
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Taşınması 
Sırasında Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin 

Önlenmesi



TAŞIMA

• BKÜ’nin yetkili bayilerden satın alınma koşullarını,

• BKÜ’nin taşınmalarında ilgili yasal mevzuatları,

• BKÜ’ni satmakla yetkili bayinin güvenlik talimatlarını ve/veya ürün
etiketlerindeki talimatları,

• Doğru ve orijinal BKÜ’nin sağlam ambalajla satın alınma koşullarını,

• İşletmede oluşturulacak taşıma rotasının su kaynakları, kuyular,
köprüler vb. dikkate alınarak planlanmasını içermektedir.



• BKÜ’nün bayiden işletmeye taşınmasıTaşımanın Planlanması

• BKÜ’nün taşınması sırasındaki kişisel 
güvenlik ve acil durum tedbirleriTaşıma Sırasında

• BKÜ ambalajlarının yüklenme ve 
boşaltılmasında yapılması gerekenlerYükleme ve İndirme

• BKÜ’nün işletme içerisinde, ilaçlama 
makinesiyle, taşınma koşulları,

• Kazara veya istenmeden BKÜ ihtiva eden 
ilaçlama sıvısı kayıplarının oluşmaması için 
yapılması gerekenler

• Suyolları boyunca taşınması

İşletmede Taşıma



Taşımanın Planlanması
Bitki Koruma Ürünlerini (BKÜ) orijinal bozulmamış ambalajlarında okunabilir 
etiketleriyle TAŞIYIN

§ Bayiden satın alınırken BKÜ’nün Tarım ve Orman Bakanlığı Ambalaj
Yönetmeliğine uygun paketlendiğinden emin olunmalıdır.

§ BKÜ, orijinal kapalı ambalajı dışında bölünmüş olarak satın
alınmamalıdır.



Taşıma Sırasında
Taşıma sırasında gerçekleşebilecek olağan dışı 
durumlara karşı DAİMA HAZIRLIKLI OLUN

§ Taşıma sırasındaki kaza durumlarında
kullanmak üzere acil servis numaraları
(polis: 155, jandarma: 156, yangın: 110,
ambulans: 112, zehir danışma: 114) cep
telefonunda ve kişinin üzerinde
bulundurulmalıdır.

§ Bir kaza anında BKÜ’nün su kaynaklarına
bulaşma riski olması durumunda Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Yardım Hattı
kullanılmalıdır.



§ Araca yükleme ve indirme sırasında
elle veya mekanik olarak BKÜ
ambalajlarına zarar verilmemelidir.

§ Yükleme öncesi ve sonrasında
ambalajlar ve kaplar hasar açısından
kontrol edilmelidir.

§ Keskin köşeleri olmayan yükleme
alanı, paletler ve konteynerler tercih
edilmelidir.

Yükleme ve İndirme

Araçla hareket etmeden önce BKÜ ambalajının güvende olduğundan EMİN OLUN



İşletmede Taşıma
Üzerinde veya deposunda BKÜ bulunan ilaçlama makinesinin uygulama
yapılacak araziye güvenli bir şekilde ulaşmasını SAĞLAYIN

§ Hareket etmeden önce ilaçlama makinesi ve traktör üzerinde
bulunan BKÜ ambalajları ve taşıma kutuları güvenlik açısından
sabitlenmelidir.



İşletmede taşıma sırasında kazara veya istenmeden BKÜ ihtiva eden
ilaçlama sıvısı kaybı oluşmadığından EMİN OLUN

§ İlaçlama makinesi hareket halindeyken hortumların, memelerin
sızdırmadığından ve deponun aşırı dolu olmadığından emin
olunmalıdır.



BKÜ işletmede taşınırken suyolları boyunca veya bunlara doğru sürüş 
YAPMAYIN

§ BKÜ ile uygulama alanına gidilirken köprü veya tüneller
kullanılmalıdır.

§ Zorunlu olarak suyollarının kullanılması gerektiğinde, tekerlekler
temizlenmeli, yüzeysel suyollarından geçiş öncesinde kaçağa
karşı kontrol edilmelidir.
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