
 I. Konya Kent Sempozyumu 

Konya İl Koordinasyon Kurulu  26-27 Kasım 2011 

ZĐRAĐ MÜCADELEDE PESTĐSĐT KULLANIMININ TÜRKĐYE 
VE KONYA ÖLÇEĞĐNDE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 

PESTĐSĐT KULLANIMININ OLASI SAKINCALARI 

Serkan YEŞĐL, Ekrem ÖGÜR 

Selçuk Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. A. Keykubat Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA 
Tel.: 332 223 2883. E-posta: serkanyesil@selcuk.edu.tr 

 
 
 

Özet  

Bitkisel üretimde kayba neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede 
pestisitlerin kullanılması kaçınılmazdır. Kimyasal mücadelenin sahip olduğu birçok 
avantajların yanı sıra çevre ve insan sağlığına olan zararları da bilinmektedir. Bu nedenle 
gelişmiş ülkelerde, günümüz modern tarımında zararlı etmenlerle mücadelede tüm mücadele 
yöntemlerinin tek bir program içerisinde uygulandığı entegre mücadele anlayışı 
benimsenmektedir. Bu çalışmada Türkiye ve Konya’ daki pestisit kullanım miktarları, 
kimyasal mücadelenin yanlış kullanımı sonucu; bitkisel ürünlerde ortaya çıkan kalıntı sorunu, 
hedef organizmalarda duyarlılık azalışı ve dayanıklılık ortaya çıkışı, hedef olmayan 
organizmalara olumsuz etkileri, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri ve gıda 
maddelerindeki birikimi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Pestisit, kimyasal mücadele, dayanıklılık, kalıntı, Konya 

 

Abstract 

In plant production, it is inevitable that using pesticides to control of diseases, insects 
and weeds. Although it has lots of advantages, there are some disadvantages to nature and 
human health. Because of this, in present day farming systems,  especially in developed 
countries it is adopted integrated pest management idea that all of the conrol methods are 
combined in one control programme to control the pests. In this study, we summarized that 
pesticide useage quantity in Turkey and Konya province, as a result of the wrong application 
of pesticides; pesticides residues, decreasing of sensivity and occuring resistance against to 
pesticides in target organisms, negative effects to nontarget organisms, nature and human 
health and accumulation on food stuff.   

Keywords: Pesticide, chemical control, pesticide resistance, pesticide residue, 
Konya 
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1.GĐRĐŞ 

Dünyada yetiştiriciliği yapılan kültür bitkilerinin tamamına yakını hastalık, zararlı ve 
yabancı otların tehdidi altında bulunmaktadır. Bu etmenler tarafından meydana gelebilecek 
olası kayıp oranları bitkinin morfolojik ve genetik yapısı, vejetasyon dönemi gibi 
özellikleriyle birlikte, kaybı oluşturacak olan etmenlerin örneğin bu etmen bir fungus ise 
patojenisite ve virülensliği ile hem bitkinin hem de kaybı meydana getirecek olan etmenin 
içinde bulunduğu çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bugün 
dünyada bitki hastalıklarının, zararlıların ve yabancı otların neden olduğu ürün kaybı yaklaşık 
%35 olup(Cramer, 1967)., yapılan araştırmalar mücadele yapılmadığı takdirde bu kaybın 2 
kat olabileceğini göstermektedir (Ünal ve Gürkan, 2001).  

Günümüzde bitkisel üretimde sorun olan etmenlerle mücadelede birçok yöntem 
(Karantina Önlemleri, Kültürel Önlemler, Mekaniksel Mücadele, Fiziksel Mücadele, 
Biyoteknik Mücadele, Biyolojik Mücadele) kullanılmakla birlikte bunlar arasında en çok 
tercih edileni diğer mücadele yöntemlerine göre genellikle daha az işgücü ve masrafla geniş 
alanlarda mücadele yapılabilmesi, uygulanmasının daha kolay olması ve kısa zamanda sonuç 
alınması gibi avantajlara sahip olan kimyasal mücadele yöntemidir. Pestisitler kullanılarak 
yapılan kimyasal mücadele yönteminin bu avantajları yanında; bitkisel ürünlerde kalıntı 
bırakmaları, hedef organizmalarda dayanıklılık oluşması, hedef dışı organizmalar, çevre ve 
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bu mücadele yönteminin dezavantajları arasında 
görülmektedir. 

Bu mücadele yöntemleri arasında kimyasal mücadele; zararlı popülasyonlarını 
ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı mücadele 
yöntemi olarak tanımlanabilir (Öncüer ve Durmuşoğlu, 2008) 

Hastalık, zararlı ve yabancıotlara karşı farklı zirai mücadele yöntemleri arasında,        
% 95’in üzerinde bir paya sahip olan kimyasal mücadele bugün de geçerliliğini korumaktadır. 
Pestisitlerin kullanılmadığı durumlarda ürünlerde % 60’ lara varan oranlarda kalite ve verim 
düşüklüğü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ürün kaybına sebep olan zararlı organizmaları 
kontrol etmek amacıyla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de bitki koruma 
ürünlerinin kullanılması kaçınılmazdır (Tiryaki ve ark., 2010). 

2. DÜNYA’DA VE ÜLKEMĐZDEKĐ PESTĐSĐT TÜKETĐM MĐKTARLARI 

Son yıllarda dünya pestisit tüketimindeki artış hız kesmiş gibi gözükmektedir 
(Anonymous, 2003). Buna karşın, 1983-1993’de %3,4 olan artış oranı, 1993-1995 arasında 
%18,5’e yükselmiştir (Lorbeer et al., 2001). Tablo 1’de görüldüğü gibi, Türkiye’de yıllık 
pestisit tüketimi, yıllık iniş ve çıkışlara rağmen, 1979-2007 yılları arasında %270 oranında 
artmıştır (Delen, 2008). Bu değer yıllık olarak %9.64’e karşılık gelmektedir. Özellikle son 
yıllardaki önemli artışlar dikkat çekicidir. Pestisit tüketimimiz, 2002 yılında 12.199 ton iken, 
2006 yılında yaklaşık %50 artış ile 18.258 ton ve 2007’de de %24,22 artarak 22.681 ton 
olmuştur. 

 
 
 
 



441 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

Tablo 1. Etki Ettikleri Canlı Gruplarına Göre 1979-2007 Yılları Arasında Etkili Madde Olarak Pestisit Tüketimi 
(Ton)* (Durmuşoğlu ve ark., 2010). 

 
Pestisit 
grupları 

1979 1987 1994 1996 2002 2006 2007 

Đnsektisitler 2288 3303 2065 3027 2251 3406 7304 
Akarisitler 203 240 192 223 297 219 315 
Yağlar 1595 2147 2147 2871 2428 2144 2447 
Fumigant ve 
Nematisitler 

316 322 531 1077 1559 2650 3031 

Rodentisitler 
ve 
Mollusisitler 

5,6 2,1 2,5 3,3 1,8 6,7 11,0 

Fungisitler 1537 2612 2201 2951 1964 4432 4945 
Herbisitler 2452 3495 3903 3644 3697 5400 4638 
TOPLAM 8396 12112 10872 13797 12199 18258 22681 
* Göztaşı ve toz kükürt dahil değildir. 

 
 

Dünyadaki toplam pestisit üretimi yıllık 3 milyon ton civarında olup (Delen, 2008), 
pestisitlerin yıllık satış tutarı ise 25-30 milyar $ arasında değişmektedir. Herbisitler tarım 

ilaçları içinde % 47'lik bir payla birinci sırayı almaktadır. Bunu % 29 ile insektisitler 
izlemekte, fungisitlerin ise % 19'luk bir payı bulunmaktadır. Herbisitler ve insektisitler, 

kullanımın % 70'den fazla bir bölümünü kapsamaktadır. Diğer pestisit grupları ise % 5'lik bir 
paya sahiptir (Şekil 1). Parasal olarak değerlendirildiğinde tüketimin % 31’ini insektisitler, % 

26’sını herbisitler, % 20’sini de fungisitler oluşturmaktadır (Tiryaki ve ark., 2010; 
Öztürk,1997). 

 

Şekil 1. Pestisit gruplarına göre dünyada tarım ilacı kullanımı 
 
 

Türkiye’ de %47’ si insektisit, %24’ ü herbisit, %16’ sı fungisit ve %13’ ü diğerleri 
olan (Şekil 2), pestisit üretimi ise 33.000 ton olup parasal değeri 230-250 milyon $’ dır 
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(Durmuşoğlu ve ark., 2010; Turabi, 2007). Dünya pestisiti piyasasındaki payın % 80’ i 
gelişmiş ülkelerin iken Türkiye’ nin payı %0,6’ dır (Durmuşoğlu ve ark., 2010; Kantarcı 
2007; Özmen 2007; Öztürk 1997). 

 
Şekil 2. Pestisit gruplarına göre Türkiye’de tarım ilacı kullanımı. 

 
 

Ülkemizde birim alana kullanılan pestisit miktarı ise yıldan yıla artmaktadır. Tablo 
2’de de görüldüğü gibi 1979 yılında hektara 506 g etkili madde kullanılmışken, 2008 yılına 
gelindiğinde bu miktar yaklaşık 2.5 kat artışla 1209 g olmuştur (Delen ve ark., 2010). Bu 
artışa rağmen, ülkemizdeki pestisit tüketimi, AB ülkelerininki ile kıyaslandığında, hektara 
düşen pestisit miktarı olarak oldukça gerilerdedir. Örneğin, AB ülkelerinden Hollanda, 
Yunanistan ve Almanya’nın hektara tüketimleri sırasıyla 13.8 , 13.5 ve 2.25 kg’dır (Delen ve 
ark., 2010; Oskam et al., 1997). Ülkemizde birim alana kullanılan pestisit miktarının AB 
ülkelerine kıyasla oldukça az olmasına karşın, ülkemizdeki pestisit kullanımının oldukça 
heterojen olduğu unutulmamalıdır (Delen ve ark., 1995, 2005). Entansif tarım yapılan 
bölgelerinden olan Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile ekstansif tarım yapılan Doğu Anadolu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin 1993-1998 yıllarındaki preparat olarak pestisit tüketim 
payları kıyaslandığı zaman bu heterojen yapı açıkça görülecektir. Ege ve Akdeniz Bölgeleri 
tüketim toplamı, genel olarak ülke tüketiminin %34’den fazlasını, hatta bazı yıllar %50’sine 
yakınını oluşturmaktadır. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki kullanım 
ise, ülke tüketiminin ancak %10’u kadardır (Durmuşoğlu ve ark., 2010; Turabi, 2004). Ayrıca 
Türkiye’de hektar başına daha az pestisit tüketilmesine karşın, en yoğun tüketilen pestisitler 
çevre ve sağlık açısından önemli risk taşıyanlardır (Durmuşoğlu ve ark., 2010). 
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Tablo 2. Türkiye’nin yıllara göre pestisit tüketimi ve birim alana düşen etkili madde mik.(Delen ve ark. 2010). 
Yıllar Pestisit tüketimi (L veya g) Birim alana tüketim (g/ha) 
1979 8.395.847 506 
1980 8.159.334 498 
1981 8.517.688 510 
1982 8.930.952 526 
1983 12145612 708 
1984 13646783 782 
1985 10298414 575 
1986 12139843 669 
1987 12112267 645 
1988 12020048 633 
1989 10874657 571 
1990 11665239 618 
1991 10223108 544 
1992 10856628 577 
1993 12566217 663 
1994 10871792 583 
1995 11516005 624 
1996 13797490 740 
1997 13082576 703 
1998 12328408 649 
1999 12291941 666 
2000 12458015 683 
2001 11324131 626 
2002 12198917 673 
2004 13146176 726 
2006 18257637 1047 
2007 18944452 1118 
2008 20032411 1209 

 

Entansif tarım yapılan Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerimizdeki pestisit 
kullanımının gelişmiş ülkeler düzeyine yaklaştığı görülmektedir. Bu Bölgelerimiz, 
beslenmemizde önemli yeri olan sebze ve meyvelerin en fazla yetiştirildiği alanları 
kapsamaktadır. Bu ürünlerimiz üzerindeki pestisit kalıntıları, insanımız sağlığı için çok 
önemli sorun oluşturduğu gibi, ülkemiz ihracatına da önemli engeller çıkartmaktadır. Rusya 
ile 2006 yılında başlayan ve halen devam eden yaş meyve ve sebze ihracatı problemleri ve 
AB’den zaman zaman geri döndürülen ürünlerimiz buna örnek gösterilebilir (Durmuşoğlu ve 
ark., 2010). 

2.1. Konya’da Tarımsal Mücadelede Pestisitlerin Rolü 

Konya ilinde 2010 yılı verilerine göre toplam ekilebilir tarım alanı 20.769.209 da’ 
dır. Bu ekim alanının yaklaşık olarak % 97.5’ inde (20.239.154 da) tahıl üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Mevcut üretim yapılan alanın büyük bir kısmında tahıl üretimi yapılması 
nedeniyle Konya ilinde birim alana kullanılan pestisit miktarı Türkiye ortalamasının oldukça 
altındadır (Tablo 3). 2008 yılı verilerine göre Türkiye’ de birim alanda kullanılan pestisit 
miktarı 120.9 g/da (Delen ve ark., 2010) iken bu oran Konya ili için 128 g/da (Anonim, 2011) 
‘dır. Diğer bir deyişle Konya ilinde birim alanda kullanılan pestisit miktarı ile Türkiye 
ortalaması arasında bir paralellik görülmektedir. Ancak son yıllarda, Konya ilinde kullanılan 
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pestisit miktarı ortalamasında 2010 yılında, 2007 yılına göre yaklaşık olarak % 50’ lik bir 
artış görülmüştür. Bu artışın muhtemel sebebinin, son yıllarda Konya ilinin yağış rejiminde 
görülen değişiklere bağlı olarak hastalık ve zararlı popülasyonundaki artış olduğu 
düşünülebilir.  

 
Tablo 3. Konya ili 2006-2010 yılı kullanılan zirai mücadele ilaçları miktarları 
 

 
2007 2008 2009 2010 

ĐNSEKTĐSĐT 412.487 408.306 528.390 634.068 

FUNGĐSĐT 520.362 516.340 685.140 856.425 

AKARĐSĐTLER 21.625 19.520 24.500 26.950 

NEMATOSĐTLER ve FUMĐGANTLAR 22.244 18.760 
  

HERBĐSĐT 497.227 437.186 620.185 806.240 

KIŞLIK - YAZLIK YAĞLAR 52.715 49.870 
  

RODENTĐSĐT VE MOLLUSĐDLER 28.585 26.403 40.150 44.165 

DĐĞERLERĐ 137.067 129.054 37.400 42.430 

TOPLAM 1.694.319 1.607.447 1.935.765 
2.410.27

8 

Birim alanda kullanılan pestisit miktarı (g/da) 128 129 155 190 

 
 

3. PESTĐSĐTLERĐN OLASI SAKINCALARI 

Daha önce de bahsedildiği gibi, tarımsal mücadele değişik yöntemler içermektedir. 
Bu yöntemlerden birisi de tarım ilaçlarının, yani pestisitlerin kullanıldığı kimyasal 
mücadeledir. Bu yöntem tarımsal mücadelede en çok kullanılan yöntemdir.  Çünkü, kimyasal 
mücadele yüksek etkiliğe sahiptir, hızlı sonuç verir, bilinçli ve kontrollü kullanıldığında 
ekonomiktir ve ürünü toksin salgılayan organizmalardan da koruyabilir (De Waard et al., 
1993; Ragsdale, 1994). Yeterli ve yüksek kaliteli tarımsal üretim için pestisitlerin 
kullanılması kaçınılmazdır. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması halinde, üretim 
miktarında % 60 hatta % 100 kayıp olabilmektedir (Tiryaki ve ark., 2010). 

Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi çevre kirlenmesi ve insan 
sağlığı açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sorunlar aşağıda 
sıralanmıştır.  

a)  Pestisitler kanser, doğum anormallikleri, sinir sistemi zararları ve uzun dönemde 
oluşan yan etkilere neden olurlar,  
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b)  Pestisitler ve parçalanma ürünleri toksik maddeleri içerirler,  

c)  Parçalanma ürünlerinden bazıları ana pestisitten daha toksik ve kalıcıdır,  

d)  Uygulanan pestisite ve uygulama koşullarına bağlı olarak, çevre kirliliğine neden 
olmaktadır,  

e)  Aşırı buharlaşabilenler soluduğumuz havayı kirletmektedir,  

f)  Aşırı kullanımı organizmalarda ilaca karşı direnç oluşturmakta, pestisit 
uygulaması başarısız olmaktadır,  

g)  Hedef alınan ve alınmayan zararlıların doğal düşmanlarını ve faydalı 
organizmaları da öldürerek yeni salgınlar oluşturmaktadır (Delen, 2008). 

3.1. Kalıntı Sorunu 

Ürettiğimiz bitkisel ürünlerin, insan ve çevre sağlığını tehdit etmemesi ve dış 
ticaretimizde sorun ortaya koymaması için pestisit kullanımı çok bilinçli ve kontrollü 
yapılmalıdır. AB Hızlı Alarm Sistemi (Rapid Alert System-RASFF) ile AB ye giden 
ürünlerde kalıntı açısından uygun olmayan ürünleri ve menşeleri internetten yayımlamıştır 
(Anonymous, 2009a). AB ülkelerine gıda ihraç eden ülkelerin ürünlerinin uygunluk durumları 
Tablo 4’te görülmektedir. Pestisitlerin kalıntı yoluyla kronik toksisiteleri yanında bazılarının 
insanlarda mutajenik, teratojenik ve kanserojenik etkilerinin de olduğu son yıllarda yapılan 
çalışmalarla saptanmıştır.   

 
Tablo 4. AB Ülkelerine Yiyecek ve Yem Đhraç Eden Ülkelerin 2007, 2008 ve 2009 Yıllarında Gönderdikleri 

Partilerden Uygun Bulunmayanların Sayıları 
Ülke Uygun bulunmayan parti sayısı 

2007 2008 2009 
Çin 355 500 345 
Türkiye 294 308 278 
ABD 191 153 237 
Hindistan 86 159 165 
Almanya 122 137 163 
Arjantin 48 58 124 
Fransa 109 94 113 
Tayland 93 106 110 
Đspanya 128 115 106 
Đtalya 74 104 103 
Vietnam 45 56 100 
Brezilya 58 62 85 
Kanada 12 10 81 
Polonya 77 73 76 
Hollanda 52 63 75 
Đran 133 174 69 
Đngiltere 52 51 61 
Bangladeş 15 22 54 
Fas 22 11 53 
Belçika 40 38 46 
Ukrayna 40 37 38 

 



446 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

AB’ye ülkemizden gönderilen gıda ve yemlerin standartlara uygun olmayan parti 
sayısı oldukça yüksektir (Tablo 5). Ülkemiz maalesef uygun bulunmayan parti sayısı 
yönünden 125 ülke arasında 2. sırada yer almıştır. AB ülkelerinin tüketecekleri yiyecekler 
konusunda ne ölçüde titiz oldukları tüm dünyaca bilinmektedir. Bu çizelgede dikkati çeken bir 
diğer konu da pestisit tüketim miktarı ile uygun bulunmayan parti sayısı arasında direk bir 
ilişkinin olmadığıdır. Örneğin, 13.8 kg/ha lık tüketim ile Hollanda 2008 de 63 uyarı almışken, 
2.6 kg/ha ile Almanya 137 uyarı almıştır. Acaba, dış alım yoluyla Türkiye’ye giren tarım 
ürünlerinin kalitesi nedir ve bunlar ne ölçüde kontrol edilmektedir? AB ülkelerine 
Türkiye’den gönderilen bitkisel ürünlerden yıllara göre uygun olmayan parti sayıları, uygun 
olmama nedenleri Tablo 5’te özetlenmiştir. Tablo 5 göstermektedir ki, AB ülkelerine 
gönderilen bitkisel ürünlerin uygun bulunmamasındaki en önemli neden, ülkemizde tarımsal 
mücadelenin gelişmiş ülkeler standartlarında yapılmamasıdır. Bu çerçeve içinde, ülkemiz 
insanının gıda güvenliği açısından durumu, değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur 
(Durmuşoğlu ve ark., 2010; Tiryaki ve ark., 2010).  

 
 
Tablo 5. Türkiye’den AB Ülkelerine Gönderilen Bitkisel Ürün Partilerine Göre Uygun Bulunmayanların Sayısı 

ve Nedenleri (http://ec.europa.eu/food/food/ rapidalert/index_en.htm) 
 

 
 

3.2. Pestisitlere Duyarlılık Azalışı ve Dayanıklılık Sorunu 

Pestisitlerin usulüne uygun kullanılmaması, yani hedef organizmaya tavsiye edilen 
dozun üstünde kullanılması, sık aralıklarla aynı etkili maddeye sahip pestisitin uygulanması, 
hatalı uygulamalar, vb. nedeniyle zaman içerisinde hedef organizmada o pestisite karşı önce 
duyarlılık azalışı ve neticede dayanıklılık sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda üretici 
hedef organizmayla mücadelesinde pestisit dozunu arttırmaktadır. Böylece artan dozlara 
paralel olarak doğa daha fazla miktarda pestisite maruz kalacaktır. 

Yıl Uygun bulunmayan 
parti sayısı 

Uygun bulunmama nedeni 

2004 141 16 parti-pestisit kalıntısı 
90 parti-toksin kalıntısı 
35 parti-diğer (Sudan boyaları, küf, böcek vs.) 

2005 152 23 parti-pestisit kalıntısı 
111 parti-toksin kalıntısı 
12 parti-diğer (Sudan boyaları, küf, böcek vs.) 

2006 221 21 parti-pestisit kalıntısı 
163 parti-toksin kalıntısı 
39 parti-diğer (Sudan boyaları, küf, böcek vs.) 

2007 294 32 parti-pestisit kalıntısı 
198 parti-toksin kalıntısı 
64 parti-diğer (Sudan boyaları, küf, böcek vs.) 

2008 308 53 parti-pestisit kalıntısı 
192 parti-toksin kalıntısı 
63 parti-diğer (Sudan boyaları, küf, böcek vs.) 

2009 280 35 parti-pestisit kalıntısı 
179 parti-toksin kalıntısı 
66 parti-diğer (Sudan boyaları, küf, böcek vs.) 
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Pestisitlere duyarlılık azalışı iki yolla olur; adaptasyon ve dayanıklılık. 
Adaptasyonda, bir organizmanın genetik yapısında değişiklik olmaksızın, bir kimyasal 
maddeye uyum göstermesi sonucu duyarlılığın azalmasıdır. Ancak dayanıklılıkta, 
organizmanın duyarlılığı genetik yapısındaki bir değişiklik sonucu azalmaktadır. Buna göre, 
dayanıklılık bir mutasyondur ve genelde geri dönüşümü yoktur. Adaptasyonda ise, söz 
konusu pestisidin kullanımının durdurulmasıyla organizma yavaş yavaş tekrar eski 
duyarlılığını kazanabilir. Türkiye gibi, pestisitlerin bir ölçüde bilinçsiz ve kontrolsüz 
kullanıldığı ülkelerde dayanıklılık kadar adaptasyon da ekonomik açıdan önem taşımaktadır. 
Dayanıklılığın ortaya çıkışına en fazla etki eden faktörlerin başında, pestisidin dayanıklılık 
açısından riski ile pestisitlerin kullanım biçimi gelmektedir. Bilinçsiz ve kontrolsüz kullanım, 
duyarlılık azalışlarının daha hızlı ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Delen ve Tosun, 1996). 
Pestisitlere duyarlılık azalışı konusunda ülkemizde yeterince araştırma yapılmamıştır. 

3.3. Hedef Olmayan Organizmalar Üzerine Etkisi 

Hemen bütün insektisitler spesifik olmadıkları için sadece hedef organizmaları 
öldürmez, omurgalı ve omurgasız diğer organizmaları da etkilerler. Zararlı etkilerin şiddeti, 
insektisitin ve formülasyonun tipine, uygulama şekline ve tarımsal arazinin ve üretimin tipine 
bağlı olarak değişmektedir. Bilinen yan etkiler şunlardır: (i) arılar, kuşlar ve balıklar, 
mikroorganizmalar ve omurgasızlar gibi hedef olmayan organizmalarda ölümler, (ii) kuş, 
balık ve diğer organizmalarda üreme potansiyelinin azalması, (iii) hedef olmayan 
organizmalarda dayanıklılık oluşması sonucu insanlara hastalık taşıyan böcek ve parazitlerin 
kontrolden çıkması, (iv) ekosistemin yapısının ve türlerin sayılarının değişmesi gibi uzun 
dönemli etkiler (Tiryaki ve ark., 2010). 

Pestisit uygulamasının % 0.015- 6.0’sı hedef alınan canlı üzerine ulaşmakta, geri 
kalan % 94-99.9’luk kısım ise agroekosistemde hedef olmayan organizmalara ve toprağa 
ulaşmakta ya da çevredeki doğal ekosistemlere sürüklenme ve akıntı nedeniyle kimyasal 
kirleticiler olarak sulara karışmaktadır (Ünal ve Gürkan, 2001; Yıldız ve ark., 2005). 

3.4. Pestisitlerin Çevre ve Đnsan Sağlığına Etkileri 

Pestisitlerin insanlarda toksik olmaları nedeniyle mücadelede çalışan herkesin 
bunların kullanımı sırasında meydana gelebilecek potansiyel zarardan sakınmaları gerekir.  
Đnsanların pestisitlere maruz kalması mesleki zehirlenmeler veya kaza ile meydana 
gelebilmektedir. Her iki tür zehirlenmenin ana nedenleri: i) halkın bu konuda yetersiz eğitime 
sahip olması ve pestisitlerin toksisite potansiyellerinin bilinmemesi, ii) uygun olmayan 
koşullarda depolama, iii) kaza ile saçılma sonucu gıdalara bulaşması, iv) dikkatsiz yükleme ve 
taşıma, v) yıkanmamış pestisit kaplarının kullanımı, vi) genel bakım ve atık değerlendirme 
işlemleri olarak sayılabilir (Tiryaki ve ark., 2010). 

Đlaçlama tekniklerinin hemen hepsi, uygulanan dozun hedef tarafından alınan miktarı 
ya da o popülasyonu oluşturan bireylere doğrudan atılması varsayımı ile karşılaştırıldığında, 
oldukça verimsizdir. Nitekim Brown (1951) bir böceği öldürmek için genelde 0.03 µl’nin 
yeterli olduğunu, bir alanda 1 milyon böcek için ise 30 mg etkili madde yeterli olmasına 
rağmen arazide ancak bunun yaklaşık 3000 katının uygulanmasıyla yeterli etki alınabildiğini 
bildirmektedir. Bu durum ilaçlama tekniklerinin henüz istenilen seviyeye ulaşamamasının 
sonucudur. Şu da unutulmamalıdır ki, zararlı, hastalık ve yabancı otların biyolojileri itibarıyla 
bunlarla yapılacak tarımsal mücadele faaliyetlerinden yüksek yararlanma beklenmemelidir. 
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Bilindiği gibi enerjinin esas kaynağı olan bitkilerden başlayarak daha üst düzeye iletilmesi 
besin zincirleri vasıtasıyla olur. Bu zincirin ilk halkasını bitkiler, sonraki halkalarını otçul ve 
etçil hayvanlar oluşturur. Bir ekosistemde yaşayan tüm canlılar arasında denge vardır. 
Herhangi bir düzeyde meydana gelen değişme farlı kademelerde dalgalanmalar oluşturarak 
var olan dengenin bozulmasına neden olur. Bu dengenin korunması diğer önlemler yanında 
tarım ilaçlarının uygun kullanımı ile mümkündür.  (Ünal ve Gürkan, 2001).  

Bitkinin doğrudan yolla veya toprakta kalan pestisiti kendi bünyesine alması ve bu 
bitkilerin insan gıdası veya hayvan yemi olarak kullanılması sonucunda pestisitler insanların 
gıda zincirine girmektedirler (Tiryaki ve ark., 2010). Kimyasal mücadele, belirtilen riskler 
nedeniyle titizlikle yapılması gereken bir iştir. Bu riskleri minimuma indirmek için uygulama 
sırasında gerekli her türlü önlem alınmalıdır. 

4. SONUÇ 

Bitkisel üretimde verim ve kaliteden ödün vermeden üretim yapmak için hastalık, 
zararlı ve yabancı otlarla mücadelede bilinen tüm olumsuzluklarına rağmen pestisitleri 
kullanmama gibi bir lüksümüz maalesef bulunmamaktadır. Ülkemizde birim alana kullanılan 
pestisit miktarı Avrupa Birliği Ülkelerine oranla oldukça düşük olmasına rağmen ihraç 
ettiğimiz bitkisel ürünlerimizde pestisit kalıntı sorunu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunun 
sebebi; ihraç edilen bitkisel ürünlerin büyük bir kısmının yetiştiriciliğinin yapıldığı Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde birim alana kullanılan pestisit miktarının, Türkiye ortalamasına oranla 
oldukça yüksek olmasıyla birlikte, yoğun olarak kullanılan pestisitlerin çevre ve sağlık 
açısından önemli risk taşıyan gruplardan olması, tavsiye dışı kullanım ve uygulama 
hatalarıdır.  

Bu durumda elimizdeki bu silahı kendimize zarar vermeyecek şekilde kullanmalıyız. 
Entegre mücadele yöntemi (IPM-Integrated Pest Management) olarak ifade edilen bu anlayış; 
böcekler, hastalıklar ve yabancı otların mücadelesinde biyolojik, kültürel, fiziksel, mekanik ve 
kimyasal araçların ekonomi, sağlık ve çevresel riskleri en aza indirecek kombinasyonlarla 
kullanımı olarak tanımlanabilir (Dent, 1995). Bu sistem için birçok farklı tanım yapılmıştır 
ancak, sürdürülebilirlik, mevcut tüm olanakların kullanımı ve risklerin minimize edilmesi 
şeklindeki üç ana tema, tüm tanımlarda ortaktır. Buna göre, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla 
mücadele ederken tüm mücadele yöntemlerinden faydalanarak son noktada uygun pestisidi, 
tavsiye edilen dozunda, titizlikle uygulamalıyız ki mevcut sorunları önleyebilelim. 
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