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ECPA / ZİMİD GİRİŞİMİ 
 

 



TAŞIMA 



TAŞIMA ARACI 

 

 Güvenli taşıma 

 Kontrol 

 

 Temiz, kuru 

 

Taşıma 



 

 

 Yolculardan ayrı bölümlerde 

 Aracın dışında 

 Gıda maddelerinden ve diğer mallardan 

uzakta  

 

 Paketlerin iyi durumda ve uygun bir şekilde 

kapatılmış olduklarını kontrol edin. 

Taşıma 



ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI 

 

 İlaçlama aparatı kapağı 

 Sızıntı 

 Karışım seviyesi 

 

 Dökülme olmaması için önlem 

Taşıma 



DEPOLAMA 



KONUM  

 
 

 Su kaynaklarından 10 m. uzakta 

 Dik eğimlerde olmamalı 

 Zemin seviyesinden yukarıda 

 Mahzenler uygun depolama yeri olamaz 

Depolama 



DEPO ODASININ YAPISI 

 

• Sağlam, yangın geçirmez ve 

temizlenmesi kolay malzemeler 

• Beton, tuğla ve taş 

• Döşeme, sıvı geçirimsiz  

• Havalandırma 

 

Depolama 



DEPO ODASININ YAPISI 

• Aydınlatma, ürünlerin etiketlerinin güçlük çekilmeden 

okunmasını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

 

• Raflar yıkanabilir, emici olmayan ve yanıcı olmayan 

malzemelerden yapılmalıdır.  

 

• Döşemenin ve duvarların alt kısımlarının su 

geçirmez yapılarak bir döküntü havuzu 

oluşturulması ve dışarıya sıvı kaçmasını önlemek 

için kapılarda rampalar yapılması bir alternatif 

olabilir.  

 

Depolama 



DEPOLAMA KURALLARI 

 
 Orijinal kapları içinde 

 Ulusal olarak ruhsatlandırılmış ve onaylanmış ürünler 

 İlk Giren İlk Çıkar kuralı 

Depolama 



DEPOLAMA KURALLARI 

 
 Katı      Sıvı 

 ölçüm cihazları, kovalar, araç-gereçler 

 Envanter (her 3 ayda bir) 

Depolama 



DEPOLAMA KURALLARI 

 
 

Depo ayrıca boş kapların daha sonra ambalaj toplama 

yerlerine teslim edilmek üzere bu amaçla tasarlanmış 

torbalarda toplanması için de ideal bir yerdir.  

Depolama 



SAĞLIK VE GÜVENLİK 

 

 
 Kilit 

 Emniyet tabelaları 

 Kimyasal tozlu yangın söndürücü 

 

Depolama 



HAZIRLAMA VE TASFİYE 



İLAÇ ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANMASI 

 

Konsantre, seyreltilmemiş ürünlerin uygulanmasına ek olarak, karıştırma ve 

ilaçlama tanklarının doldurulması gibi büyük itina gerektiren bir dizi işlem 

vardır.  

Hazırlama ve Tasfiye 



Hazırlama ve Tasfiye 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR  

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 



Hazırlama ve Tasfiye 

İLAÇ ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANDIĞI YER 

 
1 – İlaç çözeltisinin çiftlikte hazırlanması halinde: 

 

 Belirli bir yer: pratik, işlevsel, işçi sağlığı ve 

çevre için güvenli  

 

 Döşeme geçirimsiz 



Hazırlama ve Tasfiye 

İLAÇ ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANDIĞI YER 

 
2 - Tarlada hazırlanması halinde: 

 

 Farklı yerlerde 

 

 Su kaynaklarından uzakta 



Hazırlama ve Tasfiye 

ETİKETİN OKUNMASI 

 
• 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.  



Hazırlama ve Tasfiye 

İLAÇ ÇÖZELTİSİNİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

• Kabı dik tutarak açın, dikkatli boşaltın 

• Vücudunuzdan uzakta tutun 

• Ürünü doğru bir şekilde ölçün.  

• 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. 
 



Hazırlama ve Tasfiye 

İLAÇ ÇÖZELTİSİNİN DOĞRUDAN İLAÇLAMA TANKINDA HAZIRLANMASI 
 

Katı ürünlerin çoğu ve sıvı ürünlerin tamamı doğrudan ilaçlama tankına 

boşaltılabilir.  

Ancak ilaçlama tankının karıştırma sistemi ürün boşaltılırken çalışıyor 

olmalıdır. 
 

 

 



Hazırlama ve Tasfiye 

KAPLARIN ÜÇ KEZ DURULANMASI 



Hazırlama ve Tasfiye 

KAPLARIN TASFİYE ÖNERİLERİ 
 

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. 



UYGULAMA 



Uygulama 

UYGULAMA SIRASINDAKİ ÖNLEMLER 

• İnsan ve hayvanları ilaçlama yapılacak alanlardan uzak tutun. 

• Uygulama sırasında bir şey yemeyin veya içmeyin (sigara dahil). 

• Ürünleri kuvvetli rüzgarlarda uygulamayın. 

• Rüzgarın sebep olduğu sprey sürüklenmesi, rüzgarın operatöre, diğer 

bitkilere, su kaynaklarına, hayvanlara veya evlere doğru esmesi 

halinde tehlikeli olabilir. 

• Yağmurlu havalarda ilaçlama yapmayın. 

• Günün en sıcak vaktinde bitki koruma ürünlerini uygulamaktan 

kaçının. 



Uygulama 

UYGULAMA SIRASINDAKİ ÖNLEMLER 

 

• 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 

UYGULAMA SIRASINDAKİ ÖNLEMLER 

 

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. 





Uygulama 

UYGULAMA EKİPMANI 

 

• Mekanik kontrolleri ve çalışma kontrollerini yapın ve 

uygulama ekipmanının iyi durumda olduğundan 

emin olun. 

 

• Bitki koruma ürünlerinin kullanım önerilerine uygun 

uygulama ekipmanları kullanın.  

 

• Uygulama ekipmanının, tipi ne olursa olsun, kalibre 

edilmesi ve doğru bakımının yapılması esastır. 



Uygulama 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR 

 

Uygulamalar sırasında kullanılması önerilen asgari koruyucu 

ekipmanlar şunlardan oluşur : 

 

 
Koruyucu tulumlar 

Nitril eldivenler 

Lastik çizme 

Şapka/kep 

 

 

 

* İlave bir koruyucu ekipman (önlük, toz maskesi veya buhara karşı solunum 

maskesi, emniyet gözlüğü vb.) gerekip gerekmediğini ürün etiketinden kontrol 

edin. 



UYGULAMADAN SONRA 



Uygulamadan sonra 

İLAÇLANAN PARSELLERE YENİDEN GİRİŞTEN 

ÖNCEKİ ZAMAN ARALIĞI 

 

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.  

 

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 

UYGULAMA EKİPMANININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ 

 
“Uygulama ekipmanını her çalışma gününün sonunda temizleyerek 

kontrol edin ve bir sonraki ilaçlamaya hazır olarak bırakın.” 



Uygulamadan sonra 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN 

BAKIMI VE TEMİZLİĞİ 

 

Koruyucu giysinin yıkanması 

 
• Her iş gününün sonunda yeniden kullanılabilir 

giysiler mutlaka yıkanmalıdır.  

• Koruyucu giysiler her zaman normal 

giysilerden ayrı olarak yıkanmalıdır. 

• Tek kullanımlık tulumlar yıkanmamalıdır, 

çünkü bunlar koruyucu özelliklerini 

kaybedebilirler. Bu tür giysiler kullanımdan 

sonra değiştirilmelidir. 



Uygulamadan sonra 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN 

BAKIMI VE TEMİZLİĞİ 

 

Çizmelerin ve eldivenlerin yıkanması 

 
Lastik çizmeler ve eldivenler akan su altında 

deterjan kullanmadan yıkanmalıdır.  

 



Uygulamadan sonra 

OPERATÖR HİJYENİ 

  
• Ürünleri kullandıktan, uygulama 

ekipmanını ve kişisel koruyucu 

ekipmanını temizledikten hemen sonra 

operatörün duş alması gerekir.  

 

• Operatör diğer herhangi bir faaliyeti 

ancak kişisel hijyenini tamamladıktan 

sonra yapmalıdır. 



ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 



Önleyici tedbirler 

  
Bitki koruma sektörünün amacı, bitki koruma ürünlerinin kullanımı 

sırasında kazaların bertaraf edilmesidir.  

 

Bu ürünlerin kullanımının bütün aşamalarında : 

• Nakliye sırasında 

• Depoda 

• İlaç çözeltisinin hazırlanması sırasında 

• Ürünün uygulanmasında 

• İlaçlama ekipmanının ve kişisel koruyucu ekipmanların temizlenmesi 

sırasında, önleyici tedbirlerin alınmasıdır. 

 

Bitki koruma ürünleri aktif maddeler içerir; bu ürünler operatörlere, 

çevreye veya tüketicilere zarar vermemek için dikkatli bir şekilde 

uygulanmalı ve kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır.  

 

 



Önleyici tedbirler 

 

 

Bitki koruma ürünleri söz konusu olduğunda, maruz kalma, ürünlerle 

temas tipine göre sınıflandırılır: deri, soluma ve ağız yoluyla. 

 

Bitki koruma ürünlerinin güvenli bir şekilde kullanılması, ürünlerle 

doğrudan teması önlemek için maruz kalmanın kontrol edilmesi anlamına 

gelir. 



DERİ YOLUYLA EMİLİM 

(Maruz kalmanın temel nedeni) 

 
 

Önleyici tedbirler 

Kaçınma 

• Yalnızca hava şartları uygun 

olduğunda ilaçlama yapın. 

• Daima uygun, temiz kişisel koruyucu 

ekipman giyin.  

  

YUTMA YOLUYLA EMİLİM 
 

 

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.  

  



SOLUMA YOLUYLA EMİLİM 
  

Önleyici tedbirler 

Kaçınma 

Kullanılacak ürünün etiketinde önerildiğinde, toz 

maskeleri veya buhara karşı filtreleri olan solunum 

maskeleri takın. 



KAZA SONUCU BULAŞMA DURUMUNDA NE YAPILMALI? 
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.  



KAZA SONUCU BULAŞMA DURUMUNDA NE YAPILMALI? 
Vücuda bulaşması durumunda 

 

1. Derhal bulaşan giysileri çıkarın.  

2. Etkilenen bölgeyi sabunlu suyla iyice yıkayın.  

3. Koruyucu giysileri değiştirin. Temiz giysiler giyin.  



Bulaşma semptomları 

 
Bitki koruma ürünlerini uygularken aşağıdaki semptomlardan 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 



ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI 
 

Zehirlenme durumunda sakin ve hızlı bir şekilde hareket edin. 







Teşekkürler 


