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• Türkiye tarımsal ekonomi açısından dünyada yedinci ve Avrupa'nın en büyüğü olup, 

• Tarımsal gayri safi milli hasıla 62.5 milyar ABD dolarını aşmakta ve 

• 16 milyar ABD dolarını ihraç etmektedir.



• Türkiye 24 milyon hektar ekilebilir araziye, 

• 30 farklı tarımsal bölge ve 

• 165 ticari bitki türüne sahiptir.



Türkiye'de

▪ 605 zararlı organizma tespit edilmiş,

▪ 329’u ile mücadele edilmesi öneriliyor.

▪ Bitki koruma maliyeti 1 milyar dolar,



✓ İnsanlar pestisit kullanımına 4500 yıl öncesine sülfür ve bileşiklerini kullanarak başlamışlar. 

✓ Çinde 3500 yıl öncesinde civa ve arseniği kullanmışlar. 

✓ Ebers’in papiruslarında 800 adet zehir ve pestisit formülü olduğu bilinmektedir. 

✓ Roma ve Yunan yazıtlarında bitki korumada kimyasal metotların kullanıldığı belirtilmektedir. 

✓ Doğal kaynaklı organik ve inorganik maddeler zararlılara karşı 2.Dünya savaşına kadar kullanılmışlardır.

✓ Daha sonra, 1874 de sentezlenmiş DDT’nin ( Dichloro diphenyl trichlorethane) 1939’da insektisit özelliği

keşfedilmiş ve

✓ Böylece kimyasal mücadele dönemi başlamıştır.



✓ Bitki koruma ürünü (BKÜ);

✓ Bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya

✓ Bu organizmaların etkilerini önleyen,

✓ Bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen,

✓ Bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan,

✓ İstenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek,

✓ İstenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya
daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve
preparatları,

BKÜ’ler Bitki Büyüme Düzenleyicileri (PGR), Böcek Çekiciler, Böcek Kovucular, Böcek Büyüme

Düzenleyicileri (IGR), Besleme İnhibitörleri, Mikrobiyal preparatlar, Bitki Aktivatörleri, Fizyolojik

hastalıkların tedavisinde kullanılan ürünler, Zararlı böceklerde biyolojik etki gösteren Parazitoitler ve

Predatörleri de içermektedir.



Bu tehditlere karşı mücadelenin %95’i Dünyada kimyasal pestisit ile yapılmaktadır

Bazı ülkelerdeki pestisit tüketim miktarı: 

Türkiye’de 2018 yılı pestisitin kullanımı 

yaklaşık 60 milyon kg kadardır. 

✓ Tarım ilacı kullanım miktarları gruplar
bazında ;

fungisitler %38.33 herbisitler %24.6,
insektisitler %22.5, akarisitler %4.2,
rodentisitler ve mollusisitler (%0.5) ve
diğerleri (%9.7) şeklindedir.

Ülkeler Pestisit etkili 

maddesi kg/ha

Almanya 4,5

Belçika’da 11

Danimarka’da 2,2

Fransa’da 4,5

Hollanda’da 18

İngiltere’de 3,7

İspanya’da 2,8

İtalya’da 7,6

Yunanistan’da 6,0 

TÜRKİYE 2,11

Ülkemizde polikültür tarım yapılan Antalya, Mersin, Adana ve Şanlıurfa gibi illerimizde 3,0 kg/ha kadar çıkmaktadır.



✓ Geçmiş yıllarda sentezlenen maddelerin zararlı organizmalara etkili olması

vazgeçilmez şart olarak görülmekteydi.

✓ Ancak son yıllarda özellikle pestisitin ne kadar etkili olduğu değil çevre ve insan

sağlığı için risk taşıyıp taşımadığı önem kazanmıştır.

✓ Rachel Carson’un 1962 yılında yayımlanan “Sessiz Bahar” kitabından sonra

pestisitlere bakış açısı tamamen değişmiş, etkinin yerini yan etki fikri almıştır.

✓ Bir maddenin pestisit olarak Dünyada kayıt edilmesi için İyi laboratuvar sertifikası

olan kurumlarda aşağıda belirtilen çalışmaları yaptırması gereklidir.

✓ Çalışmalarının detaylı şekilde sunulup maddenin belirtilen kullanım koşullarında

insan ve çevre için güvenli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Pestisitlerin Tanımlanması



BKÜ’lerin Ruhsatlandırılması

TOKSİKOLOJİK BİLGİLER: EKOTOKSİKOLOJİK BİLGİLER:
1 – Akut toksisite
a) Ağız yoluyla toksisite,
b) Deri yoluyla toksisite,
c) Solunum yoluyla toksisite,
ç) Göze tahriş çalışması,
d) Deriye tahriş çalışması,
e) Deride hassasiyet çalışması,
2 – Kısa süreli toksisite,
a) Sıçan ve/veya köpeklerle yapılan 90 günlük beslenme
denemeleri,
b) Tavşanda 21 – 28 günlük deri yoluyla yapılan denemeler.
3 – Uzun süreli toksisite,
a) Sıçanda 2 yıl beslenme denemeleri,
b) Farelerde 18 ay beslenme denemeleri.
4 – Mutajenik çalışmalar,
a) Ames,
b) Cytogenetic test,
c) Micronukleus test,
ç) DNA repair test.
5 – Üreme çalışmaları (Sıçanlarda iki nesil boyunca),
6 – Teratojenik çalışmalar
7 – Sinir sistemine olan etkileri
9 – Günlük alınabilir doz (ADI),
10 – Uygulayıcıya pestisitin etkisi etkisi 5

1 – Omurgalı hayvanlar;
2 – Omurgasız hayvanlar;
3–Metabolizma ve bioakümülasyon çalışmaları,
4–Artık pestisitler, kullanma süresi dolmuş pestisitler ve boş
ambalajların yok edilme yöntemleri,
5 – Çevre sağlığı için alınacak tedbirler,
6 – Toprak ve Sudaki Akibeti ve Davranışı;
a)Laboratuarda toprak degradasyon çalışması,
b) Toprak fotoliz çalışması,
c)Tarla koşullarında toprakta dağılım çalışması,
ç) Toprakta adsorpsiyon/desorpsiyon,
d) Soil leaching çalışması,
e) Aged residue leaching çalışması,
f) Lysimeter/field leaching çalışması,
g) Suda degradasyon,
ğ) Suda hidroliz,
h) Suda fotoliz



- Türkiye’de Bitki Koruma Ürünlerinin güvenli kullanımı ve satışı için 9 (Dokuz) Yönetmelik var;

✓ Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatı,

✓ Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt 

İşlemleri 

✓ BKÜ'nin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi,

✓ Bitki Koruma Ürünleri Kontrolü,

✓ BKÜ Toptan ve Perakende Satışı,

hakkında Yönetmelik

✓ BKÜ’ nün İthalatı, 

✓ BKÜ Üretim Yerleri Usül ve Esasları

✓ BKÜ’ lerin ruhsata Esas Biyolojik Etkinlik Denemeleri,

✓ Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri ,

hakkında yönetmelikler



✓ Kullanılan pestisitler zamanla havaya, suya karışarak tarımsal üründe kalıntı gibi sorunlar 
nedeniyle hem çevreyi hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 

✓ Bu durum Dünya çapında ekolojik bir sorun haline gelmiştir.

✓ Zehirlenmeler; pestisitlerin üretilmesi, taşınması, 
uygulanması ve pestisitlerle bulaşan ürünlerin tüketilmesi, 
toprak, su, hava yoluyla canlıların yaşadığı ortamlara 
taşınması sonucunda insan ve çevre üzerinde akut veya 
kronik olarak ortaya çıkmaktadır. 

✓ Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her yıl 850 bin kişi 
pestisit kullanılarak öldürülmektedir. 

✓ Kronik zehirlenmeler ise birikim özelliği olan maddelerin 
vücuda ve çevreye uzun veya kısa süreli devamlı alınması 
sonucu meydana gelen zehirlenmeler olarak tarif edilebilir. 

✓ Bu tip zehirlenmeler sürekli herhangi bir şekilde temas 
halinde olan, pestisit üretiminde çalışanlarda, 
kullanıcılarda, tüketicilerde görülebilir. 



✓ Kronik zehirlenme bazı toksikolojik yöntemler kullanılarak tahmin edilmektedir. 

✓ Ancak uzun süreli maruziyetlerin ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağı insanlar için sürpriz olmaktadır.

✓ Bu sonuçlar ileri ki dönemde karsinojenite, yavrularda bozukluk, nörolojik bozukluklar, canlılarda üreme 

kapasitesinin değişmesi gibi şekillerde ortaya çıkabilir. 

✓ Bütün bunlar dikkate alındığında,  pestisit üretim ve tüketiminin gelecek yıllarda da artış göstereceği 

varsayılırsa diğer kimyasalların olduğu gibi pestisitlerinde imalatı, satışı, kullanılması, insan ve çevredeki 

etkileri sürekli izlenerek gerekli önlemler alınmalıdır. 

✓ Pestisitlerin güvenli kullanımın anahtarı kullanımı boyunca maruz kalma olasılıklarını en aza indirmek ve 

temas etmemektir.



Hedef Olmayan Organizmalar Üzerine Etkisi 

Pestisit uygulamasının ortalama % 0.015- 6.0’sı hedef alınan canlı üzerine ulaşmakta,

Diğer % 94-99.9’luk kısım ise tarımsal ekosistemde hedef olmayan organizmalara ve toprağa
ulaşmakta yada sürüklenme ve akıntı nedeniyle çevredeki doğal ekosistemlere karışmaktadır.

Hemen bütün insektisitler spesifik olmadıkları için sadece hedef organizmaları öldürmez, omurgalı ve
omurgasız diğer organizmaları da etkilerler.

1. Arılar, kuşlar ve balıklar, mikroorganizmalar ve omurgasızlar gibi hedef olmayan organizmalarda
ölümler,

2. Kuş, balık ve diğer organizmalarda üreme potansiyelinin azalması,

3. Hedef olmayan organizmalarda dayanıklılık oluşması sonucu insanlara hastalık taşıyan böcek ve
parazitlerin kontrolden çıkması,

4. Ekosistemin yapısının ve türlerin sayılarının değişmesi gibi uzun dönemli etkiler.



Pestisitlere Direnç Sorunu

✓ Tarımsal faaliyetlerde pestisit kullanımı beraberinde getirdiği sorunlardan birisi de, zararlı
organizmaların pestisitlere karşı direncidir.

✓ Meydana gelen direnç sonucunda pestisitin etkinliğini artırmak amacıyla daha yüksek dozlarda
pestisit kullanılmakta,

✓ Bu da tarımsal girdi maliyetlerinin artmasına yol açmakta,

✓ Aynı zamanda üründe ve çevrede kalıntı miktarının ve kirliliğin artmasına neden olmaktadır.



✓ Zararlı organizmalarla mücadele sona ermeyeceğine göre toplumda artan tüketici bilinci ve çevre koruma

duyarlılığı olan düşük miktarda yüksek etkinlik gösteren, tarımsal ürün kaybını azaltacak,

Ekosisteme duyarlı ürün ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

✓ Sentetik pestisitlerin yerine zararı tolere edilebilir veya toksik olmayan alternatif metotların geliştirilmesi ve

kullanılması gerekliliği vardır.

✓ Bu nedenlerle etkili ancak çevre dostu, klasik ilaçlama ekipmanlarıyla uygulanabilen, daha az işgücü ve

masraf gerektiren, uygulama kolaylığı ve kısa zamanda sonuç verecek alternatif mücadele stratejilerinin

geliştirilmesi önem kazanmıştır.

İhtiyacımız olan??



Karantina tedbirleri

Ülkemizde bulunmayan tehlikeli hastalık ve zararlıların yurda girmesini önlemek, mevcut

olanların da diğer temiz bölgelere yayılmasını engelleyici önlemlerin alınması ve aldırılması

için oluşturulan yasal (iç ve dış karantina yönetmelikleri vb.) mevzuatlardır.

Bu amaçlar doğrultusunda;
insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel 
üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için



Kültürel Mücadele

Üretim yeri

Ekim nöbeti

Ürün deseni

Bitki ıslahı

Gübreleme

Sulama

Habitat yönetimi

Hasat ve depolama



Fiziksel mücadele

✓ ses dalgaları kullanmak

✓ Solarizasyon

✓ Malçlama,                                   

✓ sıcaklık uygulamaları,                

✓ örtücü bitki kullanmak,          

✓ suya daldırmak,                    

✓ mineral tuz ve kül kullanmak,

✓ göllemek,

✓ mikrodalga , kızılötesi ışın kullanmak, 

✓ depoya CO2, O2 ve azot gazı vermek,      -

radyasyon uygulamak,



Mekaniksel mücadele

El veya araçlar kullanılarak yapılan mücadele 

şeklidir.

✓ Elle Toplamak , Tel Fırça İle Ezmek 

✓ Grup Halinde Yaşayan Zararlıları Toplamak

✓ Bitkiyi Organları İle Birlikte Kesmek 

✓ Ağaç Gövdelerine Oluklu Mukavvalar Sarmak

✓ Tuzak Ve Kapanlar Kullanmak

✓ Çapa, Tırmık Ve Fırçalama Aleti Kullanmak

✓ Hendek, Çit, Örtü Yapmak

✓ Bazı Ürkütücü Araçlar Kullanmak



Biyoteknolojik mücadele

Zararlı türlerin  biyoloji, fizyoloji ve davranışları üzerinde 

etkili olan bazı yapay veya doğal maddeler kullanarak, 

zararlıların normal özelliklerini bozmak 

suretiyle uygulanan yöntemlerdir.

✓ Cezbedici ve tuzak sistemleri

✓ Feromonlar

✓ Hormonlar 

✓ Repellentler

✓ Beslenmeyi ve yumurtlamayı engelleyiciler

✓ Ses, ışık ve renk gibi fiziksel etkileyiciler



Biyolojik mücadele 

“Zararlı popülasyonlarının doğal düşmanlar vasıtasıyla baskı altına alınması”

şeklinde tanımlanmaktadır.

Biyolojik mücadelede parazitoitler, predatör böcekler, nematodlar,

entomopatojenler den (bakteriler, funguslar, virüsler, protozoalar, riketsialar)

yararlanılır.



Gıda Güvenliğinin sağlanması, 

Alternatif metotların yaygınlaşması,

Kalıntı probleminin önlenmesi

Pestisitlere bağımlılığın azalması için;

«Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı» 

uygulaması devam etmektedir.

Programla; Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına 
yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hasat edilmek üzere olan bitkisel ürünlerin hasat 
edilmeden önce denetlenmesi sağlanmaktadır.”



• Bitki koruma ürünlerinin üretim aşamasından piyasaya arzına ve son kullanıcıya kadar geçen tüm
süreçlerin izlenebilmesi,

• Bitki koruma ürünü satışının kontrol edilebilmesi ve tavsiye dışı kullanımının önlenmesi,

• BKÜ takip sistemi pestisitlerin zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak kullanılması ile
izlenebilirliğinin sağlanmasına,

• Bu sistem ile ithalatçı/imalatçı firmanın toptan alan alıcı ve bayinin bitki koruma ürünlerinin üretim ve satış
kaydı ve piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin depolanması ve satışlarının kontrolü kolay bir
şekilde gerçekleşebilir,

Böylece bitki koruma ürünlerinin üretim veya ithalattan başlayarak geçtikleri her noktadan alınacak
bildirimlerle kullanıcıya kadar geçen bütün satış aşamaları kayıt altına alınmaktadır.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi Uygulaması 



✓ Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele

tekniklerinin uygulanması,

✓ Kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal

dengenin korunması için,

✓ Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere

destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulaması



Pestisitlerin Yasaklanması
Bitkisel ürünlerin tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin ve bu süreçte kullanılan kimyasallardan çevre ve 
insan sağlığını tehdit eden pestisitler yasaklanmıştır.



Ruhsat İptali



✓ Tarım ve Orman Bakanlığı AR GE çalışmalarında da insan ve çevre sağlığını gözeten kimyasal mücadeleye
alternatif metotların geliştirilmesine öncelik vermektedir.

✓ Alternatif mücadele metotlarının içerisinde ise biyolojik mücadele ön planda gelmektedir.

✓ Bununla ilgili olarak 1970 yılından itibaren

✓ Ürüne Dayalı Entegre Mücadele (IPM) çalışmalarına başlanmış ve bu konuda da dünyanın en tecrübeli
ülkelerinden biri hâline gelinmiştir.

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI



22 üründe Entegre Mücadele Teknik Talimatları hazırlanarak kullanıma açılmıştır.

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/28/Yayinlar_veriler

web sitesinde bulunmaktadır.

Entegre mücadele çalışmaları bu talimatlar çerçevesinde yürütülmektedir. 

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/28/Yayinlar_veriler


«Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadele ürünlerinin (mikrobiyal preparat, 

biyolojik mücadele etmeni vb.) geliştirilmesi, preparat haline getirilmesi ve kitlesel üretimi»

Başlığı altında özel sektör ve üniversiteler tarafından TAGEM ARGE kapsamında sunulan pojelere 10 milyon TL 

üzerinde destek sağlanmıştır.

✓ Ülkemizde 2012 yılında 4.864.000 USD, 2013 yılında 5.678.000USD tutarında biyolojik mücadele etmeni 

kullanılması, ülkemizde biyolojik mücadele ajanlarının tercih edilmesindeki artış dikkate değerdir.

✓ TAGEM’in öncelikleri arasında yer alan biyolojik mücadele çalışmaları konusunda araştırma enstitüleri 

tarafından yürütülen projeler her yıl giderek artmaktadır.

✓ Bitki sağlığı araştırmaları içerisinde biyolojik mücadele araştırma projelerinin oranı 2018 yılında %40’e 

ulaşmıştır



Bitki Sağlığı araştırmalarının amacı; 

✓ Çevre ve insan sağlığını korumak, 

Ülkemizde mevcut hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadelede, 

✓ Başta biyolojik mücadele olmak üzere biyoteknik yöntemler (feromon sistemleri, hormonlar, 
beslenme ve yumurtlamayı engelleyiciler, tuzaklar vb.) konularında araştırmalar yapmak ve bu 
alanda ülkesel olarak görev almak, 

✓ Alternatif mücadele metotlarının kullanılmasına öncelik vermek, 

✓ Bu mücadele yöntemlerinin organik tarım uygulamalarına entegre edilmesini hedefleyerek yeni 
metotları araştırmak 

✓ Ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımını en aza indirmektir. 

✓ Ülke genelinde fauna ve mikroflora etmenlerinin korunması, toplanması, muhafazası, envanterinin 
çıkarılması, kullanımı ve taksonomisi konularında araştırmalar yapmaktır.

TAGEM 2015-2020 Araştırma Master Planında 



Sonuç olarak, Ülkemizde Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerinde ve üniversitelerde

biyopestisit olarak kullanılabilecek potansiyelde bakteriler, funguslar, virüsler, nematotlar ve bitki

ekstraktlarıyla ilgili pek çok çalışma mevcuttur.

Bu çalışmalar değerlendirildiğinde, biyopestisit olarak kullanılabilecek ürünler yaygınlaşacaktır.



TEŞEKKÜRLER


