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Hayal ettiğimiz gelecekten sizlere bir kesit... 
"Geleceğin haşere kontrol sistemleri" 
 
2011 yılından bu yana haşere kontrol sektöründe edindiğimiz tüm bilgi birikimlerimizi paylaşacağımız 
bir yıla giriyoruz. Bu sektöre kazandıracağımız yenilikler için oldukça heyecanlıyız. Hedefimiz 
geleceğin 10 yılının şirketi olmak. Büyük düşünmeden büyük olunmuyor evet. 
 
2018 yılı bizim birçok konuda yenilikler yaşadığımız bir yıl oldu. Öncelikle çok güzel ve büyük bir ekip 
olduk. Ürettiğimiz teknolojiyi iş modelimizin merkezine koyduğumuz ve hizmetlerimizi daha iyi 
sunmaya başladığımız bir yılı, bu güzel ekiple tamamlamış olduk. 
 
2016 yılında hayata geçirmiş olduğumuz projemiz ilaclat.com ile müşteri deneyimine odaklandık. 
Perakende hizmetler yanında, kurumsal hizmetlere de yöneldik ve ulusal alanda yürütmekte 
olduğumuz proje tecrübemizle memnun müşteriler edinmeye devam ediyoruz. Geçen yıla göre % 400 
büyüme yakalayan bu girişimimiz sayesinde gelecekten çok daha fazla umutluyuz. Bu sektörde 
"standart hizmetler" oluşturmak ve "sürdürebilir kalite" ile hizmet vermek için her geçen gün 
eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin isteklerine uygun 
sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. 
 
2018 yılı başında devreye aldığımız digipestkontrol.com web sitemiz ise hizmet alan ve hizmet veren 
işletmeler arasında bağ kurmak ve özellikle hizmet veren şirketin şirket-içi iletişimine daha çok katkı 
sağlamak amacıyla kuruldu. Haşere kontrol hizmet takip yazılımı adıyla sunduğumuz bu yazılımda da 
hedefimiz; sunulan hizmetlerin en şeffaf şekilde son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Bu sektörde birçok 
sorunu ortadan kaldıracak olan bu yazılım ile verilen hizmet tüm detaylarıyla birlikte son kullanıcıya 
aktarılacaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte e-dönüşümünü tamamlamayı hedefleyen tüm sektör 
paydaşlarına destek olacağız. 
 
Yine 2018 yılı başında sunduğumuz kimyevimadde.com web sitemiz ile sektörde hizmet veren 
şirketlere ürün tedariği konusunda yardımcı olmaya başladık. Ürün deneyimimizi, tüketiciyle 
buluşturmaya çalıştığımız bu platform  ile hedefimiz sektörde hizmet veren tüm firmalara 
ulaşabilmektir. Sürekli gelişime açık tuttuğumuz tüm yazılımlarımız ve fikirlerimiz gibi bu platformda 
da sektöre yenilik katacak yeni ar-ge projeleriyle karşınızda olacağız. 
 
Kuruluşumuzdan bu yana kullanmış olduğumuz markamız YST Kimya 2019 yılında ürün markası 
olarak karşınıza çıkacak. Geliştirmeye çalıştığımız ürünlerimizi YST Kimya çatısı altında sizlerle 
paylaşacağız. Yolculuğumuzun ilk markası olan bu marka ile aslında sizlere 10 yıllık deneyimimizi 
paylaşacağız. Bizden çok fazla parçayı barındıran demiyoruz, bizi yansıtan ürünlerle sizlerle 
olacağız. 
 
Bu yıl yaptığımız çalışmalarla "geleceğin şirketi" olma yolunda büyük yol kat ettik. 2019 yılı için 
"annus mirabilis" demek istiyoruz. Bilim dünyasında çok önemli bilim adamı olan Einstein'ın 1905 
yılındaki çalışmaları nedeniyle verilen bu isim "muhteşem yıl"  anlamına gelmektedir. Biz de 
hayallerimizi gerçekleştirme yılı olarak gördüğümüz bu yılda "otonom haşere kontrol sistemleri" yle 
sizleri tanıştırmak istiyoruz. 
 
ilaclat.com 2019 yılında francheise şubeleriyle sizlerle olacak. Yeşil kimyasallarla haşere kontrolü 
konusunda deneyimlerimizi aktaracağımız, daha teknolojik, daha dijital bir yıl olacak. Muhteşem 
ekibimizin daha büyüdüğü bir yıl olacak...  
 
Elbette birçok güzel şey olacaktır ancak hayatta daha önemli şeylerin varlığını unutmadığımız bir yıl 
olmasını diliyoruz. Sağlığın, huzurun ve mutluluğun egemen olduğu bir yıl olması dileklerimizle 
 

 

Yılmaz SEÇKİNER
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“Her geçen gün Türkiye’ye güç katıyoruz. Ağımız gün geçtikçe artıyor.”



ilaclat.com
YATIRIMCILARINI BEKLİYOR

Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve yaklaşık 3 yıldır %100 
büyüme yakalayan şirketimizde doğru bir yatırım şansı için 
herşeyi barındırıyoruz. Riskleri oldukça düşürecek bir sistem 
altyapısı ile kar marjınızı gözetiyor ve size birçok sistemi aynı 
anda kullanabileceğiniz yapı oluşturuyoruz. 
 
Çevre sağlığı konusunda sürekli gelişimi kendisine ilke edinen ve 
bu alanda öncü inovasyon hamleleri yapan şirketimiz uçtan uca 
her noktada sizlere destek oluyor. Personel eğitimleriniz, yazılım 
eğitimleriniz, uygulama eğitimleriniz ile bu sektörde edinilecek en 
nitelikli bilgiyi sizin için üreten büyük bir şirketiz. Sektöre yenilik 
katacak birçok inovasyonu da sizlere tanıtacak iş modelinize dahil 
edeceğiz. 



ilaclat.com Bayilik Adımları 
Geleceğiniz için aldığınız önemli bir kararla bize katılmak 
istediğinizde, şu andan başlayarak açılış gününe kadar 
atacağımız adımlar aşağıda yer almaktadır. 
 
1. Başvurunun yapılması 
2. Başvurunun değerlendirilmesi 
3. Aday mekânın ziyaret edilerek değerlendirilmesi 
4. Franchise adayının değerlendirilmesi 
5. Fizibilite yapılması 
6. Fizibilite raporunun paylaşılması 
7. Franchise anlaşmasının imzalanması 
8. Proje, Fiyatlandırma, Mimari uygulama, Personel eğitimi 
9. Malzeme tedariği 
10. Açılış organizasyonu 
 
Çalışma Etiğimiz ve Kalite Bilincimiz 
 
ilaclat.com'dan hizmet alan tüm müşterilerimizin sorunlarını 
çözmemiz temel hedefimizdir. Bu konuda müşterimize garantili 
hizmet sunmaktayız. Güler yüzlü ve eğitimli personeller 
yetiştirerek, yapılan tüm uygulamalarımızın kalitesinden emin 
oluruz. İşimize duyduğumuz heyecanı ve ekibimizin uyumunu her 
noktada müşterilerimize yansıtırız. 
 
Markalaşma ve kurumsallaşmadaki adımlarımızda da 
teknolojiden yararlanırız. Yaptığımız inovasyon projeleri bize 
hayat veren, iş yapış şeklimizi ve iş modelimizi belirleyen en 
önemli araçlardır. Siz de geleceği bizimle birlikte şekillendirmek 
için hemen bize katılın! 
 



 

Türkiye’nin ilk akıllı ilaçlama hizmet sitesi olan ilaclat.com ile 
müşterilerimize, en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmayı amaçlamanın 
yanında hizmetlerimizi hem uygulama hem fiyat olarak standardize 
ederek güvenilir iş anlayışı ile çıktığımız bu yolda sürekli iyileştirmeler 
yaparak yolumuza devam etmekteyiz. Bu süreçte müşteri 
memnuniyetini ön planda tutan müşteri hizmetlerimiz ile uygulamalar 
sonrasında da süreci takip ediyor, sizlerden gelen geri bildirimler ile 
iyileştirmelerimiz yapmaya devam ediyoruz, çünkü sizleri önemsiyoruz. 
 
Türkiye’nin neresinde olursanız olun bizlere ulaşın ya da kendi hizmet 
siparişinizi online olarak oluşturun. Çevrenizde size en yakın ve en iyi 
hizmet sunan sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlı profesyonel firmanın 
yönlendirmesini ilaclat.com güvencesiyle gerçekleştirelim. En hızlı, en 
güvenilir ve garanti sunan hizmeti alabilmeniz için buradayız. Sizin için 
çalışıyoruz.  
 
Şimdi İstanbul ve Ankara’daki franchise şubelerimiz ile 
operasyonlarımızı daha da büyütüyoruz ve tüm Türkiye’de franchise 
şube yapılanmamız ile deneyimlerimizi her noktaya ulaştırıyoruz 



 
ilaclat.com geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilmek adına 
tasarlanmış, sade ve anlaşılır bir yazılım olarak, ev, işyeri, okul, otel vb. 
çevre ve halk sağlı hizmetlerine ihtiyaç duyulacak her alanda online 
sipariş oluşturabilmektedir. Siz de hızlı ve kolay bir şekilde kendi 
siparişinizi oluşturabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için canlı destek 
hattından müşteri hizmetlerimize anında ulaşabilirsiniz. Siparişinizi 
oluşturduğunuzda sms ile bilgilendirme almanında yanında, müşteri 
hizmetlerimiz size en hızlı şekilde geri dönüş yapacak ve uygulama 
programınız hakkında bilgi verecektir. Planlanan gün ve saatte 
profesyonel ekibimiz gelerek uygulamayı gerçekleştirecektir, uygulama 
sonrasında mutlaka kullanılan ürünlerin, uyarı ve önlemlerin içerisinde 
yer aldığı uygulama formu de teslim edilecektir. İlaclat.com garantisi ile 
sizlere hizmet sunarken, sağlığınızı önemsiyoruz. Bizimle güvendesiniz. 





 

 
İlaclat. com’da sadece sipariş oluşturmak ile kalmayıp, haşere kontrol 
hizmetleri, uygulamaları ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Sizlere çevre 
ve halk sağlı hizmetleri ile profesyonel uygulamaların hayatımızda ne 
kadar önemli olduğunu gösterebilmek adına, güncel blog ve haber 
yazılarında da yer vermekteyiz, bununla birlikte haşere kontrol 
rehberinden, haşere türleri ve zararları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. 
Sizin için araştırıyor, deneyimlerimizi aktarıyoruz. 



 

İlaclat.com ailesi olarak her geçen yıl büyüyoruz, gerek operasyon 
ekibimiz ile gerek müşteri profilimiz ile 2016’dan bu yana çok yol kat 
ettik ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. 2018’in sonuna 
doğru gelirken aldığımız veriler bizlere gösteriyor ki 2019’a çok daha 
umutlu giriyoruz. Sevdikleriniz ile güvenli bir ortamda olduğunuzu 
hissettiniz, sağlıklı bir yıl diliyoruz. 
 
Teşekkürler. 



Biyosidal Ürün Uygulamalarında Uygulayıcılar için İş Sağlığı Güvenliği 
Uygulamaları 

 Biyosidal ürünler bilinçli kullanıldığında haya�mızı kolaylaş�ran ürünler 
olması yanısıra, bilinçsiz kullanıldığında insan sağlığında kronik ve akut olumsuz 
etkiler yaratan bir silaha dönüşebilir. Uzun süre maruz kalındığında solunum 
rahatsızlıklarına neden olan ve kanser gibi birçok kronik  hastalığa neden olan 
toksikolojik ürünler grubunda yer alan bu ürünlerden korunmak; uygulayıcılar 
için bir zorunluluktur. Çünkü halk sağlığı için yapılan bu çalışmaların insan 
sağlığına etkilerinin yok edilmesi veya en aza indirilmesi uygulamanın amacına 
hizmet etmektedir. 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ulusal Mevzuatlar 

• Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/6/2012’de kabul edilmiş�r.  
• 6331 Sayılı Kanun (Bkz. 

h�p://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm) 
• Biyosidal Ürün Uygulama firmaları da İş Güvenliği mevzua� gereği “Çok 

Tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. 

Kanuna göre İşveren Yükümlülükleri; 

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla 
yükümlü olup bu çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eği�m ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık 
ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale ge�rilmesi ve mevcut 
durumun iyileş�rilmesi için çalışmalar yapar. 



b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, 
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yap�rır. 

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 
uygunluğunu göz önüne alır. 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların haya� ve özel tehlike 
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin 
sorumluluklarını etkilemez. 

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliye�ni çalışanlara yansıtamaz. 

Kanuna göre Çalışanların Yükümlülükleri; 

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eği�m ve 
işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden 
veya yap�kları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye 
düşürmemekle yükümlüdür. 

(2) Çalışanların, işveren tara�ndan verilen eği�m ve talimatlar doğrultusunda 
yükümlülükleri şunlardır: 

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve 
diğer üre�m araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik 
donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve 
değiş�rmemek. 



b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. 

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik 
yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaş�klarında ve koruma tedbirlerinde 
bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber 
vermek. 

ç) Te�işe yetkili makam tara�ndan işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği 
yapmak. 

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren 
ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

Kanuna göre Çalışmaktan Kaçınma Hakkı; 

MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, 
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit 
edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul 
acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit 
eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. 

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, 
gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 
kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücre� ile kanunlardan 
ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci 
�kradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk 
ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden 
dolayı hakları kısıtlanamaz. 



(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin 
alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini 
feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, 
bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. 

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu 
madde hükümleri uygulanmaz. 

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
KAPSAMINDA ZORUNLULUKLAR 

Madde 17 — (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Ürün hazırlama ve (Değişik 
ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama işlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından 
küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı olanlar ile alkolikler çalış�rılamaz.  
Fiilen (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürün hazırlama ve (Değişik ibare:RG-
21/5/2011-27940) uygulama işlerinde çalışanlar günde devamlı olarak 3, toplam 
6 saa�en fazla çalış�rılamazlar. Çalışma esnasında iş kıyafetlerinin ve koruyucu 
malzemelerin amacına ve talima�na uygun olarak kullanılması 
zorunludur. (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Ürün hazırlama ve (Değişik 
ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama anında herhangi bir şey yenilmesi ve 
içilmesi yasak�r. 

İş Güvenliği Uygulamaları Neden Önemlidir? 

 Sağlıklı ve güvenli işyerleri, verimli bir çalışma ve yüksek kalitede iş 
yaşamının sağlanması için oldukça önemlidir. İş sağlığı ve güvenliğini 
sağlamak çalışanlara, onların çalışma arkadaşlarına ve ailelerine karşı 
duyulması gereken önemli bir sorumluluktur. Bunun yanında ekonomi için 
önemli bir ya�rım ve yasalar uyarınca yapılması gereken bir 
yükümlülüktür. 



İş Güvenliği Uygulamaları Neden Önemlidir? 

 Özellikle bu işkolunda biyosidal ürünlerin görünmeyen sağlığa olan kronik 
tehlikelerinden korunmak için isg uygulamaları ve sistemleri önem 
kazanmış�r. 

Biyosidal Ürün Uygulamadaki Riskler Nelerdir? 

TRAFİK KAZALARI ÖNEMLİ BİR RİSKTİR 

1) Trafikte İş Kazaları (Eği�m ile önleme faaliyetleri) 

2) Emniyet kemeri mutlaka kullanılmalı, 

3) Kışın kış las�kleri mutlaka kullanılmalı, 

4) Özel amaçlı kullanım ile iş yani uygulama görevleri ayrımı yapılmalı,  (Görev 
emri formları düzenlenebilir) 

5) Sürüş eği�mleri verilebilir, 

6) SRC-Psikoteknik personel belgelendirmeleri, 

7) Uygun mesai saatlerinde çalışılmalıdır! 

KİMYASALLAR 

 Uygulamalarda kullanılan kimyasallar başlıca risklerdendir. 

 Sıvı Ürünler ve bunların riskleri; 

 Toz Ürünler ve bunların riskleri; 

 Ka� ürünler ve bunların riskleri; 



Ürün Malzeme Güvenlik Formlarının Önemi (MSDS) 

 Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi 
Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların 
önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde 
bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve 
riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formu (MSDS) adı verilir. 

 NASIL OKUNUR? 

 RİSKLERİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ? 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Hangi Bölümlerden Oluşur? 

 Bölüm 1 – Ürün ve Üre�ci firma hakkında bilgiler 

 Bölüm 2 – Zararlılık Tanımı 

 Bölüm 3 – Bileşim Hakkında Bilgi 

 Bölüm 4 – İlkyardım Tedbirleri 

 Bölüm 5 – Yangınla Mücadele Önlemleri 

 Bölüm 6 – Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Alınacak Önlemler 

 Bölüm 7 – Elleçleme ve Depolama 

 Bölüm 8 – Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma 

 Bölüm 9 – Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 Bölüm 10 – Kararlılık ve Tepkime 

 Bölüm 11 – Toksikolojik Bilgi 



 Bölüm 12 – Ekolojik Bilgi 

 Bölüm 13 – Bertaraf Etme Bilgileri 

 Bölüm 14 – Taşımacılık Bilgileri 

 Bölüm 15 – Mevzuat Bilgileri 

 Bölüm 16 – Diğer Bilgiler 

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Hangi Bölümlerden Oluşur? 

 Formlarla ilgili önemli kısımlar;  



 Kişisel korunma bilgileri; (KKD)  

 İlkyardım Tedbirleri;  



Pes�sit İşçi Güvenliği EPA Standardı 

 EPA’nın bu standardı; pes�sit işçilerinin ve pes�sit işleyicilerinin pes�sitler 
yüzünden zehirlenme ve yaralanma riskini azaltmayı amaçlıyor. 

 Bu standart neleri gerek�rmektedir? 

 Pes�sit işçi ve işleyicilerinin potansiyel maruziyetlerden korumayı 
sağlamayı, 

 Pes�sit güvenliği konusunda eğitmeyi, 

 Maruz kalmayı azaltmayı sağlamayı, 

 Bu mevzuat yükleyen, dolduran, taşıyan ve depolayan tüm işletmeleri 
kapsamaktadır. 

 

 İşçiler ve işleyiciler için pes�sit güvenliği eği�mi verilmeli, 

 Çalışma sürelerini net olarak belirleme (Mevcut mevzuat bunu 
sağlıyor.) 

 İşçiler için özel bilgiler; 

 Pes�sit uygulamaları kurum/kuruluşlarda, 

 Acil bilgiler, 

 Merkezi bir yerde pes�sit güvenlik posteri 

 Pes�sit kontaminasyonu olan alanlardan çalışanları ve insanları uzak 
tutun, (Özellikle fumigasyon uygulamalarından bahsedilmiş�r.) 

 Pes�sitlerin yoğun bulunduğu alanlarda personel giriş çıkışını 
kısıtlayın. 

 Kısıtlı bu alanda mutlaka Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımına 
dikkat edin. 



 Uygulayıcıların sağlık takibini düzenli olarak yap�rın. 

 Uygulayıcılara Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) eşyalarını kişisel olarak 
zimmetleyin. 

 Kontamine malzemeleri yıkamak için su, sabun ve havlu kullanımına dikkat 
edin. 

 Acil durum ve yaralanmalarda sağlık kuruluşuna çalışan taşınırken mutlaka 
kullanılan ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu (MSDS) de ile�n. 

EN 374 STANDARDINDA KİMYASAL DAYANIMLI ELDİVEN 

EN 374-3 Kimyasal Koruma  

Kapsam  

Bu standart, kullanıcıyı kimyasallara ve/veya mikro organizmalara karşı 
korumak amacıyla eldivenlerin sahip olması gereken standartları ve 
seviyeleri belir�r. 

Tanımlar  

Nüfuz etme 

 
Nüfuz/Penetrasyon, moleküler olmayan bir seviyede bir kimyasalın ve/veya 
mikro organizmanın gözenekli materyallerin, dikiş yerlerinin, gözeneklerin 
veya başka kusurlu kısımların içinden geçmesidir. 

Sızma 

Eldivenlerdeki kauçuk ve plas�k filmler her zaman sıvılara karşı bariyer 
oluşturmayabilir. Bazen sıvıları emerek ve cilde temas etmemesi için sıvıyı 
tutarak bir sünger görevi de görebilirler. Bu sebeple geçirme sürelerini veya 
tehlikeli sıvının cilde temas etmesi için geçen süreyi hesaplamak gereklidir. 



Gereksinimler  

Minimum sıvı geçirmez kısım 

Eldivendeki minimum sıvı geçirmez kısmın en az eldivenlerin EN 420’de 
belir�len minimum uzunluğuna eşit olmalıdır. 

Sızdırma  

Bir hava ve/veya su sızdırma tes� yapılırken eldivenin sızdırmaması ve Kabul 
edilebilir Kalite Seviyesine (AQL) göre test edilmesi ve incelenmesi gerekir. 

EN 148 STANDARDINDA TAM YÜZ MASKESİ 

 
* Bakım ve onarımı kolay EPDM bileşik yapıda gövdeye sahip�r. Yüze takılıp 
çıkarılması çok kolaydır. 
* Dayanıklı plas�kten yapılmış EN 148 e uygun standart bağlan�ya ve çi� 
yönlü solunum valfine sahip�r. 
* Görüş penceresi çizilmeye karşı dayanıklı olup 180 derecelik görüş açısına 
sahip�r. 
* 570 gram ağırlığa sahip�r. 
* Gaz, par�kül yada kombine filtrelerle kullanıma uygundur. 

A2B2E2K1 Filtre Özellikleri  

  

A : Organik gaz ve buharlar ile çözücüler- Aseton, Benzol, Fenol, 
Triklore�len, Toluen, Metanol vb. 

 B : Asit gazlar (İnorganik) gaz ve buharlar - Arsın, Bromin, Klor, Fos�n, 
Halojenler, Nitrik asit, vb. 

 E: Kükürt dioksit, Hidrojen siyanit (pürsik asit) silfrik asit vb. 

 K: Amonyak’ a karşı  





EN 943 STANDARDINDA TULUM 

Esnek yüz manşe� 

  
Solunum cihazının koruyucu giysinin üzerine takıldığı, tam yüz maskeli ve kasklı 
tek parçalı kimyasal koruyucu giysiler ka�, sıvı ve ha�a gaz haldeki tehlikeli 
maddelere karşı korur. Her ikisi de entegre tam yüz maskesi ve gaz geçirmez yüz 
manşe� ile birlikte kullanılan bu giysiler EN 943 Bölüm 1'e uygun olarak 
onaylanmış�r.  



Entegre ven�lasyon sistemi 

Vücudu soğutmak, nemi dağıtmak ve kullanım rahatlığını önemli ölçüde 
ar�rmak için koruyucu giysiye bir ven�lasyon sistemi entegre edilebilir. Ayrıca 
giysi, çalışma süresini ve dekontaminasyon için kullanılan süreyi ar�rabilen 
harici bir basınçlı hava kaynağına (basınçlı hava hatlı sistem) bağlanabilir.  

 
Araçsız eldiven değiş�rme 

Koruyucu eldivenler ve güvenlik botları giysiye kimyasal olarak bağlanmış�r. 
Eldivenler bir araç kullanmadan kolayca değiş�rilebilir.  

BU SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK SÜRESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER 

 Madencilik kanununda yapılan değişiklik gibi bu alanda da özel bir 
düzenlemeye ih�yaç vardır. 

 Çok tehlikeli sını�a yer alan biyosidal ürünle çalışan işçiler için de yapılacak 
düzenlemelerin işçi sağlığına olumlu etkileri olacaklardır.  

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SENDİKASI ÖNERİSİ 

 Halk Sağlığı alanında uygulayıcılar için sendika kurulması bu alandaki 
mevzuatların uygulanması ve uygulayıcılar lehine gelişmeler için 
gereklilik�r.  Bu alanda 2 sendikaya rastlanmış�r.  Ancak bu konudaki 
çalışmaları hakkında bilgi edinilmemiş�r; 

 Tarım İş Sendikası 

 Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Türkiya Halk Sağlığı Kurumu Toplu İş 
Sözleşmesi Mevcu�ur.) 

 EPA’nın (USA Çevre Koruma Ajansı) İşçi Koruma Standartlarının ülkemiz 
için de hazırlanması önerilmektedir. 
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KAYNAKLAR 

 h�p://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm  

 h�p://www.mevzuat.gov.tr/Me�n.Aspx?MevzuatKod=7.5.7322&MevzuatIliski=0&so
urceXmlSearch=halk%20sa%F0l%FD%F0%FD  

 h�p://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/itkb/dosyalar
/yayinlar/yayinlar2013/edud_1  

 Grafikler ve Kazalarla ilgili raporlar - 
h�p://www.guvenlicalisma.org/icerik/haber/dosyalar/0isig.pdf  

 h�p://www2.epa.gov/pes�cide-worker-safety/personal-protec�ve-equipment-
pes�cide-handlers  

 h�p://www2.epa.gov/pes�cide-worker-safety/agricultural-worker-protec�on-
standard-wps  

 h�p://www2.epa.gov/sites/produc�on/files/2015-
01/documents/rmpp_6thed_final_lowresopt.pdf  

 h�p://www.elkoruma.com.tr/bilgi/eldiven-en-standartlari/en-374-standardi/  

 



Teknoloji odaklı bir firma olarak, yenilikçi bakış açımızla inova�f 
yaklaşımlar sunarak pest kontrol yöne�minde hizme�n kalitesini 
ar�rmayı hedefledik ve 2018 yılı başında uygulamaya sunduğumuz 
digipestkotrol.com web sitemiz ile düzenli hizmet alan kurumsal 
müşterilerimize hizmetlerini takip kolaylığı sağlarken, daha şeffaf ve 
sistema�k bir hizme� son kullanıcıya ulaş�rmayı başardık. Bununla 
birlikte bu sektördeki diğer pest kontrol firmalarına da bir iş yöne�m 
yazılımı sunmuş olmaktan gurur duyuyoruz.  
Sektöre farklı bir bakış açısı ge�rerek, profesyonel iş yapısını ön planda 
tutup ve tüm bunları teknolojik uygulamalar ile de destekleyerek 
farkımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü işimize ve size saygı 
duyuyoruz. 



 

Firma olarak müşterilerinize hem hizmet olarak 
sunabileceğiniz hem de kendi iş takibinizi yapabileceğiniz 
yazılımımız ile fark yaratacaksınız. Uygulama programları, 
müşteri hakkındaki bilgiler, sözleşmeler, uygulama evrakları 
gibi düzenlenmesi, saklanması ya da organize edilmesi 
gereken tüm işler nasıl en kolay hale ge�rilip, sistema�ze 
edilebilir ve en önemlisi iş yükü nasıl hafifle�lebilir sorusuyla 
yola çıkılıp hazırlanan yazılımımız, sade ve anlaşılabilir 
içeriğiyle de kullanımı konusunda size kolaylık sağlayacak 
şekilde tasarlandı. 

İş Yönetim Yazılımı Olarak Digipestkontrol.com : A.



Digipestkontrol ile neler yapabilirsiniz;

1.    Müşteri tanımlamalarınızı yaptıktan sonra hizmetlerini tanımlayıp, uygulama 
periyotlarını otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

2.    Uygulama periyotları oluşturulan tüm �rmaların, haftalık ya da aylık programlarını 
takvim olarak sistemde görüntüleyebilir, çıktısını alabilirsiniz.

Erdoğan seçkiner

Erdoğan seçkiner

Erdoğan seçkiner

Yılmaz seçkiner

Yılmaz seçkiner



3.    Uygulama sonrası verilen EK1 Biyosidal ürün raporunu müşterilerine özel 
hazırlayıp çıktısını alabilirsiniz.

4.    Yeni müşterilerinize kolaylıkla teklif tanımlamaları yapabilirsiniz



5.    Cari hesap kısmından fatura takiplerinizi yapabilirsiniz.

6.    Teknik raporlar kısmına, hizmet verdiğiniz işletmelerde uygulama sırasında 
yapılanları, ya da işletmenin yapması gerekenleri işleyebilir, bu argümanları 
müşterilerinize sunabilir, kendiniz de buradaki veriler ile sorun yaşayan müşterilerinizin 
takibini daha kolay yaparak hizmet kalitenizi arttırabilirsiniz.

Örnek �rma 1

Örnek �rma 2

Örnek �rma 3

Örnek �rma 4

Örnek �rma 5

Örnek �rma 6

Örnek �rma 7

Örnek �rma 1

Örnek �rma 2

Örnek �rma 3

Örnek �rma 4

Örnek �rma 5

Örnek �rma 6

Örnek �rma 7

Örnek �rma 8

Örnek �rma 9

Örnek �rma 10



7.    Müşterilerinizden gelen çağrı taleplerinin anında sizin panelinize düşmesi ile daha
 hızlı geri dönüş sağlayabilirsiniz.

8.    Günlük raporlamalar kısmında, gün sonunda çalışanlarınızın gireceği raporlar ile,
iş işleyişi ile ilgili tüm verilere ulaşabilirsiniz.

Örnek �rma 2

Örnek �rma 1

Örnek �rma 3

Örnek �rma 4

Örnek �rma 5

Örnek �rma 6

Personel 1

Personel 2

Personel 3

Personel 4

Personel 5

Personel 6 

Personel 7

Personel 8

Personel 9

Personel 10



Digipestkontrol.com ile iş yönetimi konusunda tam bir profesyonel olacaksınız, 
müşterilerinize sunduğunuz bu hizmet ile de onlara profesyonel kimliğinizi göstermiş
 olacaksınız. Çünkü digipestkontrol.com ile müşteriye sunduğunuz hizmetin sınırı yok,
 kim %100 şe�af bir hizmet almak ve aldığı hizmetin takibini bu kadar kolay yapmak 
istemez ki. Aldığı hizmeti en ince ayrıntısına kadar bu kadar kolay, sistematik bir şekilde 
sunulması müşterilerinizi memnun ederken, sizin de karmaşık olan iş yönetiminizden 
sizi kurtaracak.

9. Hem evsel kullanıma yönelik hem de �rma olarak terciğ edebileceğiniz profesyonel 
haşere ile mücadele ürünleri için bir tık ile sipariş verebilirsiniz sizlere en uygun �yatlı ve 
en kaliteli ürünleri en hızlı şekilde sunuyoruz



Digipestkontrol.com yazılımımız ile sizlere hizme�e takip kolaylığı 
sağlamayı hedefledik, bu sebeple de kullanımının sade ve anlaşılır 
olmasını hedefledik. Anasayfanızda, son uygulama raporlarına, 
kullanılan ürünlerin MSDS ve ruhsatlarına, işletme krokinize, gelecek 
programınıza ne kadar süre kaldığına kolaylıkla ulaşabilirken; sol 
tara�aki sekmelerden hizmet veren firmanın evrakları gibi daha detaylı 
bilgilere de ulaşabilirsiniz.  

İşletmeler için kemirgen sorunu en büyük problemlerden bir tanesidir. 
Doğru istasyon kurumlarının yapılması ve periyodik kontrollerinin 
özenle gerçekleş�rilmesi gerekmektedir. İşletmenizdeki kurulumları 
kontrol edebilmeniz ve takip edebilmeniz adına ar�k digital krokinize 
rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 

B. Hizmet Takip Yazılımı Olarak Digipestkontrol.com  



Yıllık uygulama takviminiz de siteminizde hazır, yıl boyunca alacağınız 
uygulamalarınızın ne zaman yapılacağını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. 

3.

 Talepler kısmından, ek uygulama talebinizi ya da işletmenizde gözlemlediğiniz bir 
probleminizi iletmek adına talep oluşturabileceksiniz; böylelikle taleplerinize en hızlı şekilde 
aksiyon alınmasını, sorunlarınızın çözülmesini hedefledik. Ayrıca, çağrı talebinize ne kadar 
sürede dönülmüş, hangi çözümler sunulmuş gibi kaygılarınız olmayacak. Bunun için de 
yapılan uygulamalar hakkında detaylı bilgilere ulaşacağınız, teknik raporlar kısmını 
geliş�rdik, uygulama sonrası rapor sunulmasını önemsiyoruz. Hizmet sürecinizin sorunsuz 
ilerlemesi ve işletmenizin tamamen sorunsuz, stabil koşullara ulaşabilmesi için her şeyi 
düşündük. 

 

4.



"İlaçlama hizmetlerini robotlara devredeceğimiz çağa geldik..."

Gücünü inovasyondan alan bir şirket olarak Endüstri 4.0 
uygulamalarına verdiğimiz önemi ortaya koyacak bir projeyi 2019 
yılında gerçekleştiriyoruz. İlaçlama hizmetlerini mobil uygulama 
ve yazılım kontrollü şekilde yapacak sistemler ve robotlar 
tasarlıyoruz. Tarımsal uygulamalar yanında, halk sağlığı alanında 
da kullanılabilecek olan bu projemiz için hedefimiz 2019 
ortalarında denemeler yapmaktır. 
 
Hiçbir ek donanım ve yazılım 
kullanmadan digipestkontrol.com yazılımımız ile entegre 
çalışacak olan bu sistemlerle daha verimli uygulamalar ile. 
İşletme maliyetlerini de oldukça azaltacak ve az ürün kullanımıyla 
birlikte daha çevreci uygulamalar yapılmasını hedefliyoruz. 
 



2018 başında bu yana operasyonlarımıza ürün tedarik kanalımız olan 
kimyevimadde.com’u da eklemiş bulunmaktayız. 

kimyevimadde.com ile haşere kontrol ürünlerini online sipariş vererek 
tedarik edebilirsiniz. En uygun fiyatlarla en iyi tedarik zincirini 
kullanarak sizlere kaliteli ürünler ulaş�rıyoruz. Endüstriyel 
uygulamalarınız için ürün deneyimlerimizi sizlere aktarıp, en uygun 
ürünlerle çözümler sunalım. 

2019 yılı içerisinde daha geniş ürün çeşitleriyle ve endüstriyel ürün 
kampanyalarıyla sizlerin karşısında olacağız. 


