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Pestisit :

Zararlı organizmaların zararlarını azaltmak ve onları kontrol altına almak 
için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımların genel 
adıdır. 

• İnsektisit: Böceklere, haşerelere karşı kullanılan ilaçlardır. 

• Herbisit: Yabani otlara karşı kullanılan maddeler 

• Fungusit: Mantarlara karşı kullanılan maddeler

• Akarasit: Akarlara karşı kullanılan maddeler

• Avisit: Kuş öldürücüler

• Mollususit: Yumuşakçalara karşı kullanılan maddeler

• Rodentisit: Kemirgenlere karşı kullanılan maddeler

• Nematisit: Nematotlara karşı kullanılan maddeler

• Defoliantlar: Yaprak dökücüler



Hangisini Alıyoruz ?

Yeterli ve güvenli gıda sağlayabilmek için hem yüksek verimli hem de nitelikli tarımsal ürünler 
yetiştirilmesi gerekmektedir



Pestisitlerin tarım ilaçları dışında kullanım alanları ;

• Sıtma hastalığının kontrolünde hastalık etkenini taşıyan sivrisineklerle mücadelede 

(DDT), 

• Boya, yapıştırıcı, metal işlerindeki sıvılarda, 

• Muşamba, tente, çadır, tenis filesi, egzersiz matı gibi fabrika ürünlerinde koruyucu ve 

çürüme önleyici olarak, 

• Halı dezenfeksiyonu, kozmetik, şampuan, sabun, ev içi dezenfektanı olarak, 

• Gıda paketlenmesi ve saklanması işlerinde,

• Balık yetiştiriciliği,

• Ormancılık, tütsüleme, kereste korumacılığında,

• Rekreasyonel alanlarında (park, bahçe, oyun alanları vb.), 

• Hayvan yetiştiriciliğinde,

• Toplumsal yaşam alanlarında böcek kontrolü ve hijyen sağlanmasında.



Tarımsal ilaçlama
Bitki Koruma Ürünleri(BKÜ) 

Pestisit
Biyosit...

Üretim, 

Dağıtım, 

Kullanım, 

İmha…………



Pestisitlerin etkileri: 

• Akut: Zehirlenmeler, Suisit, Kaza, Üretim ve İlaçlama esnasında yüksek 
doz…Daha çok bu durumdaki etkilenmeler biliniyor.

• Subakut : İlaçlama ve üretim esnasında üreticiler, tüketiciler ? 

• Dikkatimizle bu grup hastaları da saptayabiliyoruz. 

• Kronik: İlaçlama, üretim ve tüketim, çevresel maruziyet . Çalışanlar, 
çiftçiler, tüketiciler ve TÜM TOPLUM??? Etkilenme durumu hakkında 
uyanık olmamız gerekiyor !!!



Pestisit Zehirlenmeleri. Neva Sataloğlu, Berna Aydın, Ahmet Turla. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (3) 



Pestisit Zehirlenmeleri Neva Sataloğlu, Berna Aydın, Ahmet Turla. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (3) 



Vücuda Giriş yolu: 

• Cilt, Göz, Kulak, Ağız (direkt temas)

• Gastrointestinal sistem (direkt içme, 
besinlerde bulaş, içme sularına bulaş)

• Solunum Yolu ile



Pestisitlerin Etkileri:

• Deri: Kızarıklık, yanma, vezikül oluşumu, renk değişiklikleri (Dermatit, 
egzama, uzun süre maruziyette melanom oluşması)

• Gözler: Kızarıklık, yanma, geçici ve kalıcı körlük(Konjuktivit, blefarit, 
maküler dejenerasyon, korneal ülserasyon)

• Gastrointestinal sistem: Ağız kuruluğu, tükrük miktarında artma, ağız 
içi yanıklar, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, hazımsızlık, ishal  (Kronik 
gastrit, duedonit, ülser, kronik kolit, hemorajik, spastik ve polipoit
oluşumlar, hipersekresyon ve hipoasitide, kanser gelişimi ?)



Pestisitlerin nörolojik etkileri:

Pestisit maruziyeti ve nörolojik bozukluklar. Hakan İstanbulluoğlu, Recai Oğur, Mahir Güleç. Genel Tıp Derg 2009;19(4): 187-195

Baş ağrısı
Dengesizlik
Davranış bozukluğu
Depresyon
Kas seyirmeleri
Tetani
Koma
Uyuşukluk
İşitme kaybı
Solunum durması

PARKİNSON
ALS



Pestisitlerin Etkileri:

• Kardiyovasküler sistem: Tansiyon değişiklikleri (Hipotansiyon, 
hipertansiyon) Kronik miyokard toksisitesi, kronik koroner yetmezlik, 

• Karaciğer:  Kronik hepatit, kolesistit, hepatokolesistit, detoksifikasyon ve 
diğer fonksiyonlarda bozulma

• Böbrekler: Albuminüri, noktüri, üre ve kreatinin artışı, böbrek yetmezliği.

• Kan Hücreleri: Lökopeni, retikülositlerde artma, eosinopeni, lenfopeni, 
monositoz ve hemoglobinde değişimler



Solunum sistemi: Kronik trakeit, kronik bronşit, KOAH, fibrotik akciğer hastalıkları, 
anfizem, astım

Meta-analiz:
2006-2018 yılları arasında 
101.353 kişi değerlendirilmiş
491 Çalışma
Farklı ülkeler (ABD, Avustralya,İsveç, AB 
ülkeleri) 
Herbisit, insektisit, fungusit
Pestisit kullanımı
Sigara kullanımı ve pestisit maruziyeti

KOAH, hava yollarında darlık yapan etkiler 
oluşturmuş.



İnsektisitler
Gruplar, Etken madde ve Ticari isimleri

1. Asetilkolinesteraz enzim inhibitörleri

Organofosfatlı böcek öldürücüler

• Metilparathion Folidol® 

• Diazinon Bazinon®, Basudin® 

• Dichlorvos DDVP®, Didifos®, Nogos®

• Chlorpyrifos Dursban®, Agrosban®, Megaban®, Korban®

Karbamatlı böcek öldürücüler

• Malathion Hektion®, Malaton®, Malathion®

• Bromophos Bromo®

• Aldicarb Temik®

• Carbofuran Furadan®

• Carbosulfan Marshal®, Agrostar®, General®

• Methomyl Lannate®

• Dioxicarb Hexacarb®

• Carbaryl Agrovin®, Hektavin®,

2. Organoklorlu böcek öldürücüler

• Endosulfan Thiodan®, Korsulfan®, Hektionex®, Endol®

• DDT (üretimi ve tüketimi yasaklanmış)

3. Piretrin ve piretroidler

• Cypermethrin İmperator®, Arrivo®, Matador®, Siperkor®

• Cyhalothrin Karate®, Kung-fu®, Tekvando®, Tomcat®, Tornado®,Petra®

• Deltamethrin K-othrin®, Decis®

• Permethrin Helisin®, Primethrin®



Organofosfatlı böcek öldürücüler

Piyasada yaklaşık 200 farklı formu mevcut 

En sık ve yaygın olarak kullanılan ilaçlar

Sarımsak kokusu tipik

Merkezi ve otonom sinir sisteminde sinapslar ve sinir 
kas kavşağındaki  Asetilkolinesteraza geri 
dönüşümsüz bağlanırlar. Asetokolin birikimine neden 
olur, kolinerjik etkinlik oluşturur.



Organofosfatlı
insektisitlerin
akut bulguları

• Akut sendrom: Suisit ve kaza sonrası başlar 2-3 güne kadar gecikebilir

• Ara (intermediate) sendrom: Zehirlenmeyi izleyen 1-4 gün içinde ortaya çıkar.Proksimal ekstremite
kasları, solunum kasları ve kafa çiftlerinde motor paralizi ile gider. İyileşme 5-15 gün içinde gözlenir.

• Gecikmiş polinöropati: Özellikle yağda eriyen bileşiklerle zehirlenmelerden sonra 6-21 gün içinde
ortaya çıkan distal duyu motor nöropatisidir.



Karbamatlı İnsektisitler

Merkezi ve otonom sinir sisteminde sinapslar ve sinir kas 

kavşağındaki  Asetilkolinesteraza geri dönüşümlü bağlanırlar. 
Asetokolin birikimine neden olur, kolinerjik etkinlik oluşur.
Akut alınmada toksiktir. 
Yağda çözünürlüğü düşük bulgular 0.5-2 saat sonra ortaya çıkar, 
24 saat içinde enzim inhibisyonu geri döndüğünden bulgular 
geriler. 
MSS etkileri az, 
akut bulgular organofosfatlı bileşik zehirlenmesine benzer.  

3. Sayfa haberler olarak suisit ve zehirlenme olarak
Temik® (aldicarb) ölüme sebep olmuş. Şu an yasaklı ilaç 
grubunda.



Organaklorlu insektisitler:

Prototip DDT (dikloro difenil
trikloroethan) yasaklı ürün
olmasına rağmen kırsal alanlarda
kullanılıyor.

- Vücut dokusundaki yağlarda 
çözülür ve gıda zincirinde birikir. 



Organoklorlü Pestisitler; Endosulfan, Korsulfan



İnsektisit: 104 aktif madde 

Piretrin (Pyrethroid grubu):
İlk versiyonları Chrysanthemum cinerariaefolium (kasımpatı) isimli 
bitkiden elde edilmiştir. 
Çok çeşitli sentetik türevleri geliştirilmiş. 

Böceklerin sinir sistemi üzerinde ve nöronların işlevini sodyum 
kanalı etkileşimi ile bozar. 
Piretrin bileşikleri öncelikle insan biti, sivrisinek, hamamböceği, 
böcek ve sinekleri kontrol etmek için kullanılmış. Genellikle ev ve 
ambarlarda, tarım alanında sık kullanılan ilaçlardır.
Piretrinler Güçlü lipofilik
gastrointestinal sistem (oral) ve solunum yollarından 
(inhalasyonla) kolayca emilir, ancak deri yoluyla zayıf bir şekilde 
emilir. 
Ham piretrum bir dermal ve solunum alerjenidir.
İnsanlarda akut zehirliliği düşüktür. 



Süflütrin

• Prethroid grubu pestisit

• Ev ve işyeri böcek ilaçlamalarında kullanılır



Semptom ve belirtiler: bulantı kusma, karın ağrısı, halsizlik, bronkospazm takiplerde solunum yetmezliği, yutma güçlüğü,
epileptik nöbet, tremor, bilinç bulanıklığı gelişmiş.
Literatürde: ölüm, kolinerjik bulgular (serebrovasküler bulgular, hipersalivasyon,  miyozis)
kontakt dermatit, rinit, astım atağı, hipersensivite bulguları, akciğer ödemi bildirilen vakalar mevcut.



Ratlar üzerinde yapılan çalışmada; bifentrin, karaciğer, böbrek ve akciğerde ciddi oksidatif
stresi indükleme potansiyeline sahiptir. Oksidatif stresin ölçüsü maruz kalma süresiyle artar.



Herbisitler:



Akciğerde fibrozis, solunum yetmezliği ve ölüme yolaçabiliyor.



Herbisit: Bentazone

Clin Exp Emerg Med 2017;4(4):254-257 https://doi.org/10.15441/ceem.15.056



Herbisit:haloxyfop-p-methyl ester 



Fungusit: 51 adet ilaç
İlaç direnci nedeniyle hastalık halinde etkisi olmayan ilaçlar 





Akarasit: 10 adet ilaç
Nematosit: 7 adet ilaç



• Rodentisit (Fare öldürücü) 
– Repellentler (Türkiye’de yok)

– Sterilantlar
– Fumigantlar
– Metal Fosfitler
– D vitamini ve türevleri
– Antikoagülan rodentisitler (en sık kullanılanlar)
• Birinci jenerasyon antikoagulant rodentisitler;

• Warfarin (Hidroksicoumarin grubu)
• Coumachlor (Hidroksicoumarin grubu)
• Coumafuryl, (Hidroksicoumarin grubu)
• Coumatetralyl (Hidroksicoumarin grubu)
• Pindone (İndandion grubu)
• Clorophacinone (İndandion grubu)

• İkinci jenerasyon antikoagulant rodentisitlere;
• Difenacoum (Hidroksicoumarin grubu)
• Bromadiolone (Hidroksicoumarin grubu)
• Brodifacoum (Hidroksicoumarin grubu)
• Flocoumafen,
• Difethialone (İndandion grubu)
• Diphacinone (İndandion grubu)

Bunlar K vitamini türevleri olup kemirgende iç kanamaya neden olarak ölüme yol
açarlar. Dolayısıyla ölüm yavaş yavaş bir 4 ile 11 gün içinde olur, bu süre içinde hayvan zehirli yemden 
yemeğe devam eder ve hayvanın ölüsü bulunduğunda kurumuş bir görünümdedir. 



38 yaşında 15 yıldır bakliyat deposunda çalışıyor. 
25 gündür öksürük, ara ara şeffaf balgam çıkarma var. Ateş, boğaz ağrısı, halsizlik yok. 
FM: Sat %98, NB:76/dk. Bilateral bazallerde tek tük raller
Hemogram, crp, laboratuvar değerleri normal
Geçirilmiş ciddi bir enfeksiyon öyküsü yok, 





Fumigasyon:

Bir ortamda bulunan tüm zararlı etmenleri (böcekler, nematod, mantar, bakteri gibi) belirli bir ısı ve 
miktarda gaz halinde kimyasal kullanarak ortadan kaldırma işlemine fumigasyon denir.

Depolarda gıdaların uzun süreli saklanması sırasında kullanılmaktadır

Ülkemizde daha çok Methyl Bromid, Aluminium Phosphid, Magnesium Phosphid ve Sulfuryl Fluoride
aktif maddeye sahip fumigantlar kullanılmaktadır.

Fumigantlar, zararlılarda, solunum yoluyla doku ve hücrelere yayılarak toksik etki gösterirler. Kimyasal 
özelliklerine göre genellikle hücrelerin enzim aktivitesini etkileyerek solunum ve oksidasyon olayının 
normal işleyişini bozabilirler.



Üreticimizin ürünlerde ilaç kalıntısının olmaması için dikkat edilmesi gereken kurallar:

1-İlaç atılacak üründe ilacın tavsiyesinin olmasına dikkat edilmeli,
2-Doğru teşhis yapılmalı,
3-Doğru İlaç önerilmeli,
4-Doğru dozda ve doğru bir kalibrasyonla atılmalı,
5-Doğru bir aletle atılmalı, 
6-Doğru zamanda ilaç atılmalı
7-İlaç atım zamanı ile hasat aralığına etikette yazılan süreye dikkat edilmeli,
8-İlaç başka bir kimyasalla karıştırılırken mutlaka uzmanına sorulmalı

Ürünlerde kalıntının olmaması için Bakanlık olarak da görevleri;

1-Bayi ve köy ziyaretlerine daha sık gidilmeli,
2-Bayi ve üreticilere çok sık eğitimler verilmeli,
3-Bu kurallara uymayanlara, aksini yapanlara mutlaka ceza uygulanmalı,
4-Kalıntı analiz laboratuvarları hal yerleri başta olmak üzere birçok yerde açılmalıdır.



Olması Gereken Türkiye’deki durum !!!



Temiz Çevre 
Temiz Gıda

için

Bilinçli Üretim
Bilinçli Tüketim
Dürüst Yönetim

Zamanında Adalet


