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PESTĐSĐT NEDĐR?

Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının 
(pest) yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran 
ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da 
bileşikler karışımıdır.

Ayrıca pestisitler evsel ve endüstriyel 
atıklardan ve tarımsal mücadelelerde alıcı
ortama karışan ve güç parçalanan 
maddelerdir.



PESTĐSĐT KULLANIMIN TARĐHÇESĐ

Pestisit kullanımı yeni bir olay değildir. 
M.Ö. 1000 ‘lerde kükürtün, M.Ö. 200’lerde 
kaynatılan asfalt buharının asmalarda 
kullanıldığı, arseniğin ise M.S. 900’lerde 
Çinliler ve daha sonra 17.yy da batı ülkeleri 
tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. 
Nikotin kullanımı da 16.yy da 
görülmektedir.



19.yy’ın sonundan itibaren bağlarda görülen 
midiyu hastalığına karşı Bordeaux 
bulamacından yararlanılmasına karşın, 
özellikle 2. dünya savaşından sonra aynı
amaçla çok sayıda sentetik ürün 
hazırlanarak kullanılmaya başlandı.

Pestisitlerin kullanımı ileri ülkelerle zamanla 
büyük bir artış gösterdi. Bu yaygın 
kullanımın doğal çevre ve insan sağlığı
bakımından yaratacağı olumsuz sonuçlar 
önceden farkına varılmamıştı.



Ancak DDT’nin zehirleyici etkilerinin 
kanıtlandığı 70’li yıllardan sonra bu tür 
maddelerin kullanımı ve satışı kimi kurallara 
bağlanmıştır.

Bu moleküllerin doğada uzun süre 
kalabilmesi, seçiciliklerinin olmaması ve 
besin zincirleri boyunca birikme yetenekleri 
yüzünden kimi bölgelerde yararlı türlerin 
yok olmasına, ekosistemlerdeki dengenin 
bozulmasına ve bu tür ürünlere karşı direnç
gösteren yeni soyların türemesine yol 
açmıştır. 



PESTĐSĐTLERĐN 
SINIFLANDIRILMASI

Zirai Mücadele Đlaçları (Pestisitler)
Formülasyon şekillerine göre, Etki 
Şekillerine göre, kullanıldıkları
zararlılara göre, değişik şekillerde
sınıflandırılmaktadır.



Formülasyon Şekillerine Göre :

1- Toz Đlaçlar
2- Islanabilir Toz Đlaçlar
3- Kuru Tohum Đlaçları
4- Suda Çözünen Tozlar
5- Solüsyonlar veya Sulu Çözeltiler
6- Emülsiyon Konsantre Đlaçlar
7- Yazlık ve Kışlık Yağlar
8- Granüller
9- Aerosoller
10- Pelletler
11- Zehirli Yemler
12- Kapsül Şekli Verilmiş Formülasyonlar
13- Gübre Karışımları
14- Akıcı Konsantreler
15- Yağ Konsantreleri
16- (ULV) Çok Düşük Đlaçlamaya Uygun Formülasyonlar



Etki Şekillerine Göre;

1-Bitkide :
a) Sistemikler
b) Yarı Sistemikler
c) Sistemik Olmayanlar

2-Zararlıda :
a) Mide Zehiri
b) Temas Zehiri
c) Solunum Zehiri



Kullanıldıkları Zararlılara Göre;

1- Đnsektisitler (Böcek öldürücüler)
2- Fungusitler (Mantar =Fungus öldürücüler)
3- Bakterisitler(Bakteri öldürücüler)
4- Akarisitler (Kırmızı örümcek öldürücüler)



5- Herbisitler (Yabancı ot öldürücüler)
6- Afisitler (Yaprak biti öldürücüler)
7- Mollussisitler (Salyangoz öldürücüler)
8- Rodentisitler (Kemirgen öldürücüler)
9- Nematositler (Nematot öldürücüler)
10- Repellentler (Kaçırıcılar)



PESTĐSĐTLERĐN BAŞLICA KULLANIM
ALANLARI

1.Tarımsal üretim
2.Bahçecilik
3.Balık yetiştiriciliği, balık tarımı
4.Ormancılık
5.Süs amaçlı bölgelerde (parklar, bahçeler, 

oyun alanları)



6.Tütsüleme ve kereste korumacılığı
7.Endüstriyel böcek kontrolü
8.Đnşaat (Duvar kağıdı yapıştırıcıları, 
boyalar, sıvacılık, vb)

9. Ev ve bahçeler
10. Deniz böcek kontrolü
11. Sucul böcek kontrolü
12. Gıda saklanması
13. Hayvancılık
14. Toplum hijyeni, böcek kontrolü
15. Beşeri ilaç olarak





Pestisit Kalıntılarının Kaynağı

Pestisit kalıntılarının çoğunun kaynağı
toprağa ve bitkilere uygulanan pestisitlere
dayanmaktadır.
Pestisit kalıntılarının diğer bir 

kaynağını,uygulama sırasında zerreler ile 
atmosferde yoğunlaşan kalıntılar yağış veya 
tozlarla toprağa ve su ortamlarına düşmesi 
oluşturur.  



Pestisit Kalıntısını Etkileyen 
Faktörler

Pestisit uygulaması ile üründe kalabilecek 
kalıntı miktarı çok çeşitli faktörlere 
bağlıdır.

1)Uygulamanın yapıldığı bitki çeşidi 
2)Etkili maddenin kimyasal yapısı ve 

özellikleri
3)Kullanım dozu ve tekrarı
4)Etkili maddenin formülasyonu



5)Uygulama ile hasat arasındaki geçen süre
6)Uygulama anında/sonunda çevre ve iklim 

koşulları
7)Hasattan tüketime kadar uygulanan işlemler





Pestisit Kalıntı Analizleri

Kalıntı analizleri kromatografik yöntemlerle 
yapılmaktadır.Bunlar; 

Đnce tabaka kromatografisi(TLC)
Sıvı kromatografi(HPLC)
Gaz kromatografisi ve /veya kütle 
spektrofotometresi(GC, GC-MS) 



Geleneksel 
kromatografik
metotlarla pestisit
kalıntısı;bitki, toprak, 
hayvansal dokuda 
pestisitin ekstrakte
edilebildiği ve uygun 
temizleme-arıtma 
işlemlerinin yapılabildiği 
ölçüde tayin edilebilir.



GIDALARDA PESTĐSĐT 
KALINTILARINI AZALTMA YOLLARI

Gıdalardaki pestisit kalıntı düzeyine; 
gıdanın çeşiti, pestisitin cinsi, pestisitin
kimyasal yapısı, iklim şartları, ilaçlama ile 
hasat arasında geçen süre gibi faktörler 
topluluğu etki etmektedir.
Bu faktörler arasında gıdalardaki kalıntı
miktarını azaltmada en fazla etkili olan 
ilaçlama ile arasında geçen sürenin 
uzunluğudur.



Ürünlerdeki pestisit kalıntılarını azaltmak için 
aşağıdaki işlemler kullanılamaktadır.

Yıkama
Kabuk Soyma
Isıl işlemler(haşlama, pişirme)
Muhafaza
Işınlama
Mikroorganizmalar yolu ile parçalama
Bazı katı maddelerin ilavesi



PESTĐSĐTLERĐN EKOLOJĐYE 
VE ĐNSAN SAĞLIĞINA 

ETKĐLERĐ



Hedef Olmayan Organizmalar Üzerine Etkisi

Hemen hemen tüm insenktisitler spesifik 
olmadıkları için sadece hedef organizmaları
öldürmezler, omurgalı ve omurgasız diğer 
organizmaları da etkilerler.Zararlı etkileri 
şiddeti, insektisitin ve formülasyonun tipine, 
uygulama şekline ve tarımsal arazisinin 
tipine bağlı olarak değişmektedir.  



En genel yan etkiler şunlardır;
1)Arılar, kuşlar ve balıklar, mikroorganizmar

ve omurgasızlar gibi hedef olmayan 
organizmalarda ölümler, 

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



3)Hedef olamayan 
organizmalarda 
dayanıklılık oluşması
sonucu insanlara hastalık 
taşıyan böcek ve 
parazitlerin kontrolden 
çıkması,

4)Ekosistemin yapısının ve 
türlerinin sayılarının 
değişmesi gibi uzun 
dönemli etkiler.



PESTĐSĐTLERĐN ÇEVRE VE ĐNSAN 
SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

Tarımsal alanlara, orman veya bahçelere  
uygulanan pestisitler havaya, su ve toprağa, 
oradan da bu ortamlarda yaşayan diğer 
canlılara geçmekte ve dönüşüme 
uğramaktadır. Bir pestisitin çevredeki 
hareketlerini onun kimyasal yapısı, fiziksel 
özellikleri, formülasyon tipi, uygulama şekli, 
iklim ve tarımsal koşullar gibi faktörler 
etkilemektedir.



Geniş bir alana bıraktıkları
kalıntılarla toprak, hava ve 
besin kirlenmesine neden 
olarak ekolojik sistemin 
dengesini bozmaktadır.

Havada, suda ve toprakta 
bulunan az veya önemsiz 
miktardaki bu kalıntılar, gıda 
zincirinde giderek 
yoğunlaşmakta ve bu zincirin 
sonundaki insan vücudunda ise 
başlangıç değerinin 
yüzbinlerce katı bir düzeye 
erişebilmektedir



Ayrıca bazıları selektif
olarak kullanıldıkları
canlı türü için toksik
olurken, bir kısmı da 
insanlar ve diğer 
memeli hayvanlara 
zarar verirler. Böylece 
de endüstride, yakın 
çevrede akut ve kronik 
zehirlenmelere, 
kanserojen ve 
teratojen etkilere 
sebep olurlar.



PESTĐSĐTLERĐN TAŞINMASI

Pestisitler kullanıldıkları yerlerde toprağı, 
suyu kirlettikleri gibi, bulundukları yerlerden 
biyolojik ve fiziksel yollarla çok uzak 
bölglere kadar taşınmaktadır 
(translokasyon).

Özellikle çevrede dayanıklı olanlar           
( biyolojik parçalanma hızları yavaş olanlar) 
ve lipitde çözünenler biyoekosistemlerde
çözünerek birikerek tüm canlılar için zararlı
olmaktadır.



Pestisit uygulandığında, bir bölümü toprak 
yüzeyine çöker.Çöken pestisitin bir miktarı
kar,yağmur ve sulama suları ile toprak içine 
ilerler. Diğer kısmı ise buharlaşarak havaya 
karışır ve solunum yolu ile canlılara geçer.



Toprak içine ilerleyen 
pesitisitin bir kısmı
bitkiler tarafından alınır 
ve bu bitkiler ile 
beslenen canlılara 
geçer.Bir kısmı ise, 
topraktaki 
mikroorganizmaların 
etkisi ile zamanla 
bozunmaya uğrayarak, 
kendilerinden daha 
toksik veya toksik
olmayan ürünlere 
dönüşür.



Topraktaki pestisitin diğer bir kısmı da 
toprağa bağlı kalıntıları oluşturur. 
Topraktan yıkanarak nehirlere, 
göllere, denizler ve okyanuslara kadar 
ulaşan pestisitler, su ürünlerine zarar 
verdikleri gibi, bu canlılar aracılığı ile 
diğer canlılara da geçerler.



PESTĐSĐTLERĐN TAŞINMASI



Şekil 2: Pestisitlerin hayvansal organizmaya alınışı
ve süte geçişi 





BAZI ÖNEMLĐ
PESTĐSĐTLERĐN KULLANIM 
ALANLARI VE ZARARLARI



Çevrede doğal olarak 
oluşmayan, beyaz renkli, 
tatsız ve kokusuz bir 
madde olan DDT ilk kez 
Othmar Zeidler isimli bir 
öğrenci tarafından 
sentezlenmiştir.
Tarımsal amaçlı olarak 

ilk kullanımı tifo ile 
mücadele etmek amacıyla 
1940’lı yıllarda 
gerçekleşmiştir.



Đleri yıllarda özellikle tütün ve pamuk 
tohumlarının korunmasında, malarya ve 
tifo gibi hastalıklara neden olan zararlı
böceklerin tarım ürünlerinde kontrol 
edilmesi amacıyla geniş çapta kullanılan en 
önemli insektisit konumuna gelmiştir.

1960’lı yıllara gelindiğinde, yüksek 
kalıcılık, kronik toksisite ve biyolojik 
olarak birikebilme özelliklerinin 
keşfedilmesi ile birlikte çevreye verdiği 
zarar anlaşılmış ve bunun sonucu olarak 
Amerika’da kullanımı 1970’li yıllarda 
yasaklanmıştır.



Ülkemizde tarımsal amaçlı olarak DDT 
kullanımı 1945’de başlamıştır. 1985 yılında 
Bitki Koruma ve Tarımsal Karantina Kanunu 
ile DDT kullanımı yasaklanmıştır. 



Düşük dozda DDT insanlarda kusma, bulantı, 
ishal, karaciğer enzim aktivitesinde azalma, 
gözlerde burunda boğazda kaşıntı, huzursuz 
heyecanlı ve sıkıntılı davranışlara neden 
olurken; yüksek dozda titreme ve 
konvülsiyonlar da görülebilir.



DDT sinir sisteminde, böbreklerde ve 
bağışıklık sisteminde kronik etkilere neden 
olur.

DDT’nin esas bozunma ürünlerinden olan 
DDE, androjen olarak bilinen erkeklere ait 
hormonu kuvvetli bir şekilde inhibe eder. 



HEPTAKLOR

Heptaklor evlerde 
binalarda ve 
tarlalarda bulunan 
insektisitleri
öldürmek amacıyla 30 
yıldan fazla 
kullanılmış sentetik 
bir kimyasaldır.



Đnsektisit olarak özellikle 
termit ve toprakta yaşayan 
zararlıları yok etmekte 
kullanılır, ayrıca pamuk 
zararlılarına çekirgeleri ve 
özellikle mısır için zararlı olan 
böcekleri öldürmek ve malarya 
ile mücadele etmek için de 
kullanılmıştır.

1988’den beri bu amaçlarla 
kullanımı durdurulmuştur. 



Heptaklor sinir transmisyonuna ve bazı
kimyasalları parçalamada kullanılan enzim 
aktivitelerinin azalmasına neden olabilir.

Bu maddeye maruz kalan insanlarda 
sinirlilik,tükürükte artış, uyuşukluk, 
titreme, bulantı, kas kasılması ve 
konvülsiyon gözlenmiştir.



Yapılan deneyler heptaklorun kronik 
maruziyeti sonucunda karaciğerde, kırmızı
kan hücrelerinde ve böbreklerde toksik etki 
yarattığını ortaya koymuştur.



HEKZAKLOROBENZEN

Hekzaklorobenzen, ilk 
kez 1945 yılında 
tohumların tedavisinde 
kullanılmış bir 
fungusittir.
Büyük oranda soğan, 

buğday ve diğer 
tahıların mantarlara 
karşı korunması
amacıyla kullanılmıştır.



HCB insanlarda ve hayvanlarda porfiryaya
(adrenal bez ağırlığında azalma) neden olan en 
etkili kimyasaldır. 
Hastalığın kaşıntı ile ortaya çıkan aşırı kıl 
oluşumu ve renk değişikliği gibi cilt lezyonları, 
karaciğer büyümesi, kilo kaybı, troid bezinde 
büyüme,lenf modülleri oluşturma, bazı
nörolojik etkiler ve kırmızı rengi olması gibi 
kronik belirtileri vardır.
1950’lerde ülkemizde Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde bu maddeye maruz kalan insanların 
% 10’unun öldüğü görülmüştür.



BENZENHEKZAKLORÜR

Renksiz ve kokusuz 
katı kristallerden 
oluşan BCH ticari 
amaçla kullanılan bir 
insektisittir.
Bir başka kullanım 

alanı da insanlarda 
bulunan vücut ve saç
bitlerinin 
giderilmesinde 
olmuştur.



Hayvan deneylerinden elde edilen veriler 
BHC’nin merkezi sinir sistemi, karaciğer, 
böbrekler, pankreas ve testisleri 
etkileyebileceğini ortaya koymuştur.

Ayrıca hayvanlarda yapılan alıştırmalar 
sonucunda yavru sayısında azalma ve 
büyümede negatif bir etki görülmüştür.





Pestisit kullanımının avantajları;
1) Yeterli ve kaliteli ürün elde etmek
2)Pestisit kullanmaksızın üretim yapılması

halinde, üretim miktarında %65 kayıp 
olabilmektedir.

3)Uygun koşullarda ve öneriler doğrultusunda 
kullanmak kayıt ve koşulu ile ;
.Üreticiye yüksek kazanç sağlar.
.Yetiştirme sezonunun uzamasını sağlar.
.Muhafaza süresinin de uzamasını sağlar.  



Pestisit kullanımın dezavantajları;
1)Tüketilen tarımsal ürünlerde klıntı riski 

olabilir.
2)Pestisitler kanser, doğum anormallikleri, 

sinir sistemi zararları ve uzun periyotta 
oluşan yan etkilere neden olurlar.

3)Pestisitler ve parçalanma ürünleri toksik
maddeleri içerirler, bazıları ana pestisitten
daha toksik ve kalıcıdır.

4)Uygulanan pestisite ve uygulama koşullaına
bağlı olarak çevra kirliliğine neden olmakta 

5)Buharlaşabilenle soluduğumuz havayı
kirletmekte 



6)Aşırı kullanımı
organizmalarda ilaca karşı
direnç oluşturmakta 

7)Hedef alınan ve alınmayan 
zararlıların doğal 
düşmanlarını ve faydalı
organizmaları da öldürerek 
salgınlar oluşturmakta

8)Kalıntıları, tarım ürünü dış
pazarını ve iç tüketimini 
olumsuz etkilemektedir 



Pestisitlerin uygulanma koşulları;
1)Hedef alınan pestin biyolojisine göre en 

etkin ilaçlama zamanı seçilmelidir.
2)Ürünlerde ve çevrede en az kalıntıyı bırakan 

seçilmelidir.
3)En etkin metot ve azami koruma önlemleri 

alınarak uygulanmalıdır.
4)Đlk etkisi kuvvetli, kalıcılığı daha kısa süren 

pestisit seçilmelidir.
5)Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye 

dikkat edilmelidir. 



TÜRKĐYE’DE PESTĐSĐT 
KULLANIMI VE 

ZEHĐRLENMELERĐ



Ülkemizde, pestisitlerin en önemli 
uygulama alanı “tarım savaş ilaçları” olarak 
kullanılmaktadır.  Tarımsal amaçla 346 
pestisit aktif maddesi içeren 1483 
formülasyon ruhsatlıdır.Bu aktif maddelerin 
çoğunu insektisit herbisit ve fungisitler
oluşturmaktadır.
Türkiye’de DDT, HCB, bakır sülfat, toz 
kükürt, Trifuralin, Amitraz, Propanil, 
Sipermatrin, Permetrin, Metamidofaz ve 
Diklorfos üretilmektedir.



Ülkemizde çeşitli nedenlerle pestisit
zehirlenmeleri oluşmaktadır. Zehir 
danışma merkezine yapılan zehirlenme 
başvurularında pestisit zehirlenmeleri, 
ilaç zehirlenmelerinden sonra ikinci 
sırada yer almaktadır.



1994 yılında zehir danışma merkezine yapılan 
başvuruların zehirlenmeye neden  olan maddelere 
göre dağılımı



Zehirlenmeler sonucunda pestisit
kullanımına kısıtlamalar getirilmiştir. 
Kısıtlama getirilmeden önce yurdumuzda 
kullanılan klorlu hidrokarbon insektisitlerinin
%90’ını DDT ve BHC oluşturmaktadır.Bu 
grup insektisitlerin yaklaşık %70’inin 
tüketildiği bölge ise Çukurova Bölgesidir. Bu 
bölgeyi Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara, 
Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesi 
izlemektedir.



Türkiyede yıllara göre bölgesel pestisit tüketimi (%)



Sonuç

Besinlerin kalitesini yükselten pestisitlerde
aranan en önemli özellik aralı hayvanlara 
karşı ve böceklere karşı çok zehirli buna 
karşın memeli hayvanlara ve insana karşı
çok az zehirli ya da zehirsiz olmalarıdır.
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