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Abstract 
Uncontrolled and uncontrolled chemical struggle in our country causes 

environmental pollution and health problems. Pesticides have negative effects on 

human health and environment with their residues when not used in accordance 

with the recommendations. The negative effects of pesticide use on human and 

environmental health are becoming a concern for the society. Therefore, 

monitoring of pesticide residues in various matrices including soil and 

agricultural products becomes compulsory. 

As a matter of fact, 0.015-6.0% of the pesticide application reaches the target 

organism, the remaining 94-99.9% reaches the non-target organisms and soil in 

the agro-ecosystem, or the pesticides applied to the forest or gardens reach the air, 

water and soil and from the surrounding area. It enters the waters as chemical 

pollutants due to drift and discharge to natural ecosystems. 

The majority of the producers in our country decide the product (pesticide) 

application time and determine the drug and dosage to be used. Those who do not 

comply with the recommended dose of the drug and those who administer a high 

dose of the product are also considerable. The majority of producers do not care 

about the residual problem of crop protection products in agricultural products 

and do not take this into account when applying. The waiting times of the drug 

are often not followed. When preparing agricultural products, agricultural 

workers have other people and even their children, and they do not do enough 

personal cleaning after using the products. 

This research is based on Turkey's most important link with the production and 

export centers of the district of Manisa Alasehir and purposeful from Sarigol 

made with selected manufacturers with ties survey sampling techniques. The 

information, attitudes and behaviors exhibited by the producer while using 

pesticides against the pests and diseases of the vineyard were also determined in 

this study. This research is of great importance in terms of shedding light on other 

researches and researchers as one of the few academic studies conducted in the 

region. 
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Tarımsal Kirlenme ve Pestisit Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: 

Manisa İli, Sarıgöl ve Alaşehir Örneği 

Anahtar Kelimeler 
tarımsal kirlenme, 
pestisit, Alaşehir, 

Sarıgöl, çevre 
kirliliği, bağcı, 

toprak ana. 

Özet 
Ülkemizde bilinçsiz ve kontrolsüz biçimde uygulanan kimyasal savaşım, çevre 

kirliliğine ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır.  Pestisitler, öneriler 

doğrultusunda kullanılmadığı zaman kalıntıları ile insan sağlığı ve çevrede 

olumsuz etkilere yol açmaktadır.  Pestisit kullanımının insan ve çevre sağlığına 

olan olumsuz etkileri toplumu yakından ilgilendiren endişe verici bir durum 

haline gelmektedir. Bu yüzden toprak ve tarım ürünleri de dahil çeşitli 

matrikslerdeki pestisit kalıntılarının izlenmesi zorunlu bir hal almaktadır. 

Nitekim pestisit uygulamasının %0.015-6.0’sı hedef alınan canlı üzerine 

ulaşmakta, geri kalan %94-99.9’luk kısım ise agro-ekosistemde hedef olmayan 

organizmalara ve toprağa ulaşmakta ya da orman veya bahçelere uygulanan 

pestisitler havaya, su ve toprağa, oradan da çevredeki doğal ekosistemlere 

sürüklenme ve akıntı nedeniyle kimyasal kirleticiler olarak sulara karışmaktadır. 

Ülkemizde üreticilerin büyük çoğunluğu ürün(pestisit) uygulama zamanına 

kendisi karar vermekte, kullanacağı ilacı ve dozunu kendisi belirlemektedir. 

İlacın önerilen dozuna uymayanlar ve yüksek dozda ürün uygulayanlar da 

azımsanmayacak düzeydedir.  Üreticilerin büyük çoğunluğu tarım ürünlerinde 

bitki koruma ürününün kalıntı sorununu önemsememekte ve uygulama yaparken 

de bu durumu dikkate almamaktadırlar. İlacın uygulama sonrası bekleme 

sürelerine de çoğunlukla uyulmamaktadır. Tarım çalışanları ürünleri hazırlarken 

yanlarında başka kişileri hatta çocuklarını bulundurmakta, ürün kullanımından 

sonra kişisel temizliklerini yeterince yapmamaktadırlar. 

Bu araştırma, Türkiye’nin en önemli bağ üretim ve ihraç merkezlerinden olan 

Manisa iline bağlı Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinden gayeli örnekleme ile seçilmiş 

bağ üreticileri ile yapılan anket tekniğine dayanmaktadır. Üreticinin bağ hastalık 

ve zararlılarına karşı pestisitleri kullanırken sergiledikleri bilgi, tutum ve 

davranışları bu çalışmada ayrıca belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma, yörede 

yapılmış sayılı akademik çalışmalardan biri olarak yapılacak diğer araştırmalara 

ve araştırmacılara ışık tutabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Kabul Tarihi 

19 Ekim 2020 

 

1. Giriş 

Tüketicilere yeterli ve güvenli gıda sağlayabilmek için hem yüksek verimli hem de 
nitelikli tarımsal ürünler yetiştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de farklı 
agroekolojik bölgelere sahip olduğu için 70’in üzerinde ekonomik öneme sahip 
kültür bitkisi yetiştirilebilmektedir. Ancak bu kadar çok kültür bitkisinde 
ekonomik düzeyde zarar yapan 500 civarında da hastalık, zararlı ve yabancı ot 
türü bulunmaktadır. Bunların 270’e yakını zararlı, 90’ı hastalık etmeni ve 80’den 
fazlası da yabancı ot türüdür. Bu etmenlerle mücadele edilmemesi durumunda 
verimde %65’e varan kayıplar yaşanabildiği bildirilmektedir (zmo.org.tr, 2014).  

Tarımsal savaşım, bitkilerin hastalık, zararlı ve yabancı otların etkilerinden 
ekonomik ölçüler içinde korunması, ürünün ve kalitenin arttırılmasıdır. Bu amaca 
ulaşabilmek için, tarımsal savaşımın entegre savaş (entegre zararlı yönetimi-IPM) 
görüşüne uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Entegre zararlı yönetimi; 
tarımsal savaşımda bilinen tüm yöntemlerden yararlanan, insan ve çevre sağlığına 
olumsuz etkileri en az olanların uygulanmasına yönelik çalışmaları ifade eder. 
Tarımsal savaşım farklı yöntemleri kapsar. Bu yöntemlerden birisi tarım ilaçlarının 
(pestisit) kullanıldığı kimyasal savaşımdır.  
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Tarımsal savaşımda kimyasal savaşım sadece bir yöntem olsa da tümü içerisinde 
en fazla kullanılan yöntemdir. Çünkü, kimyasal savaşım; yüksek etkililiğe sahiptir, 
hızlı sonuç verir, bilinçli ve kontrollü kullanıldığında ekonomiktir ve ürünü toksin 
salgılayan organizmalardan da koruyabilir. Bu avantajlar kimyasal savaşımın 
modern bitki korumada uygulanması gerekli bir yöntem olma özelliğini 
günümüzde de sürdürmesinin en önemli nedenidir (Delen vd., 2005: 629). 

Ancak, pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu zararlı 
organizmalarda dayanıklılık oluşturabilme riskleri ve kalıntılar yoluyla insan 
sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Söz konusu 
riskler nedeniyle, özellikle gelişmiş ülkelerde pestisitler daha bilinçli ve kontrollü 
kullanılmaktadır. Bunu sağlayabilmek için, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ABD de 
birçok yasa çıkarılmış, sivil toplum örgütleri de bu yönde söz sahibi duruma 
gelmişlerdir.  

Pestisitlerin kullanımı çok eskilere kadar gitmektedir. M.Ö. 1500’lere ait bir 
papirüs üzerinde bit, pire ve eşek arılarına karşı insektisitlerin hazırlanışına ait 
kayıtlar bulunmuştur. Bilinen ilk pestisit Mezopotamya’da yaklaşık 4500 yıl önce 
antik Sümer’de kullanılan elementel kükürt tozudur. 15. yüzyılda arsenik, cıva ve 
kurşun gibi toksik kimyasallar tarım ürünlerindeki zararlıların öldürülmesinde 
kullanılmışlardır (Uskun, 2015:243). 

Modern tarımsal savaşımda, pestisitlerin çevreye zarar vermeyecek düzeyde ve 
gerçekten gerekli olduğunda kullanılması benimsenmiştir. Gelişmiş ülkeler 
pestisitlerin çevre ve sağlık açısından risklerini artık ciddi biçimde 
değerlendirmektedir. Bu nedenle, bir yandan pestisitleri çok bilinçli ve kontrollü 
kullanırlarken, diğer yandan da riskli pestisitlerin kullanımlarını sınırlamak ya da 
tamamen durdurmak yönüne gitmektedirler.  

Konuyla ilgili önemli görülen bazı araştırmalar aşağıda özetlenmiştir: 

Akgüngör vd. (1997), tarafından yapılan çalışmada Manisa ili Salihli ve Ahmetli 
ilçelerinde bulunana 58 üretici ile anket yöntemiyle görüşüldüğü çalışmada 
üreticilerin büyük çoğunluğunun (%69) tarımsal ilaç kullanımının yeraltı sularına 
karışması, kullanılan zararlılar üzerinde dayanıklılık yaratması, besinlerde kalıntı 
bırakması ve kullananın sağlığına zararı olması gibi sakıncaları bulunduğu 
konularında görüş beyan ettikleri saptanmıştır. Üreticilerin %44,0’ünün boş ilaç 
kutularını gömdüğü, %32,8’inin ise rasgele bir yerlere attıkları tespit edilmiştir.  

Gökçe (1998), yapmış olduğu çalışmada İzmir iline bağlı çeşitli ilçelerde bulunan 
155 üreticiyle anket yöntemiyle görüşülmüştür. Anket uygulanan üreticilerin 
%87’sinin aşırı ilaç kullanımını zararlı gördüğü, ancak bunların sadece %10’unun 
tarımsal ilaçları çevre için zararlı gördüğü saptanmıştır. Üreticilerin çevre 
bilincinin geliştirilmesi konusunda çeşitli öneriler getirilmiştir. 

Erkuş vd. (1992), yaptıkları çalışmada Ankara Sincan ilçesinde 36 üretici ile 
görüşmüş, ilaç seçimi, kullanılması gereken ilaçlar, doz ayarlaması, ilaçların nasıl 
kullanılması gerektiği gibi konuları incelemişlerdir. Üreticilerin büyük 
çoğunluğunun ilaçlama yaparken herhangi bir önlem almadığı, son ilaçlama ile 
hasat arasında 2-3 günlük bir sürenin bulunduğu (%37,6) ve üretim maliyetlerinin 
içerisinde tarım ilaçlarının payının %3,55 olduğunu saptamışlardır. Araştırmada 
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yapılacak olan bilinçli bir ilaçlı mücadelenin masraf ve ürün kaybı kadar çevre 
kirliliği ve insan sağlığı açısından da önemli olduğu hem üniversiteler hem de 
araştırma kuruluşlarından üreticilere sağlıklı bilgi akışının gerekli olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Ceyhan vd. (2000), Bafra ve Çarşamba ovalarında kimyasal madde kullanım 
düzeyi ve çevresel etkilerini belirlemek üzere yapmış oldukları çalışmada; aşırı 
dozda kimyasal gübre ve ilaç kullanıldığını ve üreticilerin çevre konusunda çok 
yüzeysel bilgilere sahip olduklarını, bu bilgileri de uygulamaya aktaramadıklarını 
belirlemişlerdir. Çalışma sonucuna göre, araştırma alanında Türkiye ve gelişmekte 
olan ülkeler ortalamasının üzerinde kimyasal gübre kullanıldığı, yine kimyasal ilaç 
kullanımı açısından üreticilerin bilinçli olmadığı, uygun ilacı ve uygun ilaçlama 
zamanını tespit edemediği ve ilaç uygulamaları sonrasında bekleme sürelerine 
uymadıkları belirlenmiştir. 

2007 yılında Manisa’da bağ alanlarında gerçekleştirilmiş bir araştırmada (Karabat, 
2007); üreticilerin yoğun oslarak tercih ettikleri tarım ilaçları tespit edilirken, 
Manisa ili bağcılarının yoğunlukla kullandığı insektisitlerden Parathion-Methyl 
içeren tarım ilaçlarını kullanan üreticilerin çokluğu dikkat çekicidir. (117 
üreticinin 39 adedi (%33,3). Parathion- Methyl gerek ABD ve gerekse AB 
ülkelerinde kullanımı yasaklanmış bir etkili madde olup, yüksek zehirli pestisitler 
grubuna girmektedir. Bu etken maddenin özellikle solunan havayı kirletmesinin 
yanı sıra yeraltı sularında da kirlilik yarattığı bilinmektedir (Delen vd., 2005: 629). 

2015 yılında Manisa (Alaşehir) bölgesinde sultaniye üzümü yetiştirilen 6 farklı 
bağdan hasat döneminde yaş üzümler toplanmıştır. Hem yaş üzümlerde hem de iki 
farklı şekilde kurutulan kuru üzümlerde pestisit analizleri gerçekleştirilmiş ve 
analizler sonucunda her bağda en az 8 adet pestisit etken maddesi tespit edilmiştir. 
Alaşehir’de yaş ve kuru üzüm örneklerinde saptanan pestisitlerin, Türk Gıda 
Kodeksi MRL’sine göre değerlendirildiği bu çalışmada, 9 yaş örneğin 5’inde pestisit 
miktarı MRL’nin üzerinde bulunmuştur. Chlorpyriphos-ethyl, chlorpyriphosmetyl, 
Lambda-cyhalothrin, deltamethrin, saptanan etkili maddelerdir.  8 kuru üzüm 
örneğinde de Chlorpyriphos-ethyl ve lambda- cyhalothrin MRL’nin üzerinde 
belirlenmiştir (Dinçay vd., 2017: 1031). 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Araştırmada tarımsal kirlenme ve çevre ilişkileri ile bitki koruma ürünleri 
kullanımında tutum ve davranışlara bir yaklaşımda bulunabilmek üzere ana 
materyali; tarım işletmelerinden elde edilen anket verileri ile Manisa Tarım Orman 
İl Müdürlüğü yıllık faaliyet raporları, ayrıca yörede yer alan Tarım Orman İlçe 
Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Alaşehir Ticaret Borsası ve resmî kurumlardan 
sağlanan brifing raporları ve istatistik veriler oluşturmaktadır. 

Araştırma alanı olarak seçilen Alaşehir ve Sarıgöl ilçe merkez ve köylerinden 
seçilen 16 yerleşim yeri ve 100 bağ işletmesinden anket yöntemi ile elde edilen 
veriler birinci sırada yer almaktadırlar. Anketler 2017-2018 üretim dönemi 
bilgilerini kapsamaktadır. Araştırmada anket yapılacak yerleşim yerlerinin 
belirlenmesinde Manisa İl ve Alaşehir-Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe 
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Müdürlüklerinden alınan istatistik verilerden yararlanılmıştır. Mevcut kısıtlı 
çalışma koşulları dâhilinde bağcılığın en yoğun olduğu köylerden 16 köy gayeli 
olarak seçilmiştir. Mevcut koşullarda 100 üretici anketi eşit oranda olmak üzere 
16 köyde gerçekleştirilmiştir. Gayeli olarak seçilen üreticilerle yüz yüze 
görüşülerek, daha önceden hazırlanmış üretici anket formları doldurulmuştur. 

Anketlerin bir kısmı Alaşehir yöresinde; Merkez, Örnekköy, Göbekli Köyü, 
Caberfakılı, Subaşı, Çakırcaali,  Delemenler Ve Göbekliköyü mevkiinde 
uygulanmıştır. Diğer kısım ise Sarıgöl’de Merkez, Kızılçukur, Karacaali, Dadağlı, 
Tırazlar, Kavakkırı, Uluderbent ve Koçaklarda gerçekleştirilmiştir. Anket verileri, 
bağ işletme sahipleri, Manisa İl ve Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 
Sarıgöl Ziraat Odası, Alaşehir-Sarıgöl Orman İşletme Şefliklerinden teknik destek 
alınarak elde edilmiştir. Diğer materyallerin temininde ise ulusal ve uluslararası 
istatistik kuruluş raporları kongre ve bilgi şöleni bildirileri tez, makale ve 
raporlardan yararlanılmıştır. 

2.2. Verileri Toplamada İzlenen Yöntem 

Anketler için adı geçen iki ilçeye bağlı, bağ üretim dalının yoğun olarak yer aldığı 
ve yöreyi en iyi temsil edeceği düşünülen yerleşim yerleri gayeli olarak 
belirlenmiştir. Daha sonra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alaşehir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Çiftçi Kayıt Sistemi Verilerinden yararlanılarak 
oluşturulan listeden bilgisayar yardımıyla tesadüfen seçilen çiftçilerle yüz yüze 
görüşme yoluyla anketler gerçekleştirilmiştir. 

 

Örneğe girecek bağ üreticilerinin belirlenmesinde oransal örnek hacmi formülü 
kullanılmıştır. (Güneş ve Arıkan, 1988; Newbold, 1995; Miran,2002). 

Eşitlikte;  

n= Örnek Hacmi, 

N= Seçilen köylerdeki toplam üretici sayısı 

P= Bağcılık yapan çiftçi oranı 

(1-P)= Bağcılık yapmayan çiftçi oranı 

X²= Varyans 

%95 güven aralığı ve %5 hata payı kabul edilip, p=0,50, (1-p)=0,50 dikkate 
alınarak hesaplama yapılmıştır. 

Anket çalışmasından elde edilen veriler ilk olarak ortalama ve yüzde 
hesaplarından yararlanılarak değerlendirilmiştir. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Pestisitlerin Ekosistemdeki Akıbetleri 

Pestisitler, hedefledikleri türler veya kimyasal özellikleri dikkate alınarak 
sınıflandırılırlar. Kimyasal yapılarına göre  pestisitler; organoklorürlü  pestisitler 
(DDT, BHC), organofosforlu pestisitler (paration, klorprifoz), karbamatlı pestisitler 
(metomil, karbaril), herbisit asitler, üre herbisitler (dinuron, linuron), S-triazinler 
(atrazin, simazin), pretiroidler (deltamethrin, sipermetrin) ve diğerleri (organo-
civa ve kalay bileşikleri) olarak sınıflandırılmaktadır.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pestisit tüketimi giderek artış 
göstermektedir. Türkiye’de ruhsatlı yaklaşık 6. 000 preparat bulunmakta ve 
bunların yıllık tüketimi ortalama 45. 000 tona ulaşmaktadır. Pestisitlerin 
uygulamadan sonra ekosistemdeki akıbetleri, bitkideki, topraktaki, atmosferdeki 
davranışları ve insan sağlığı üzerindeki etkileri olmak üzere başlıca dört noktada 
incelenebilir. 

3.1.1. Bitkideki Davranışları 

Pestisitler uygulandıktan sonra bütün işlemler toprak-bitki sisteminde cereyan 
eder. Bitkideki olaylar şunlardır; (ı) bitki tarafından alınan ve bitki özsuyunda 
çözünen sistemik pestisit ksilem doku ile aşağıdan yukarı, floem ile yukarıdan 
aşağı taşınabilmektedir, (ıı) biyolojik olarak taşınan pestisit bitkide birikmekte ve 
metabolize olmaktadır, (ııı) bu metabolitler de bitki bünyesinde taşınmaktadır, (ıv) 
vejetasyon peryodu süresince ilaçlama yapılmasa da önceki yıllarda yapılan 
ilaçlamalardan toprakta biriken kalıntılardan dolayı bitkide pestisit kalıntısı 
bulunabilir. 

3.1.2. Topraktaki Davranışları 

Toprakta pestisitlerin parçalanması ve bitki kökünün pestisit alımını; 
fizikokimyasal durum, pestisitin uygulama metodu ve miktarı, topraktaki 
fizikokimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar, toprak tipi ve toprak özellikleri (kil, 
toprak organik maddesi, pH, oksijen ve su miktarı), adsorbsiyon/deorbsiyon, 
kimyasal ve mikrobiyolojik parçalanma, translokasyon ve tarımsal işlemler, iklim 
şartları, bitki gelişimi, kök gelişimi, terleme, beslenme durumu gibi faktörler 
etkiler.  

Pestisitlerin uygulamadan sonra topraktaki akıbetleri ve hedef zararlıdan 
uzaklaştıran taşınma yolları aşağıda sıralanmıştır: toprak katı maddelerine 
tutunarak rüzgâr erozyonu ile hedef bölgeden uzaklaşabilirler, pestisitler rüzgârla 
hiç ilaçlama yapılmayan alanlara taşınabilirler, toprak yüzeyinden sızarak toprak 
derinliklerine doğru hareket edebilirler, yağmur sularıyla yeraltında süzülerek 
veya yüzeyde kalarak yüzeysel sulara kadar ulaşıp suların kirlenmesine neden 
olurlar. Pestisitler sucul organizmaların içine girdikten sonra uzun süre 
organizmada değişmeden kalabilirler. Tarım alanlarına uygulanan ilaçların yağmur 
suları ile toprak alt sularına veya ırmaklara karışması yoluyla da pestisitler bitki ve 
böceklere ulaşmaktadır. Ve içme sularına bulaşmaları sonucu ise insan, evcil ve 
yabani hayvanların sağlığı bakımından beklenmeyen tehlikeler 
yaratabilmektedirler. 
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3.1.3. Atmosferdeki Davranışları 

Günümüzde atmosferin pestisitlerin ilaçlanan bölgelerden çok uzaklara 
taşınmasına ve oralarda birikmesine neden olduğu bilinmektedir. Püskürterek 
uygulanan pestisitler, buharlaşarak uçarak havaya karışmakta, rüzgârla 
taşınabilmekte, bu yolla pestisit hedef olmayan organizma ve bitkilere 
ulaşabilmekte, yağışlarla tekrar toprak yüzeyine dönebilmekte, uygulandığı 
ortamda fotokimyasal, kimyasal ve mikrobiyal parçalanmaya uğramaktadırlar 
(Tiryaki, O., vd.,  2010:  154).   

3.1.4. İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

Pestisitler, öneriler doğrultusunda kullanılmadığı zaman kalıntıları ile insan sağlığı 
ve çevrede olumsuz etkilere yol açmaktadır. Pestisitler kanser, doğum 
anormallikleri, sinir sistemi zararları ve uzun dönemde oluşan yan etkilere neden 
olurlar, Pestisitler ve parçalanma ürünleri toksik maddeleri içerirler, parçalanma 
ürünlerinden bazıları ana pestisitten daha toksik ve kalıcıdır (öneğin, 
benzimidazole grubu fungusitlerden benomyl ve thiophanatemethyl’ in 
parçalanma ürünü canbendazim, bu fungusitlerin asıl toksik yapısıdır) (TÇV, 1998: 
431). 

Dünyada her yıl istenmeyen (kasıtsız) zehirlenmeler nedeniyle yaklaşık 355 000 
kişi yaşamını kaybetmektedir. Bunların 2/3’ü gelişmekte olan ülkelerde meydana 
gelmekte ve çoğunluğu toksik kimyasalların aşırı miktarda kullanımı veya uygun 
olmayan kullanımı sonucu oluşmaktadır. Pestisitlerin neden olduğu sağlık etkileri 
akut ve kronik olarak iki başlıkta ele alınabilir. Akut maruz kalım, irritasyondan, 
dermatite, sistemik emilime bağlı olarak ölüme kadar değişen tablolarla 
sonuçlanabilir Mesleki nedenli ölümlerin büyük çoğunluğu ise toksisitesi çok 
yüksek olan pestisitlere (parathion ve methamidophosa) maruz kalıma bağlıdır. 
Solunum ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar pestisit etkilenimine daha 
duyarlıdırlar. Astımı veya şiddetli alerjisi olanlar da daha yüksek tepki düzeyine 
sahiptir. Pestisitlere kronik maruz kalım ise daha çok meslekle ilişkilidir ve 
özellikle kimyasalların kullanıldığı veya depolandığı tarım alanlarında ya da 
yakınında yaşayan ve düşük sosyo-ekonomik seviyeye sahip erkek, kadın ve 
çocuklar risk altındadır (Uskun, 2015: 245). Her iki tür zehirlenmenin ana 
nedenleri: halkın bu konuda yetersiz eğitime sahip olması ve pestisitlerin toksisite 
potansiyellerinin bilinmemesi, uygun olmayan koşullarda depolama, kaza ile 
saçılma sonucu gıdalara bulaşması, dikkatsiz yükleme ve taşıma, yıkanmamış 
pestisit kaplarının kullanımı, genel bakım ve atık değerlendirme işlemleri olarak 
sayılabilir (Tiryaki, O., 2010: 154). 

Burada özellikle tarım çalışanlarının bitki koruma ürünlerine maruz kalım yollarını 
daha detaylı vermekte yarar görülmektedir. 

Yaygın kullanılan insektisit, fungusit ve herbisitlere maruz kalmanın ilk yolu deri 
emilimidir. Deri yoluyla maruz kalım yapılan işle uyumludur. Eller hemen her 
durumda maruz kalırken, tüm vücut ancak püskürtme ile uygulama sırasında 
maruz kalabilir. Karıştırma, yükleme ve elle püskürtmede ön kol, gövde ve yüzün 
maruz kalımı yaygındır. Seralarda veya sık aralıkla bitki ekilmiş alanlarda, yeni 
ürün uygulanmış yapraklarla bacakların temas etmesi ile de deri yoluyla maruz 
kalım olabilir. Uzun dönem pestisitlere maruz kalım gelişimsel, üreme, immün 
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sistem, endokrin ve sinir sistemi fonksiyonlarının bozulması ile ilişkili hastalıklar 
ve kanser gelişimi için artmış risk oluşturur. Çocuklar erişkinlere göre daha yüksek 
risk taşır. Kronik etkiler kanser, doğum defektleri, nörotoksisite, nörodavranışsal 
bozukluklar, nörofizyolojik değişiklikler, üreme ve fertilite üzerindeki etkiler 
olarak sıralanabilir. Ayrıca Non-Hodgkin lenfoma, lösemi, multiple myeloma, 
karaciğer kanseri, testis kanseri, sterilite, beyin kanseri, akciğer kanseri için de 
riski artırdığı belirlenmiştir. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında pestisitlere maruz 
kalındığında embriyotoksisite veya fetotoksisite gösterebilir. Bazı organofosfat 
pestisitler gecikmiş nöropatiye neden olabilir. Demiyelinizasyona bağlı olarak kas 
zayıflığı,üst ekstremitelere göre daha şiddetli olarak etkilenen alt ekstremitelerin 
felciyle sonuçlanabilir. Eski çalışmaların çoğu organofosfor pestisitlerin ağır 
mental ve psikolojik değişikliklere neden olduğunu göstermektedir (Uskun, 2015: 
245). 

Tarımsal alanlara, orman veya bahçelere uygulanan pestisitler havaya, su ve 
toprağa, oradan da bu ortamlarda yaşayan diğer canlılara geçerek dönüşüme 
uğrar. Hedef olmayan diğer organizma ve bitkilere ulaşabilir ve bunlar kalıntı ve 
toksisiteye neden olabilir. İnsanların yakın çevresinde bulunan ve insanlara yarar 
sağlayan büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları üzerinde de olumsuz etkilere 
neden olurlar. Pestisitlerin, çiftlik hayvanlarının yağ, süt, yumurta gibi ürünlerinde 
birikebileceği göz ardı edilmemelidir. Nitekim 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 orman 
veya bahçelere uygulanan pestisitler havaya, su ve toprağa, oradan da çevredeki 
doğal ekosistemlere sürüklenme ve akıntı nedeniyle kimyasal kirleticiler olarak 
sulara karışmaktadır (Yıldız vd.,2005: 154).  İnsektisitlerin hemen tamamı spesifik 
olmadığı için sadece hedef organizmaları öldürmez, omurgalı ve omurgasız diğer 
organizmaları da etkilerler. Bilinen   etkiler; arılar, kuşlar ve balıklar, 
mikroorganizmalar ve omurgasızlar gibi hedef olmayan organizmalarda ölümler, 
kuş, balık ve diğer organizmalarda üreme potansiyelinin azalması, hedef olmayan 
organizmalarda dayanıklılık oluşması sonucu insanlara hastalık taşıyan böcek ve 
parazitlerin kontrolden çıkması ile ekosistemin yapısının ve türlerin sayılarının 
değişmesi gibi uzun dönemli etkiler şeklindedir. Bir pestisite organizmaların 
duyarlılığı azaldıkça, o pestisitin etkinliği de azalır. Uygulayıcı ise, eski etkinliği 
elde edebilmek için devamlı doz yükseltmesine gider. Böylece artan dozlara paralel 
olarak çevrede pestisit kalıntıları daha fazla yoğunlaşmaya başlar. Pestisitlere 
duyarlılık azalışı iki yolla olur; adaptasyon ve dayanıklılık.  

Bitkilerin doğrudan uygulamayla veya toprakta kalan pestisiti kendi bünyesine 
alması ve bu bitkilerin insan gıdası veya hayvan yemi olarak kullanılması 
sonucunda pestisitler insanların gıda zincirine girmektedirler. Bu riskleri 
minimuma indirmek için uygulama sırasında gerekli her tür önlem alınmalıdır.  
Pestisit uygulamasıyla gıda ve hammadde olan tarımsal ürünlerde kalabilecek 
kalıntı miktarı; uygulamanın yapıldığı bitki çeşidi, etkili maddenin kimyasal yapısı 
ve özellikleri, kullanım dozu ve tekrarı, etkili maddenin formülasyonu, uygulama 
ile hasat arasındaki geçen süre, uygulama anında/sonunda çevre ve iklim koşulları, 
hasattan tüketime kadar uygulanan işlemler, ilacın formülasyonu ve uygulama 
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dozunun fazla olması, ve killi toprak tipinin pestisitlerin birikimini artırması gibi 
çeşitli faktörlere bağlıdır. 

3.2. Dünyada ve Türkiye’de Kimyasal Savaşım  

Tarım ilaçları küresel kullanımının %55’i Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da 
gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde hektara düşen tarım ilacı kullanımı 
iklim koşullarına bağlı olarak sürekli değişmektedir. 

FAOSTAT Dec.6, 2018 verilerine göre; dünyada ortalama pestisit kullanımı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 1. Dünyada birim alanda kg/ha pestisit kullanımı (ortalama) 
YIL 1990 2000 2006 2016 

Afrika 0.3 0.27 0.31 0.31 
Amerika 1.59 2.26 2.53 3.39 

Asya 2.12 2.89 3.34 3.62 
Avrupa 1.34 1.45 1.42 1.67 

Okyanusya 0.42 0.75 0.82 1.17 
Dünya 1.5 1.98 2.2 2.57 

Türkiye 1.08 1.27 1.06 2.11 
 

Şekil 1. Dünyada Birim alanda Pestisit Kullanımı (1990-2016) 

 
Kaynak: FAOSTAT, 2018. 

Bazı AB ülkelerinde ise ekili araziye, hektar başına kullanılan tarım ilacı etkili 
madde miktarı (kg/ha), Almanya’da 4,5- Belçika’da 11- Danimarka’da 2,2- 
Fransa’da 4,5- Hollanda’da 10- İngiltere’de 3,7- İspanya’da 2,8- İtalya’da 7,6- 
Yunanistan’da 6,0 (zmo.org.tr,2019). Türkiye ise dünya ortalamasının altında ilaç 
kullanmaktadır (2,0 kg/ha). 

Son yıllarda artan endişeler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası 
kuruluşları da harekete geçirmiş ve bir dizi toplantılar yapılmıştır. Dünya Gıda 
Zirvesi Eylem Planı’na dünya genelinde pek çok hükümet, sivil toplum örgütleri, 
üreticiler, perakendeci kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar katılmıştır. Gıda 
güvenliği ve kalitesi, üretimin yeni teknolojiler kullanılarak daha verimli hale 
getirilmesi, çevreyle dost ilaç kullanımı, tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması, 
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tarımda kullanılan girdilerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önlemler alınmasını ve iyi tarım 
uygulamalarını uygulayan kişi ve kuruluşların desteklenmesi gerektiğine karar 
verilmiştir. Bu çerçevede özellikle Avrupa Birliğinde üye ülkeler arasında bitki 
sağlığı düzenlemelerinin temelini oluşturan; şeffaflık, ortak karantina zararlı listesi 
ve özel durumlarda alınacak acil önlemler olmak üzere üç ilke üzerinde karara 
varılmıştır (Kızılaslan ve Yaşa,2011: 103). Birlik içinde yaklaşık 150 tarım ilacı için 
“maksimum kalıntı limitleri” (MRL) oluşturulmuştur. Topluluk MRL’ lerin 
belirlenmesi çalışmalarını bilimsel temellere dayandırarak, bebekleri de 
kapsayacak şekilde tüm tüketicilerin korunması hedefiyle, topluluk ve üye 
devletlerin eşit sorumluluğu altında bu işlemleri yürütmektedir. 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de tarım hızla entafsifleşmektedir. 

Entansifleşmenin sonucu olan yüksek verim ve kaliteyi elde edebilmek için tarımsal 

savaşım her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye’de tarımsal savaşım, 

kimyasal savaşım olarak algılanmakta ve tarım ilaçları tarımsal savaşımın ana unsuru 

olarak görülmektedir (Delen vd.2005: 629). Kimyasal savaş yönteminde, pestisitler 

(tarım ilaçları) kullanılmaktadır. Türkiye’de yıllara göre değişmekle birlikte tarım 

alanlarında kullanılan pestisit miktarı yılda ortalama 30 bin ton dolayındadır. Oysa 

kimyasal savaş yönteminin bilinçli ve kontrollü bir biçimde uygulanması, pestisit 

uygulamasının etkinliğini artırdığı gibi sürüklenme ve akma yoluyla oluşan ilaç 

kayıplarını azaltmakta, buna bağlı olarak çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri en 

düşük seviyeye indirmektedir. Ayrıca, ilaç uygulama etkinliğinin yükselmesi, uygulama 

sayısını azaltarak ilaçlama maliyetini düşürmektedir. Ancak, yapılan araştırmalar geri 

kalmış ve gelişmekte olan çoğu ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kimyasal savaşın 

son derece bilinçsiz ve kontrolsüz ilaç uygulamaları şeklinde olmasının en önemli 

sebepleri; uygulanan ilaç formülasyonunun yanlış seçilmesi, ilaçlama işleminin uygun 

zamanda yapılmaması, ilaç uygulama sayısının gereğinden fazla olması, ilaç 

uygulamasında kullanılan ekipmanın kalibrasyonunun doğru yapılamaması ve ilacı 

uygulayan kişinin (operatör) yeterli deneyime sahip olmamasıdır. Sıralanan bu 

bileşenlerin yanısıra ilaç uygulamalarında kullanılan makinaların teknolojik seviyelerine 

bağlı olarak uygulama etkinliği önemli ölçüde değişkenlik gösterebilmektedir.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pestisit tüketimi giderek artış 
göstermektedir. Dünyada pestisit tüketimi yıllık 3,8 milyon ton olup bunların satış 
tutarı 2018 yılı sonu itibariyle 58 milyar dolara yakındır (zmo.org.tr,2019). 
Türkiye’de ruhsatlı yaklaşık 6 000 preparat bulunmakta ve bunların yıllık tüketimi 
ortalama 45 000 tona ulaşmaktadır. 

Türkiye, dünya ortalamasının altında ilaç kullan maktadır (2,0 kg/ha). Ülkemizde 
polikültür tarım yapılan Antalya, Mersin, Adana ve Şanlıurfa gibi illerimizde 
pestisit kullanım miktarı 3,0 kg/ha kadar çıkmaktadır. Yoğun pestisit tüketilen Ege 
ve Akdeniz bölgeleri beslenmede büyük yeri olan yaş sebze ve meyvelerin entansif 
biçimde yetiştirildiği alanlar olmasının yanı sıra, ihracata yönelik gıda 
endüstrisinin hammaddeleri de büyük ölçüde bu bölgelerimizden sağlanmaktadır 
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Şekil 2. Türkiye Birim alanda Pestisit Kullanımı (1990-2016) 

 
Kaynak: FAOSTAT, 2018. 

Entansif tarım yapılan bu bölgelerde pestisit kullanımının ülke ortalamasının çok 
üzerinde olduğu ve bu bölgelerde tüketimin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştığı 
söylenebilir. Nitekim bu kapsamda yer alan Manisa ili geneli bağ alanlarında 
pestisit kullanım oranı (bu konuda sağlıklı ve periyodik istatistik bilgi olmadığı için 
elde edilebilen veriler doğrultusunda) yaklaşık 3,8 kg/ha olarak tespit edilmiştir. 
Bağlı ilçelerden olan Alaşehir ilçesinde ise bağda birim alanda pestisit kullanımının 
sadece kuru formda kullanım için 2,8 kg/ha, sıvı formda ise 4lt/ha ve daha yukarı 
miktarda gerçekleştiği belirtilebilir. Ülkemizdeki tarım ilacı kullanımının niteliğine 
bakılırsa iki belirgin özellik karşımıza çıkar. Bunlardan ilki, ilaç kullanımında 
bölgeler arasında büyük farklılıkların olması, ikinci özellik ise oldukça bilinçsiz ve 
kontrolsüz bir tarım ilacı kullanımının olması ve tüm bilimsel uyarılara rağmen 
halen sürmesidir. Çevre açısından üreticinin kullandığı tarım ilacının dozu son 
derece önemli bir konudur. Tarım ilacı kullanırken üreticiler genelde önerilen doza 
göre değil, göz kararı ayarlayarak kullanmaktadırlar. Nitekim yapılan bir çalışmada 
Fethiye’de üreticilerin %5’i, Antalya’da %21’i İçel’de ise %38’i kullanacakları tarım 
ilaçlarının miktarını göz kararı veya bir standardı olmayan bardak, kaşık gibi 
kaplarla belirlemekte oldukları saptanmıştır. Aynı şekilde Bursa ili Yenişehir 
ilçesinde domates üreticileri ile yapılan bir çalışmada da üreticilerin %58,6’sı 
kullanacakları pestisit miktarını göz kararıyla ya da bardakla ölçmektedirler 
(Delen ve Özbek, 1992: 12).   

İçel ilinde yapılan bir çalışmada da üreticilerin %58,9’unun zararlı görülmediği 
zaman bile ürünü korumak için ilaçlama yaptıkları belirlenmiştir. Aynı araştırmada 
üreticilerin ilaç dozunu ve kullanma zamanını %40,2 oranında ilaç bayinin 
önerisine göre, %30 oranında da kendi tecrübelerine göre karar verdikleri 
saptanmıştır (Zeren vd. 1996: 18).  

Manisa ilinde yapılan bir çalışmada ise üreticilerin %65’inin bayi önerisine göre 
dozu ayarladıkları, %24,7’sinin etiket bilgilerinde verilenden daha yüksek doz 
kullandıkları belirtilmiştir (Karataş ve Alaoğlu, 2011: 1018). 

Günümüz modern tarımında pestisitlerin (tarım ilacı) kullanılması kaçınılmazdır. 
Ancak pestisit kullanırken, hem ürünün hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara 
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karşı korunması hem de insan ve çevrenin pestisitlerin olumsuz etkilerinden 
korunması birlikte değerlendirilmelidir.  

Tarımsal üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otları yok ederek büyük yararlar 
sağlayan kimyasallar, gıda ve çevre konularında karşımıza düşman olarak 
çıkmaktadır. Nitekim ülkemizde tarım ilacı kullanımının avantajları herkes 
tarafından bilinmekte ve dikkate alınmakta iken sakıncaları konusunda duyarsız 
kalınmakta, olumsuz etkilerini azaltacak gerekli önlemler yeterince 
alınmamaktadır. Bu olumsuz etkilerin öncelikle insan sağlığı ve çevre açısından 
hem bizimle hem de gelecek kuşaklarla ve ayrıca ilaç kalıntısı nedeniyle geri dönen 
tarımsal ihraç ürünleri nedeniyle ülke ekonomisi ile doğrudan ilişkili olduğu göz 
ardı edilmemelidir.  

1945 yılında başlayan ve her türlü sorunu pestisitlerle giderme yolundaki 
anlayışlar, tarımsal savaşı bir kısır döngünün içerisine itmiştir. İlk kullanıldıkları 
zaman çok büyük etkileri görülen bu kimyasallara karşı hedef canlılarda zaman 
içerisinde direnç oluşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ilaç dozları arttırılmış, 
bu da yetmediğinde farklı ve daha etkili ilaçlar sentezlenerek kullanılmaya 
başlanmıştır. İlaç kullanımı daha çok ilaç kullanımını ve daha etkili ilaç kullanımını 
doğurmuştur. Bu kısır döngü tarımsal savaşta yeterli yararı sağlamadığı gibi birçok 
çevre sorununa da neden olmuştur.  

Pestisit tüketimi gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde 
ve ülkemizde pestisitlerin olumsuz etkileri gelişmiş ülkelerden daha fazladır. 
Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir (Kük, 2008:74); Uygun pestisit kontrol 
yasalarının bulunmaması ve modern pestisit patent prosedürüne uyulmaması, 
kirleticileri izleme ve çalışma koşullarını düzenlemeye ilişkin yasaların olmaması, 
Ulusal Zehir Bilgi ve Kontrol Merkezi gibi kamuoyunu bilgilendirici kuruluşların 
olmaması, pestisit ambalajlarındaki açıklayıcı bilgilerin okunmasındaki yetersizlik, 
bilgisizlik, düşük eğitim düzeyi ve yabancı dillerdeki etiketlerin kullanımında 
yaşanan güçlükler, kanunları uygulatacak ve kimyasal kullanımında danışmanlık 
sistemine geçilebilecek yetişmiş insan gücü ve sermayenin kıt olması ve  sağlık 
olanaklarına ve panzehirlere kolayca erişememe… 

2011-2015 yılları arasında Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 
Alaşehir’den Rusya Federasyonu’na yapılan üzüm dış satımı pestisit kalıntısı 
yönüyle değerlendirilmiştir. Bu süreçte toplam 25507 parti içinde 2964 partide 
kısacası gönderilen partilerin %11,6’sında pestisit kalıntısına rastlanmıştır. En 
fazla rastlanılan etkili maddeler iprodione (%59,61), azoxtrobin (%13,71)’dir. 
Birden fazla etkili madde saptananların oranı ise %14,10’dur. Iprodione kurşuni 
küfe karşı, azoxystrobin bağ mildiyösü ve bağ küllemesine karşı önerilmektedir. 
Gerek iprodion gerekse azoxystrobin in salkımların olgunluk döneminde 
kullanıldığı ve hasat aralığı beklenmeden hasadın yapıldığın anlaşılmaktadır. Oysa 
bu dönemde üreticiler hasat aralığı kısa fungusitleri seçmelidir. İprodione, 
insanlarda kanserojen olma olasılığı yüksek fungusitlerdir.  

Bağcılıkta kullanılan fungusitlerden  propineb etkili maddesine sahip tarım ilaçları 
da insan sağlığı açısından yüksek risk taşıyan pestisitler arasında sayılmaktadır. 
Ayrıca bakır içerikli tarım ilaçlarının insanlar üzerinde kan ve karaciğer gibi 
organlarda olumsuz etkiler oluştutabildiği belirtilmektedir (TÇV, 1998: 416).  
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3.3. Araştırma Sonuçları 

Pestisit kullanımının insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri toplumu 
yakından ilgilendiren endişe verici bir durum haline gelmektedir.  Bu nedenle 
toprak ve tarım ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli matrikslerdeki pestisit 
kalıntılarının izlenmesi zorunlu bir hal almaktadır. Bu yörede kimyasal 
mücadelede kullanılan pestisitlerin büyük bölümünü organik fosforlu ve 
karbamatlı bileşikler oluşturmaktadır. Bunun yanında yüksek kalıntı ve toksik 
riske sahip endosülfan gibi klorlu hidrokarbonlularla, çağımızın en tehlikeli zehiri 
olarak kabul edilen dioksin ve furan izomerlerinin oluşumuna zemin hazırlayan 
herbisit 2-4 D ve türevleri de kullanılmaktadır. Araştırma yöresindeki bağlarda 
rastlanılan pestisit (yaş/kuru) etken maddelerin en önemlileri şöyle sıralanabilir; 
Chlorpyriphos-ethyl, Chlorpyriphos methyl, Lambda- cyhalothrin, Methamidophos, 
Dichlorvos (DDVP), Endosülfan, Deltamethrin, Parathion-methyl, Iprodine, 
Propineb. 

3.3.1. Araştırma alanı hakkında bilgiler 

Manisa Türkiye’nin tarımında geniş bitkisel ve hayvansal ürün yelpazesi ile son 
derece önemli bir yere sahip bir ilimizdir. Önemli kültür bitkilerimizden olan kuru 
ve sofralık üzüm, zeytin, pamuk, tütün, kiraz ve hububatlar ilde yetiştirilen en 
önemli ürünlerdir. Bu bölümde araştırma alanı olarak seçilen Manisa ili Alaşehir ve 
Sarıgöl ilçelerinin coğrafi konumu, iklim verileri, sosyo-ekonomik özellikleri ve 
tarımsal yapı hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. 

Alaşehir, İç Ege Bölgesinde, Batı Anadolu’daki doğu-batı yönlü ovalardan biri olan 
Gediz ovasının doğu kesiminde bulunan, Manisa iline 118 km uzaklıkta, yüzölçümü 
977 km2 olan bir ilçedir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 189 metredir. İlçe, 
Alaşehir Çayının da içinden aktığı bir grabenden ve bunu güneyden ve kuzeyden 
sınırlayan oldukça yüksek plato ve dağlardan ibarettir. Konum olarak Akdeniz 
ikliminden karasal iklime geçiş yerinde bulunmaktadır. İlçenin yıllık yağış 
ortalaması 500 mm dir (Karakuyu ve Özçağlar, 2001-17.). 

Şekil 3. Araştırma alanı: Manisa İli Alaşehir –Sarıgöl ilçeleri 
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Sarıgöl ilçesi ise Manisa iline 131 km uzaklıkta, yüzölçümü 423 km2, denizden 
yüksekliği 320 m olan Gediz ovasının başlangıç noktasında yer alan bir ilçedir. NW-
SE yönünde uzanan Gediz grabeninin güney doğusunda 380 52ı 09ıı- 380 19ı 54ıı 

kuzey enlemleriyle 280 25ı 52ıı- 280 52ı 04ıı doğu boylamları arasındadır. Akdeniz 
iklimi hüküm sürmektedir. 1975-2008 yıllık iklim verilerine göre yörede ortalama 
sıcaklık (0C):16.6, maksimum sıcaklık (0C): 41.2, yağış ortalama(mm):29.1 
(Bucak,2011: 234). Sarıgöl ekonomisi bütünüyle tarıma dayalı olup, hemen hemen 
ovanın tamamı bağ alanlarından oluşmaktadır. 19 210 ha. Tarım alanı, 18 071 ha. 
Orman alanı olan ilçenin yüzölçümü 42 300 km2, kayıtlı çiftçi sayısı 5637 olup 
bağcılığın (8100 ha) yansıra hububat, tütün, meyvecilik (kestane, ceviz, kiraz, nar, 
elma) ve az sayıda hayvancılık ve arıcılık ilçe ekonomisinde etkin rol 
oynamaktadır. 

Araştırma alanının Alaşehir bölgesinde işletmelerin büyük çoğunluğu mono kültür 
olarak bağcılık yapmaktadır. Manisa genelinde yalnızca bağcılık yapan işletmelerin 
oranı %66,67 iken bağcılık yanında mısır, pamuk, buğday ve bu ürünlerin değişik 
birleşimler şeklinde bir üretim deseni modeli oluşmaktadır. Sarıgöl yöresinde ise 
bağcılık yine başta gelirken buğday, arpa, tütün, kestane, zeytin ve küçükbaş 
hayvancılık faaliyetleri de görülmektedir. 

3.3.2. Anket Yöntemiyle Görüşülen Üreticilerin Pestisit Kullanımındaki Bilgi, 
Tutum ve Davranışları 

Üretici bağda kullandığı tarım ilaçlarını %74,5 oranında ilaç bayiinden, % 17 
oranında (tarım kredi kooperatifi ve Tariş) kooperatiflerden, % 8,5’ini ziraat odası 
ve diğer kaynaklardan temin etmektedir (tablo 1). 

Tablo 1. Kullanılan Tarım İlaçlarının Temin Edildiği Kaynak 
Kaynak Sayı % 

Zirai ilaç bayii 70 74,5 
Tarım kooperatifi * 17 17,0 

Ziraat odası 2 2,2 
Diğer 6 6,3 
Genel 94 100,0 

Üretici kullanacağı ilacı seçerken ise %51,0 oranında hastalık ve zararlıya etki 
derecesine bakarken %20’ si kalıntı bırakma, kullanım süresi ve de bayinin 
önerisine birlikte dikkate almaktadır. Kalan %17’ si tanınmış, bilinen ilaç olmasına, 
%12’si ise fiyatının ucuz olmasına öncelik tanımaktadır (tablo 2). 

Tablo 2. Tarım İlacını Seçerken ve Kullanırken En Çok Tercih Edilen Kriter 
Etkili olan kriter Sayı % 

1.fiyatın düşük olması 12 12,0 
2.hastalık ve zararlıya etki derecesi 51 51,0 

3.bilinen bir ilaç olması 17 17,0 
4.kalıntı bırakma ve kullanım süresi 20 20,0 

Toplam 100 100,0 
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Tablo 3. Tarım ilacını uygulama sırasında dikkat edilen hususlar 
Dikkat edilen husus evet hayır Genel 

sayı % sayı % Toplam 
1.Tarımsal ilacın ruhsatlı olup 
olmadığına dikkat ediyor 
musunuz? 

73 84,8 13 15,1 86 

2. tarım ilacı talimatlarını 
okuyor musunuz? 

74 
 

86,0 12 13,9 86 

3. son kullanım tarihine 
bakıyor musunuz? 

70 81.4 16 18,6 86 

4.son ilaçlama ile hasat 
arasında geçen süreye dikkat 
ediyor musunuz? 

72 83,7 14 16,2 86 

5.ilaç kullanım zamanı ve 
miktarını kaydediyor 
musunuz? 

48 55,8 38 44,1 86 

6.ilaç kullanırken herhangi bir 
önlem alıyor musunuz? 

53 61,6 33 38,4 86 

Tarım ilacını uygulama sırasında dikkat edilen hususlar incelendiğinde; 
üreticilerin, %86’sı tarım ilacı talimatlarını okuduğunu belirtirken %13,9’u 
okumadığını, kullandığı ilacın bağ için ruhsatlı olup olmadığına % 84,5’i dikkat 
ettiğini vurgularken, % 15,1’i ise dikkat etmediğini belirtmiştir (tablo 3). 

Tablo 4. Tarım İlaçlarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Hakkında Üretici Görüşleri 
Önerme/tercih I % II % III % Genel % 

*Kısa süreli 
zehirlenmeler 

yapabilir. 

29 38,7 8 10,7 38 50,6 75 100 

*deri üzerini tahriş 
edebilir 

22 29,3 10 13,3 43 57,3 75 100 

*Kanserojen etkisi 
olabilir 

20 26,7 15 20,0 40 53,3 75 100 

*Bilmediğimiz bazı 
hastalıklara sebep 

olabilir 

17 22,7 15 20,0 43 57,3 75 100 

NOT: I: kesinlikle katılmıyorum, II: ne katılıyorum ne katılmıyorum(kararsız), III: 
kesinlikle katılıyorum 

Tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında ise üreticilerin %50,6’sı 
kısa süreli zehirlenmeler yapabilir fikrine katılırken, %53,3’ü kanserojen etkisi 
olabilir, %57,3’ü; ilaç deri üzerini tahriş edebilir ve diğer bilmediğimiz bazı 
hastalıklara da sebep olabilir fikrine katıldığını belirtmiştir (tablo 4). 

 

 
  



16              Cebeci, A. N. (2020). A Research on the Use of Agricultural Pollution and Pesticide: 
Manisa Province, Sarıgol and Alasehir Sample 

  

Tablo 5. Kullanılan tarım ilaçlarının çevre ve diğer canlılara karşı tehdit olup olmadığına 
ilişkin düşünceler 

Önerme I II III Genel % 
1.akarsu ve göllerde 

kirlilik yapabilir 
27 36,0 8 10,7 

  
40 53,3 75 100 

2.yararlı böceklere arılara 
zararlı olabilir. 

25 33,3 18 24,0 32 42,7 75 100 

3.kuşlara zararlı olabilir. 25 33,3 9 12,0 41 54,7 75 100 
4.sürüngenlere zararlı 

olabilir. 
23 30,7 10 13,3 42 56,0 75 100 

5.memeli hayvanlara 
zararlı olabilir. 

24 32,0 7 9,3 44 58,7 75 100 

NOT: I: kesinlikle katılmıyorum, II: ne katılıyorum ne katılmıyorum(kararsız), III: 
kesinlikle katılıyorum 

Kullanılan tarım ilaçlarının çevre ve diğer canlılara karşı tehdit olup olmadığı 
hakkında üreticinin fikri sorulduğunda; yarısından fazlası öncelikle memeli 
hayvanlara, sonra sırasıyla sürüngenlere, kuşlara zararlı olabilir fikrine kesinlikle 
katıldıklarını belirtmişlerdir (tablo 5). 

Tablo 6. Kullanılan tarım ilaçlarının depolandığı yer ve muhafaza edilmesi gereken yerler 
Muhafaza edilen yer Sayı % 

1.Evin herhangi bir yerinde depoluyorum. 13 15,7 
2.Özel bir dolapta depoluyorum 31 37,4 

3.Özel bir odada rafta depoluyorum 17 20,5 
4.Ahır ya da hayvan barınağında depoluyorum 11 13,2 

5.Diğer (ilaç deposu, bağ evi, evin bahçesinde bir 
alan) 

11 
 

13,2 

 6.Toplam 83 100,0 

Kullanılan tarım ilaçlarının %37,4’ünün özel bir dolapta, %20,5 oranında özel bir 
odada muhafaza edildiği anlaşılmaktadır (tablo 6). 

Bunu takiben üreticilere kullandıkları tarım ilaçları kaplarını nasıl imha ettikleri 
sorulduğunda %56,5’i bir yerde depolayıp daha sonra yakarak imha ettiğini beyan 
ederken kalan %15 genel bir çöp kutusuna attığını, %14, ‘lik kısım tarlanın bir 
kenarına kapları attığını, kimisi ise sulama kanalına, dere veya akarsuya attıklarını 
beyan etmişlerdir (Tablo 7). 

Tablo 7. Kullanılmış tarım ilaçları kaplarının imha edilme tercihi (sayı ve %) 
Üreticinin ilaç kaplarını imha tercihi Sayı % 

*tarlanın bir kenarına atıyorum 12 14,1 
*sulama kanalına/akarsuya atıyorum 6 7,05 

*genel bir çöp kutusuna atıyorum 13 15,3 
*bir yerde depolayıp sonra yakarak imha 

ediyorum 
48 56,5 

*diğer (-belediye topluyor 
-hurdacıya veriyorum) 

6 7,05 

Genel  85 100,0 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada konu iki yönlü ele alınmaya çalışılmıştır. 

Yörede çoğunlukla bağ alanlarında kullanılan tarım ilaçlarının kalıntı durumları ve 
bu noktada bağ üreticilerinin bağ hastalık ve zararlılarıyla mücadelede tercih 
ettikleri kimyasallar, bunları kullanım öncesi sırası ve sonrasındaki tutum ve 
davranışları belirlenmeye ve diğer araştırma sonuçlarıyla paralel olan bu 
sonuçlara dayanarak öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmaların sonuçları, ülkemizde tarım 
çalışanlarının bitki koruma ürünleri konusunda bilgi ve davranışları ile ilgili tespit 
edilen olumsuzlukların dünyadaki çalışmalarla benzer olduğunu göstermektedir. 

Tarım alanında çalışanların bitki koruma ürünleri konusundaki bilgi, tutum ve 
davranışlarını bilmek büyük önem arz etmektedir. Nitekim tarım çalışanlarının 
büyük çoğunluğu ürün uygulama zamanına kendisi karar vermekte (%30-80), 
kullanacağı ürünü ve dozunu kendisi belirlemede (%45), ürünün önerilen dozuna 
uymamakta ve yüksek dozda ürün uygulamaktadırlar (%18-30). Bir kısmı tarım 
ürünleri üzerindeki kalıntı sorununu önemsememekte ve uygulama yaparken bu 
durumu dikkate almamakta (%9-32), ürünün uygulama sonrası bekleme 
sürelerine uymamaktadırlar (%4-68). Tarım çalışanları bitki koruma ürünleri ile 
ilgili korunma ve hijyen kurallarına yeterince uymamaktadır (uygulama sonrası el 
yıkama %60-100, tüm vücut temizliği yapma %33-91).  

Kişisel koruyucu donanım kullanımı (%31-93) düşüktür.  Ürünlerin kullanımı 
sırasında veya sonrasında, akut etkilenim belirtileri yaygın (%20-70) olarak 
görülmektedir. Boş ürün ambalajları uygun şekilde bertaraf edilmemekte, çevreye 
rasgele bırakılmakta (%3-80), bazen de yeniden kullanılmaktadır (%2-11). 
Uygulama sırasında bir kısım tarım çalışanlarının çevreyi ve çevredeki evcil 
hayvanları dikkate almaması (%85-90) da endişe vericidir. 

İnsan ve çevre sağlığı yönünden tarım alanında kullanılan ilaçların olumsuz 
etkilerine karşı değişik önlemler alınmalıdır. Pestisitlerin çevre ve kalıntı açısından 
en uygun kullanım koşulları ve dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle 
özetlenebilir; 

 Ülkemiz insanının gıda güvenirliliğinin sağlanması ve çevreyi ve dış 
ticaretimizi koruyabilmek amacıyla pestisit kullanımı çok bilinçli ve 
kontrollü yapılmalıdır 

 Çevre ve insanı tek bir sistem olarak gören sürdürülebilir tarım 
uygulanmalıdır. Bu amaçla Entegre Ürün Yönetimi (ICM) ve Entegre 
Mücadele Yönetimi (IPM) sistemi geliştirilmiştir. Bu çerçevede kimyasal 
mücadele IPM görüşü çerçevesinde çevre ve insan sağlığı açısından 
olabildiğince düşük riskli pestisitlerle yapılmalıdır. 

 Hedef alınan pestin biyolojisine göre en etkin ilaçlama zamanı seçilmelidir 
ve ilk etkisi kuvvetli, kalıcılığı daha kısa süren pestisit seçilmelidir. Ve de 
mümkünse doğaya ve faydalı canlılara en az zarar veren ilaç seçilmelidir. 
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 Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. Kimyasal 
karışım uygulama yerinde yapılmalıdır. Önerilen dozda pestisit uygulaması 
yapılmalıdır. 

 Uygulama aletinin bakım ve kalibrasyonu yapılmalıdır. 

 Uygulama öncesi gerekli önlemler alınmalı, uygulayıcılar kesinlikle 
eğitilmelidir. 

 Ambalajı bozuk tarım ilaçları satın alınmamalı, bunlar çocuklardan, yiyecek 
ve içecek maddelerinden uzak güvenli yerlerde bulundurulmalıdır. 

 Uygulama uygun hava şartlarında, rüzgârsız havada ve günün serin 
saatlerinde yapılmalıdır. 

 Uygulama sırasında herhangi bir şey yenmemeli, içilmemeli gözler 
ovuşturulmamalı, ağza dokunulmamalı, ilaçlama sonrası elbise değiştirilip 
eller ve yüz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. 

 Uygulamalar çocuklara yaptırılmamalı ve ilaçlama alanından diğer işçiler de 
uzaklaştırılmalıdır. 

 İlaçlama sırasında çiftlik hayvanları uzak tutulmalı, ilaçlanan alana belli bir 
süre geçmeden hayvan sokulmamalıdır. Bu amaçla, ilaçlı sahaya girişi 
engelleyecek uyarı levhaları asılmalıdır. 

 Kullanılan alet ve yardımcı kaplar iş bittikten sonra iyice yıkanmalı, boşalan 
ilaç kapları yakılarak ya da çok derinlere gömülerek imha edilmelidir. 

 Çevredeki arı yetiştiricileri uyarılmalı, kovanlar bir süre kapatılmalıdır. 

Sonuç olarak; tarım alanında çalışan bireylerin bitki koruma ürünlerinin 
kullanımıyla ilgili doğru bilgi, tutum ve davranış geliştirmelerini sağlamak için 
daha çok eğitime, davranış değişikliği sağlayacak programlara ve denetime 
gereksinim vardır. 

Son yıllarda yayım teşkilatının çiftçiler üzerindeki etkisi giderek zayıflamış ve ilaç 
firmaları ile bayilerin etkinliği artmıştır. Bazı ilaç firmaları ve bayiler gerek tanıtım 
gerekse promosyonlarla çiftçilerin gereksiz ve yanlış ilaç kullanımını teşvik 
etmekte, bu da ilgili bakanlığın kimyasal ilaç kullanımının azaltılarak çevre ve 
doğal dengenin korunması yönündeki politikasına ters düşmektedir. Bu itibarla 
bayilerin pestisit tavsiyesini kısıtlayıcı tedbirler alınmalı, basılı ve görsel yayınlarla 
çiftçiler eğitilmeli ve bayi-firma etkinliği azaltılmalıdır. Bayilik yapanların Ziraat 
mühendisi (bitki koruma uzmanı) olması sağlanmalı ve denetlenmelidir. 

Ürünlerde pestisit kalıntısı üzerinde pek durulmamaktadır. Son ilaçlama ve hasat 
arasında geçmesi gereken sürelere yönelik ciddi çalışma programları yapılmalı ve 
halk ve canlı sağlığı ciddiye alınmalıdır. Hasat anında survey kalıntı analizleri 
yapılmalıdır. Semt pazarları ve hallerde survey şeklinde örnek alınarak kalıntı 
analizleri yapılmalıdır. 
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İlaç kalıntıları değişik yollarla su kaynaklarına ulaşmaktadır. Gelişmiş bazı ülkeler, 
suların kirlenmemesi için önlemler almış ve su kaynaklarını önemine göre 
bölgelere ayırarak çok hassas yerlerde ilaç kullanımını yasaklamış, bazı yerlerde 
ise kısıtlayarak, tarım örgütlerinin gözetim ve denetimini esas almışlardır. Benzer 
sistemler ülkemizde de uygulanmalıdır. Ayrıca konunun ciddiyeti çerçevesinde; 
ilaçların emniyetli taşınması, pestisit ambalajları ve artık ilaçların emniyetle 
zararsız hale getirilmesi işi üzerinde önemle durulmalıdır. Boş ambalajların bayiler 
ve firmalarca depozit karşılığı geri alınması sağlanmalı veya tekniğine uygun bir 
şekilde imha edilmesi ilgili bakanlıkça bir program yürütülmelidir. 

Bütün bunlara ek olarak, CODEX kapsamında Türkiye Pestisit Tolerans Listesine 
göre, toleransların üzerinde kalıntı bulunan ürünlerin imhası ve yetiştiricilerine 
üretimden men cezasına kadar varabilen tedbirleri içeren yasal mevzuat acilen 
çıkarılmalıdır. Bu çerçevede üreticiler için numaralama veya kodlama sistemi 
getirilmeli ve ürünlerin tüketiciye sunulmadan önce, kalıntı yönünden emniyetli 
olduğu belgelenmelidir. Bu noktada Ziraat Odası ve Kooperatifler gibi üretici 
örgütleri teşvik edilerek zirai mücadele uygulamalarında bilgi ve bilinçlendirme 
programlarıyla etkinlik sağlanmalıdır. 
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