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ÖNSÖZ 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, 
çalışma barışının ve sosyal güvenliğin sağlanması yolunda, sunduğumuz hizmetlerin uluslararası normlara, iş 
hayatının gereklerine ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir. 
 
Bu amaçla, görevde bulunduğumuz 2,5 yıl boyunca, sosyal tarafların katılımlarıyla pek çok idari ve yasal 
düzenleme hayata geçirilmiştir.  
 
Çalışma hayatını etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve Avrupa 
Birliği ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uyum çalışmaları doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanunu 
hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.  
 
Bu Kanun uyarınca çıkarılan yeni Yönetmelikler, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programı çerçevesinde Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas alınarak hazırlanmıştır. 
 
Çalışma barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teftiş hizmetlerini yürüten 
Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, sektör bazında “Proje Teftişlerini” yeni yaklaşım ışığında, sosyal 
tarafların da etkin katılımıyla yürütmektedir. Her proje teftişi sonucunda bir “Değerlendirme Raporu” 
hazırlanmaktadır. 
 
Son iki buçuk yılda gerçekleştirilen proje teftişleri sonucu hazırlanan değerlendirme raporları; elde edilen 
verilerin işçi, işveren ve diğer ilgili taraflarla paylaşılması, daha sonra yapılacak eğitim ve değerlendirme 
çalışmalarında kullanılabilmesi düşüncesiyle, kitap haline getirilmiştir.  
 
Bu çalışmaların yürütülmesinde ve elinizdeki bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Bakanlığımız İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı yöneticileri olmak üzere, tüm İş Müfettişlerine, Bakanlığımız çalışanlarına ve diğer 
ilgili taraflara teşekkür ederim. 
 
Bu kitabın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunması temennisi ile sağlıklı ve 
güvenli çalışmalar dilerim. 
 
Saygılarımla. 
 
 

Murat BAŞESGİOĞLU 
         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  



TEŞEKKÜR 

 

Çalışma barışının sağlanması amacıyla görev yapan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma hayatını denetlemeye yetkili birimidir. Başkanlığımız, 

çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazaları ile meslek 

hastalıklarının önlenmesi amacıyla programlar dahilinde işyerlerinde denetimlerini 

sürdürmektedir. 

 

Zirai ilaç üretiminde kullanılan kimyasalların çoğunluğu iş sağlığı ve güvenliği açısından 

önemli riskler taşımaktadır. Sektörde öncelikli iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek 

önleme politikaları geliştirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması 

gerekli tedbirleri tespit etmek, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlamak, gelecekte yapılacak 

teftişler için veri tabanı oluşturmak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara 

rehberlik etmek amacıyla sektördeki işyerlerinin bir proje kapsamında denetime alınmasına 

karar verilmiştir. 

 

Başkanlığımızda proje koordinatörlerince yürütülen hazırlık çalışmaları sonucunda “Zirai 

Mücadele İlaçları Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi”  

hazırlanmış, proje kapsamında zirai ilaç üretimi yapan işyerlerinde yapılan denetimlerde 

sektördeki genel sorunlar ile iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuata aykırılıklar tespit 

edilmiştir. 

 

Sektördeki genel durum, mevcut problemler ve bunların giderilmesi hususunda önemli bilgi 

birikiminin oluşmasını sağlayan bu projenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde görev alan 

Baş İş Müfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılarına, katkı ve katılımı olan tüm 

taraflara, verilerin elde edilmesinde yardımcı olan işveren ve çalışanlara, ayrıca proje denetim 

raporunun basılmasını sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür ederim.  

 

 

 
Faik ARSEVEN 

İş Teftiş Kurulu Başkanı 
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1. BÖLÜM 
 
1.1. PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
Projenin Adı :  Zirai Mücadele İlaçları Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Proje Denetimi  
 
Projenin Amacı   Zirai mücadele ilaçları üretimi yapılan işyerlerinde kullanılan 

kimyasallar, parlayıcı, patlayıcı ve toksik özellikleri nedeniyle 
iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.  

 
    Projenin amacı, sektörde öncelikle kullanılan kimyasallardan 

kaynaklanan riskler olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği 
risklerini belirleyerek önleme politikaları geliştirmek, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlamak, 
gelecekte yapılacak teftişler için veri tabanı oluşturmak, iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara rehberlik etmek 
ve Başkanlığımız kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaktır. 

  
Proje Yürütücüsü:  Faik ARSEVEN   (İş Teftiş Kurulu Başkanı) 
 
Proje  
Koordinatörleri:  G.Zafer YAVUZARSLAN  (İş Teftiş Kurulu Başkan Yrd.)  
    Ziya ÜZEL    (Baş İş Müfettişi) 
 
Görev Alan  
Müfettişler:   Şakir AKSU    (Baş İş Müfettişi) 
     Koray DAVER   (İş Müfettişi Yrd.) 
     Deniz GÜRLER   (İş Müfettişi Yrd.) 
 
Çalışma Takvimi:  
Proje Başlangıç Tarihi 08.12.2003 
Hazırlık    08.12.2003 – 02.01.2004 
Denetim    02.01.2004 – 01.06.2004 
Rapor Hazırlığı   01.06.2004 – 30.06.2004 
 
Denetim Yapılan   Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kırklareli,  
İller :     Kocaeli, Konya, Manisa. 
 
1.2. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
Proje kapsamında 08 Aralık 2003 ile 30 Haziran 2004 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar 
üç aşamada gerçekleştirilmiştir.  
 
1.2.1. Hazırlık Aşaması 
 
Projede görev alan müfettişlerce; 
 
  Sektörle ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı incelenmiştir.  
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  Zirai mücadele ilaçları üretilen işyerlerine izin vermeye yetkili kuruluşların uyguladıkları 
mevzuat incelenmiştir.  
 
  T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
yetkilileri ile toplantılar yapılarak, zirai mücadele ilaçları üretilen işyerlerinin Genel 
Müdürlükçe ruhsatlandırılmasında izlenen prosedür ve ilgili konular hakkında bilgi 
edinilmiştir.  
 
  Başkanlığımızca düzenlenen toplantıya ilgili taraflar davet edilmiş, söz konusu toplantıya 
katılan Tarım İlaçları Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri Derneği (TİSİT) ve Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) yetkililerine proje tanıtılmış ve sektörde iş sağlığı ve 
güvenliğinin önemi vurgulanmıştır.  
 
  Literatür taranarak sektörde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin öncelikli riskler ve önlemler 
hakkında bilgi sağlanmıştır.  
 
  Ülke genelinde zirai mücadele ilaçları üretilen 47 işyeri proje kapsamında denetim 
programına alınmıştır.  
 
  Her işyeri için raporlandırma ve değerlendirmede kullanılmak üzere “İşyeri Bilgi 
Formu”, “İşyeri Uygunluk Formu” ve “İş Kazası İstatistik Formu” hazırlanmış; ayrıca bir 
kontrol listesi oluşturulmuştur.  
 
1.2.2. Denetim Aşaması 
 
Bu aşamada projede görev alan müfettişlerce Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, 
Kırklareli, Kocaeli, Konya ve Manisa illerinde kurulu bulunan 47 işyerinden 41 işyerinde 
denetim gerçekleştirilmiş, çeşitli nedenlerden dolayı gayri faal olduğu tespit edilen 6 
işyerinde denetim yapılamamıştır.  
 
İşyerlerinde yapılan denetimlerde, zirai ilaç üretiminde kullanılan kimyasallar ile üretim 
teknolojisinden kaynaklanan risklere öncelik verilerek iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 
aykırı hususlar saptanmıştır. 
 
Denetimlerde özellikle zirai ilaç üretiminde kullanılan kimyasallar ile üretim teknolojisinden 
kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği riskleri hakkında dünyadaki teknolojik gelişmeler ve 
sektördeki büyük endüstriyel kazalardan örnekler verilerek işveren, işveren vekili, teknik 
sorumlu ve çalışanlar bilgilendirilmiştir.  
 
1.2.3. Rapor Aşaması: 
 
2 Ocak 2004 ve 1 Haziran 2004 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucunda her işyeri 
için ayrı ayrı rapor düzenlenmiş, ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen hazırlık çalışması, 
denetim ve raporlardan elde edilen tüm bilgiler değerlendirilerek “Zirai Mücadele İlaçları 
Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu” 
hazırlanmıştır. 
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2. BÖLÜM 
 
ZİRAİ MÜCADELE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
Ana besin kaynaklarından olan bitkiler çeşitli hastalıklara, zararlılara ve yabancı otlara karşı 
hassastırlar. Dünya tarım ürünlerinin yaklaşık üçte biri hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar 
nedeniyle tahrip olmaktadır.  
 
İstatistiklere göre dünyada hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sebep olduğu ürün 
kayıpları, 27.5 - 60 milyar ABD Doları arasında değişmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) kayıtlarına göre, sadece hububatta hastalıklar, zararlılar ve yabancı 
otlardan ileri gelen kayıp 23 milyon ton olup, bu miktar 150 milyon insanın bir yıllık 
ihtiyacıdır.  
 
Çok değişik iklim ve toprak özelliklerine sahip olan ülkemizde buna bağlı olarak zengin bir 
bitki çeşitliliği görülmektedir. Topraklarımızda yetiştirilen ve ekonomik öneme haiz olan 
60‘ın üzerinde kültür bitkisinin, 245‘i zararlı, 85‘i hastalık ve 70‘den fazlası ise yabancı ot 
türü olmak üzere 400‘ün üzerinde hastalık, zararlı ve yabancı ot türünün tehdidi altında 
olduğu bilinmektedir.  
 
Ürün kayıplarına neden olan hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile yapılan mücadelede en 
yaygın yöntem pestisit kullanımıdır.  
 
Pestisit, tarım ürünlerine veya hayvansal gıdalara; üretim, hasat, depolama ve taşıma 
esnasında zarar veren herhangi bir zararlıyı (yabancı ot dahil) kontrol etmek veya bunların 
zararlarını önlemek üzere uygulanan veya hayvanların vücutlarında bulunan herhangi bir 
böcek veya zararlının kontrolü amacıyla hayvanlara uygulanan madde veya madde 
karışımlarıdır. 

Kimyasal Madde Depolama Tankları 
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3. BÖLÜM 
 
3.1. PESTİSİTLERE AİT TANIMLAR 
 
Pestisit: Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde 
ve preparatı, 
 
Aktif Madde: Pestisit ve benzeri maddeler içinde bulunan ve hastalıklar, zararlılar ile diğer 
etmenler üzerine biyolojik etki yapan maddeyi, 
 
Teknik Madde: Pestisit ve benzeri maddeler içinde belirli oranda aktif madde bulunan 
safiyeti yüksek maddeyi, 
 
Formülasyon veya Preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu 
maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı, 
 
Pestisit Benzeri Maddeler: Pestisit gibi kullanılan veya bir kısmı bu kapsama giren; 
biyopreparatlar, böcek ve bitki gelişim düzenleyicileri, feromonlar ve diğer cezbediciler, 
beslenmeyi engelleyiciler, repellentler, tuzaklar, fizyolojik hastalıkların tedavisinde 
kullanılan preparatlar ve benzeri maddeleri, 
 
Akarisit: Kırmızı örümcek ilacını, 
 
Akut etki: Deri, solunum veya ağızdan yüksek miktarda bir defada alındığında görülen ani 
etkiyi, 
 
Antidot: Bir kimyasalın etkilerinin bir kısmının vaya tamamının oluşmasını engelleyen 
maddeyi,  
 
Fungisit: Fungusları (mantarları) öldüren ilaçları, 
 
Herbisit: Yabancı ot mücadele ilaçlarını, 
 
İnsektisit: Böcek ilaçlarını, 
 
Kolinesteraz: Vücutta asetilkolin dengesini sağlayan enzimi,  
 
Kronik etki: Deri, solunum veya ağızdan alındığında görülen uzun süreli devamlılık etkisini,  
 
LC50: (Eng. Lethal Concentration) Denek hayvan grubunun %50’sini öldürmeye yetecek 
konsantrasyon miktarını (mg/lt), 
 
LD50: (Eng. Lethal Dose) Denek hayvan grubunun %50’sini öldürmeye yetecek dozu 
(mg/kg), 
 
Mollussisitler: Yumuşakça ilaçlarını, 
 
Nematisit: Nematod (kurtçuk, solucan) ilaçlarını, 
 
Rodentisit: Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçları, 
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Toksisite: Kimyasal maddelerin canlı organizmalara (biyolojik sistem üzerine) olan zehirli, 
zararlı, olumsuz etkileri, 
ifade etmektedir.  
 
3.2. PESTİSİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
 
Genel olarak zirai ilaç yapımında kullanılan aktif maddeler bitkilere doğrudan 
uygulanmazlar, bazı yardımcı maddeler ile karıştırılarak kullanılırlar. Bu karışıma 
formulasyon adı verilir. Toksik etkili aktif maddelerin bazı yardımcı maddeler ile 
karıştırılarak kullanılmasının amacı daha emniyetli, insan ve çevre sağlığı açısından daha az 
zararlı ve ekonomik kullanım sağlamaktır.  
 
İlaç formülasyonunun içinde:  
  
1.  Etken madde veya aktif madde  
2.  Yardımcı maddeler  
3.  Emülgatörler  
4.  Dolgu maddeleri  
 
bulunmaktadır. Bu maddeler; katı ve sıvı ilaç formülasyonları için ayrı ayrı özelliklerde 
olmaktadır.  
 
Toksik özellik gösteren bir maddenin pestisit olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki 
özellikleri taşıması gerekmektedir.  
 
1. Biyolojik olarak aktif olmalı,  
2. Etkili olmalı, 
3. Güvenilir olmalı,  
4. Yeteri kadar kararlı (stabil) olmalı,  
5. Kullanıcılar, tüketiciler ve üçüncü şahıslar açısından güvenilir olmalı,  
6. Besi hayvanları açısından güvenilir olmalı,  
7. Yaban hayatına ve faydalı organizmalara zararlı olmamalı,  
8. Çevre için kabul edilebilir olmalıdır.  
 
Bir formulasyonda bulunması gereken özellikler Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirli esaslara bağlanmış ve bu 
özelliklerin tayin edilebilmesi için de standart metotlar geliştirilmiştir. 
 
3.3. PESTİSİTLERİN SINIFLANDIRILMASI 
 
Pestisitler; görünüşlerine, fiziksel yapılarına, formulasyon şekillerine, etkiledikleri zararlı ve 
hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemine, içerdikleri aktif madde cins ve grubuna, 
zehirlilik derecesine ve kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. 
Pestisitlerin sınıflandırılmasında; etkili oldukları zararlı grubuna ve formulasyon şekillerine 
göre olan sınıflandırma daha yaygın olarak kullanılmaktadır.  
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3.3.1. Formulasyon Şekillerine Göre Sınıflandırma 
 
a) Toz ilaçlar (Dust)  
b) Islanabilir toz ilaçlar (WP)  
c) Emülsiyon konsantre ilaçlar (EC veya EM) 
d) Solüsyon konsantre ilaçlar (SC)  
e) Suda çözünebilir toz ilaçlar (SP) 
f) Yazlık ve kışlık yağlar 
g) Granüller (G) 
h) Peletler 
i) Tabletler 
j) Toz tohum ilaçları 
k) Sıvı tohum ilaçları 
l) Aerosoller 
m) Zehirli yemler 
n) Kapsül şekli verilmiş formulasyonlar 
o) Akıcı konsantreler (FC) 
p) Kuru akışkanlar 
 
3.3.2. Kullanıldıkları Zararlı Grubuna Göre Sınıflandırma 
 
a) Böcekleri öldürenler (İnsektisit)  
b) Fungusları (mantarları) öldürenler (Fungusit)  
c) Fungusların faaliyetini durduranlar (Fungustatik)  
d) Yabancı otları öldürenler (Herbisit)  
e) Örümcekleri öldürenler (Akarisit)  
f) Bakterileri öldürenler (Bakterisit)  
g) Yaprak bitlerini öldürenler (Afisit)  
h) Kemirgenleri öldürenler (Rodentisit)  
i) Nematodları öldürenler (Nematosit)  
j) Salyangozları öldürenler (Mollussisit)  
k) Algleri öldürenler (Algisit)  
l) Kuşları öldüren veya kaçıranlar (Auensit)  
m) Kaçırıcılar (Repellent)  
n) Çekiciler (Atrakant)  
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4. BÖLÜM 
 
PESTİSİTLERİN SAĞLIK ETKİLERİ  
 
4.1. İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri 
 
Toksikoloji kısaca zehir bilimi olarak tanımlanabilir. Daha geniş anlamda toksikoloji 
kimyasalların canlı organizmalara olan zararlı etkilerini araştıran bir bilim dalıdır. Modern 
toksikoloji, "toksisiteyi doz belirler" prensibine dayanır. Doz belirtilmeden bir maddenin 
zararlı, toksik ve çok toksik olarak tanımlanması doğru bir yaklaşım değildir. Doz ise 
“miktar” ve “sıklık” olmak üzere 2 faktörün kombinasyonundan oluşur. Doz ve toksikoloji 
ilişkisinin önemini daha iyi anlatabilmek için günlük besin maddelerinden örnek vermek 
yerinde olacaktır. Besinler normal miktarlarda yendiğinde sağlığımız açısından son derece 
yararlıdır, aşırı tüketildiğinde ise organizmaya zarar verebilir hatta ölüme yol açabilir. Bu 
konudaki en yaygın bilinen örneklerden birisi kafeindir. Gün boyunca fincanla azar azar 
kahve içilmesini vücut tolere edebilir, ancak gün boyunca alınan bu kahveyi bir defada 
içersek kalp atışlarımızın hızlandığını hissederiz. Aynı şekilde, insanın günlük tuz ihtiyacı 
yaklaşık 6 gr civarındadır, 60 - 70 gr tuz küçük bir çocuğa bir defada verildiğinde öldürücü 
olabilmektedir. 
 
Toksisite bir kimyasalın herhangi bir canlıda istenmeyen etki oluşturma durumudur. Çoğu 
toksik etki, uygun tıbbi tedavi uygulandığında geriye dönüşümlü iken, bazı etkiler ise kalıcı 
olabilmektedir.  
 
Toksikoloji bir maddenin doza bağlı olarak canlı organizma üzerindeki etkisini inceler. 
Toksikologlar tarafından yapılan deneylerin hedefi denek hayvanlarda herhangi bir maddenin 
muhtemel zehirlilik etkisini tespit ederek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından risk 
oluşturup oluşturmayacağını ortaya koymaktır.  
 
İnsanlar çevrede yaygın olarak bulunan kimyasallara değişik şekillerde maruz 
kalabilmektedir. Pestisitler de dahil olmak üzere tüm kimyasalların insan vücuduna girişi üç 
yolla olmaktadır. 
 
4.1.1. Ağız Yolu: 
 
Pestisitlerin vücuda alınış yollarından biridir. Bu şekilde giriş genellikle kaza, dikkatsizlik, 
kirlenmiş ortamda yeme içme sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yolla zehirlenmenin şiddeti 
özellikle etken maddenin özelliğine ve alınan miktara göre değişmektedir. 
 
4.1.2. Solunum Yolu: 
 
Solunum yoluyla maruziyet, sıvı ve toz ilaçların imalatı veya kullanımı esnasında ortam 
havasına yayılan buhar ve tozların solunması ile gerçekleşir. Solunum yoluyla maruziyet 
özellikle buharlaşma özelliği yüksek fumigant ilaçlarda çok fazladır. 
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4.1.3. Deri Yolu: 
 
Pestisitlerin vücuda girişinde en yaygın yoldur. 
 
Deri yoluyla maruziyet, bir pestisitin deriden emilme özelliğinin olup olmadığı ile ilişkilidir, 
sıvı ilaçların deriden penetrasyonu (geçişi) genellikle hızlıdır. 
 
Vücudun değişik kısımlarında deriden emilme önemli farklılıklar göstermektedir. Ön kolda 
(bilek-dirsek) emilme, kasık bölgesine göre 11 kez daha hızlıdır. Uzun kollu gömlek ve 
kimyasala dayanıklı eldiven giyilmesi halinde derinin ilaca maruz kalması %98 oranında 
önlenebilmektedir. 
 
Deri yoluyla zehirlenmenin şiddeti özellikle;  
  
  ilacın deri yoluyla olan toksisitesine 
  deriden emilme miktarına 
  bulaşık deri alanının büyüklüğüne 
  ilacın deriyle temas halinde kalma süresine  
  deri üzerindeki pestisit miktarına 
  deride bulunan kesik, yara gibi özel durumların varlığına göre değişir. 
 
4.2. Metabolizma, Depolanma ve Atılma: 
 
Metabolizma, canlı organizmada veya canlı hücrelerde enerjiyi sağlamak için oluşan, 
biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünüdür. Kimyasallar organizmalara girdikten sonra 
enzimler vasıtasıyla bir dizi reaksiyona girer ve yapıları değişir. Canlılarda çeşitli 
reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan bileşiklere metabolit adı verilir. Oluşan metabolitler dışarı 
atılabilirler veya depolanabilirler. Depolanma, kimyasal ile metabolitinin vücutta kalması, 
atılma ise kimyasal ile metabolitinin çeşitli yollarla vücuttan atılmasıdır. 
 
4.3. Doz: 
 
Vücuda alınan kimyasallar değişik organlarda toksik etki yaratabilirler. Toksisiteyi belirleyen 
önemli faktörler ise doz, kimyasalın özelliği ve birey duyarlılığıdır. Doz toksisiteyi etkileyen 
en önemli faktör olup, vücut tarafından alınan kimyasalın miktarıdır. Genel olarak düşük 
dozlarda toksisite görülmemesine rağmen doz arttıkça toksisite de artar. Diğer taraftan, düşük 
dozlarda aynı kimyasala sürekli maruz kalan canlılarda kimyasalın özelliğine göre uzun 
sürede olumsuz etki görülebilmektedir. 
 
4.4. Kimyasalların özelliği: 
 
Her kimyasalın toksik özelliği farklıdır. Bazıları oldukça yüksek dozlarda güvenilir iken, 
bazıları çok küçük dozlarda bile çok tehlikeli olabilmektedir. Kimyasalın vücuda alınması, 
depo edilmesi ve atılmasında, kimyasal yapıdaki farklılık ve fiziko-kimyasal özellikler büyük 
önem taşımaktadır. Molekül yapısındaki çok küçük farklılık bile toksisitede büyük 
farklılıklar meydana getirebilmektedir.  
 
Bazı kimyasallar metabolizma sırasında değişime uğramazlar. Bazı kimyasallar yağlarda 
çözünme özelliği gösterdiklerinden dokularda birikme eğilimi gösterirler. Klorlandırılmış 
hidrokarbonlar bu kimyasallara tipik bir örnektir. 
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Bazı kimyasallar ise kolaylıkla metabolize olur ve vücutta hasar oluşturmadan dışarı atılırlar. 
Organik fosforluların özellikle düşük dozları bu şekilde eğilim gösterirler. 
 
4.5. Birey duyarlılığı: 
 
Kimyasal bir dozla karşı karşıya kalındığında, toksisiteyi birçok faktör belirlemektedir. 
Kişisel duyarlılık bu faktörlerden birisidir. Duyarlılık öncelikle kişinin yaşına bağlıdır. 
Genellikle çok genç ve çok yaşlı kişilerde toksik kimyasal maddelere karşı duyarlılık 
yüksektir. Bu durum bu kişilerde metabolizma faaliyetlerinin tam gelişmemesi ya da 
fonksiyonunu kaybetmeye başlamasından ve kimyasalın detoksifikasyonunun ve 
eliminasyonunun güç olmasından kaynaklanmaktadır. Beslenme ve bireyin genel sağlık 
durumu da bu konuda çok önemli rol oynar. Metabolizma ve boşaltım sisteminde rolü olan 
organların fonksiyon yetersizlikleri toksisiteyi artırır. Özellikle karaciğer ve böbrek 
fonksiyonları bu açıdan son derece önemlidir. Kalıtsal farklılıklar da bireyler arasında toksik 
etkinin görünmesinde önemli farklılıklar gösterebilir.  
 
4.6. Toksisite nasıl belirlenir: 
 
Toksisite hayvanlar üzerinde yapılan deneysel toksikolojik çalışmalar iie 
belirlenmektedir.Toksisite belirleme ile ilgili deneylerde genellikle fare, sıçan, tavşan ve 
köpek gibi hayvan türleri kullanılmaktadır. Deneylerden elde edilen sonuçlardan 
yararlanılarak insanlarda görülecek olası etki tahmin edilmektedir.  
 
Özellikle tarım ilaçları açısından toksisitenin belirlenmesinde;  
 
  Üretim ve kullanım sırasında insan sağlığı için risklerin değerlendirilmesi, 
 
  Gıda maddelerindeki kalıntılar dolayısıyla tüketicide oluşturabileceği riskin 
değerlendirilmesi, 
 
  Çevre kirlenmesi ve dolayısıyla doğal hayat için risklerin tespiti, önem taşımaktadır. 
  
Tüm yeni pestisitler kullanıma verilmeden önce, üretici firma insan ve çevreye olası yan 
etkilerinin olup olmadığını tespit etmek ve toksisite çalışmalarını yapmak zorundadır. 
Günümüzde, yeni bir pestisit piyasaya sürülmeden önce üründeki kalıntılar ve çevreye olan 
etkiler olmak üzere yaklaşık 140 değişik toksikolojik çalışma yapılması gereklidir.  
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Kimyasal Madde Deposu 
 

Kalite Kontrolde Kullanılan Bölüm 
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5. BÖLÜM 
 
PESTİSİTLERİN TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASI: 
 
Pestisitler toksikolojik açıdan çok değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Aşağıda bu 
sınıflandırmalara bir örnek verilmiştir. Örnekte pestisitler insan ve sıcakkanlı hayvanlara 
zehirlilik bakımından dört sınıfa ayrılmıştır: 
 

 SIVI İLAÇLAR KATI İLAÇLAR 

 Ağız yoluyla 
LD50 değeri 

Deri yoluyla 
LD50 değeri 

Ağız yoluyla 
LD50 değeri 

Deri yoluyla 
LD50 değeri 

Çok zehirli <20 mg/kg <40 mg/kg <5 mg/kg <10 mg/kg 
Zehirli 20-200 mg/kg 40-400 mg/kg 5-50 mg/kg 10-100 mg/kg 
Orta dereceli 
zehirli 200-2000 mg/kg 400-4000 mg/kg 50-500 mg/kg 100-1000 mg/kg 

Az zehirli >2000 mg/kg >4000 mg/kg >500 mg/kg >1000 mg/kg 
 
 
Tablodaki değerler, sıçanlarda akut değerleri cinsinden verilmiştir. 
 

Sıvı İlaç Ünitesi 
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6. BÖLÜM 
 
YAYGIN OLARAK BİLİNEN PESTİSİT ÇEŞİTLERİ VE ETKİ 
MEKANİZMALARI: 
 
6.1. Klorlandırılmış Hidrokarbonlar 
 
Klorlandırılmış hidrokarbonlar yapılarında, karbon, hidrojen ve klor atomları ihtiva eden 
basit bir kimyasal sınıfı oluştururlar. 1940’lı yıllarda böcek öldürücü olarak kullanıma giren 
bu ilaçlar günümüzde önemini kaybetmiştir ve kullanımdan kaldırılmaktadır. Bazıları çok 
kuvvetli insektisit özelliğine sahip Cyclodiene sınıfının ilk üyeleri 2. Dünya Savaşı’ndan 
hemen sonra sentezlenerek kullanıma girmiştir. Chlordane 1945, aldrin ve dieldrin 1948, 
heptachlor 1949, endrin 1954, endosulfan 1956 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bu sınıf 
içerisindeki etken maddelerin en önemli özellikleri değişik doymamış bileşiklerin 
hexachlorocylopentadiene ile reaksiyona girmesiyle üretilen yoğunlaştırılmış klor halkaları 
içermesidir.  
 
Bu sınıfın üyelerinin çok güçlü temas ve mide zehiri etkileri yanında, fumigant etkileri de söz 
konusu olabilmektedir, sistemik özellikleri ise bulunmamaktadır. Kimyasal yapılarının 
oldukça kararlı olması nedeniyle residüel etkinin arzu edildiği yerlerde kullanım alanı 
bulmuş fakat çevrede istenmeyen sorunları da beraberinde getirmiştir. Çevresel sorunlar 
nedeniyle bu grup üyeleri kullanımdan kaldırılmaktadır; yalnız bu grubun alt sınıfı olan 
Cyclodiene sınıfına ait endosulfan ülkemizde halen kullanılmaktadır. Endosülfanın 
molekülünde oksijen ve kükürt atomlarının da bulunması sebebiyle kimyasal özellikleri bu 
sınıfın diğer üyelerinden farklılık göstermektedir. Doğada yarılanma ömrü 3-7 gündür. Süt, 
yağ ve dokularda birikme özelliği grubun diğer üyelerine göre çok düşüktür. Vücuttan hızla 
atılır. 
 
6.1.1. Etki mekanizması: 
 
Klorlandırılmış hidrokarbonların etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu grup 
ilaçlar GABA olarak bilinen gamma-aminobutric acid reseptörlerinin işlevini 
engellemektedir. Bu reseptörün görevi nöronlarda klor (Cl) iyonu geçirgenliğini 
düzenlemektir. Endosülfanın deri yoluyla alınımı fazladır. İnsan üzerindeki toksik etkisi daha 
çok sinir sistemi üzerindedir ve çoğunlukla şiddetli kasılma krizleri şeklinde kendini gösterir. 
Dokularda biriken organik klorlu bileşikler sinir sitemine zarar verir ve aritmi oluşmasına 
sebep olabilir. Organik klorlu bileşikler kolinesteraz enzimini inhibe etmezler. Sıvı-gaz 
kromotograf yardımıyla kanda saptanabilmekle birlikte, bu yolla saptanan değerler zehirli 
olabilecek konsantrasyondan daha az olabileceğinden yanıltıcı olabilirler. Mesleki 
maruziyetler organik klorluların üriner metobolitleri aranarak daha sağlıklı gözlenebilir 
ancak metobolitlerin gözlenebilmesi ciddi maruziyet durumlarında mümkündür. 
  
6.2. Organik Fosforlu İnsektisitler 
 
Klorlandırılmış hidrokarbonların yağlarda birikme özellikleri ve dolayısıyla doğada 
biyoakümülasyona neden olması sonucunda kısıtlanması ve kullanımlarının azalması buna 
karşılık böceklere karşı daha toksik, kalıcılığı nispeten düşük organik fosforlu (OP) 
bileşiklere yönelimi artırmıştır. Dünyada pestisit tüketiminin yaklaşık % 45'ini bu grup 
bileşikler oluşturmaktadırlar. Son yıllarda bu pay azalma eğilimi göstermektedir. 
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Sentezlenmelerinin kolay oluşu organik fosforlu bileşiklerin çeşitlenmesine neden olmuştur. 
Bu grup içersinde yaklaşık 100 civarında etken madde değişik formülasyonlarda tüm 
dünyada pazarlanmakta ve kullanılmaktadır.  
 
Grup içersindeki etken maddelerin buharlaşma, suda çözünme, kalıcılık, sıcakkanlılara 
zehirlilikleri gibi fiziko-kimyasal özellikleri dikkate değer farklılık göstermektedir. Bu 
nedenle de hemen hemen her zararlıya uygun özellikte organik fosforlu bir etken madde 
tavsiyesi mümkün olabilmektedir. Organik fosforlu insektisitler deri, sindirim ve solunum 
yoluyla etkili olabilmektedirler. Bu grup insektisitlerin sistemik özellikte olanları da vardır.  
 
Organik fosforlu insektisitler genel olarak triester olup fosforik asit (H3PO4) türevleridir, 
etken maddelerinin yapılarında fosfor (P) atomu bulunur. İki ester grubu X ve Y çoğunlukla 
Alkoxyl grupları içermekte ve fosfor atomuna Methoxy (OCH3) veya Ethoxy (OC2H5) 
bağlanmaktadır. Üçüncü ester grubu ise fosfor atomunun elektrofilik özelliğini artıran 
elektron çekici özelliğe sahip, oldukça karmaşık alifatik (aliphatic), homosiklik (homocylic) 
ya da heterosiklik (heterocyclic) yapılar gösterebilmektedir. Bu grup bu yolla fosfor 
atomuyla X ve Y ye nazaran zayıf bir bağ oluşturur ve bu nedenle ayrılan grup (leaving 
group) olarak adlandırılır. Genellikle bu grup fosfor atomuna ester (P-O-X) ya da thioester 
(P-S-X) bağıyla bağlanmasına karşılık, ender de olsa fosfora karbon atomu (Trichlorfon) 
doğrudan da bağlanabilmektedir. Bu durum ise P atomuna pozitif özellik kazandırarak, 
elektron çekici olarak da nitelendirilen elektrofilik (elektron seven) bir yapı almasına neden 
olur. 
 
6.2.1. Etki Mekanizması 
 
Organik fosforlu insektisitlerin etki mekanizması ve kalıcılığı genellikle fosfor atomuna 
bağlanan kimyasal yapının özelliğine bağlıdır. Zira bu grup hidroliz ve oksidasyon gibi 
kimyasal reaksiyonlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Ayrılan grubun molekülü terk 
etmesi ya kimyasal (enzimatik olmayan) reaksiyonlar tarafından ya da biyokimyasal bir 
işlemle olabilmektedir. 
 
Biyokimyasal yolla hidrolize olma olayı, memeliler ve böceklerdeki mevcut enzimler 
vasıtasıyla başarıyla yürütülebilmektedir. Biyokimyasal reaksiyonlar canlılar için en önemli 
reaksiyonlardır. 
 
Hidrolize olma oranı fosfor atomuna bağlanan moleküllerin elektrofilik karakterine bağlıdır. 
Örneğin P=O içeren bileşikler P=S bileşiklerinden çok daha kolay hidrolize olur. Benzer 
şekilde P=S bileşiklerin suda çözünürlükleri ana molekülden daha fazladır, toprakta daha 
hareketli hale gelirler, sistemik etkililer ise bitki dokusu içersinde daha hızlı hareket 
edebilirler ve sonuçta çevredeki davranışları önemli ölçüde değişir. 
 
Uyarıların sinir sisteminde iletilmesi görevini asetilkolin yapmaktadır. Taşıyıcı görevini 
tamamladıktan sonra asetik asit ve koline ayrışır (hidrolize olur) ve sinir sistemi yeniden 
uyarıları alacak hale gelir. Asetilkolinin hidrolize olmasını asetilkolinesteraz enzimi sağlar. 
Değişik yollarla bünyeye alınan organik fosforlu insektisitler, bu enzimi bağlayarak enzim 
faaliyetini durdurur ve asetilkolinin hidrolize olması önlenir ve böylece sinapsislerde 
asetilkolin birikerek, sinirsel uyarıların iletimi durur ve “asetilkolin zehirlenmesi” belirtileri 
görülür. Asetilkolin artışı tüm vucütta olumsuz etkiler yaratır. Bunlar parasempatik sistemin 
aşırı çalışması, kalbin uyarılmasına bağlı olarak kan basıncının yükselmesi, çizgili kas 
kasılması, kaslarda hissizlik ve felçe varan etkilerdir.  
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Organik fosforlu insektisitlerin küçük dozlarına sürekli maruziyet kümülatif toksik etkiye 
neden olabilir. Organik fosforlu insektisitlere muhtemel bir maruziyetten önce ve sonra 
kişiden alınan kan örneklerinin plazma ve eritrosit kısımlarında kolinesteraz aktivitesinin 
tayini; teşhis, tedavi ve korunma bakımından son derece önemlidir. Organizmada iki tip 
kolinesteraz mevcut olup bunlardan birisi eritrositlerde ve sinir dokusunda, diğeri ise 
plazmada bulunur. Tam kanda ve plazmada kolinesteraz aktivitesi bireyler arasında 
değişkenlik gösterdiğinden, organik fosforlu insektisitlere maruz kalan kişilerin normal 
plazma ve eritrosit kolinesteraz aktivitelerinin bilinmesi daha sonra yapılacak periyodik 
kontrollerde elde edilen sonuçların yorumlanması açısından gereklidir. Plazmada 
kolinesteraz tayini testleri daha duyarlı ve basit olmakla beraber mesleki maruziyetleri 
belirleme açısından yanıltıcı olabilirler. Bu nedenle plazma kolinesteraz tayinleri periyodik 
olarak yapılmalı, zehirlenmeden şüphe edilen hallerde daha detaylı eritrosit kolinesteraz 
tayinleri yoluna gidilmelidir.  
 
Çalışma şartları nedeniyle akut ve kronik maruziyet saptanırsa vücutta kolinesteraz enzimini 
artırmak için kullanılan antidot atropin sülfattır. Bu nedenle işyerlerinin sağlık birimleri konu 
hakkında yeterince bilgi sahibi olmalı ve yeterli miktarda atropin sülfat sağlık biriminde hazır 
durumda bulundurulmalıdır. Ancak, teşhis aşamasında dikkatli olunmalıdır, kolinesteraz 
inhibasyonu şüphesiyle tedavi altına alınan fakat gerçekte başka bir etkilenme sonucu 
rahatsızlanan işçilerde atropin sülfat uygulaması sonucu kolinesteraz miktarı normalin 
üzerine çıkar. Bu da yine kolinesteraz - asetil kolin dengesini bozarak kişinin sağlığını 
tehlikeye düşürür. 
 
Normal kolinesteraz düzeyinin ne olduğu konusu oldukça tartışmalı ve kişiden kişiye büyük 
farklılıklar gösterir niteliktedir. Bu nedenle, organik fosforlu bileşiklerle çalışacak işçilerin 
işe giriş muayeneleri son derece titizlikle yapılmalıdır. Düşük kolinesteraz seviyeleri, organik 
fosforlu bileşiklere maruziyetten kaynaklanabileceği gibi, hastalık, genetik yapı vb. gibi 
nedenler yüzünden de kaynaklanabilir.  
 
Maruziyet sonrası kolinesteraz düzeyleri, maruziyet öncesi düzeylerin %75’inden hiç bir 
zaman az olmamalıdır. Plazma kolinesteraz seviyesi, maruziyet kesildikten sonra günde 
yaklaşık %1 oranında artarak eski seviyesine döner. Öte yandan, eritrosit kolinesteraz 
seviyesi 4 kat daha yavaş normal düzeyine döner.  
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Aşağıdaki tablo bu gruptaki bazı ilaçların toksisitesini göstermektedir: 
 
ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİTLER LD50 (mg/kg) 
Azinphos-methyl 16,4 
Chlorfenyinphos 20 
Chlorpyrifos 163 
Coumaphos 90-100 
Crotoxyphos 125 
Diazinon 300-850 
Dichlorvos 80 
Dimethoate 215 
Disulfoton 12,5 
Fensulfothion 2,2 
Fenthion 215 
Fonofos (10% Gran) 212 
Malathion 480-5800 
Methamidophos 18,9 
Methidathion 25-54 
Mevinphos 5-6,8 
Naled 430 
Parathion 13 
Phosmet 230 
Phorate 1,6-3,7 
Sulfotep 10 
Terbufos 4,5 
Tetrachlorvinphos(75% WP) 2420 
Trichlorfon 560-630 
 
6.3. Karbamatlı İnsektisitler 
 
Karbamik asit esterleri olan bu grup insektisitler organik fosforlu insektisitlere göre daha 
küçük bir sınıf oluşturmalarına rağmen, kendi içerisinde dikkate değer ölçüde farklılık 
gösterebilmektedirler.  
 
Organik fosforlu insektisitlerin aksine doğal olarak yetişen Calabar fasulyesinden 1865 
yılında izole edilerek, 1925 yılında yapısı aydınlatılmış ve 1935 yılında sentezi yapılarak 
Neostigmine ya da kimyasal olarak N,N-dimethyl carbamate olarak isimlendirilmiştir. Bu 
bitki Batı Afrika’da Niger Nehri kenarında yetişmektedir. Bu grup dünya pestisit tüketiminin 
yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır.  
 
6.3.1. Etki mekanizması: 
 
Organik fosforlular gibi karbamatlı insektisitler de asetilkolinesteraz enzimine kimyasal 
olarak bağlanır. Aynı enzimi engellemelerine rağmen, bunu organik fosforlu insektisitlere 
göre farklı bir şekilde yapmaktadırlar. Organik fosforlu insektisitler enzim yapısına katılan 
fosfor (P) atomu ile etkili olmalarına rağmen, karbamatlı insektisitler inhibitör olduğunda 
enzimi engelleme aşaması karbamatlama reaksiyonudur. Bu durum, organik fosforlulara 
karşı dayanıklılık geliştiren zararlılara karşı karbamatlı insektisitlerin kullanılmasının (veya 
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bunun tersinin) nedenidir. Karbamat grubu bileşikler temas yoluyla etkili olabildikleri gibi, 
özellikle yukarıda bahsedildiği gibi sistemik etkili de olabilirler. İnsan üzerindeki zehirlenme 
etkileri organik fosforlularla aynı olmakla beraber, enzim düzeylerinin normale dönmesi 
daha kısa sürede olmaktadır.  
 
Aşağıdaki tabloda bazı karbamatlı insektisitlerin toksisite değerleri verilmiştir: 
 

KARBAMATLI İNSEKTİSİTLER 50LD  (mg/kg) 
Aldicarb 

 
1 
 

Bendiocarb 
 

34-64 
 

Carbaryl 
 

560 
 

Carbofuran 
 

10 
 

Dioxacarb 
 

60-80 
 

Methiocarb 
 

135 
 

Methomyl 
 

17-26 
 

Pirimicarb 
 

147 
 

Propoxur 
 

100 
 

  
6.4. Pyrethroit (Piretroit) İnsektisitler 
 
Bu grup kimyasallar uzun süredir bilinmesine rağmen son yıllarda çok önem kazanmıştır. 
Pyrethrum cinsine ait belirli türlerin çiçeklerinin öğütülmesi ile elde edilen piretrum ekstraktı 
%1-2 pirethrins içermekte olup bu tozların insektisit etkisinin tespiti 1880’li yıllara dayanır. 
Pyrethrum ekstraktını oluşturan maddelerin en önemlisi Pyrethrin I ve Pyrethrin II olup 
ekstraktın %73’ünü oluştururlar. Pyrethrin I’in insektisit özelliği yüksek, Pyrethrin II ise kısa 
sürede böceği sersemletecek “knockdown” etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra ekstraktta %19 
civarında Cinerin I ve Cinerin II; %8 civarında Jasmoline I ve II bulunmaktadır. 
 
Doğal piretrumların insektisit olarak birçok avantajları vardır. Geniş spektrumlu olmaları, 
memelilere karşı zehirliliklerinin ihmal edilebilir düzeyde olması ve doğal koşullarda kısa 
sürede dekompoze olmaları en önemli avantajlarıdır. Ancak, kolay bozulmalarının yanı sıra, 
üretim maliyetinin oldukça yüksek olması, üretiminin sürekli olmasındaki zorluklar doğal 
piretroitlerin kullanımını sınırlamıştır. Yukarıda belirtilen avantajları sentetik piretroitlerin 
sentezlenme çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Organik fosforlu gruplara göre molekülünde bir 
çok asimetrik merkez olması, her bir merkezin insektisit etkiye katkısının belirlenmesi, 
bunun yanı sıra streoisomerism (aynı molekül ve yapıya sahip fakat dizilişleri farklı)’de 
olması nedeniyle benzerlerini sentezlemek oldukça zor olmuştur. Bugün sık kullanılan 
alphacypermethrin, betacyperhmetrin, cyfluthrin, bifenthrin, lambdacyhalothrin, 
cyphermetrin, deltamethrin gibi maddeler 5. nesil sentetik piretroitlerdir. Bu etken 
maddelerin insektisik etkisi çok yüksektir ve kalıntı etkileri 10 gün kadar devam etmektedir.  
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6.4.1. Etki mekanizması:  
 
Zehirlenme belirtileri ve nörofizyolojik araştırmalar bu grubun sinir sisteminde aksonlardaki 
iletime etki ettiğini göstermektedir. Sinir hücrelerinin membranlarında bulunan sodyum 
kanallarının açık kalmasına neden oldukları sanılmaktadır. Bazı piretroitlerin etkileri 
sıcaklıkla artmasına rağmen, çoğunlukla düşük sıcaklıklarda etkinlikleri daha yüksektir. 
Ayrıca tahriş ve repellent etkileri de olabilmektedir.  
 
Hızlı etki ve sıcakkanlılara düşük zehirlilikleri (asidik ortamlarda çabucak inaktif hale 
geldiklerinden; memelilerin midesi asidik böceklerin midesi ise bazik ortamdır.) nedeniyle 
doğal pyretrinler ile sentetik piretroitler, özellikle kalıcı ve zehirli olan insektisitlerin uygun 
olmadığı durumlarda son derece elverişli bir alternatiftir. Sentetik piretroitler ışığa dayanıklı 
ve kalıntı etkisi yüksek insektisitler olarak tarımda geniş kullanım alanı bulmaktadırlar. 
Bunun yanı sıra bifentrin, fenpropathrin, fenvalerate, tau-fluvalinate akarisit etkisi de olan 
sentetik piretroitlerdir.  
 
İnsanlar üzerinde sistemik ve akut toksisiteleri düşüktür, ancak zehirlenme belirtileri organik 
fosforlu bileşik zehirlenmeleri ile karıştırılabilir. Piretroitlere maruziyet sonucunda 
zehirlenen, ancak organik fosfor zehirlenmesi sanılarak antidot olarak kullanılan atropin 
zehirlenmesiyle ölen kişiler olduğu bilinmektedir.  
 
Deride duyarlılık yaratma etkileri vardır. Çok nadir kasılma krizleri vakaları bildirilmiştir. 
Öte yandan, bu gruptaki ilaçların knockdown etkisi her zaman ölümle sonuçlanmadığı için 
ticari formları organik fosforlularla karıştırılarak piyasaya sürülmektedir. 
 
Yukarıda açıklanan zehirlenme etkileri dışında pestisitlerin insan sağlığı üzerinde pek çok 
başka olumsuz etkisi de vardır. Dermatit, solunum yolları ve gözlerde tahriş, çeşitli kanser 
tiplerinin gelişimi, sperm gelişiminin etkilenmesi bunlardan bazılarıdır.  
 
Bugün binden fazla aktif maddenin karışımı ile elde edilen 35000 kadar preparat pestisitin 
varlığı bilinmektedir. Aşağıda pestisit olarak kullanılan bazı maddelerin insan sağlığı 
üzerindeki etkileri özet olarak verilmiştir: 
 
ORGANİK FOSFORLULAR 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Dokularda asetilkolinesteraz enzimini azaltır. 
  Dahili maruziyet: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, titreme, mide bulantısı, mide 

krampları, ishal, terleme.  
  Harici maruziyet: Deride önemsiz kızarıklıklar yapmakla beraber deri yoluyla vücuda 

alınması fazladır.  
  Kronik maruziyet: İştah kaybı, halsizlik, kilo kaybı, ve genel bir zafiyet hissi.  
  Pestisit türü: İnsektisit ve akarisit.  
  
KARBAMATLAR 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Dokularda asetilkolinesteraz enzimi üzerinde geri 

döndürülebilir etkiler.  
  Dahili maruziyet: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, titreme, mide bulantısı, mide 

krampları, ishal, terleme.  
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  Harici maruziyet: Deride önemsiz kızarıklıklar yapmakla beraber deri yoluyla vücuda 
alınması fazladır. 

  Kronik maruziyet: İştah kaybı, halsizlik, kilo kaybı, genel zafiyet hissi.  
  Pestisit türü: Insektisit, akarisit.  
 
ORGANİK KLORLULAR (KLORLU HİDROKARBONLAR) 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Özellikle beyin olmak üzere tüm sinir sisteminin 

işleyişini bozar.  
  Dahili maruziyet: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, titreme, mide bulantısı, telaş, yön 

duygusunun zayıflaması.  
  Harici maruziyet: Deride önemsiz kızarıklıklarla birlikte deri yoluyla vücuda alınması 

fazladır. 
  Kronik maruziyet: Yağ dokularında depolanır. Sinirlilik, halsizlik, ve titreme haline 

sebep olabilir.  
  Pestisit türü: Insektisit ve akarisit (HCB fungisittir).  
  
NİTROFENOLİK VE NİTROSREZOLİK PESTİSİTLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Karaciğer,böbrekler ve sinir sistemi için zehirli.  
  Dahili maruziyet: Baş ağrısı, halsizlik, susuzluk, aşırı terleme. Saçta, deride ve idrarda 

sarı renk karakteristiktir.  
  Harici maruziyet: Deri ve solunum yollarına orta derecede tahriş edicidir.  
  Kronik maruziyet: Kilo kaybı.  
  Pestisit türü: Herbisit.  
 
KLORFENOKSİ PESTİSİTLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Mide ve solunum yollarına irritan. karaciğer, böbrek, ve 

sinir sistemine zarar verir.  
  Dahili maruziyet: Kusma, midede yanma, ishal, adalelerde ani kasılmalar.  
  Harici maruziyet: Gözler, deri, ve akciğerler için tahriş edici.  
  Kronik maruziyet: Vücutta birikme yapmadan bir kaç saat içinde en geç bir kaç gün 

üçünde atılır.  
  Pestisit türü: Herbisitler.  
 
PARAKUAT VE DİKUAT 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Deri, tırnaklar, kornea, karaciğer, böbrek, sindirim yolları 

ve solunum yollarına zararlı.  
  Dahili maruziyet: Yanma hissi, mide bulantısı, kusma ve ishal.  
  Harici maruziyet: Deri ve tırnaklara zarar verir.  
  Pestisit türü: Herbisitler.  
 
TİOKARBAMATLAR VE DİTİOKARBAMATLAR 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: İnsana düşük toksisite.  
  Dahili maruziyet: Mide bulantısı, kusma, ishal, halsizlik ve burun tıkanıklığı.  
  Harici maruziyet: Deri, gözler, burun ve boğaz için tahriş edici.  
  Pestisit türü: Fungisitler.  
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PYRETHRİNLER VE PYRETHROİDLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: İnsana çok düşük toksisite.  
  Dahili maruziyet: Çok hafif zehirlenme belirtileri.  
  Harici maruziyet: Ağız ve boğazda şişlik; burun, boğaz, gözleri tahriş edici.  
  Pestisit türü: Insektisit, akarisit.  
 
ARSENİKLİ PESTİSİTLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Karaciğer, böbrek, beyin, kemik iliği, ve sinir sistemi için 

zehirli.  
  Dahili maruziyet: Baş ağrısı, mide yanması, kusma, ishal, baş dönmesi, nefeste kötü 

koku. 
  Harici maruziyet: Minimal.  
  Kronik maruziyet: Vücutta birikir. Kronik baş ağrısı, baş dönmesi, mide ağrısı, 

salyalanma, düşük ateş, nefeste kötü koku.  
  Pestisit türü: Rodentisitler, insektisit, akarisit, herbisitler, fungisitler.  
 
SODYUM FLOROASETATLAR 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Çok zehirli. Kalp ve beyin dokusunu etkiliyor.  
  Dahili maruziyet: Mide ağrısı, kusma, halüsinasyon, sinirlilik.  
  Harici maruziyet: Minimal.  
  Pestisit türü: Rodentisitler.  
 
ÇİNKO FOSFAT 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: : Bağırsaklarda ağır tahriş; karaciğer, böbrekler, sinir 

sistemi, ve kalp üzerinde ağır zarar.  
  Dahili maruziyet: Şiddetli mide bulantısı, mide ağrısı, çarpıntı, üşütme, öksürük.  
  Harici maruziyet: Minimal  
  Pestisit türü: Rodentisitler.  
 
STRYCHNINE VE CRIMIDINE 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Beyin ve omurilik hücreleri üzerinde direk etkisi sebebi 

ile kasılmalara sebep olur.  
  Dahili maruziyet: Deride mavi renk, şiddetli kasılmalar.  
  Harici maruziyet: Minimal  
  Pestisit türü: Rodentisitler.  
 
VACOR DLP-787 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Çok zehirli; sinir sistemi, beyin, ve kalp etrafındaki 

bölgeye zarar verir.  
  Dahili maruziyet: Mide bulantısı, kusma, ishal, mide krampları, üşütme, şuur 

bulanıklığı, halsizlik, göğüs ağrıları.  
  Harici maruziyet: Minimal.  
  Pestisit türü: Rodentisitler.  
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KÜKÜRTDİOKSİT, FORMALDEHİT, KLOROPİKRİN 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Akciğer ve solunum yolları için çok tahriş edici.  
  Dahili maruziyet: Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, hırıltılı nefes, öksürük.  
  Harici maruziyet: Gözler, burun ve boğazda şiddetli tahriş. Deride su toplanması.  
  Pestisit türü: Fumigantlar.  
 
METİL BROMÜR, ETİLEN OKSİT VE PROPİLEN OKSİT 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Akciğerler ve sinir sisteminde ciddi hasarlar.  
  Dahili maruziyet: Balgamlı öksürük; ciddi nefes darlığı, uyku hali, titreme, halsizlik.  
  Harici maruziyet: Gözler, burun, ve boğazda tahriş.  
  Kronik maruziyet: Koordinasyon yeteneğinde azalma.  
  Pestisit türü: Fumigantlar.  
 
HALOKARBONLAR 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Kalp kaslarına zarar verir; akciğerler, beyin, karaciğer, ve 

böbrek için de zararlı.  
  Dahili maruziyet: Şok, uyku hali, titreme, halsizlik.  
  Harici maruziyet: Gözler, burun ve boğaz da tahriş. Deride kızarıklık ve su toplanması.  
  Kronik maruziyet: Karaciğerde hasar, kilo kaybı ve sarılık.  
  Pestisit türü: Fumigantlar.  
  
HİDROJENSİYANİD, AKRİLONİTRİL VE SODYUM SİYANİD 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Beyin ve kalp dokularında hasar.  
  Dahili maruziyet: Baş ağrısı, mide bulantısı, boğazda daralma, baş dönmesi, sinirlilik, 

ani baygınlık.  
  Harici maruziyet: Tahriş edici.  
  Pestisit türü: Fumigantlar, rodentisitler.  
  
KLORDİMEFORM 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Mesanede hasar.  
  Dahili maruziyet: Karın ve sırt bölgelerinde ağrı; idrar yapmada zorlanma ve idrarda 

kan.  
  Harici maruziyet: Deri de tahriş; ağızda şekerli tat.  
  Pestisit türü: Insektisit.  
 
BAKIR TUZLARI VE ORGANİK BİLEŞİKLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Bağırsaklar, beyin, karaciğer, böbrekler, ve kanda hasar.  
  Dahili maruziyet: Kusma göğüste yanma hissi; ishal, baş ağrısı, terleme.  
  Harici maruziyet : Deri, gözler ve mukozada tahriş.  
  Pestisit türü: Fungisitler.  
 
NİKOTİN SÜLFAT 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Sinir sistemine zarar verir.  
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  Dahili maruziyet: Mide bulantısı, baş ağrısı, ishal, baş dönmesi, titreme, karın 
bölgesinde ağrılar, koordinasyon yeteneğinde azalma, terleme, salyalanma.  

  Harici maruziyet: Minimal ancak deri yoluyla emilimi yüksek.  
  Pestisit türü: Insektisit.  
 
ASETAMİDLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici. 
  Harici maruziyet: Deri ve gözler için orta derecede irritan.  
  Pestisit türü: Herbisitler.  
 
ACETANILIDES 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici.  
  Harici maruziyet: Hafif tahriş edici.  
  Pestisit türü: Herbisitler.  
 
ALİFATİK ASİTLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici  
  Harici maruziyet: Deri ve gözleri tahriş edici..  
  Pestisit türü: Herbisitler.  
 
BENZONİTRİLLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici.  
  Dahili maruziyet: Akciğerler için orta dereceli iritan.  
  Harici maruziyet: Deri için orta dereceli iritan.  
  Pestisit türü: Fungisitler, herbisitler.  
 
DİNİTROTOLUEN BİLEŞİKLERİ 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici..  
  Harici maruziyet: Deri, gözler ve burun için orta dereceli iritan. 
  Pestisit türü: Herbisitler.  
 
FOSFONOMETİLGLİSEN 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici..  
  Dahili maruziyet: Akciğerlerde tahriş.  
  Harici maruziyet: Gözler de tahriş.  
  Pestisit türü: Herbisit.  
 
THIADIAZIN(OL) 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici.  
  Dahili maruziyet: Kusma, ishal, titreme, ve halsizlik. (bentazon menşeli herbisitler).  
  Harici maruziyet: Deri, gözler, burun, ve boğaz için orta dereceli iritan.  
  Pestisit türü: Herbisitler, fungisitler.  
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TRİAZİNLER 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici..  
  Harici maruziyet: Deri, gözler, burun, ve boğaz üzerinde hafif tahribat.  
  Pestisit türü: Herbisitler.  
 
ÜRE TÜREVLERİ 
 
  İnsan vücudu üzerinde etkisi: Tahriş edici..  
  Harici maruziyet: Deri, gözler, burun, ve boğaz için orta dereceli iritan.  
  Pestisit türü: Herbisitler, insektisitler. 
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7.BÖLÜM 
 
PESTİSİTLERİN UYGULANMASI 
 
Dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak yeni yerleşim alanlarının açılması ve erozyon 
gibi doğa olaylarının sonucu tarım alanlarının azalması bitkisel üretimde verimliliğin 
artırılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 
 
Yetiştirme tekniklerinin gelişmesi, üstün verimli çeşitlerin oluşturulması, gübreleme ve 
sulama olanaklarının artması ile büyük verim artışları sağlanmıştır. Bunların yanında zirai 
mücadele tedbirlerine de uyulması gerekmektedir. 
 
Zirai mücadele çalışmalarında kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal yöntemler 
kullanılmaktadır. Hastalık ve zararlılarla mücadelede bu yöntemlerin hepsinden 
yararlanılmakla beraber ilaçlı mücadele en son başvurulması gereken yöntemlerden birisidir. 
 
Zirai mücadelede ilaç kullanımı, insan, çevre, gıda güvenliğine ve doğal dengeye olumsuz 
etkileri en aza indirecek şekilde, teknik talimatlara, gereken dozlara ve bitki fenolojisine 
uygun olarak yapılmalıdır. Yanlış bir uygulamanın insanlara, hayvanlara bitkilere ve çevreye 
telafi edilemez zararlar verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle zirai mücadele ilaçlamaları 
çok dikkatle yapılması gereken uygulamalardır. İlaçların amacına uygun kullanılmaması 
ve/veya ilaçlanan ürünlerin süresinden önce toplanması, sonuç olarak ürünlerdeki ilaç 
kalıntılarının standartların üzerinde olmasına neden olmakta bu da  halk sağlığı, çevre ve 
ekonomi üzerinde pek çok zincirleme olumsuzluğu gündeme getirmektedir. 
 
Pestisitlerin kullanımında kalıntı problemlerinin yanı sıra, uygulama hataları ve yanlış 
kullanımlar da önemli sorunlardır. Çiftçiler ilaçlarla ilgili bilgileri % 90 oranında bayilerden 
almaktadırlar. Etkili bir eğitim ve bilinçlendirme programı ile uygulama hataları ve yanlış 
kullanımların önüne geçilebilmesi mümkündür.  
 
7.1. Eko-Toksikoloji ve Çevre 
 
Genelde bitkileri ve tarım ürünlerini zararlılardan korumak amacıyla kullanılan pestisitler 
bitkilerin, insanların ve diğer canlıların yaşadığı çevrede uygulanmaktadır. Bu sebeple, 
çevrede yaşayan canlılar doğrudan veya dolaylı olarak bu maddelerin olumsuz etkilerine 
maruz kalmaktadırlar. Ağız, deri ve solunum yoluyla insan vücuduna girebilen bu maddeler 
insan ve diğer canlılara karşı farklı etkiler göstermektedirler.  
 
Bu genel etkileri;  
a)  Doğrudan toksik etkiler  
b)  Sekonder toksik etkiler 
c)  Gıda türlerinin azalması  
d)  Yaşama ortamının bozulması  
e)  Rakip türün sayısındaki değişme 
f) Pestisitlere karşı dayanıklılık meydana gelmesi  
olarak özetlemek mümkündür.  
 
Pestisitlerin uygulandığı bir alanda, mücadele edilen zararlı ile birlikte aynı ekosistem 
içindeki diğer canlılar da zarar görür. Bu da, bu alanda besin zincirinde kopmalara neden 

 27



olur, unutulmamalıdır ki yeryüzündeki her canlı gereklidir. Av-avcı dengesinin bozulması bir 
ekosistem için sonun başlangıcıdır.  
 
Su (yer üstü - yer altı), toprak ve hava ile gıdaların pestisitlerden etkilenmesi bu çevrede 
yaşayan insanların sağlığını da doğal olarak tehdit etmektedir.  
 
Pestisit istenmeyen özelliklerinden en önemlileri, çevrede kalıcılıklarının uzun süreli oluşu, 
biyo-akümülasyon ile canlı organizmalarda depolanması ve kendilerinin, dönüşüm 
ürünlerinin veya içerdikleri gayri safiyetlerin canlılara önemli derecede toksikolojik etkilere 
sahip olmalarıdır. 
 
7.2. Kalıcılık (Residue) 
 
Pestisitlerin etkisi uzun süre kalıcıdır aksi takdirde zirai mücadele anlamını yitirecektir. 
Örneğin uygulanan ilacın toksik etkisi kısa sürede ortadan kalkarsa, mücadele edilen 
zararlılar yeniden üremeye başlayacaktır. Paul Müller tarafından 1874’te sentezlenen DDT 
kalıcılık özelliği nedeniyle adeta asrın buluşu şeklinde algılanmış ve zararlıları uzun süre yok 
etmesi nedeniyle de yaygın şekilde kullanılmıştır, ancak DDT toprakta ve suda ekosisteme 
ağır tahribat vermesi nedeniyle 1973’te gelişmiş ülkelerde tamamen yasaklanmıştır.  
 
Pestisitlerin neredeyse tamamı, uygulandıkları alanda yağmur ve sulama suyu ile yeraltı ve 
yerüstü sularına karışmakta, toprakta ve havada uzun süre zararlı maddeler olarak varlıklarını 
sürdürmektedirler. Pestisitlerin etkin kimyasalları zamanla bozulur ve parçalanırlar. Bu 
bozulma ve ayrışma olayına degradasyon adı verilir.  
 
Bitkiler üzerine uygulanan pestisitlerin büyük bir kısmı çabuk bozunurken, bazıları da 
bitkilerde daha uzun bir süre stabil kalabilmektedir. Pestisitlerin bitkisel ürünler üzerindeki 
kalıcılığına tesir eden önemli faktörler güneş ışığı ve sıcaklıktır. Güneş ışığı ve sıcaklık 
pestisitlerin degradasyon sürelerini kısaltarak daha kısa sürede zararsız ya da az zararlı 
formlara dönüşmelerini sağlar.  
 
7.3. Biyoakümülasyon  
 
Pestisitlerin çevre üzerinde yarattığı diğer bir etki ise biyoakümülasyondur. 
Biyoakümülasyon, bitki ve hayvanların ortamdan aldıkları kimyasal maddelerin bünyelerinde 
birikmesi ve bu maddelerin besin zincirine aktarılmasıdır. Örneğin suya karışan pestisitler 
suda yaşayan canlılarda depolanır ve maruziyet devam ettikçe depolanma artar. 
Organizmasında 1 birim toksik madde taşıyan küçük canlıdan 10 tane tüketen diğer canlının 
organizmasındaki birikme 10 birim olacaktır. Bu şekilde beslenme zincirine artarak aktarılan 
pestisitin etkisi besin piramidinin üst katlarına çıktıkça giderek artacaktır. 
 
7.4. Gayrı Safiyet (İmpurity) 
 
Pestisit aktif madde üretimindeki önemli sorunlardan biri olan gayrı safiyet, yukarıda söz 
edilen tüm olumsuz etkilerin artmasına neden olur.  
 
Aktif madde üretiminde belli bir yüzdenin üzerinde saflığa çıkmak maliyeti önemli ölçüde 
artırmaktadır. Bu da düşük saflıktaki aktif maddelerin piyasada satışını kolaylaştırmaktadır. 
Örneğin %95 saflıktaki bir aktif maddeyi %98 saflıkta üretmek maliyeti 2 katına 
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çıkarabilmektedir. Söz konusu %3’lük safiyet farkının ağır metal vb. tehlikeli maddeler 
içermesi durumunda çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkiler artmaktadır.  
 
Basit bir hesaplama ile %95 saflıktaki bir aktif maddenin geri kalan %5’inin ağır metal 
içerdiğini düşünürsek, 100 birim aktif madde uygulanan bir tarlada 5 birim de ağır metal 
toprağa ve suya karışacaktır. Aynı tarlaya %98 saflıkta aktif maddeden 100 birim 
uygulansaydı çevreye verilecek ağır metal 2 birim olacaktı. Kısaca; %3’lük küçük fark 
aslında doğaya verilen 2,5 kat fazla zarar anlamına gelmektedir. Bu nedenle dünyada ve 
ülkemizde gayrı safiyet “impurity” sorunu çok önemsenmekte ve belli saflık yüzdelerinin 
altında aktif madde üretimi, ithalatı ve satışı engellenmeye çalışılmaktadır.  
 
Pestisitlerin yukarıda sözü edilen olumsuz etkilerinin anlaşılmaya başlanmasıyla birlikte, 
özellikle 1970’li yıllarda başlayan çevre koruma hareketlerinden sonra dünyada pestisit 
kullanımının daha kontrollü yapıldığı, mevcut etken maddelerin yeniden güvenilirlik 
testlerine alındığı ve bu değerlendirmeler sonucunda bazı pestisitlerin çeşitli ülkelerde 
yasaklandığı, kısıtlandığı veya kontrollü bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. 
 
Anılan güvenilirlik testleri ve değerlendirmeler sonucunda pestisitlerle ilgili olarak alınan 
yasaklama ve kısıtlama kararları ile ruhsatlandırma esaslarında o ülkenin fayda / risk 
analizindeki dengenin ve önceliklerinin etkisi büyük olmaktadır. Örneğin ileri tarım 
tekniklerine sahip bir ülkede nadir bir kuş türüne zararlı bir pestisit ruhsatlandırılamazken, 
tarım teknikleri daha az gelişmiş bir ülkede aynı pestisit  ruhsatlandırılabilmektedir. 
 
Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de ülke menfaatleri dikkate alınarak 
ruhsatlı pestisitler, araştırma sonuçları ışığı altında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu 
konuda yapılan çalışmalar sonucu bazı pestisitlerin kullanımlarının yasaklanması ve 
ruhsatlarının iptali; bazıların ise kısıtlanması veya kontrollü kullanım kararı alınmıştır. 
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8. BÖLÜM 
 
PESTİSİT ÜRETİMİ  
 
Daha önce de söz edildiği gibi, genel olarak aktif maddeler zirai mücadele amacıyla 
doğrudan uygulanmazlar. Zirai ilaçlar; aktif madde, yardımcı maddeler, emulgatörler ve 
dolgu maddeleri karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilirler. 
 
Yapılan bu işlem formülasyon olarak adlandırılmaktadır. Kısaca, tarım ilacı üretimi; etken 
maddelerin yardımcı ve dolgu maddeler kullanılarak seyreltilmesi ile bu maddelere yeni 
fiziksel özellikler kazandırmak suretiyle zirai mücadelede kullanılabilecek hale getirilmesi 
işlemidir.  
 
Ülkemizde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden İştigal İzin Belgesi almış 270 adet 
firma mevcut olup, bunların 195 adedi ithalatçı firma, 75 adedi ise üretici firmadır. Bunlar 
tescilli ve üretim yapma izni olan firmalardır, ancak bunlardan 30 kadarı üretim faaliyetini 
sürdürmektedir. 18 firmanın da aktif madde üretimi için izin aldığı Genel Müdürlük 
kayıtlarından anlaşılmaktadır.  
 
Türkiye’de tarım ilacı üretimi, dünyadaki formülasyon çeşitleri ve bunların üretim 
metotlarına paralel bir gelişme göstermektedir ve üretilen formülasyonlar uluslararası 
standartlara uygundur. 
 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım ilaçları sanayinde aktif madde sentezlemesi ve 
formülasyonu yapılabilmektedir. Halen sıvı, toz, ıslanabilir toz ve granül formülasyonlarda 
üretim yapılmakta olup, akıcı konsantre formülasyonları üretmek için yapılan çalışmalarda 
son aşamaya gelinmiştir.  
 
Ancak ülkemizde aktif madde üretimi, yüksek maliyetli ve uzun süreli ar-ge çalışmaları ve 
sonrasında da hassas kimyasal prosesler gerektirmesinden dolayı sınırlı sayıdadır. Aktif 
madde üretiminde kullanılan hammaddeler genelde yurt dışından ithal edilmektedir. Ülkemiz 
tarım ilacı sektöründe aktif madde üretmek için bilgi, makina, ekipman gibi teknik imkanları 
yeterli olan kuruluşların ithal edilen ucuz aktif madde ve formülasyon ilaçlarla rekabet 
imkanı bulunmamaktadır. Diğer taraftan sektördeki küçük işletmeler ise gerekli yüksek 
yatırım maliyetlerini karşılayamamaktadır.  
 
Her aktif maddenin kendine has üretim teknolojisi bulunmaktadır. Bu teknolojiler proses 
patentleriyle veya gizli tutulan bilgi ve becerilerle (know-how) korunmaktadırlar. 
 
Halen ülkemizde üretilen teknik madde proses olarak genelde son kademe reaksiyonu ile 
üretilmektedir. Son yıllarda ara madde ürünlerinin de üretilmesine başlanmıştır.  
 
Aktif madde üretim teknolojisinde genellikle aşağıdaki üniteler ve ekipmanlar 
bulunmaktadır:  
 
a) Hammadde ve ara malların depolanması, kalite kontrolü ve uygun oranlarda reaktörlere 
sevk edilmesiyle ilgili üniteler (dinlendirme, depolama, besleme tankları v.b.) 
b) Muhtelif reaksiyon kademeleri için bir seri reaktörler  
c) Kimyasal kaliteyi artırıcı üniteler (yardımcı reaktörler, ayırıcılar, filtreler, yıkama ve 
kurutma ekipmanları v.b. 
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d) Fiziksel kaliteyi düzenleyici üniteler (filtreler, kurutucular, öğütücüler, elekler v.b.) 
e) Tesisi işletmeye ve düzenlemeye yarayan üniteler (kontrol üniteleri, borular, pompalar, 
klima tesisleri v.b.) 
f) Ambalajlama üniteleri 
 
Bu tesislerde, hammaddelerde ve ara ürün akışlarında değişiklikler yapılarak farklı etken 
maddeler üretilebilmektedir.  
 
Formülasyonlar da yukarıda belirtilen aşamalara çok benzer olarak yapılmakta, ancak 
formülasyon yapılan tesislerdeki reaktörlerde karıştırma, sıvıda çözme vb. fiziksel 
reaksiyonlar da gerçekleştirilmektedir.  
 
Türkiye’de üretilen pestisit formülasyon kaliteleri Dünya Gıda Örgütü (FAO), Dünta Sağlık 
Örgütü (WHO) ve pestisitlerle ilgili uluslararası kuruluşların spesifikasyonlarına uygundur. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kalite kontrol laboratuarları ile İl Müdürlüklerinin 
müştereken yapmakta olduğu piyasa ve fabrika kontrollerinde bu standartlara uygunluk 
yönünden ilaç kalitelerinin korunmasına azami titizlik gösterilmektedir.  
 
 

 

Toz İlaç Ünitesi 
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9. BÖLÜM 
 

DENETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
9.1. GENEL BİLGİLER 
 
Proje kapsamında pestisit ve bitki gelişim düzenleyici (BGD) üretimi yapılan 47 işyerine 
denetime gidilmiş ancak bu işyerlerinden 6 tanesinin gayrı faal durumda olması nedeniyle 
denetimi yapılamamıştır. Denetime tabi tutulan 41 işyeri üretim türüne göre aşağıda 
belirtilmiştir.  
 
Üretim Türü İşyeri sayısı 
Formülasyon yapılan:  9 
BGD üretilen: 19 
Teknik madde üretilen:  2 
Aktif madde üretilen ve formulasyon yapılan: 9 
Teknik madde üretilen ve formulasyon yapılan: 2 

  

19

9 9

2 2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

İŞYERİ SAYISI

BGD AM + F F TM TM + F
ÜRETİM TÜRÜ

 
F : FORMÜLASYON 
BGD : BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ 
T.M. : TEKNİK MADDE 
A.M. : AKTİF MADDE 
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Denetime gidilen işyerlerinin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 

İLLER Teftiş Yapılan İşyeri 
Sayısı 

Teftiş Yapılamayan 
İşyeri Sayısı 

ADANA 2 1 
ANKARA  3 - 
ANTALYA 10 2 
İSTANBUL 5 1 
İZMİR 9 1 
KIRKLARELİ 1 - 
KOCAELİ 6 - 
KONYA 4 1 
MANİSA 1 - 
TOPLAM 41 6 

 
9.2. KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
Yapılan denetimlerde;  
- 4 işyerinin kurma izni ve işletme belgesinin bulunduğu,  
- 1 işyerinin sadece kurma izni, 13 işyerinin ise yalnızca işletme belgesinin bulunduğu  
- 23 işyerinin kurma izni ve işletme belgesinin bulunmadığı, 
hususları saptanmıştır.  
 

Kurma İzni ve İşletme Belgesi Durumlarına İlişkin Grafik 
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Pestisit Üretimi Yapılan İşyerinden Genel Görünüm 
 

9.3. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER 
 
Proje kapsamında denetime tabi tutulan işyerlerinde; 
 

  893 erkek ve 182 kadın olmak üzere toplam 1075 işçi çalıştığı, 
  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca kadın ve çocuk işçilerin çalıştırılması 

yasak olan insektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve 
depolanması işlerinde kadın ve çocuk işçi çalıştırılmadığı, 

  İşyerlerinde çalıştığı saptanan 182 kadın işçinin bu işyerlerinin satış, büro ve 
yemekhane işlerinde çalıştırıldığı, 

  Sektörde alt işverenlik uygulamasının yaygın olmadığı, sadece 4 firmada alt işveren 
bulunduğu,  

  Sektörde çalışan 1075 işçiden 159 işçinin alt işverenlerce çalıştırıldığı,  
 
tespit edilmiştir. 
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Asıl İşveren ve Alt İşveren Tarafından Çalıştırılan İşçi Dağılımına İlişkin Grafik 
 

 
 

İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımına İlişkin Grafik 
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9.4. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 
 
Proje kapsamında yapılan denetimlerde işyerlerinde son bir yıl içerisinde toplam 16 iş kazası 
meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu kazalardan bir tanesi ölümle diğerleri ise yaralanma ile 
sonuçlanmıştır. Ölümle sonuçlanan iş kazası trafik kazası şeklinde meydana gelmiştir. 
Yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları ise iş ekipmanlarından ve kimyasallardan 
kaynaklanmıştır. Bu kazalar nedeniyle toplam 92 iş günü kaybı yaşanmıştır.  
 
Sektörde kimyasallara maruziyetin seyrek görüldüğü, maruziyet sonucu etkilenen kişilerin 
kısa süreli dinlendirilmeleri ile yeniden işbaşı yapabildikleri hususu işyeri yetkililerince 
beyan edilmiştir.  
 
Sektörde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri incelendiğinde 16 iş 
kazasının tamamının 50’ den fazla işçi çalışan işyerlerinde meydana geldiği saptanmıştır. 
 

Toz İlaç Reaktörü Dolumu 
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9.5. İŞYERLERİNDE TESPİT EDİLEN NOKSANLAR VE YAPILAN İŞLEMLER 
 
İşyerlerinde yapılan denetimlerde 90 farklı hususta toplam 591 adet noksanlık (mevzuata 
aykırılık) saptanmıştır.  
 
Saptanan noksanlıkların giderilmesi amacıyla noksanların durumuna göre bir ay ile üç ay 
arasında mehil verilmiştir. Bir işyerine ise idari para cezası uygulanmıştır.  
 
İşyerlerinde saptanan noksanlıkların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.  
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Denetim sonucu yapılan işlemler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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10. BÖLÜM 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN SAPTANAN NOKSANLIKLARA VE 
ÖNLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
10.1. SAPTANAN NOKSANLIKLAR  
 
Yapılan denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden saptanan noksanlıklar (mevzuata 
aykırılık) ve bu noksanlıkların kaç işyerinde saptandığına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.  
 

0  SAPTANAN NOKSANLIKLAR  İŞYERİ 
SAYISI 

1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMIŞTIR 39 

2 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞÇİ TEMSİLCİSİ BULUNMAMAKTADIR 29 

3 ELEKTRİK, AYDINLATMA VE TOPRAKLAMA TESİSATININ KONTROLÜ 
YAPILMAMIŞTIR 28 

4 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI BULUNMAMAKTADIR  27 

5 KOMPRESÖR VE HAVA TANKI KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 20 

6 LOKAL VE GENEL HAVALANDIRMA YOKTUR / YETERSİZDİR 20 

7 İŞÇİLERİN SAĞLIK RAPORU YOKTUR 20 

8 ORTAM HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ YAPILMAMIŞTIR 19 

9 ÇALIŞMA TALİMATLARI HAZIRLANMAMIŞTIR 18 

10 ÇALIŞANLARA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEMİŞTİR 17 

11 SOYUNMA YERİ YOKTUR / UYGUN DEĞİLDİR 17 

12 TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN AKCİĞER FİLMLERİ ALINMAMIŞTIR 16 

13 GÖVDE GÜVENLİK TOPRAKLAMASI YAPILMAMIŞTIR 15 

14 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 14 

15 ELEKTRİK MOTORLARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ UYGUN 
DEĞİLDİR. 14 

16 YANGIN ALARM TAHLİYE DENEMESİ YAPILMAMIŞTIR 14 

17 PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMASI YAPILMAMIŞTIR 12 

18 İŞYERİNDE ACİL DURUM GÖZ VE VÜCUT DUŞU BULUNMAMAKTADIR 12 

19 SOLVENT DEPOLARININ TOPRAKLAMASI YOKTUR 11 

20 DEPOLAMA UYGUN DEĞİLDİR 11 

21 ELEKTRİK PANOLARININ ALTINDA YALITKAN PASPAS YOKTUR 11 

22 KALDIRMA ARAÇLARININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 9 

23 PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMAMIŞTIR 8 

24 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAMIŞTIR 8 

25 UYGUN KİŞİSEL KORUYUCULAR KULLANILMAMAKTADIR 7 
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26 YIKANMA YERİ YOKTUR / UYGUN DEĞİLDİR 7 

27 SOLVENT TANKI TAŞMA HAVUZU YOKTUR 7 

28 GIDA İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN PORTÖR MUAYENESİ YAPILMAMIŞTIR 7 

29 PARATONER YOKTUR 6 

30 İŞ ELBİSELERİ UYGUN DEĞİLDİR 6 

31 SEYYAR KABLOLAR DIŞ ETKİLERE KARŞI KORUNMAMIŞTIR 6 

32 YANGIN EKİBİ KURULMAMIŞTIR 5 

33 YANGIN ALARM SİSTEMİ YOKTUR 5 

34 KOLİNESTERAZ AKTİVİTE TESTLERİ YAPILMAMIŞTIR 5 

35 PARATONERİN KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 4 

36 İŞÇİLERİN KLİNİK VE LABORATUAR MUAYENELERİ YAPILMAMIŞTIR 4 

37 KOMPRESÖRÜN YERİ UYGUN DEĞİLDİR 4 

38 İŞYERİNDE AÇIK ALEVLE ISITMA YAPILMAKTADIR 4 

39 BUHAR KAZANININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 4 

40 HAVALANDIRMA TESİSATININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 4 

41 İŞYERİ ZEMİNİ UYGUN DEĞİLDİR 4 

42 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ SAYISI YETERSİZDİR 4 

43 SOLVENT TANKININ YERİ UYGUN DEĞİLDİR  4 

44 GÜRÜLTÜYE MARUZ KALAN İŞÇİLERİN ODYOGRAMLARI ALINMAMIŞTIR 4 

45 TETANOS AŞISI YAPILMAMIŞTIR 3 

46 YANGINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZDİR  3 

47 KİMYASAL MADDELERİN ETİKETLEMESİ YAPILMAMIŞTIR 3 

48 İSTİF YÜKSEKLİĞİ UYGUN DEĞİLDİR 3 

49 ACİL ÇIKIŞ KAPILARI YOKTUR / İÇERİ DOĞRU AÇILMAKTADIR 3 

50 KAPALI ORTAMDA MAZOTLU FORKLİFT KULLANILMAKTADIR 3 

51 İŞ ELBİSELERİ İLE YEMEK YENMEKTEDİR 3 

52 ELBİSE DOLAPLARI YOKTUR / UYGUN DEĞİLDİR 3 

53 REAKTÖRLERİN VE BORU DONANIMI TOPRAKLAMASI YAPILMAMIŞTIR 3 

54 YEMEKHANE UYGUN DEĞİLDİR 3 

55 İŞYERİ TEMİZ DEĞİLDİR 3 

56 İŞ ELBİSESİ YOKTUR 3 

57 KAZA VE ACİL DURUM DÜZENLEMESİ YAPILMAMIŞTIR 2 

58 TOZ İLAÇ ÜNİTESİ UYGUN DEĞİLDİR 2 

59 İŞ ELBİSELERİNİN TEMİZLİĞİ İŞYERİNDE YAPILMAMAKTADIR 2 
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60 ABSORBAN MADDE BULUNMAMAKTADIR 2 

61 KAYIŞ KASNAK KORUYUCUSU YOKTUR 2 

62 YÜK ASANSÖRÜ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 2 

63 ELEKTRİK TABLO VE PANOLARIN TECRİTİ YAPILMAMIŞTIR 2 

64 KAZANCI BELGESİ YOKTUR 2 

65 ACİL ÇIKIŞ KAPILARI İŞARETLENMEMİŞTİR 2 

66 MAKİNE KORUYUCUSU YOKTUR 2 

67 ELLE TAŞIMA YAPILMAKTADIR 2 

68 VİNÇ YOLU ÜZERİNDE REAKTÖR BORUSU BULUNMAKTADIR 1 

69 İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLANMAMIŞTIR 1 

70 ACİL DURUM SEBEBİYLE ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE, TANK SOĞUTMA 
SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALMAKTADIR 1 

71 ATIK PRES BÖLÜMÜNDE GÜVENLİK YETERSİZDİR 1 

72 ZİMMET BELGESİ YOKTUR 1 

73 VİNÇİN EMNİYET MANDALI YOKTUR 1 

74 SIVI DOLUM MAKİNESİ ALTINDA TOPLAMA TABLASI YOKTUR 1 

75 SOLVENT TANKLARINDA YAKLAŞMA BARİYERİ YOKTUR 1 

76 İŞYERİ ÜRETİM BÖLÜMLERİ AYRILMAMIŞTIR.  1 

77 DOLUM MAKİNELERİ “SWİTCH” SİSTEMİ YOKTUR 1 

78 TRAFODA YALITKAN PASPAS YOKTUR 1 

79 SOLVENT TANK MESAFELERİ UYGUN DEĞİLDİR 1 

80 İŞYERİNDE ISITMA SİSTEMİ YOKTUR 1 

81 ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLANMAMIŞTIR 1 

82 İŞYERİNİN SINIRLARI AYRILMAMIŞTIR 1 

83 YANGIN EKİBİNİN EĞİTİMİ YOKTUR 1 

84 SAĞLIK MEMURU BULUNMAMAKTADIR 1 

85 GÜRÜLTÜLÜ ORTAMIN TECRİTİ YAPILMAMIŞTIR 1 

86 GAZ DEDEKTÖRÜ YOKTUR 1 

87 SOLVENT DOLUMUNDA GÜVENLİK YETERSİZDİR 1 

88 SEYYAR LAMBA 220 V. İLE ÇALIŞMAKTADIR 1 

89 LAMBA ETANJ DEĞİLDİR 1 

90 YÜKSEK PLATFORMDA KORKULUK BULUNMAMAKTADIR 1 
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Yangın ve Güvenlik İstasyonu 
 

Toz İlaç Reaktörü Dolumu 
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10.2. SAPTANAN NOKSANLIKLAR VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER 
  
1. RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMIŞTIR. 
 
Risk analizleri, işyerinin nitelikleri ve kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri dikkate 
alınarak yapılmalı ve elde edilen risk analizi sonuçlarına göre gerekli önlemler alınmalıdır.  
 
İşveren ; 
1) İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak 
şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. 
2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması 
gereken koruyucu ekipmana karar verir. 
 
İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli 
kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini 
belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (c) bendi ile 9 
uncu maddesinin (a) bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 
 
a) Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır; 

1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 
2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu, 
3) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi, 
4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı, 
5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır 

değerleri, 
6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, 
7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek 
bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin 
yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içermelidir. 
 
b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesine uygun şekilde risk 
değerlendirmesi yapmak ve bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen 
önlemlerden hangilerinin alınmış olduğunu belirlemekle yükümlüdür. Risk değerlendirmesi 
yazılı belge haline getirilerek, istenildiğinde yetkili kişilere gösterilmek üzere işyerinde 
bulundurulacaktır. 
Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere 
maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi 
yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir. 
 
Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, 
risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve 
her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir. 
Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi 
bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. 
 
İşveren, işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel 
risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alacaktır: 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 
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b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme 
ihtimalleri, 

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı 
etkileşimleri, 

d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. 
 
Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler 
de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir. 
 
(İş Kanunu Madde: 78; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği* Madde: 9; Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 6; Kanserojen ve 
Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 5; Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında 
Yönetmelik Madde: 6) 
 
2. SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞÇİ TEMSİLCİSİ BULUNMAMAKTADIR. 
 
İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını 
isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha 
fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar. 
 
Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir. 
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 16) 
 
3. ELEKTRİK, AYDINLATMA VE TOPRAKLAMA TESİSATININ KONTROLÜ 

YAPILMAMIŞTIR. 
 
Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler 
içinde muntazaman cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından kontrol ve bakıma 
tabi tutulacaktır. Kontrol sonuçlarını belirten bir belge düzenlenecektir. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde: 8/b; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 353; 
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde 
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 40) 
 
4. MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI BULUNMAMAKTADIR . 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi amacıyla ve risk 
analizlerinde değerlendirilmek üzere işyerinde kullanılan kimyasal maddelerin malzeme 
güvenlik bilgi formları tedarikçiden sağlanmalı ve güvenliğe ilişkin bilgiler bu formlarda 
belirtilen hususlara göre değerlendirilmelidir.  
 
İşyerinde kullanılan tüm kimyasal maddelerin mazleme güvenlik bilgi formları, bu 
maddelerin tedarikçilerinden sağlanacak ve işyerinde bulundurulacaktır. Bu formlar aşağıdaki 
bilgileri mutlaka içerecektir: 
 

1- Kimyasal ürün ve firma kimlik bilgileri. 
2- Formülasyon/bileşenler hakkında bilgiler. 
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3- Tehlike tanımlaması. 
4- İlk yardım önlemleri. 
5- Yangın önlemleri. 
6- Kazara dökülmelere karşı önlemler. 
7- Taşıma ve depolamayla ilgili bilgiler. 
8- Maruziyet kontrolü ile ilgili bilgiler. 
9- Fiziksel ve kimyasal özellikler. 
10- Kararlılık ve reaktiflik. 
11- Toksikolojik bilgiler. 
12- Ekolojik bilgiler. 
13- Atık bertaraf bilgileri. 
14- Nakliye ile ilgili bilgiler. 
15- İlgili mevzuat. 

 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:6/a-2 ,10/a-4) 
 
5. KOMPRESÖR VE HAVA TANKI KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR. 
 
Kompresörler, güvenlikli çalışmalarını sağlamak üzere, ehliyeti Hükümet veya mahalli 
idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, periyodik olarak en az yılda bir bütünüyle 
kontrol edilecek ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir. 
 
Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsade edilen en yüksek 
çalışma basıncının 1,5 katı ile hidrolik olarak yapılacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde: 7/b; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 244) 
 
6. LOKAL VE GENEL HAVALANDIRMA YOKTUR / YETERSİZDİR. 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş 
organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri 
uygulanacaktır.  
 
Havalandırma sistemi, kullanıldığı bölümlere uygun ve yeterli havalandırmayı sağlayacak 
türden seçilmelidir.  
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 6; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:8/b-2) 
 
7. İŞÇİLERİN SAĞLIK RAPORU YOKTUR. 
 
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde işin niteliğine ve şartlarına göre 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde laboratuar 
bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı 
süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının en az yılda bir defa hekim 
raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı 
dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir. 
 
(İş Kanunu Madde: 86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde: 5, Ek II) 
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8. ORTAM HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ YAPILMAMIŞTIR. 
 
Yapılan risk analizi çalışmalarında, işyeri ortamında bulunan kimyasal maddelerin havadaki 
konsantrasyonları da dikkate alınarak, yapılan ölçümler sonucu gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında 
bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, 
maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada çalışanların sağlıklarını 
bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve işyeri 
havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir. İşveren, 
alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir şekilde ortaya 
koyamadığı hallerde; işçilerin sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli 
olarak ölçümünü sağlayacaktır. İşyerinde işçilerin kimyasal maddelere maruziyetini 
etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır. 
Ölçüm sonuçları, mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak, değerlendirilecektir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:8/d) 

Çalışma Ortamından Görünüm 
 
9. ÇALIŞMA TALİMATLARI HAZIRLANMAMIŞTIR. 
 
İşçilere yapacakları işlerin tehlikelerine dair bilgi verilmemiştir, ayrıca işlerin tehlikelerini 
azaltmak ve nasıl doğru şekilde yapılacağına dair çalışma talimatları hazırlanmamıştır.  
 
İşçilere uygun talimatların verilmesi işverenin yükümlülüğüdür. 
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 6/b-9) 
 
10. ÇALIŞANLARA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEMİŞTİR. 
 
İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve 
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sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler 
ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara 
katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle 
yükümlüdürler. 
 
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların 
eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. 
 
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle 
yükümlüdür. 
 
İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle 
yükümlüdür. 
 
İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük 
dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, 
soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, 
imzası ve eğitimin tarihi yer alır. 
 
(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Madde:4, 17) 
 
11. SOYUNMA YERİ YOKTUR / UYGUN DEĞİLDİR. 
 
İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden 
soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma 
yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
EK-II Madde:13.1.1) 
 
12. TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN AKCİĞER FİLMLERİ ALINMAMIŞTIR. 
 
Sağlık yönünden risk altında olan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. 
İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve bu 
gözetimler özellikle; 
1) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen 
tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin sözkonusu olduğu, 
2) İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının 
bulunduğu, 
3) İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu, 
durumlarda yapılacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:12/a) 
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13. GÖVDE GÜVENLİK TOPRAKLAMASI YAPILMAMIŞTIR. 
 
Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın 
izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya 
devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak 
ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, 
metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında 
bulunmayan yalıtılmış kısımları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru 
akım ile çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. 
Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölçümü yapılarak kontrol edilerek, 
belgelendirilecektir.  
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği EK 1 Madde: 2.19.; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 295, 296, 297; 
Topraklama Yönetmeliği Madde: 10 EK / P) 
 
14. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR. 
 
Yangın söndürme cihazları ve bunlara yardımcı tesis ve teçhizat daima işler bir halde 
olacaktır. Cihazların işyerindeki tertip ve tanzimi, icabında kolayca kullanılmasını mümkün 
kılacak şekilde yapılacak ve her altı ayda bir tartılmak suretiyle muayene edilerek saptanan 
ağırlıklar cihaz üzerine takılacak bir etikete muntazaman kaydedilecektir. 
 
Tüp içindeki tesirli maddenin net ağırlığı yarıdan aşağı düştüğü takdirde, o cihaz boşalmış 
sayılarak yeniden doldurulacaktır.  
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 8/d; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 59) 
 
15. ELEKTRİK MOTORLARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ UYGUN 

DEĞİLDİR. 
 
Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki 
elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu 
teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacaktır. 
 
İşveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 27/10/2002 
tarihli ve 24919 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun 
olmasını sağlayacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde:8/f-4; Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:23) 
 
16. YANGIN ALARM TAHLİYE DENEMESİ YAPILMAMIŞTIR 
 
İşyerinde yangın tehlikesi halinde görev ve tahliye prosedürleri belirlenerek yapılan 
tatbikatlarla tehlikeden en az etkilenilecek önlemler alınmalıdır.  
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Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak derhal çalışma 
yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar.  
 
İşyerinde belli aralıklarla hazırlanan acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat 
yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır. 
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 8/c-2; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 9/a) 
 
17. PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMASI YAPILMAMIŞTIR 
 
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılmamıştır. Pestisit üretimi yapılan işyerlerinde 
kullanılan solventler ve ortam toz konsantrasyonlarına bağlı olarak patlama riski 
bulunmaktadır. Kullanılan kimyasal maddeler kolay alev alabilir nitelikte ve tutuşma noktası 
düşük maddelerdir. Ayrıca yüksek miktarda kimyasal madde depolaması yapılan tank sahası 
da patlama tehlikesi bakımından önem taşımaktadır. 
İşveren; patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri sınıflandıracak, sınıflandırılmış olan 
bölgelerde gereklerin uygulanmasını sağlayacak, işçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye 
atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine gerekli işaretleri koyacaktır. 
 
(Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 
9) 
 
18. İŞYERİNDE ACİL DURUM GÖZ VE VÜCUT DUŞU BULUNMAMAKTADIR 
 
Kullanılan kimyasalların nitelikleri ve yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına gore, gerekli 
görülen yerlere, yeterli sayıda kimyasal madde sıçraması vb. acil durumlarda kullanılmak 
üzere kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir nitelikte göz ve acil durum vücut duşu 
bulundurulacaktır.  
 
İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal 
alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.  
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:9/b) 
 
19. SOLVENT DEPOLARININ TOPRAKLAMASI YOKTUR 
 
Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik 
elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve 
boşaltılmasında statik elektriğe karşı depolama tankının topraklı metal kısmı ile aracın metal 
kısımları arasında topraklama hattı bağlantısı yapılarak oluşacak statik elektrik toprağa 
aktarılacaktır. Lastik tekerlek üzerinde hareket eden tankerler, yüklü oldukları statik 
elektrikten tamamıyla arınmadıkça dolum yerlerine sokulmayacaktır. Topraklama hattı yılda 
en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilerek, sisteminin uygunluğu 
belgelendirilecektir. 
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(İş Kanunu Madde:77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 337, Parlayıcı Patlayıcı 
Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 
Tüzük Madde: 75) 
 
20. DEPOLAMA UYGUN DEĞİLDİR 
 
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan 
binaların tek katlı olarak inşa edilmiş olması esastır. Bunun sağlanamadığı hallerde, birden 
fazla katlı binaların, en üst katında tabanı betonarme olmak kaydıyla parlayıcı, patlayıcı 
maddelerin yalnız işlenmesine veya her hangi bir üretimde ilkel madde olarak kullanılmasına 
izin verilebilir.  
 
(İş Kanunu Madde: 77; Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması 
Hakkında Yönetmelik Madde: 7; Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:3,4) 

Çalışma Ortamında Depolama 
 

 
21. ELEKTRİK PANOLARININ ALTINDA YALITKAN PASPAS YOKTUR 
 
Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel 
yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya 
bu cins malzeme ile kaplanmış olacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 274) 
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22. KALDIRMA ARAÇLARININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 
 
Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından 
kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik 
durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve 
bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde:7/b; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 378) 
 
23. PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMAMIŞTIR 
 
İşveren, "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır. 
Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle; 

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, 
b) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelikte 

belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, 
c) İşyerinde sınıflandırılmış yerler, 
d) Asgari gereklerin uygulanacağı yerler, 
e) Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol 

ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, 
f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne uygun olduğu, 
hususları yazılı olarak yer alacaktır. 
 
Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş 
ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında 
yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. 
 
(Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 
10) 
 
24. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAMIŞTIR 
 
İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde; 
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinde ve 9 uncu 
maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı 
gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde 77) 
 
25. UYGUN KİŞİSEL KORUYUCULAR KULLANILMAMAKTADIR 
 
İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 
bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri 
sağlamak zorundadır.  
 
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara 
uyulacaktır: 
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a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. 

Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 
1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.  
2) İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır. 

 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 6/a; Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde 6/a-1) 

Toz İlaç Tartımı ve Ambalajlama 
 
26. YIKANMA YERİ YOKTUR / UYGUN DEĞİLDİR 
 
İşveren, işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya 
kirli, tozlu ve yorucu işlerden sonra veya gerektiğinde işçilerin yıkanmalarını, temizlemelerini 
sağlamak için, duş tesisleri yapmak, kurmak ve işçilerin yararlanmalarına hazır 
bulundurmakla yükümlüdür. Duş kabinlerinin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenecek 
malzemeden yapılacak, yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az 
olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için, gerekli tedbirler alınacak, sağlık 
şartlarına önem verilecektir. 
 
Duş kabinlerinde yeterli havalandırma tertibatı yapılacak, koku ve pislik önlenecektir. 
 
Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25 C den aşağı olmayacak ve 
yeterli şekilde aydınlatılacaktır. 
 
Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde, kadın ve erkek duş kabinleri, birbirinden 
ayrı bulunacak ve işçilerin, dışarıdan görülmesi önlenecektir. 
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(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 40, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık 
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek 2 Madde: 13.2) 
 
27. SOLVENT TANKI TAŞMA HAVUZU YOKTUR 
 
Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak 
ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır. 
 
Solventlerin depolandığı tankların etrafının dağılacak, yayılacak, taşacak, sızacak sıvıların 
toplanması için, tankların en büyüğünün hacminin %10 fazlasını alabilecek kadar hacimli 
sızdırmaz duvarla geniş toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir. 
 
(İş Kanunu Madde:77; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği EK 1 Madde: 2.5.) 
 
28. GIDA İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN PORTÖR MUAYENELERİ 

YAPILMAMIŞTIR 
 
Gıda işlerinde çalışan işçilerin bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
periyodik olarak 3 ayda bir kez portör kontrolünden geçirileceklerdir. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 57; Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu Madde: 126) 
 
29. PARATONER YOKTUR 
 
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar, 
yağ, boya, veya diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar, yüksek bacalar, yüksek binalar ile 
üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar 
yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Tamamen çelik 
konstrüksiyon binalarla, saç ve borulardan inşa edilmiş tank ve benzeri çelik depoların yeterli 
bir topraklamaya tabi tutulması halinde ayrıca paratoner tesisatına ihtiyaç yoktur. Ancak bu 
hususun yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi 
zorunludur. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, 
ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde 
gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
EK 2 Madde:1.3.) 
 
30. İŞ ELBİSELERİ UYGUN DEĞİLDİR 
 
Pestisit imalatında kullanılan kimyasalların toksik etkileri göz önünde bulundurularak her 
işveren, 11.2.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik EK-III’te belirtilen işlerde ve 
benzeri işlerde, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak 
sınırlandırılamadığı durumlarda, aynı yönetmelikte Ek-II’de belirtilen kişisel koruyucu 
donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları Ek-I’de örneği verilen 
tabloya göre değerlendirecek ve işçilere verecektir. 
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İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü 
önlemi alacaktır. 
 
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun 
olarak kullanmakla yükümlüdür. 
 
(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 8) 

 
Kişisel Koruyucu Donanımlar ile Çalışma 

 
 
31. SEYYAR KABLOLAR DIŞ ETKİLERE KARŞI KORUNMASIZDIR 
 
Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeteri sayıda ve uygun şekilde 
topraklanmış elektrik prizleri konacaktır. Taşınabilir elektrik kabloları, dayanıklı kauçukla 
kaplanmış olacak ve gerektiğinde eğilip bükülebilecek bir metalle dayanıklılığı arttırılacak ve 
bunların kaplamaları bozulmayacak, bağlantıları iyi durumda tutulacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 292) 
 
32. YANGIN EKİBİ KURULMAMIŞTIR 
 
Toz ve sıvı ilaç üretimi yapılan işyerinde ortama toz ve solvent buharları yayılmaktadır. Bu 
nedenle işyerinde toz veya solvent buharlarının patlaması tehlikesi, dolayısıyla yangın riski 
bulunmaktadır.  
 
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 8. madde (a) bendinde belirtilen ilkyardım, 
yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri 
dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir. 
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Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli 
görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime tabi 
tutulacaktır. Söz konusu eğitimlerin verildiğine dair kayıt tutularak, yetkililere istenildiğinde 
gösterilmek üzere işyerinde bulundurulacaktır.  
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 8/b) 
 
33. YANGIN ALARM SİSTEMİ YOKTUR 
 
İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme 
ekipmanları ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemi bulunacaktır. 
 
Otomatik alarm tertibatının düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yere ve özellikle imdat 
çıkış yolları üzerine konulacaktır. 
 
Yangın alarm sesleri, işyerinde bulunabilecek diğer bütün sesli cihaz veya tertibattan ayrı bir 
perdede ve işyerinin her tarafından kolayca duyulabilecek güçte olacaktır. 
 
Yangın ve alarm tesisleri işyerinin aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan 
beslenecektir. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin EK 2 Madde: 5.1.; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
Madde:130; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 62) 
 
34. KOLİNESTERAZ AKTİVİTE TESTLERİ YAPILMAMIŞTIR 
 
İşyerinde organik fosforlu insektisit üretimi yapılmaktadır. Bu tip organik fosforlu bileşiklere 
maruziyet halinde işçilerde kolinesteraz aktivitesinde düşüş görülür, dolayısıyla organik 
fosforlu insektisit üretimi yapılan işyerlerinde çalışanların kolinesteraz aktivitelerinin 
saptanması ve sürekli takibi gerekmektedir.  
 
Herhangi bir şekilde organik fosforlu ve karbamatlı insektisitlere maruz kalanlarda, rutin 
olarak biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılacak,işçi işe girerken ve işin 
devamı süresince en az 6 ayda bir defa hassas tıbbi kontrole tabi tutulacaktır. Kolinesteraz 
seviyesi % 25 oranında düşünce işçi, organik fosfor bileşikleri ile temas ettirilmeyecek, işi 
değiştirilecektir. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde:12; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 65) 
 
35. PARATONERİN KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 
 
Paratoner ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir 
elemana kontrol ettirilecek, tesisatın uygunluğunu belirten belge düzenlenecektir. Düzenlenen 
belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. 
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(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7; 
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde 
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 57) 
 
36. İŞÇİLERİN KLİNİK VE LABORATUAR MUAYENELERİ YAPILMAMIŞTIR 
 
İşyerinde çalışanların meslek hastalıklarını yakalanmalarını önlemek üzere, işyerinde 
kullanılan kimyasal maddenin özelliğine uygun, belirli sürelerde sağlık muayeneleri ve 
laboratuar araştırmaları yapılacaktır.  
 
(İş Kanunu Madde: 77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde:12; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:59/8)  
 
37. KOMPRESÖRÜN YERİ UYGUN DEĞİLDİR 
 
Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar 
kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde 
bulunacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 249) 
 
38. İŞYERİNDE AÇIK ALEVLE ISITMA YAPILMAKTADIR 
 
Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse 
patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek için parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin 
bulunduğu yerlerde bu maddelerin veya bunların buhar ve tozlarını tutuşturabilecek sıcaklık 
derecesine yükselen veya kıvılcım veya çıplak alev çıkaran ısıtma sistemi kullanılmayacaktır.  
 
(İş Kanunu Madde: 77; Patlayıcı Ortamların Tehlikellerinden Çalışanların Korunması 
Hakkında Yönetmelik Madde: 5/b; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 20) 
 
39. BUHAR KAZANININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 
 
Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan 
önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir 
periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve 
deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından 
yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir. 
 
Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile 
yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya 
kadar kullanılmayacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde:7/b; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:207,209) 
 
40. HAVALANDIRMA TESİSATININ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 
 
İşyeri ile ekipman, araç-gereçler, özellikle havalandırma sistemleri uygun hijyen şartları 
sağlanacak şekilde düzenli olarak temizlenecektir. 
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Tehlikeleri önleyecek veya yok edecek güvenlik ekipmanı ile araç-gereçlerinin ve özellikle 
bunlardan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmeliğin Ek-I ve Ek-II’sinde belirtilenlerin düzenli bakım ve kontrolü yapılacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Madde: 8/c) 
 
41. İŞYERİ ZEMİNİ UYGUN DEĞİLDİR 
 
Pesitisit üretimi yapılan işyerlerinde dökülmelere karşı kolay temizlenebilir, düzgün fakat 
kaygan olmayan zemin olmalıdır. Böylelikle özellikle toz ilaç üretim bölümünde toksik 
maddelerin dökülmesi sonrası ortamdan uzaklaştırılması sağlanmalı ve işçilerin yürümesiyle 
çöken tozların yeniden havalanması önlenmelidir. İşyeri genelinde zemin yapılan işin 
tehlikelerine karşı korunma sağlayacak nitelikte değildir. 
 
(İş Kanunu Madde:77) 
 
42. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ SAYISI YETERSİZDİR 
 
İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme 
ekipmanları ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemi bulunacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik EK 
2 Madde: 5.1.) 
 
43. SOLVENT TANKININ YERİ UYGUN DEĞİLDİR 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, 
taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:7/b-9) 
 
44. GÜRÜLTÜYE MARUZ KALAN İŞÇİLERİN İŞİTME TESTLERİ 

(ODYOGRAMLARI) YAPILMAMIŞTIR  
 
Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle 
duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde 
arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular işe alınmayacaklardır. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz 
olanlar bu işlere alınabileceklerdir. Gürültülü işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak genel 
sağlık muayeneleri yapılacak; duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk görülenler 
ve kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar, çalıştıkları işlerden 
ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 78) 
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45. TETANOS AŞISI YAPILMAMIŞTIR 
 
Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılacak, parçalanmış ezik 
ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda, serum antitetanik tatbik olunacak, işçi daha önce 
aşılanmış ise, rapel olarak, anatoksin yapılacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 86) 
 
46. YANGINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZDİR  
 
Yangın tehlikesine karşı etkili ve yeterli söndürme malzemesi ile bu malzemenin 
kullanılmasını öğrenmiş personel çalışma süresince işyerlerinde hazır bulundurulacaktır.  
İşyerlerinde yangın başlangıçlarında kullanılmak üzere, otomatik püskürtücüler bulunan 
yerler de dahil, seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır. Bu cihazlar, işyerinde 
çıkabilecek yangınların çeşidine ve yapılan işin özelliği ile işyerlerindeki maddelerin cinsine 
etkili nitelikte olacaktır.  
Yangın söndürme cihazları, görünür ve erişilir yerlere konulacak ve önlerinde engel 
bulundurulmayacaktır. Yangın söndürme cihazları işyerinin her bölümünde o bölümde 
çıkacak bir yangını hemen kontrol altına almaya yetecek sayıda bulunacaktır.  
 
(İş Kanunu Madde:77; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine 
İlişkin Yönetmelik EK 2 Madde: 5; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:116,123) 
 
47. KİMYASAL MADDELERİN ETİKETLEMESİ YAPILMAMIŞTIR 
 
Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisat ilgili 
mevzuata uygun olarak ve içindeki maddeyi ve tehlikelerini açıkça belirtecek şekilde 
etiketlenecek veya işaretlenecektir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:10/b) 
 
48. İSTİF YÜKSEKLİĞİ UYGUN DEĞİLDİR 
 
Her işyerinde, makine, tezgah, malzeme ve benzeri tesisler, çalışan işçilerin işlerini rahatça 
yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde 
yerleştirilecek ve bunlar, gereği gibi korunacaktır. İşyeri olarak kullanılan binaların döşeme 
yüzeyine, orada çalışan işçiler için tehlikeli olacak şekilde, makine, tesis, ham, yarı işlenmiş 
veya tam işlenmiş malzeme bırakılmayacaktır. 
 
İşyerlerinde malzemeler,aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını 
güçleştirmeyecek,geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının 
kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına 
dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 9, 489) 
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49. ACİL ÇIKIŞ KAPILARI YOKTUR / İÇERİ DOĞRU AÇILMAKTADIR 
 
Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı 
önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. 
 
Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk 
etmeleri mümkün olacaktır. 

 
Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin 
büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. 

 
Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar 
kullanılmayacaktır. Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca 
açabilecekleri şekilde olacaktır. 

 
Acil çıkış yolları ve kapıları 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler 
uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 

 
Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara 
açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır. 

 
Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik EK 
2 Madde:4) 
 
50. KAPALI ORTAMDA MAZOTLU FORKLİFT KULLANILAMAKTADIR 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda işyerinde yangın veya patlamaya sebep 
olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenecektir. 
 
Çalışma yerlerinde, işçiler için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması 
şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:8 / f-2; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK 2 
Madde:2.5.) 
 
51. İŞ ELBİSELERİ İLE YEMEK YENMEKTEDİR 
 
İşveren, işçilerin çalıştıkları iş elbiseleri ile yemek yemelerinden kaynaklanabilecek 
kontaminasyon riskini değerlendirecek ve bu riski bertaraf edecek uygun önlemi alacaktır.  
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 5, 6, 9; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 6) 
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52. ELBİSE DOLAPLARI YOKTUR / UYGUN DEĞİLDİR 
 
İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden 
soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma 
yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacaktır. 

 
Soyunma odalarında her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli 
dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan 
yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları 
yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
EK 2 Madde: 13.1.) 
 
53. REAKTÖRLERİN VE BORU DONANIMI TOPRAKLAMASI 

YAPILMAMIŞTIR 
 
Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan 
maddelerin patlama riskini önleyecek özellikte olacaktır. 
 
Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik 
elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. 
 
Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında 
topraklama hattı bağlantısı yapılarak statik elektriğe karşı tedbirler alınacaktır. Lastik tekerlek 
üzerinde hareket eden tankerler, yüklü oldukları statik elektrikten tamamıyla arınmadıkça 
dolum yerlerine sokulmayacaktır. 
 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK 2 Madde:2.18. 
İş Kanunu Madde:77; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 75) 
 
54. YEMEKHANE UYGUN DEĞİLDİR 
 
İşverence rahat yemek yenilecek nitelik ve genişlikte bir yemek yeme yeri sağlanacaktır. 
Burada işçilerin kullanımına hazır yeter sayıda yemek masası, tabure vb. bulunacak, zemini 
ise kolay yıkanabilir ve temizlenebilir özellikte olacaktır.  
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 36) 
 
55. İŞYERİ TEMİZ DEĞİLDİR 
 
İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır. 
 
İşyerinde çalışma sırasında ortama yayılan toz, ister aspirasyon yoluyla, ister diğer yollarla 
yapılsın, toz kaldırılmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 7/b-7) 
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56. İŞ ELBİSESİ YOKTUR 
 
İşyerinde çalışan işçilere, yaptıkları işlere uygun özellikte kolay temizlenebilir ve yıkanabilir 
iş elbiseleri verilecektir.  
 
(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 8) 
 
57. KAZA VE ACİL DURUM DÜZENLEMESİ YAPILMAMIŞTIR 
 
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile 
işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda 
yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği 
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili 
uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 9/a) 
 

Acil Durum Toplanma Alanı 

 
 
58. TOZ İLAÇ ÜNİTESİ UYGUN DEĞİLDİR 
 
Hammadde şarjı ve dolum sırasında oratama toz yayılmasını engelleyecek gerekli teknik 
önlemler alınmalı, lokal havalandırma yeterli hale getirilmelidir. Toz çıkaran işlemler açık 
sistemlerle yapılmamalı, makine ve tesisatta sızıntı engellenmelidir.  
 
Şarj sırasında reaktör içerisinde negatif basınç sağlanarak tozun yayılması önlenmeli, dolum 
sırasında kullanılan nozullarda lokal aspirasyon bulunmalıdır.  
 
Bu önlemler dışında, statik elektriğe ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalı, işe uygun 
kişisel koruyucular sağlanmalıdır. 
 

 63



İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 
bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri 
sağlamak zorundadır. 
 
İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut 
durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. 
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 6/a) 
 
 
59. İŞ ELBİSELERİNİN TEMİZLİĞİ İŞYERİNDE YAPILMAMAKTADIR 
 
Zirai ilaç üretimi yapılan işyerlerinde çalışan işçilerin kullandıkları iş elbiseleri belirli 
aralıklarla, tercihen her gün işyerinde yıkanmalı, işçinin iş elbisesi ile işyerinden ayrılması 
önlenmelidir.  
 
(İş Kanunu Madde: 77) 
 
60. ABSORBAN MADDE BULUNMAMAKTADIR 
 
İşyerinde kimyasal madde dökülmelerinde kullanılmak üzere, uygun özellikte yeterli 
abzorban madde bulundurulacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77)  
 
61. KAYIŞ KASNAK KORUYUCUSU YOKTUR 
 
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; 
iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli 
parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile 
donatılacaktır. 

 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-1 Madde:2.8.)  
 
62. YÜK ASANSÖRÜ KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR 
 
İşyerlerinde kullanılan yük asansörleri yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde 
imal ve inşa edilecek, ve yük asansörü vb. her türlü kaldırma araçları; yetkili teknik elemanlar 
tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek 
denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde gösterilmek üzere devamlı 
işyerinde hazır bulundurulacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği Madde:7/b; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 25-378) 
 
63. ELEKTRİK TABLO VE PANOLARIN TECRİTİ YAPILMAMIŞTIR 
 
Atelye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol 
tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulacak veya bunların tabanı, 
elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır. 
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Bakım ve onarım nedeniyle gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde, 
bu kısımlar paravana veya koruyucularla korunacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği EK-1 Madde:2.19.; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 277) 
 
64. KAZANCI BELGESİ YOKTUR 
 
İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden özel risk taşıyan iş ekipmanları, sadece o ekipmanı 
kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır. 
 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:8/a) 
 
65. ACİL ÇIKIŞ KAPILARI İŞARETLENMEMİŞTİR 
 
Acil çıkış yolları ve kapıları 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler 
uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik EK 
2 Madde: 4.5.)  
 
66. MAKİNA KORUYUCUSU YOKTUR 
 
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; 
iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli 
parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile 
donatılacaktır. 

 
Koruyucular ve koruma donanımı: 
- Sağlam yapıda olacak, 
- İlave tehlike yaratmayacak, 
- Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak, 
- Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak, 
- Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak, 
- Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, 
sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır. 
 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde: 2.8) 
 
67. ELLE TAŞIMA YAPILMAKTADIR 
 
Toz dolum ünitesinde dolumu yapılacak kimyasal maddeler işçiler tarafından üst kata elle 
taşınmaktadır.  
 
İşveren, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu 
yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 
 
(Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde:4/a)  
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68. VİNÇ YOLU ÜZERİNDE REAKTÖR BORUSU BULUNMAKTADIR 
 
Sıvı ilaç ünitesinde karıştırıcıya hammadde şarjında kullanılan vinçin yolu üzerinde 
karıştırıcının boruları bulunmaktadır. Sıvı ilaç buharları, parlama noktalarının düşük 
olmasından dolayı patlama tehlikesi taşımaktadır, borularda meydana gelebilecek bir hasar, 
patlama riskini tetikleyeceğinden uygun iş organizasyonu sağlanmalıdır. 
 
İşveren, patlayıcı ortam oluşmasını önlemek için yapılan işlemlerin doğasına uygun olan 
teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır: 
 
(Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 
5) 
 
69. İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 

HAZIRLANMAMIŞTIR 
 
Sağlık birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde 
incelenmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir nüshasını Genel Müdürlüğe 
gönderir. 
 
(İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 
HakkındaYönetmelik Madde: 9) 
 
70. ACİL DURUM SEBEBİYLE ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE, TANK SOĞUTMA 

SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALMAKTADIR 
 
İşyerinde acil durum butonuna basılarak elektrik kesildiğinde tank soğutma sistemleri de 
devre dışı kalmaktadır.  
 
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, herhangi bir güç kesilmesinin ilave 
risklere neden olabileceği durumlarda, ekipman ve güvenlik sistemleri, tesisin diğer 
kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olacak 
şekilde yapılmalıdır. 
 
(Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 
11/a) 
 
71. ATIK PRES BÖLÜMÜNDE GÜVENLİK YETERSİZDİR 
 
Tüm atıklar kontamine, kontamine olmayan, tehlikeli, çok tehlikeli vb. şekilde 
sınıflandırılacak ve her atık çeşidi için yaratacağı riskler değerlendirilerek uygun bertaraf 
yöntemi seçilecektir. 
 
Farklı türdeki atıkların bir arada depolanmaması esastır. Aynı yerde depolama zorunluluğu 
bulunan hallerde gerekli önlemler alınarak depolama yapılacaktır. 
 
Depolama yapılan yerler bakımlı ve düzenli tutulacak ve buraların uygun havalandırılması 
yapılacaktır. 
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Variller preslenmeden önce yıkanarak dekontamine edilecektir ve preslenen varillerin 
kamyonlara taşınması işi elle değil forklift veya benzeri araçlarla yapılacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 5) 
 
72. ZİMMET BELGESİ YOKTUR 
 
Kişisel koruyucu malzemeler, zimmet belgesi düzenlenerek işçilere verilecek ve kişisel 
koruyucuların işçilerce kullanılması sağlanacaktır.  
 
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü 
önlemi alacaktır. 
 
(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 8) 
 
73. VİNÇİN EMNİYET MANDALI YOKTUR 
 
Yük taşıma ve kaldırmada kullanılan ekipmanın kancası, kaldırılan yükün kancadan kurtulup 
düşmesini engelleyecek uygun ve çalışır durumda olmalıdır.  
 
İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın 
işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 
 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:5) 
 
74. SIVI DOLUM MAKİNESİ ALTINDA TOPLAMA TABLASI YOKTUR 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen özel önlemler 
alınacaktır: 

a) İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden 
kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi 
alacaktır. 

b) Yukarıdaki (a) bendinin uygulanmasında; 
1) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde 

çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri 
seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:8/a , 8/b-1) 
 
75. SOLVENT TANKLARINDA YAKLAŞMA BARİYERİ YOKTUR 
 
Tank sahasında dolum yapacak araçlar için yaklaşma bariyeri yoktur. Parlayıcı, patlayıcı, 
tehlikeli ve zararlı maddelerin depolandığı tanklara dolum yapan araçların tanklara çarpmasını 
önlemek amacıyla yaklaşma bariyeri yapılmalıdır.  
 
(İş Kanunu Madde: 77) 

 
76. İŞYERİ ÜRETİM BÖLÜMLERİ BİRBİRİNDEN AYRILMAMIŞTIR 
 
Sıvı üretim, toz üretim ve depolama bölümleri birbirinden ayrı değildir. Maruziyet ve patlama 
yönünden farklı derecede tehlike taşıyan sıvı ve toz üniteleri birbirinden ayrılmalı ve bu husus 
patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılmasında da dikkate alınmalıdır.  

 67



 
Bölümlerin birbirinden ayrılması ile ayrıca, kişisel koruyucuların etkin biçimde 
kullanılabilmesi için bölümlere özel tehlikelerin göz önüne alınması sağlanacak ve herhangi 
bir bölümde meydana gelebilecek bir yangın ya da patlama hadisesinin diğer bölümlerde 
tetikleyici olması bu şekilde önlenecektir.  
 
(İş Kanunu Madde: 77) 
 
77. DOLUM MAKİNELERİNDE OTOMATİK DURDURMA SİSTEMİ YOKTUR 
 
Dolum makinelerinde kapağın açılması halinde sistemi durduracak ve işçinin makine 
çalışırken dönen kısımları ile temasını önleyecek otomatik durdurma sistemi bulunmalıdır.  
 
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK 1 Madde: 2.4.) 
 

Toz İlaç Reaktörü Dolum Noktası 
 
 

78. TRAFODA YALITKAN PASPAS YOKTUR 
 
Trafo dairesinin tabanı elektrik akımı geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins 
malzeme ile kaplanmış olacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 274, 277, 305) 
 
79. SOLVENT TANK MESAFELERİ UYGUN DEĞİLDİR 
 
İçerisinde parlayıcı sıvılar bulunan yer üstü kaplarının birbirlerinden uzaklığı aşağıdaki 
tabloya uygun olacaktır. 
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Kabın Hacmi (m3) Kapların Birbirinden Uzaklığı (m) 
0-0.5 0 
0.5-3 1 
3-10 1 
10-120 1.5 
120-250 1.5 
250-600 Kap çapı X 0.25 
600-1200 Kap çapı X 0.25 
1200-5000 Kap çapı X 0.25 
5000-10000 Kap çapı X 0.25 

 
(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde 
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 22 Ek-5 no’lu tablo) 
 
80. İŞYERİNDE ISITMA SİSTEMİ YOKTUR 
 
Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. 
 
Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun olmakla 
beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla, yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye 
çıkmaması için işyerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışın da işçilerin muhtaç 
bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için uygun vasıtalarla ısıtılacaktır.  
 
(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek 
1 Madde:7.1) 
 
81. ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLANMAMIŞTIR 
 
Acil durumlar için eylem planları hazırlanmamıştır. İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal 
maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen 
bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve 
uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır. 
 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde:9/a) 
 
82. İŞYERİNİN SINIRLARI AYRILMAMIŞTIR 
 
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin 
etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilerek komşu işyerlerinden ayrılmış ve giriş çıkışlar 
kontrol altına alınmış olacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde:77; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 52) 
 
83. YANGIN EKİBİNİN EĞİTİMİ YOKTUR 
 
Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.  
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Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel 
eğitim verilir. 
 
(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Madde:7) 
84. SAĞLIK MEMURU BULUNMAMAKTADIR 
 
Sağlık biriminde; işyeri hekimi ile birlikte en az bir işyeri hemşiresi veya sağlık memuru 
görevlendirilmesi zorunludur. 
 
(İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik Madde:7) 
 
85. GÜRÜLTÜLÜ ORTAMIN TECRİTİ YAPILMAMIŞTIR 
 
Yüksek gürültü çıkaran üniteler, ses geçirmeyen malzemeden yapılmış ya da bu özellikte 
kaplanmış duvarlarla ses izolasyonu sağlayacak şekilde diğer bölümlerden tecrit edilecek ve 
bu şekilde işçilerin gürültüden toplu olarak korunmaları sağlanacaktır.  
 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 78) 
 
86. GAZ DEDEKTÖRÜ YOKTUR 
 
Gaz kaçağı olması halinde, alarmın uyarı sesi işyerinde mevcut tüm seslerden farklı perdede 
ve açıkça duyulacak güçte olacaktır.  
 
(İş Kanunu Madde: 77; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 5) 
 
87. SOLVENT DOLUMUNDA GÜVENLİK YETERSİZDİR 
 
Ksilen tanklarından tankerlere dolum yapılması sırasında sızıntılar olmaktadır. 
 
Parlayıcı sıvı maddeler emme veya basınç suretiyle özel borular içerisinden sevk edilecek ve 
bu sıvıların sevkinde veya depolanmasında herhangi bir kaçağa meydan vermeyecek tedbirler 
alınacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 18) 
 

 70 



Sıvı İlaç Ünitesi 
 
88. SEYYAR LAMBA 220 V. İLE ÇALIŞMAKTADIR 
 
Seyyar lambaların bir transfarmatör yardımı ile elde edilen en küçük gerilim ile (24-42 Volt) 
kullanılması sağlanacaktır. 
 
(İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 354, Elektrik İç Tesisler 
Yönetmeliği Madde: 53/a-16) 
 
89. LAMBA ETANŞ DEĞİLDİR 
 
Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki 
elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu 
teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacaktır. Suni aydınlatma tesisleri ancak etanş armatörlerle 
yapılacak, aksi halde ortam dışına yerleştirilmiş lambalardan yararlanılacaktır. 
 
(İş Kanunuu Madde: 77; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 23, 41) 
 
90. YÜKSEK PLATFORMDA KORKULUK BULUNMAMAKTADIR 
 
Asma kat platform kenarları en az 90 cm. yükseklikte etekli korkulukla çevrilecektir. 
 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 11,14) 
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Toz İlaç Ünitesi ve Dolum Yapılan Yüksek Platformlar 
 
 
* İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin yürürlüğü, Danıştay 10. Dairesinin 24.05.2004 
tarih ve 2004/1942 esas sayılı kararı ile durdurulmuştur.  
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11. BÖLÜM 
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  
 
Başkanlığımızca hazırlanan “Zirai Mücadele İlaçları Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Proje Denetimi” 08 Aralık 2003, 30 Haziran 2004 tarihleri arasında Adana, 
Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya ve Manisa illerinde kurulu 
bulunan 41 işyerinde 2 baş iş müfettişi ve 2 iş müfettişi yardımcısından oluşan bir heyet 
tarafından yürütülmüştür.  
 
Projede, zirai mücadele ilaçları üretimi yapılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini 
belirleyerek önleme politikaları geliştirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlamak, gelecekte 
yapılacak teftişler için veri tabanı oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara 
rehberlik etmek amaçlanmıştır.  
 
Proje kapsamında denetimi yapılan işyerlerinden; 9’unda aktif madde ve formülasyon, 
2’sinde teknik madde ve formülasyon, 2’sinde teknik madde, 9 ‘unda formülasyon ve 
19’unda bitki gelişim düzenleyici (BGD) üretimi yapılmaktadır.  

 
Ülke genelinde bitki gelişim düzenleyicisi üretimi, çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen, 
teknolojik yatırıma ihtiyaç duyulmayan ve küçük sermayeler ile kurulabilecek özellikte 
işyerlerinde de yapılabilmektedir. Kullanılan kimyasalların, iş ekipmanlarının ve üretim 
teknolojisinin tehlike derecelerinin yüksek olmaması nedeniyle bu tür işyerlerinin iş sağlığı 
ve güvenliği yönünden ciddi riskler taşımadığı izlenimi oluşmaktadır.  
 
Ancak, söz konusu işyerlerinin büyük bir kısmında işçi ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları, eğitim ve bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve 
kullanılan iş ekipmanlarının modellerinin eski ve güvenlik açısından yetersiz olduğu göz ardı 
edilmemelidir.  

Toz İlaç Dolumu 
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Birkaç yıl önce kadar ülkemizde tarım ilaçları imalatında kullanılan yaklaşık 50 çeşit çeşitli 
aktif imalatı yapılırken, bugün daha ucuza mal edilmesi sebebi ile bu maddeler çoğunlukla 
yurtdışından ithal edilmektedir.  
 
Teknik maddeler içerisinde üretimi en ucuz ve kolay olanı bakır ve demir bileşikleridir. Bu 
maddeler, hurda bakır veya demirin asitler ile reaksiyonu sonucu elde edilmektedir. Bu 
şekilde üretilen teknik maddelerin içermesi muhtemel ağır metaller (kadmiyum, arsenik, 
kurşun vb.) ile safsızlıkların yaratacağı olumsuz sonuçların önlenmesi açısından laboratuar 
analizlerinin ve kontrollerinin sağlanması uygun olacaktır.  
 
Ayrıca bu maddelerin üretiminde açık kap ve tankların kullanılması durumunda, ortaya çıkan 
parlayıcı, patlayıcı ve zehirli gazlar ciddi tehlikeler ortaya çıkarmaktadır. Bu tehlikeler uygun 
proses ve ekipman kullanılarak önlenmelidir. 
 
Teknik madde sınıfında üretilen bir diğer madde olan kükürt hem toprak düzenleyici hem de 
ilaç olarak kullanılmaktadır.  
Kükürdün saf olarak üretilmesi sırasında öğütme işleminde sık sık toz patlamaları ve 
yangınlar meydana gelmesi söz konusudur. Bu toz patlamalarını önlemek amacı ile ya 
ortama inert bir gaz (N “Azot” veya CO2 “Karbondioksit”) vermek ya da kükürde bazı katkı 
maddeleri (en az %3 oranında Talk veya kaolen) ilave edilmesi gerekmektedir.  
 
Ülkemizde tarım ilaçlarının uygulama hataları, yanlış kullanımlar ve kasıtlı olarak (ürünün 
daha diri ve parlak görünmesi için) amaç dışı kullanımı, önemli sorunlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
 
Bu sorunları önlemek için ilaç uygulamalarının eğitimli kişilerce yapılması, tarımın yoğun 
olarak yapıldığı bölgelerde zirai mücadele ilaçlarının uygulanmasında danışmanlık hizmetleri 
ve etkili denetim çözüm önerileri olarak düşünülmektedir. 
  
Zirai ilaç üretimi yapılan işyerlerinde kullanılan hammadde ve üretilen mamullerin ortak 
özelliği toksik olmaları ve belirli bir süre özelliklerini kaybetmeden kalabilmeleridir. Bu ortak 
özellik, gerek üretimin yapıldığı işyerlerinde gerek kullanımda gerekse de çevresel anlamda 
değişik ve önemli sorunlara neden olmaktadır. 
 
Çevresel risklerin önlenmesi için pestisit üretimi ve kullanımının kontrol ve kayıt altına 
alınması, daha az zararlı, doğada daha çabuk ve kolay ayrışıma uğrayan aktif maddelerin 
tercih edilmesi ya da uygulanan alan dışındaki toprak, su ve havaya verdiği zararı azaltacak 
bazı özel maddelerin veya arıtım teknolojilerinin kullanılması gerekmektedir.  
 
Diğer taraftan, pestisit üretimi ve kullanımında atık bertarafı, solvent depolama ve yer seçimi 
dikkat edilmesi gereken önemli hususlardır.  
 
Pestisit üretiminde kullanılan hammaddeler ile mamul maddelerin konulduğu bidon, varil vb. 
kaplar kullanım sonrası imha edilmemekte, hurdacılar tarafından toplanmakta ve yeniden 
kullanılmak üzere satılmaktadır. Söz konusu kontamine bidon, varil vb. kapların uygun 
olmayan koşullarda temizlenmesi ve herhangi bir işyerine satılması ciddi olarak ele alınması 
gereken bir sorundur. Kontamine kaplar sözde temizlenmiş olarak gıda maddesi taşımasında 
dahi kullanılmaktadır. Bu durum varil, bidon vb. depolama ve taşımada kullanılan kapların 
etiketlenmesi hayati önem taşımaktadır.  
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Ayrıca yerel idarelerce alınacak tedbirlerle hurdacılar tarafından tehlikeli ve zararlı madde 
taşımada kullanılan varil, bidon vb. ambalaj malzemelerinin yeniden kullanılmak üzere 
toplanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.  
 
Yapılan denetimler sırasında tarım ilacı üreten işyerlerinin çok büyük bölümünün yetkili tek 
bir kuruluş ile atık anlaşmalarının olduğu, atık ambalaj, varil vb. kimyasal madde ile 
kontamine olmuş malzemelerin bertaraf edilmek üzere bu firmaya gönderildiği beyan 
edilmiştir.  
 
Proje kapsamında denetimi yapılan işyerlerinin dışında, kimya sektöründe faaliyet gösteren 
yurt çapındaki diğer firmaların da katı atıklarının anılan kuruluşa gönderildiği düşünülecek 
olursa, söz konusu firmanın kapasitesinin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.  
 
Söz konusu atıkların bertaraf işlemlerinde yüksek sıcaklıkta yakma (incineration), gömme 
(landfilling) vb. yüksek maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren uygun yöntemlerin uygulanıp 
uygulanmadığının ve anılan kuruluşun imha kapasitesinin yeterliliğinin ilgili kurum ve 
kuruluşlarca incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir. 
  
Ayrıca pestisit üretimi yapılan işyerlerindeki kontamine atık sular, insan ve çevre sağlığı 
yönünden ortaya çıkaracağı riskler göz önüne alınarak, işyerindeki özel drenaj kanalları ile 
işletilir durumdaki arıtma sistemine gönderilmelidir. Drenaj kanalları ve atık su arıtım tesisleri 
kullanılan kimyasalların özellikleri dikkate alınarak yeterli ve uygun nitelikte olmalıdır.  
 
Muhtemel bir yangında kullanılan söndürme suyunun kontamine olacağı düşünülerek, bu 
hususta gerekli tedbirler alınmalıdır.  
 
Pestisit üretimi yapılan işyerlerinde kullanılan solventler parlayıcı ve patlayıcı nitelikte 
olduğundan depolama şartları iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönünden büyük önem 
taşımaktadır. Solvent tanklarında meydana gelebilecek bir patlama veya yangın, tank 
sahasındaki diğer tankları etkileyip büyük kazalara ve ciddi çevresel sorunlara neden olabilir. 
Bu durum göz önünde bulundurularak, kullanılan solventlerin depolama ve aktarım 
sistemlerinde sağlık, güvenlik ve çevre yönünden alınacak idari ve teknik önlemlere titizlikle 
uyulmalıdır. 
 
Pestisit üretimi yapılacak işyerlerinin yer seçiminde, üretimin ve kullanılan kimyasal 
maddelerin özelliklerinden dolayı, toprak, hava, yeraltı ve yerüstü suları ile ilgili çevresel 
risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yer seçiminde, deprem ve sel tehlikesi de 
dikkate alınmalıdır.  
 
Pestisit üretimi yapılan işyerlerinin özel organize sanayi bölgelerinde kurulması teşvik 
edilmelidir. Bu şekilde kurulacak sanayi bölgelerinde yeterli ve uygun nitelikte yapılmış ortak 
arıtım tesislerinden yararlanmak mümkün olacaktır. Ancak bu tür organize sanayi bölgelerinin 
projelendirilmesi aşamasında komşu işyerlerinin ve tank sahalarının birbirlerine olan 
mesafeleri, yapılan işlerin birbirlerine olan etkileri dikkate alınmalıdır.  
 
Meslek örgütlerince zirai ilaç üretimi yapılan kuruluşlara, özellikle risk değerlendirmesi, 
malzeme güvenlik bilgi formları , eğitim olmak üzere iş sağlığı ve güvenlği konularında 
teknik destek sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Zirai mücadele ilaçları üretimi yapılan 41 işyerinin denetim raporlarının değerlendirimesi 
sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 
  İşyerlerinde 182 kadın ve 893 erkek olmak üzere toplam 1075 işçi çalışmaktadır. 

 
  4 işyerinin kurma izni ve işletme belgesi, 1 işyerinin sadece kurma izni, 13 işyerinin 

sadece işletme belgesi vardır, 23 işyerinin kurma izni ve işletme belgesi yoktur.  
 

  İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması gereken 6 işyerinde anılan kurul 
oluşturulmuştur. 

 
  İşyeri hekimi görevlendirilmesi gereken 6 işyerinde işyeri hekimi görevlendirilmiştir. 

 
  Son bir yıl içerisinde biri ölümle diğerleri yaralanmayla sonuçlanan 16 iş kazası 

meydana gelmiştir. Bu iş kazalarından dolayı 92 iş günü kaybedilmiştir. 
 

  Sektörde kullanılan kimyasalların parlayıcı, patlayıcı ve toksik özelliklerinden 
kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği riskleri üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 

 
  İşverenler, alt işverenler, teknik elemanlar ve çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden bilgilendirilmiştir.  
 

  Zirai mücadele ilacı üretilen işyerlerinin bir kısmının su depolama havzalarında ve 
taşkın suyuna maruz kalabilecek alanlarda faaliyet gösterdikleri tespit edilmiş ve bu 
durum denetim yapılan bölgelerdeki ilgili kurumlara iletilmiştir. 

 
  İşyerlerinde yapılan denetimlerde 90 farklı hususta toplam 591 adet noksanlık 

(mevzuata aykırılık) saptanmıştır. Söz konusu noksanlıklar raporumuzun 10. 
bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
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