
Zehirsiz Sofralar 
 



Pestisit, bir gıda güvenliği ve
gıda bağımsızlığı sorunudur.



Endüstriyel tarımda yetiştir i len ürünler için zararl ı
olabilecek böcek, ot ,  mantar ve bunun gibi
canlı lara karşı ,  koruma amaçlı kullanılan

kimyasal maddelerdir .

Pestisit Nedir?



İlaç Değil
Zehir

Biyolojik çeşitli l iğin azalmasına; kuşların,
arıların ve faydalı böceklerin ölmesine
neden oluyor.

Gıda ürünlerinde kalıntı bırakarak insan
sağlığını tehdit ediyor.

Suyu ve toprağı çeşitli derecelerde
kirletiyor ve bozuyor.

Uygulanan pestisitlerin sadece %2’si
hedef canlıya gidiyor, geri kalan %98’i
havaya, toprağa ve suya karışıyor.



Dünyada
Pestisit
Çılgınlığı

Dünya genelinde kullanılan yaklaşık
1000 pestisit etken maddesi var.

Yılda 3 milyon ton civarında pestisit
kullanılıyor.



Türkiye'de
Pestisit
Çılgınlığı

Resmi verilere göre, Türkiye’de 2018
yılında 60 bin ton pestisit kullanıldı.

1979-2018 yılları arasında pestisit
kullanımı 7 kat artış gösterdi.

Türkiye'de yaklaşık 340 pestisit etken
maddesi kullanılıyor.

Pestisit ithalatı için yılda yaklaşık
600 milyon dolar harcanıyor.





En çok
çiftçiler
etkileniyor.

Her yıl , dünya genelinde 200 bin çiftçi
pestisitten akut olarak zehirleniyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verileri,
dünyadaki çocuk işçilerin %60’ının tarım

alanında çalıştığını gösteriyor.



Pestisit lere maruz kalan çiftçi ler ve tarım
işçilerinde kanser r iski daha fazla. Ayrıca sperm

ve doğumda anormall iklere,  hormonal ve
nöroloj ik sistemlerde rahatsızl ıklara 

neden olabil iyor.

Çiftçi Sağlığına Zararları





Tarımsal üretimde kullanılan yüzlerce çeşit pestisit  var ve
gıdalarımızda birden fazla sayıda pestisit  kalıntısı  çıkması ,
kokteyl etkisi  yaratarak bil inmeyen zararlara neden olabil ir .
Kokteyl etkisinin yol açacağı sağlık sorunları hakkında net

değerlendirmeler yapabilecek bil imsel yöntemler henüz
geliştir i lememiş durumda.

Kokteyl Etkisi



Pestisit  kullanımı,  gelir  ve verimli l iği artırmaya
yönelik beklenti leri  karşı lamıyor.

Gelir ve Verimlilik Kaybı



Pestisit
Gerçeği

Pestisitler yüzünden temiz su kaynaklarının
azalması ve atmosferdeki sera gazlarının
artması kuraklık ve sel felaketlerine yol
açarak yeterli gıdaya erişimi engelliyor.

Tarımsal ürünlere zarar veren ot ve böcekler
zamanla pestisitlere karşı direnç geliştiriyor.
Bu da giderek daha fazla pestisit
kullanılmasına neden oluyor.

Gıda fiyatlarında artış görülse de, başta girdi
maliyetleri olmak üzere artan tarımsal üretim
maliyetleri, özellikle küçük aile çiftçisinin
toprağını terk etmesine neden oluyor.



Pestisitler
beklenen verimi
sağlamadı.

Türkiye’de 2014-2018 yılları arasında tarım
alanlarında bir artış olmamasına, hatta %3
düşüş olmasına rağmen, pestisit kullanımı

giderek artıyor.

2014 yılında tarım yapılan alanlar 23 milyon
941 bin hektar iken, 2018 yılında 23 milyon

200 bin hektara geriledi.

Aynı dönemde, pestisit kullanımı ise 
%51 arttı ve 39 bin 723 tondan,

60 bin tona ulaştı.



Pestisitler
beklenen verimi
sağlamadı.

ABD'de 1942 yılında %31 olan ürün kaybı, 
2011'de %37'ye yükseldi.

Aynı dönemde, böcek öldürücülerin
kullanımında artış olmasına rağmen,

böceklerden kaynaklanan kayıp 
%7'den %13'e çıktı.



Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2014-2018 yılları arasında pestisit
kullanımı %51 artmasına rağmen, hektar başına (ton olarak) buğdaydaki

verim artışı %14, meyve grubunda %13, sebzede %7, ayçiçeğinde %6,
patateste %4 oldu. Mercimekte ise verim kaybı söz konusu.



Pestisitler toprağın bereketini azaltıyor.

Çin’de hükümet tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, 26 milyon hektar tarım arazisi pestisitler
ve diğer kirleticilerden kaynaklı orta ve üst düzeyde kontaminasyona (bulaşma) uğradı. Bu nedenle

tarıma elverişli arazilerin %20’si, tarım yapılamaz hâle gelmiş durumda.

Pestisitler, son 40 yıl içerisinde
ürün kayıplarında herhangi bir
azalma sağlamadı; aksine
toprakların kirlenerek
fakirleşmesine neden oldu.



Toprağın canlı ,  sağlıkl ı  ve verimli bir toprak
sayılması için organik madde oranının %3’ten
az olmaması gerekiyor.  Türkiye topraklarının 
%98’ inin organik madde oranı ise %3’ten az.

Toprağımız çölleşiyor



On yıl lar boyunca kullanıldıktan sonra
yasaklanan pestisit lerin yol açtığı sağlık ve

çevre zararlarının,  toplumu i lgi lendiren sosyal
bir maliyet olarak görülmesi gerekiyor.

Pestisitlerin Gizli  Maliyeti



Dayanıkl ı l ık ,  zararl ı  organizmaların duyarl ı l ığının
kalıcı olarak azalması anlamına geliyor.  Bell i  bir

tarım zehirine dayanıkl ı l ık kazanmış bir
zararl ının aynı kimyasal kullanılarak öldürülmesi

imkansız hale geliyor.

Hastalık ve Zararlılar Pestisitlere
Dayanıklılık Geliştiriyor



ZEHİRSİZ
SOFRALAR
MÜMKÜN



Mücadele Yerine; Planlama, Entegre
Hastalık ve Zararlı Yönetimi

Mevcut koşullarınıza uygun, yaygın rastlanan hastalık, zararlı ve istenmeyen 
yabancı otlara ilişkin dayanıklı tür ve çeşit, hatta varsa anaç seçmeniz riski azaltmanızı sağlayacaktır. 
 Buna ek olarakekim nöbeti (münavebe) yaparsanız başlangıçtan itibaren avantaj yakalayabilirsiniz.

Bitki yetiştiriciliğinde mevcut
toprak, su, iklim, pazar ve işgücü
koşulları ile yetiştirilmek istenen
ürünün istekleri karşılaştırılıp iyi bir
planlama yapıldığında, üretim ve
hasattan sonraki süreçte
yaşanacak problemler büyük
ölçüde azalır.



Entegre
Zararlı
Yönetimi

Entegre hastalık, zararlı ve yabancı ot
yönetimine uygun biçimde yapılacak
uygulamalarla hem bitkiler zararlı
organizmalardan etkili biçimde korunur hem
de uygulamalar ekonomiklik içinde kalıp, insan
sağlığına, çevreye ve başta arılar olmak üzere
yararlı organizmalara olumlu etki yapar.

Üreticinin bulunduğu koşulları iyi analiz
ederek üretim sürecini iyi planlaması ve
gerekli uygulamaları zamanında, bilinçli ve
kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesi gerekir

Başarılı olmanın esas koşulu kimyasal
savaşım değil, bütüncül yaklaşımla sağlıklı
toprak, sağlıklı çevre ve böylece sağlıklı
bitkilerin yetiştirilmesidir.



Kültürel 
Önlemler

Bahçe veya tarlada bulaşma kaynaklarını
barındırmamak. Yere düşmüş hastalıklı
meyveler ertesi yılın mahsulünde sorun
yaratabilir.

Temiz tohumluk ya da üretim materyali
kullanmak. Bakım ile ilgili tüm koşulları
eksiksiz uygulamak, özellikle gübreleme
işlemlerini toprak analizlerine göre yapmak.

Kuraklığa ve o coğrafyanın zor koşullarına
dayanıklı yerel çeşitleri ekmek.

Toprakta nem tutucu malç ve yağmur
hendekleri gibi uygulamalar yapmak.



Fiziksel
Önlemler

Yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklıktan ve
orantılı nemden yararlanma, yakma, su
altında bırakma, suya daldırma, mineral
tuzlardan yararlanma gibi teknikler kullanılır.

Zararlıları doğrudan toplamak, öldürmek ya
da davranışlarını bozmak, çevrelerinde -bir
dereceye kadar- onlar için uygun
olmayan koşulları oluşturmak.

Yabancı otları biçerek, büyüme ve rekabet
durdurmak. Kılcal kökler, yağmurun veya
sulama suyunun toprağın derinliklerine
inmesini sağlayan borucuklar gibi görev
yapar ve erozyonu engeller. 



Biyolojik
Önlemler

Bir canlı etmenin (böcek, parazit vs), diğer
bir canlı etmenin yoğunluğunu baskı altında
tutmak amacıyla aktif olarak kullanılması
biyolojik önlemler olarak bilinir.

Yararlı organizmalar zararlıyı bulur ve onu
baskılar, böylece kimyasal kullanımında
ortaya çıkan kalıntı, sağlık ve çevre sorunları
ortadan kalkar.

Ülkemizde kitle üretim ve salımı yapılan bazı
yerli türlere örnek olarak; mısır kurduna
(Ostrinia nubilalis) karşı Trichogramma
türleri ile hububatta süne (Eurygaster
integriceps) zararlısına karşı Trissolcus
türleri verilebilir.



Biyoteknik
Uygulamalar

Zararlıların üzerinde etkili olan bazı yapay
veya doğal maddelerin kullanılması ve
böylece normal özelliklerinin bozularak

zarar vermelerinin engellenmesi biyoteknik
uygulama ve önlemler olarak bilinir..

Feromon tuzak sistemleri veya cezbediciler,
yumurtlamayı engelleyiciler, uzaklaştırıcılar,

beslenmeyi engelleyiciler, kısırlaştırıcılar,
böcek gelişmesini engelleyiciler, böcek

gelişmesini düzenleyiciler ve kısır böcek
salma yöntemi gibi bazı doğal veya

sentetik bileşikler ya da uygulamalar
kullanılarak yapılır



Ekonomik anlamda kârl ı  ve sosyal açıdan âdil
bir sürdürülebil ir  tarım ve gıda sistemleri

yaklaşımıdır .  Ekoloj ik ve sosyal i lkelere dayalı ,
yerel bi lgi ve uygulamaları bi l im i le bir leştiren,
doğal döngüler ve süreçlerle uyum içinde bir

çiftçi l iği savunan, gıda bağımsızl ığını siyasi bir
yaklaşım olarak ele alan agroekoloj i ;  besleyici

ve kültürel anlamda kabul edilebil ir  gıdaya
erişme ve üretme hakkını tanır .  

Agroekoloji



Organik tarım, tüm canlı lara ve çevreye
dost üretim sistemlerini içeren;

yetiştir ici l ikte ve ürünlerin işlenme
aşamasında insana ve çevreye zararl ı

pestisit ,  hormon, GDO ve kimyasal
gübrenin kullanılmadığı ,  iz lenebil ir l ik

temell i  bir tarım yöntemidir .

Organik Tarım



Tarımsal üretimin yapıldığı
arazide/bölgede, ekosistem süreçlerinin

iyi leşmesini (onarımını) sağlayan
yöntemler,  uygulamalar ve yaklaşımlar

bütünüdür.

Onarıcı Tarım



İdare edilen bütün için i lgi l i  tarafların (çift l ik ,
havza, ai le,  sivi l  toplum kuruluşu, şirket ,  vb)
katı l ımıyla hazır lanan ve sürekli  güncellenen

“bütüncül plan” doğrultusunda; ekonomik,
sosyal ve ekoloj ik boyutları  etki leyecek etki l i ,
tutarl ı  ve bütüncül bir karar verme, yönetim 

ve organizasyon şeklidir .

Bütüncül Yönetim



Doğal sistemleri örnek alan bir tasarım
bil imidir .  Gıda üretimi bu tasarım bil iminin

ayaklarından bir idir .  Temelleri  doğayı gözleme
dayanır ve yaşam alanları ,  doğal ekosistemler

örnek alınarak; tutarl ı ,  dengeli  ve dirençli
olacak şekilde onarı larak tasarlanır .

Permakültür



Çiftçinin,  çeşit l i  ürünlerin tarımsal üretimini
yaptığı ,  besleyebildiği kadar hayvanı

barındırdığı ,  gübresi i le iyi  bir toprak beslemeyi
sağladığı ,  biyodinamik preperatlarla da doğal

süreçlerini aktive ettiği tarım yöntemidir .

Biyodinamik Tarım



 Toprağın kendi halindeyken çok karmaşık bir
zenginliği kendil iğinden yarattığına dikkat
çeken Fukuoka’ya göre, toprak kendi haline
bırakıldığında verim artar.  Toprak sürülmez,

budama, yabancı ot mücadelesi ,  i laçlama ve
gübreleme yapılmaz.

Fukuoka Yöntemi



Zehirsiz
Uygulamalar

Kompost

Tuta ve zarar veren uçucu böcekler için elma sirkesi

Salkım güvesi için tuzaklar

Tuta ve zarar veren uçucu böcekler için gülle bulamacı

İstenmeyen böcekler için ısırgan

Tavuk bitlerine karşı d-Limonen

Elma ve ceviz kurdu ile biyolojik mücadele

Meyve sineklerine karşı elma sirkesi

Akdeniz meyve sineğine karşı feromonlar



Sağlıkl ı ,  zehirsiz gıdaya, organik/ekoloj ik veya
agroekoloj ik yöntemlerle üreti len ürünlere talep
her geçen gün artıyor,  ihracatçı kalıntısız ürün
istiyor,  i laç kalıntı l ı  ürünler değerini yit ir iyor.

Talep Artıyor



Farklı
Pazarlama
Yolları

Ekolojik, organik pazarlar

Yerel çiftçi pazarları

Topluluk Destekli Tarım (TDT)

Gıda toplulukları

Haftalık ürün kutusu ve abonelik

Sanal organik ürün marketleri

Doğal ürün dükkânları

Tüketici kooperatifleri

Katılımcı Onay Sistemleri (KOS)



Zehirsiz Tarım
Çiftçiye Ne
Sağlar?

Başta tarım zehirleri olmak üzere kimyasal
gübrelerden, aşırı toprak sürümünden, fazla
sulamadan kurtulur. Böylece masrafları büyük
ölçüde azalır.

Zehirsiz tarım, çiftçilerin ve ürünleri sattıkları
tüketicilerin sağlığını korur.

Çok çeşitli ürün yetiştirmek, ürün ve gelir
kaybından doğabilecek zarar riskini azaltır.

Doğa dostu tarımsal faaliyetler toprağa ciddi
miktarda karbon gömülmesini sağladığı için
en çok çiftçileri etkileyen küresel iklim krizinin
çözümü yolunda katkı sağlıyor.



Zehirsiz
Sofralar 
Projesi

Sivil Toplum Diyaloğu V Programı
kapsamında AB tarafından
finanse edildi.

1 Nisan 2019'da başlayan proje, 
31 Mart 2020'de sona erdi.

Proje ortağı PAN Europe (Avrupa
Pestisit Eylem Ağı)



Projenin
Amaçları

Türkiye’de pestisit kullanımını azaltmak için
pestisitlerin olumsuz etkileri ve alternatif
yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde
farkındalık yaratmak.

Türkiye ve AB’de pestisitler ile ilgili çalışan
STK'lar arasında işbirliğini artırmak.

Türkiye’deki STK’ların kampanyacılık, lobicilik
ve savunuculuk konularındaki kapasitelerini
geliştirmek.



Proje
Faaliyetleri

100'ü aşkın kurum ve inisiyatifin üye olduğu 
Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı kuruldu.

13 çok tehlikeli pestisitin yasaklanması, alternatif yöntemlerin
desteklenmesi ve denetimlerin artırıl ıp kamuoyu ile sonuçlarının

paylaşılmasını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.
Kampanyaya şu ana kadar 130 bin kişi imzalayarak destek verdi.

İstanbul'da pestisitler ve alternatifleri ile ilgili
Zehirsiz Konferans düzenlendi.

16 Bölümden oluşan Zehirsiz Sofralar Belgeseli
çekildi ve yayımlandı.

Web sitesi (zehirsizsofralar.org) ve bilgilendirici
materyaller (broşürler, çeviriler, infografikler) hazırlandı.

Paydaşlarla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.















Zehirsiz Sofralar Belgeseli 

https://www.youtube.com/watch?v=hjQ07n-1VrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hjQ07n-1VrQ&feature=youtu.be


TEŞEKKÜRLER


