalabilir. 
Koruyucu giysiler her zaman normal giysilerden ayrı olarak yıkanmalıdır. 
Her zaman üreticinin yıkama talimatları izlenmelidir. Giysinin etiketini 
dikkatli bir şekilde okuyun, çünkü bakım talimatları giysiden giysiye 
değişebilir. Bazı giysiler yıkamadan sonra su geçirmezlik özelliklerini geri 
kazanmak için ütü gerektirir; bazıları düşük sıcaklıkta yıkanmalıdır vs. 
Tek kullanımlık tulumlar yıkanmamalıdır, çünkü bunlar koruyucu özelliklerini 
kaybedebilirler. Bu tür giysiler kullanımdan sonra değiştirilmelidir.
Vizörlerin, emniyet gözlüklerinin ve solunum maskelerinin temizlenmesi
Emniyet gözlükleri ve vizörler akan su altında yıkanmalıdır; yumuşak bir 
deterjan kullanılabilir. 
Solunum maskeleri nemli bir bezle temizlenmelidir. Dahili filtreleri bulunan 
yeniden kullanılabilir solunum maskeleri söz konusu olduğunda, filtrelerin 
ıslanmamasına dikkat edin. 

UYGULAMADAN SONRA
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Tek kullanımlık maskeler her kullanımdan sonra değiştirilmelidir. 
Filtreleri veya solunum maskesinin kendisini üreticinin talimatlarına göre veya 
üreticinin talimatları yoksa solumada güçlük yaşadığınızda veya kullandığınız 
ürünün kokusunu veya tadını aldığınızda değiştirmek önemlidir. 

Operatör hijyeni
Ürünleri kullandıktan, uygulama 
ekipmanını ve kişisel koruyucu 
ekipmanını temizledikten hemen 
sonra operatörün duş alması 
gerekir. Operatörün sabunla veya 
benzeri bir ürünle duş alması ve 
temiz giysiler giymesi önerilir. 
Operatör diğer herhangi bir 
faaliyeti ancak kişisel hijyenini 
tamamladıktan sonra yapmalıdır. 

Bitki koruma ürünleri örneğin sabah ve öğleden sonra uygulandıklarında, 
sabah uygulaması bittiğinde operatörün koruma ekipmanını temizlemesi 
ve duş alması ve temiz ekipmanla öğleden sonraki faaliyetlerine başlaması 
önerilir.
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7. BÖLÜM 

ÖNLEYİCİ
ÖNLEMLER
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Pestisitlerin kullanımında önleyici önlemler

Bitki koruma ürünleri aktif maddeler içerir; bu ürünler operatörlere, çevreye 
veya tüketicilere zarar vermemek için dikkatli bir şekilde elleçlenmeli ve 
kontrolle bir şekilde kullanılmalıdır. 
Bitki koruma ürünlerinin olumsuz etkileri, operatörler etiketteki talimatları, 
ve bunların yanı sıra önerilen korunma ve hijyen önlemlerini izlediklerinde 
en aza indirilebilir. 

Tehlike, maruz kalma ve risk kavramları
Tehlike ve risk kavramları sıklıkla birbirine karıştırılır. Aradaki farkı 
netleştirmek önemlidir. Tehlike, ürünün operatör tarafından kullanım 
sırasında değiştirilemeyecek içsel bir özelliğidir. Bitki koruma ürünleri 
söz konusu olduğunda, bir ürünün tehlikeliliği, etiketler üzerinde toksisite 
sembolleriyle ve güvenlik ve risk ibareleriyle ihtiyati tedbirlerle ifade edilen 
toksisiteyle belirlenir. 
Maruz kalma ise tamamen operatörün ürünü kullanış biçimine bağlıdır. 
Risk, tehlike ile maruz kalmanın bir bileşimidir. Operatörler, işçiler, yakındaki 
kişiler ve sakinler için riskler, risk değerlendirmeleriyle değerlendirilir. 

Maruz kalma
Maruz kalmada kullanıcının etkisi söz konusudur ve maruz kalma şunlara 
bağlıdır: 
• İlaçlanacak bitki (yoğunluk, yükseklik, tarla, sera vb.);
• Uygulama teknikleri;
• Uygulama ekipmanı;
• Uygulama şartları (hava, yüzey şekli vb.);
• Uygun koruyucu ekipmanın kullanılması;
• Kişisel koruyucu ekipmanların bakımı ve temizliği;
• İlaçlama işleminin süresi. 
 Risk = Toksisite x Maruz Kalma

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER



53

Risk, kişinin bir tehlikeye maruz kaldığında zarar görme olasılığı olarak 
tanımlanabilir. Bitki koruma ürünleri söz konusu olduğunda, maruz kalma, 
ürünlerle temas tipine göre sınıflandırılır: deri, soluma ve ağız yoluyla, ve 
yukarıda belirtildiği gibi, kullanıcıdan etkilenir.
Bitki koruma ürünlerinin güvenli bir şekilde kullanılması, ürünlerle doğrudan 
teması önlemek için maruz kalmanın kontrol edilmesi anlamına gelir. 

Kaza sonucu bulaşmanın meydana 
gelebileceği durumlar
Bitki koruma sektörünün amacı, bitki koruma ürünlerinin kullanımı sırasında 
kazaların bertaraf edilmesidir. 
Öneri, bu ürünlerin “kullanımının” bütün aşamalarında - nakliye sırasında, 
depoda, ilaç çözeltisinin hazırlanması sırasında, ürünün uygulanmasında, 
sprey ekipmanının ve kişisel koruyucu ekipmanların temizlenmesi sırasında 
vb. - önleyici önlemlerin alınmasıdır. 

Yutma yoluyla emilim
Yutma yoluyla emilim nasıl meydana gelebilir?
• Ürünün kötü saklanması nedeniyle kazaen yutma; 
• Yiyeceklerle birlikte saklanan kötü kapatılmış poşet 

veya şişe;
• Orijinal kabından başka bir kapta tutulan ürün; 
• Çocukların erişebileceği yerlerde bırakılan ürün;
• Operatörün uygulama sırasında bir şey yerken, 

içerken veya sigara içerken aldığı küçük miktarlar;
• Ağıza giren sprey damlacıkları. 

Kaçınma
• Bitki koruma ürünlerini orijinal kapları içinde uygun yerlerde bu tip 

ürünlerin doğru saklanması kurallarına uyarak saklayın;
• Daima kişisel koruyucu ekipman giyin; 
• Uygulama sırasında bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. 
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Deri yoluyla emilim
Deri yoluyla emilim nasıl meydana gelebilir?
• Ürün damlalarının veya döküntülerinin ciltle 
doğrudan veya giysiler yoluyla temas etmesi;
• Uygulama sırasında sprey sürüklenmesi veya 
rüzgara karşı püskürtme;
• Bitkilerin ilaçlanan kısımlarıyla temas;
• Bulaşan giysilerin veya araç gereçlerin kullanılma-
sı. 

Kaçınma
• Yalnızca hava şartları uygun olduğunda ilaçlama yapın;
• Daima uygun, temiz kişisel koruyucu ekipman giyin. 

Soluma yoluyla emilim
Soluma yoluyla emilim nasıl meydana gelebilir?
• Sprey bulutundan gelen küçük toz partikülleri veya 
damlacıklar solunum mukozasında birikebilir. 
• Buhar halindeki aktif maddeler hızla kan dolaşımına 
emilebilir. 

Kaçınma
• Kullanılacak ürünün etiketinde önerildiğinde, toz maskeleri veya buhara 

karşı filtreleri olan solunum maskeleri takın.

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER
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Kaza sonucu bulaşma durumunda ne yapılacak?
Zehirlenme durumunda toksikoloji merkezini arayın. 
Merkezin telefon numarasını el altında bulundurun. 
Bulaşmanın mevcudiyetini gösteren semptomları tanımak 
önemlidir. 
Bitki koruma ürünlerini elleçlerken aşağıdaki semptom-
lardan herhangi birini yaşarsanız, her türlü faaliyetleri 
derhal durdurmanız gerekir. 

• Aşırı yorgunluk;
• Baş dönmesi;
• Baş ağrısı;
• Bulanık görme;
• Nefes almakta zorlanma;
• Göğüs ağrısı;
• Kusma;
• Karın ağrıları veya ishal;
• Ciltte tahriş veya kaşıntı;
• Göz yaşları akması veya gözlerde yaşarma. 

Gözlere bulaşması durumunda
1. Derhal bir su musluğuna veya göz yıkama şişesine gidin. 
2. Gözünüzü açık tutun.
3. 10 dakika suyla yıkayın.
4. Suyun yüzün yan tarafından buruna doğru gözlere akmasını sağlayın. 
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Vücuda bulaşması durumunda

1. Derhal bulaşan giysileri çıkarın. 
2. Etkilenen bölgeyi sabunlu suyla iyice yıkayın. 
3. Koruyucu giysileri değiştirin. Temiz giysiler giyin. 

Nefes almada güçlük durumunda
1. Dışarı çıkın (veya dışarıda kalın). 
2. Oturun ve normal olarak nefes alın. 
3. Yardım isteyin. 

Bitki koruma ürünlerini uygulama sırasında veya sonrasında kendinizi hasta 
hissederseniz doktora gidin. Kullandığınız ürünün etiketini doktora gösterin. 
Etikette doğru tedavi için gerekli bilgiler yer alır. 

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER
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İlk yardım önlemleri
Zehirlenme durumunda sakin ve hızlı bir şekilde hareket edin. 
1. Etkilenen kişiyi temiz, havadar bir yere yerleştirin. 
2. Ürünün vücuda nasıl girdiğini kontrol edin. 
3. Doktora eksiksiz bilgi verebilmek için etiketi alın ve kazanın bütün olası 

ayrıntılarını toplayın. 
4. Zehirlenen kişinin gereği gibi nefes alıp vermeye devam etmesi çok 

önemlidir. Gerekirse suni solunum uygulayın. Doğru pozisyon, kişinin 
sırt üstü yatıp, başının geriye yatırılması veya kişi kusuyorsa, yan 
yatırılmasıdır. Kişi sıcaklamışsa ve terliyorsa, soğuk suyla soğutun; kişi 
soğuksa, giysilerle veya bir battaniyeyle sarın. 

5. Zehirlenen kişinin sigara veya başka bir şey, özellikle alkollü içki, süt 
veya zeytin yağı içeren su içmesine izin vermeyin, çünkü bunlar zararlı 
olabilir. 

6. Derhal toksikoloji merkezini arayın.  

Önerilen kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE)
İhtiyati tedbirler olarak, bitki koruma ürünleri 
uygularken kişisel koruyucu ekipmanlar mutlaka 
kullanılmalıdır. Herhangi bir bitki koruma ürününü 
elleçlemeden önce kendinizi gereği gibi koruma 
altına almak bir alışkanlık olmalı ve bir araba 
sürerken emniyet kemerinizi bağlamakla aynı şey 
gibi görülmelidir. 
Ürün etiketini mutlaka okuyun!

Hangi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı?
Normalde ürünlerin etiketinde Toksikolojik Önlemler başlığı altında hangi 
tip kişisel koruyucu ekipmanların kullanılacağı belirtilir. Kullanılacak kişisel 
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koruyucu ekipmanlar hakkında hiç bilgi yoksa veya çok genel bir bilgi 
verilmişse, kullanıcı yapılacak faaliyete bağlı olarak mutlaka aşağıdaki temel 
koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

İlaç çözeltisinin hazırlanması

Asgari önerilen koruyucu ekipmanlar: 
• Tulum;
• Sağlam nitril kauçuk eldivenler;
• Lastik çizmeler - tulumun paçaları çizmelerin dışında olmalıdır; 
• Yüz kalkanı;
• Toz ürünler karıştırılıyorsa, toz maskesi.

Uygulama
Asgari önerilen ekipmanlar:
• Tulum;
• Nitril kauçuk eldivenler;
• Lastik çizmeler - koruyucu tu-
lumların paçaları çizmelerin dışın-
da olmalıdır; 
• Şapka / kep;
• Sıvı aeresollere ve katı partikül-
lere karşı maske (örneğin uzun       

     bitkilere, seralar içinde vb. uygulama yaparken)

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER
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Uygulama ekipmanının temizlenmesi
Asgari önerilen koruyucu ekipmanlar:
• Tulum;
• Nitril kauçuk eldivenler;
• Lastik çizmeler - koruyucu tulumun paçaları çizmelerin dışında 

olmalıdır; 
• Şapka/kep. 

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) tipleri
Kişisel koruyucu ekipmanlar bitki koruma ürünleri uygulamalarında kullanım 
için onaylanmış olmalıdır. Normal pantolon veya eldivenler yeterli koruma 
sağlamayabilirler. Yalnızca asgari standartları karşılayan ve özel testlerde 
operatörün korunmasında etkili olduğu kanıtlanmış olan ekipmanlar 
kullanılmalıdır. 
Aşağıdaki önerilerin Avrupa’da piyasada bulunan bütün kişisel koruyucu 
ekipmanların eksiksiz bir listesini vermesi amaçlanmaz, ancak bunun 
yerine ekipmanların bitki koruma ürünleri kullanıcılarını korumak için sahip 
olmaları gereken özellikleri vurgular. 
Aşağıda sıralanan üreticiler, uygun koruyucu ekipmanlar sağlayan 
üreticilerden sadece birkaçıdır. Elbette ekipmanları bitki koruma 
ürünlerinin kullanıcılarının korunmasına yönelik katı standartları karşılayan 
başka üreticiler de vardır. 
Bütün bu ekipmanlar EN belgeli olmalı ve CE işareti taşımalıdır. 

Koruyucu tulumlar
Bitki koruma ürünlerini uygularken giyilecek koruyucu 
tulumlar, aşağıdaki tiplerden birine ait olabilir: 
• Kimyasal ürünlere karşı koruma sağlayan tulumlar:
- Tip 3: Sıvılara karşı sıkı; 
- Tip 4: Spreye karşı sıkı;
- Tip 6: Sıçramalara karşı sıkı ve sıvı pusuna karşı sınırlı 
koruma;
• Spesifik olarak bitki koruma ilaçlamaları için onaylanmış 
giysiler. 
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Koruyucu eldiven
Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasına yönelik 
koruyucu eldivenler EN 374 - Kimyasallara ve 
Mikroorganizmalara karşı Koruyucu Eldivenler 
standardına uygun olmalıdır. 
Eldivenler aşağıdaki sembollerle işaretlenmiş olmalıdır: 
Yüksek konsantrasyonlu ürünlerle ilaç çözeltisi 
hazırlarken, sağlam nitril eldivenler kullanılması önerilir. 

Aerosole/spreye ve buhara karşı maskeler

Temelde iki tip maske vardır: 
• Aerosole/spreye karşı atılabilir maskeler - bu 
maskelerin göreceli olarak kısa bir ömrü vardır ve 
FF (yüz filtresi) ile ve ardından gelen filtrenin koruma 
spesifikasyonları olan P2 veya P3 ile işaretlenmiştir;

• Aerosole/spreye ve buhara karşı yeniden kullanılabilir 
maske - Özel değiştirilebilir filtreleri vardır, daha uzun 
ömürlüdür. 

Filtre tipleri
• P1, P2, P3 mekanik filtreler
 - Katı partikülleri ve sıvı aerosolleri tutar;
 - Koruma seviyesi, P harfinden sonra gelen sayıyla paralel olarak artar.
• A, B, E, K kimyasal filtreler
 - Her bir harf, belli bir buhar veya gaz tipine karşı korumaya tekabül 
eder;
 - Harflerin ardından rakamlar gelir ve koruma seviyesi rakama paralel 
olarak artar. 

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER
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Yeterli koruma sağlayan bir solunum maskesi nasıl 
belirlenir
Maske aşağıdaki işaretleri taşımalıdır:
• CE ibaresi ardından gelen 4 hane; 
• Toza ve sprey damlacıklarına karşı: P2 (açık havadaki uygulamaların 
çoğunda kullanılır) veya P3;
• Organik buharlara karşı: A2 filtreli.
Tarladaki uygulamaların çoğunluğunda, bir FFP2 maskesi yeterli koruma 
sağlar. 
Toza ve aerosole ek olarak buhara karşı koruma gerekli olduğunda 
(ürün etiketine bakınız), A2P2 veya A2P3 kombine filtreler, bitki koruma 
ürünlerinin çoğunluğu için yeterli koruma sağlar. 

Çizmeler

Çizmeler dayanıklı kauçuktan yapılmış su geçirmez 
çizme olmalıdır. 

Şapka / Kep

Şapkanın tipi önemli değildir, yeter ki spreye karşı 
geçirimsiz olsun ve başı ve yüzü daha iyi korumak için 
geniş bir siperliği olsun. 
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Emniyet gözlüğü

Gözlük yüze sıkı oturmalı, havalandırma delikleri olmalı 
ve gözleri toza, sıvılara veya aerosollere karşı korumalı-
dır.

Yüz siperi

Şeffaf, buğulanmayan tipte olmalıdır.

Eskişehir Yolu 9. km.
Lodumlu / ANKARA
Tel: 0312 287 33 60 (10 Hat)
www.tarim.gov.tr

GMK Bulvarı No: 25 Demirtepe
06440 ANKARA
Tel: 0312 231 63 00 (pbx)
www.tzob.org.tr 

Menekşe 2. Sokak No: 25/3 
Kızılay / ANKARA
Tel: 0312 418 26 94
www.zimid.org

Zimid
ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI
Ü R E T İ C İ L E R İ  D E R N E Ğ İ

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER
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NOT
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NOT


