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KÜRESEL ISINMAKÜRESEL ISINMA
ve ve 

ETKİLERİETKİLERİ



  

Küresel Isınma nedir?Küresel Isınma nedir?
Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile 
yeryüzü ile yeryüzüne  yakın atmosfer 
tabakalarında sıcaklığın artması

Küresel İklim Değişimi nedir?Küresel İklim Değişimi nedir?

Küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer 
iklim elemanlarının değişmesi
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          Sera Etkisi Sera Etkisi 

(C02, Metan, Ozon, Kloroflorokarbon)



  

Başlıca Sera GazlarıBaşlıca Sera Gazları
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Sera Gazlarının Küresel Isınmadaki PaylarıSera Gazlarının Küresel Isınmadaki Payları

Karbondioksit                                 50      

Kloroflorokarbonlar                       17

Metan                                               13

Ozon                                                  7 

Azot oksitler                                     5 

SERA GAZLARI                            ( % )



  

Dünyada Sera etkisi yaratan çevre sorunlarının; 
    %46’sı Enerji Tüketimi, 
    %24’ü Sanayi Faaliyetleri, 
    %18’i  Ormansızlaşma, 
    %9’u   Tarım
    %3’ü de Diğer kaynakların
   yarattığı emisyonlar nedeniyle oluşmaktadır. 

Buradan anlaşılmaktadır ki; Dünyadaki çevre 
sorununun en önemli nedeni Enerji tüketimidir. 
Enerji üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne 
bağlı olarak da çevre sorunları artmaktadır.



  

HAVA KİRLİLİĞİ;HAVA KİRLİLİĞİ;  
Hava katmanlarında sera etkisine ve Hava katmanlarında sera etkisine ve 
küresel ısınmaya yol açmaktadır.küresel ısınmaya yol açmaktadır.  

KaynaklarıKaynakları

Sanayi Sanayi 

UlaşımUlaşım

YakmaYakma



  

Sanayiden Kaynaklanan Hava KirliliğiSanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği

Sanayi tesislerinin Sanayi tesislerinin 

--Kuruluşunda yanlış yer seçimi,Kuruluşunda yanlış yer seçimi,

-Baca filtresi, arıtma tesisi vb. -Baca filtresi, arıtma tesisi vb. 
  bulunmaması,bulunmaması,

-Kaliteli yakıt kullanılmaması-Kaliteli yakıt kullanılmaması
  
hava kirliliğine sebep olmaktadır.hava kirliliğine sebep olmaktadır.



  

Yakma Yakma 
(Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği)(Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği)

              -Düşük kalorili, kalitesiz yakıt kullanımı,-Düşük kalorili, kalitesiz yakıt kullanımı,
              -Yanlış yakma tekniklerinin uygulanması-Yanlış yakma tekniklerinin uygulanması

    hava kirliliğine yol açmaktadır.hava kirliliğine yol açmaktadır.



  

ULAŞIM ULAŞIM 
(Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği) (Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği) 

Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava 
kirliliğinde önemli bir etkendir.kirliliğinde önemli bir etkendir.



  

İçilebilir su kaynakları İçilebilir su kaynakları 
kirlenmekte ve azalmaktadırkirlenmekte ve azalmaktadır



  

3 Tarımda Hatalı Sulama Yöntemleri 

Sanayileşmeye Bağlı Su İhtiyacının Artması4

Ev İdaresinde ve Kentlerde Aşırı Su Tüketimi

5 Suların Kirletilmesi

6

Su kaynaklarının düzenli ve yeterli beslenememesi 7

Dünya Nüfusunun Hızla Artışı                          

Sulu Tarımın Artışı

1

2

Su Kaynaklarının Azalmasının  NedenleriSu Kaynaklarının Azalmasının  Nedenleri
              



  

Yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesinin en büyük sebebi, Yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesinin en büyük sebebi, 
evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortama evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortama 
verilmesidir.verilmesidir.  

http://www.mayerkimya.com/endustriyel.htm
http://www.mayerkimya.com/evsel.htm


  

        Küresel İklim Değişikliğinin Küresel İklim Değişikliğinin 
EtkileriEtkileri



  

  Asit yağmurlarına sebep olmaktadırAsit yağmurlarına sebep olmaktadır
    Asit yağmurlarının zararları:

  Su kirliliğine sebep olması ve sudaki canlıları olumsuz  
  
    etkilemesi

  Ormanlar ve bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri
  Toprağa ve topraktaki canlılara zarar vermesi



  

Tropikal kasırgaların sayısında ve Tropikal kasırgaların sayısında ve 
kuvvetinde önemli kuvvetinde önemli 

artışlar,meteorolojik karakterli artışlar,meteorolojik karakterli 
doğal afetlerin (don, ani ve doğal afetlerin (don, ani ve 

kuvvetli yağış, dolu, yıldırım, kuvvetli yağış, dolu, yıldırım, 
fırtına, çığ v.b.) sayısında ve fırtına, çığ v.b.) sayısında ve 

kuvvetinde önemli artışlar kuvvetinde önemli artışlar 
olacaktırolacaktır..



  

      Bilim adamları tarafından, geçen yıl Bilim adamları tarafından, geçen yıl 
Amerika’nın New Orleans Kentini Amerika’nın New Orleans Kentini 

      yerle bir eden Katrina gibi yerle bir eden Katrina gibi 
kasırgaların küresel ısınmadan kasırgaların küresel ısınmadan 
kaynaklandığı ifade edildi. kaynaklandığı ifade edildi. 

Uzmanlar, deniz suyunun Uzmanlar, deniz suyunun 
      ısınması sonucu kasırga sayısının ısınması sonucu kasırga sayısının 

son 35 yılda iki kat arttığını son 35 yılda iki kat arttığını 
belirtiyor.belirtiyor.



  

Kuraklıklara bağlı olarakKuraklıklara bağlı olarak
      tarımsal verimlilikte tarımsal verimlilikte 

önemli önemli 
      azalmalar olacaktır.azalmalar olacaktır.



  

Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, 
egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal 
mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler, mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler, 
Ormanların tahribi,Ormanların tahribi,  me mera ve çayırların ra ve çayırların 
bilinçsiz kullanımıbilinçsiz kullanımı  ve aşırı otlatmave aşırı otlatma toprak  toprak 
kirliliğine sebep olmaktadır.kirliliğine sebep olmaktadır.



  

TOPRAK KİRLİLİĞİTOPRAK KİRLİLİĞİ

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği 

     kaynakların ana deposudur.
Canlıların devamını  ve 

     verimliliğini sağlayan, toprağın üst 
 
     tabakasıdır. 

1 cm. kalınlıktaki üst tabaka ancak 

     birkaç yüzyılda oluşabilmektedir.   

      



  

      
  Yükselen sıcaklara uyum sağlayan Yükselen sıcaklara uyum sağlayan 
yeni tohumlar üretilmezse, tarımsal yeni tohumlar üretilmezse, tarımsal 
üretim düşecek ve kitlesel açlıklar üretim düşecek ve kitlesel açlıklar 
baş gösterecektir.baş gösterecektir.    



  

Toprak kirliliği ve erozyon; Toprak kirliliği ve erozyon; 
tarım ürünlerinin azalmasını ve tarım ürünlerinin azalmasını ve 
çölleşmeyi beraberinde getirir.çölleşmeyi beraberinde getirir.



  

EROZYON VE ÇÖLLEŞMEEROZYON VE ÇÖLLEŞME 

Erozyon:Erozyon:  Toprağın Toprağın 
bulunduğu yerden; yağışlar, bulunduğu yerden; yağışlar, 
sel suları, rüzgar, çığ vb. sel suları, rüzgar, çığ vb. 
etkenlerle taşınması etkenlerle taşınması 
olayıdır.olayıdır.

Ülkemizde Ülkemizde   erozyon, erozyon, 
Avrupa’dan 12, Afrika’dan Avrupa’dan 12, Afrika’dan 
1717 kat daha  fazladır. kat daha  fazladır. 

             



  

Ülkemizde erozyon sonucu her 
yıl 500 milyon ton verimli 

toprağımız kaybolmaktadır



  

ORMAN VE AĞAÇORMAN VE AĞAÇ

Küresel ısınma ile mücadelede Küresel ısınma ile mücadelede 
en önemli silahlarımızdır…en önemli silahlarımızdır…



  

1,7 kg Oksijen

2,3 kg CO2

Yetişkin bir ağaç 1 saatteYetişkin bir ağaç 1 saatte



  

Sıcaklıklara bağlı Sıcaklıklara bağlı 
olarak orman   olarak orman   
yangınları yangınları 
artmakta olup, artmakta olup, 
uzmanlar  bunun uzmanlar  bunun 
daha da hızlı daha da hızlı 
artacağını artacağını 
savunuyorlar.savunuyorlar.



  

Ormanı Tahrip Eden FaktörlerOrmanı Tahrip Eden Faktörler



  

Orman Yangınlarının SebepleriOrman Yangınlarının Sebepleri

%48 
   Dikkatsizlik 

ve 
  tedbirsizlik

%48
Kasten

%4
Yıldırım ve

Doğal oluşumlar



  

İklim etkiler (ultraviyole, yer ozonu, İklim etkiler (ultraviyole, yer ozonu, 
hava kirliliği v.b.) nedenlerle sağlık hava kirliliği v.b.) nedenlerle sağlık 
problemlerinin oluşacaktır.problemlerinin oluşacaktır.

Konfor sıcaklıklarını sağlayarak Konfor sıcaklıklarını sağlayarak 
sağlıklı kalabilmek amacı ile sağlıklı kalabilmek amacı ile 
(soğutma, serinletme, ısıtma) (soğutma, serinletme, ısıtma) 
yüksek enerji tüketimiyüksek enerji tüketimi



  

TÜRKİYE’DE NELER OLACAK?TÜRKİYE’DE NELER OLACAK?



  

ATO’nun hazırladığı rapora göre 
Türkiye küresel ısınmada riskli 
bölgeler arasında yer alıyor.
Türkiye’de kuraklaşma ve 

susuzluk artacak.



  

Son 70 yılda kaydedilen sıcaklık Son 70 yılda kaydedilen sıcaklık 
verilerine göre; Türkiye’nin yıllık verilerine göre; Türkiye’nin yıllık 

ortalama sıcaklıkları artma eğiliminde. ortalama sıcaklıkları artma eğiliminde. 
 Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu  Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu bölgeleri.Anadolu bölgeleri.



  

Dünya Yaban Hayatı Koruma Fonu Dünya Yaban Hayatı Koruma Fonu 
raporuna göre Türkiye’de 40raporuna göre Türkiye’de 40ººC C 

mevsim normali sayılacak.mevsim normali sayılacak.
Akdeniz’de tarım alanı Akdeniz’de tarım alanı 

kalmayacak!kalmayacak!



  

Yüksek Yüksek 
sıcaklıklarla birliktesıcaklıklarla birlikte

orman yangınları ve tarımsal orman yangınları ve tarımsal 
hastalıklar artacak.hastalıklar artacak.



  

Küresel ısınma Küresel ısınma 
durdurulamazsa durdurulamazsa 

Türkiye’de kış mevsimi Türkiye’de kış mevsimi 
ortadan kalkacak!ortadan kalkacak!



  

Yağışlar azalınca başta GAP Yağışlar azalınca başta GAP 
bölgesi olmak üzere baraj bölgesi olmak üzere baraj 
göllerinde seviye düşecek.göllerinde seviye düşecek.



  

Isınmayla birlikte su Isınmayla birlikte su 
akıntıları değişecek ve akıntıları değişecek ve 
balıkların göç yolları balıkların göç yolları 

bozulacak.bozulacak.



  

Küresel ısınma ile başlayan Küresel ısınma ile başlayan 
kuraklık 100 yıl içinde kuraklık 100 yıl içinde 

ülkemizi Kuzey Afrika’ya ülkemizi Kuzey Afrika’ya 
çevirecek.çevirecek.



  

Düzensiz, ani, Düzensiz, ani, 
şiddetli yağışlar, seller, heyelanlar şiddetli yağışlar, seller, heyelanlar 

ve ve 
hortumlar görülecek!hortumlar görülecek!



  

Deniz seviyesinin 2100 yılına Deniz seviyesinin 2100 yılına 
kadar kadar 

100 cm yükselmesi bekleniyor.100 cm yükselmesi bekleniyor.



  

  Deniz seviyesindeki yükselmelerle Deniz seviyesindeki yükselmelerle 
birlikte kıyı şeridi, tarım alanları, birlikte kıyı şeridi, tarım alanları, 

plajlar ve plajlar ve limanlar kullanılamaz hale limanlar kullanılamaz hale 
gelecek.gelecek.



  

Van Gölü küresel ısınma Van Gölü küresel ısınma 
durdurulamazsa kuruyacak ve durdurulamazsa kuruyacak ve 
bu halinden eser kalmayacak!..bu halinden eser kalmayacak!..



  

Son 40 yılda Türkiye’de Son 40 yılda Türkiye’de 
yaklaşık 1.300.000 hektar yaklaşık 1.300.000 hektar 

sulak alansulak alan
(3 Van Gölü)(3 Van Gölü)
yok oldu.yok oldu.



  



  

 KÜRESEL ISINMA İLE BAĞLANTISI:
Küresel Isınma, Su Kaynakları ve Tarım Üzerindeki 
Etkileri  :Gezegenimiz 4,65 milyar yıllık tarihi boyunca birçok kez 
ısınmış ve soğumuştur. Günümüzde  dünyamız yine hızlı bir ısınma 
periyoduna girmiştir ve bu kez diğerlerinden farklı olarak,  oldukça 
fazla bir nüfus kitlesiyle bu etkiye maruz kalacaktır.
Küresel ısınmayı sade bir tanımlama ile; “atmosfer, okyanuslar ve kara 
kütleleri  
yüzeyindeki sıcaklıktaki yükselme” olarak tanımlayabiliriz. Bu ısınmaya 
kömür, petrol ve  doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu 
atmosfere dahil olan sera gazlarının neden  olduğu sanılmaktadır.



  

Sera Etkisi 
Dünyamızı aydınlatan ve ısıtan enerjinin kayna ğ ı güne ş tir. Güneşten, 
gezegenimizin  
yüzeyine ulaşan kısa dalgalı radyasyon, ışıktan ısıya dönüşmek suretiyle 
dünyamızı ısıtır.  Yeryüzü, bu radyasyonun bir kısmını uzun dalgalı 
kızılötesi ışın olarak uzaya geri yansıtır.  
Bu uzun dalgalı kızılötesi ışınların büyük bölümü uzaya geri dönerken, bir 
bölümü dünya  atmosferinde sera gazları vasıtasıyla tutulu kalmaktadır. 
Atmosferde kızılötesi ışınların  
tutulması ve yansıtılması sırasında, tıpkı seradaki camlar gibi ısıyı 
muhafaza etme  
özelliklerinden dolayı bu gazlara “sera gazı” adı verilmiş tir. Bu gazların 
atmosfer içindeki  miktarlarının artması ile atmosfer, güne ş yoluyla 



  

Dünya Su Kaynakları ve 
Tarım 

Dünya üzerindeki en yaşlı kayalar 
oldukları belirlenen Greenland’daki 
Isua kayaları  
içerisinde 3,8 milyar yıllık suya 
rastlanmıştır. Suyun kökeni ile ilgili 
birçok teori  
bulunmakla birlikte yeryüzünde bu 
zamandan daha önce suyun varlığına 
dair başka kanıt  bulunamamıştır.
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 
milyar km 3 olup, bu suyun %97,5’i 
tuzlu su, geriye kalan  %2,5’i tatlı su 
kaynaklarından olu ş maktadır. Tatlı 
suların da ancak %0,3’ü göllerde,  
akarsularda, barajlarda ve göletlerde 
bulunmaktadır.
Dünyamızda 1,4 milyar insan yeterli 
içme suyundan yoksundur. 2,3 milyar 
kişi sağlıklı suya  hasrettir ve yılda 7 
milyon kişi su ile ilgili hastalıklardan 
ölmektedir. Dünyada kişi başına  su 
tüketimi yılda ortalama 800 m 3 
civarındadır. Ayrıca, dünyada 800 
milyon kişi gıda  yetersizliği ile karşı 
karşıyadır.



  

Dünyadaki toplam su tüketiminin 
%73’ü sulamada kullanılmaktadır. 
1995 yılı itibarıyla  
dünyada sulanan tarım alanları 
253 milyon hektar iken, 2010 
yılında 290 milyon hektara,  
2025 yılında ise 330 milyon 
hektara ulaşması beklenmektedir.
Dünyada toplam işlenebilir tarım 
arazisi 3,2 milyar hektardır. Son 
yıllarda kişi başına  
düşen tarım arazisi gelişmiş 
ülkelerde %14,3 azalırken, 
gelişmekte olan ülkelerde %40  
oranında azalmıştır. Birleşmi ş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO)’ne göre kişi başına  düş en 
tarım arazisi 0,23 hektar olup, 
2050 yılında bu miktar 0,15 
hektara kadar  düşecektir 



  

Türkiye’nin Su Kaynakları ve Tarım Toprakları
 Ülkemizin yenilenebilir su potansiyeli 234 milyar 
m 3 olup bulun 41 milyar m 3 ’ü yeraltı  suları, 
193 milyar m 3 ’ü yerüstü sularından meydana 
gelmektedir. Ülkemizde çeşitli  amaçlara yönelik 
kullanımlarda teknik ve ekonomik anlamda 
tüketilebilecek yüzey ve yeraltı  suyu miktarının 
110 milyar m 3 olduğu belirlenmiştir.
Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda 
ortalama kişi başına 10.000 m 3 su  
potansiyeline sahip olması gerekir. Su potansiyeli 
1.000 m 3 ’ten az olan ülkeler “Su Fakiri”  kabul 
edilmektedir. Ki ş i başına düşen kullanılabilir su 
potansiyeli 3.690 m 3 olan ülkemiz,  dünya 
ortalaması olan 7.600 m 3 ’ün oldukça altında 
olmasından dolayı su fakiri olmamakla birlikte su 
kısıtı bulunan ülkeler arasındadır. Kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarımız  1.735 m 3 ’tür. Devlet 
İstatistik Enstitüsü, 2025 yılına kadar ülkemiz 
nüfusunun 80 milyona  varacağını tahmin 
etmektedir. Bu durumda kişi başına düşecek 
kullanılabilir su miktarımız  1.300 m 3 ’e 
düşecektir.
Ülkemizin yüzölçümü 78 milyon hektar olup bunun 
sadece 28 milyon hektarlık kısmı  
ekilebilir arazilerden meydana gelmiştir.



  

Suyun Tarımdaki Önemi 
Kıtlık ve açlığın dünyayı ciddi olarak tehdit etti ğ i 21nci yüzyılda toprak ve su en 
önemli  stratejik maddeler olarak kabul edilmektedir.
Günümüzden 6.000 yıl önce Mezopotamya bölgesinde Sümerler, hendekler kazarak Fırat 
ve  Dicle’nin sularını tarlalarına akıtmakla insanoğlunun ilk sulu tarıma geçmesini 
sağladılar ve  uygarlığı başlattılar. Kentler kuruldu, nüfus arttı, ortaya yönetici sınıflar 
çıktı. Benzer  geliş meler Mısır’ın Nil, Hindistan’ın İndus vadileriyle Çin’de Sarı Nehir 
civarında yaş andı.
Suyun en verimli şekilde değerlendirilmesi 2nci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır.
Sava ş tan sonra insanların beslenme ve giyinme gibi gereksinimlerinin artı ş ı 
topraktan  
daha fazla yararlanmayı zorunlu hale getirmiş ve bunun da etkin sulama ile 
sağlanabileceği  sulama yatırımlarına öncelik verilmiştir. Türkiye’de de modern anlamda 
sulama projelerinin geliştirilmesi, 1950’li yılların başında DS İ ve TOPRAKSU gibi kamu 
kurumlarının kurulması ile büyük bir hız kazanmıştır. Ülkemizde ekilebilir araziler 
limitine 1970’li yıllarda  ulaşılmış , bu tarihten itibaren ise tarımsal üretimin 
arttırılması ancak ülke genelinde  geliştirilen modern sulama projeleri ile mümkün 
olabilmiştir.



  

Ülkemiz topraklarının 25,8 milyon 
hektarlık kısmı sulanabilir 
arazilerden oluşmaktadır. 
Ekonomik olarak sulanabilir arazi 
miktarı ise 8,5 milyon hektardır. 
DSİ , Mülga Köy  
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
halk sulamalarıyla bu alanın ancak 
4,9 milyon hektarlık  
kısmı sulamaya açılabilmiştir.
Sektörel bazda yapılan su 
tüketim tahminlerinde, ülkemizin 
ekonomik olarak sulanabilir 8,5  
milyon hektar arazisinin, bu i ş 
için ayrılan ödenekler dikkate 
alındığında, tamamının  sulamaya 
açılabilmesi için yaklaşık 100 yıl 
daha gerekmektedir.
Dünyadaki sulanan alanlar ekili 
alanların sadece %17’lik kısmını 
oluşturmalarına karşın,  toplam 
bitkisel üretimin %40’ı bu 
alanlardan elde edilmektedir 



  

 Bu nedenle tüm kriterler dikkate 
alınarak mutlaka kimyevi mücadele 
yapılması gerekiyor ise o takdirde 
aynı biyolojik etkenliği gösteren 
ilaçlardan en güvenlisinin 
kullanılmasına özen gösterilmelidir.
       Etiket, bir ilacın en önemli 
unsurudur. Onun için etiketi 
olmayan ilaçlar satın alınmamalıdır. 
Etiketin de iyi bir şekilde hazırlanıp 
hazırlanmadığı, yukarıda sayılan 
maddelerin bulunup bulunmadığı 
incelenmeli ve özellikle Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
ruhsat tarih ve sayısı etiketin 
üzerinde aranmalı, sahte ilaçlara 
karşı dikkatli olunmalıdır.
       Tarım ilaçlarının toptan 
satılması için Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığından, parakende 
satılması için ise valiliklerden izin 
almak 



  

Uygulama sırasında, boynu,el ve ayakları çok iyi kavrayacak 
tercihen lastikten yapılmış koruyucu elbise giymelidir. 
Bundan başka pantolon çizmenin üzerine gelecek
şekilde lastik çizme giymeli, ayrıca lastik eldiven ve geniş 
kenarlı şapka giyilmelidir. Koruyucu elbiseler sık sık 
değiştirilmeli ve temizlenmelidir. Bazı ilaçlar için açık 
yerlerde bile koruyucu gözlük ve maske takılmalıdır. Tarım 
ilaçları ile çalışırken yemek yememeli,su ve sigara 
içilmemelidir. Özellikle iş sırasında ve işten sonra alkollü 
içkilerin kullanılması çok tehlikelidir. Her yemekten önce ve 
işten sonra bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.İlaçlar asla 
deriye değdirilmemeli ve herhangi bir şekilde değdiği zaman 
bol su ve sabunla
yıkanmalıdır.



  

 Bitki koruma ilaçlan ile çalışanlar 
bünyesel ve ruhsal bakımdan 
sağlam olmalı, aynı zamanda 
kendilerine kullanma, zehirlilik 
etkisi ve dikkat edilecek noktalar 
hakkında bilgi verilmelidir. Gebe 
kadınlarla emzikli annelerin, 
hastaların, sakat ve çocukların bu 
gibi işlerle uğraşmaması gerekir. 
16 yaşından küçüklerin böyle 
işlerde çalışması uygun değildir.
      Uzun süre tarım ilaçlarıyla 
uğraşanlar sürekli hekim denetimi 
altında tutulmalıdır.
Gündüzleri sürekli olarak 8 saatten 
fazla ve peşi peşine 6 günden 
fazla tarım ilacı uygulamalarında 
çalışılmamalıdır. Üşütme, bronşit 
ve mide rahatsızlığı olan kişilerle 
ellerinde çatlak olanlar zehirlere 
karşı hassastırlar. Bu insanlar sıvı 
ve toz ilaçlarla çalıştırılmamalıdır.



  

      Dünya nüfusu gittikçe artarken 
yüzölçümü değişmemektedir. Bununla 
birlikte, tarıma elverişli alanlar , 
erozyon, yeni yerleşim yerlerinin, 
sanayi tesislerinin ve yolların açılması 
gibi nedenlerle giderek azalmaktadır. 
      Arazi miktarını arttırmak mümkün 
olmadığına göre ülkeler modern 
teknikleri ve girdileri kullanarak, birim 
alanda elde edilen ürün miktarını 
arttırmak zorundadırlar. 
    Bitkisel üretimi sınırlayan, hastalık, 
Zaralı ve yabancı otların zararından 
bitkileri korumak; bu yolla tarımsal 
üretimi arttırmak ve kalitesini 
yükseltmek amacıyla yapılan tüm 
işlemlere Bitki Koruma  yada bir başka 
deyişle Zirai Mücadele denir 

ZİRAİ 
MÜCADELE 

VE İLAÇLARI

Zirai Mücadele



  

TÜRKİYE DURUM
Farklı ekolojik bölgelere ve buna bağlı 

olarak çok zengin bir bitki çeşidine sahip 
olan ülkemizde, ekonomik öneme haiz 

60’ın üzerinde kültür bitkisi 
yetiştirilmektedir.Bu kültür bitkilerinde 
ekonomik düzeyde zarar yapan 451’in 

üzerinde, zararlı ve yabancı ot türü 
bulunmaktadır.Bunların 245’i zararlı 

(böcekler, akarlar, kemirgenler, kuşlar, 
yumuşakçalar vb. 85’i hastalık etmeni 
(bakteri, virüs, mikoplazma ) ve 70’den 

fazlası da yabancı ot türüdür.



  

Dünyada tarımı yapılan bitkilerde 
zararlı, hastalık ve yabancı otlar 

nedeni ile ortaya çıkan ürün kaybı 
% 35’i olarak hesaplanmaktadır. 

Bunun ortalama % 14’ü 
zararlılardan , %11’i hastalıklardan 
ve %10 kadarı da yabancı otlardan 
ileri gelmektedir. Hasat sonrası da 
kemirgenler, kuşlar, böcekler ve 

mikroorganizmalar ortalama % 14 
gibi ek bir zarara neden 

olmaktadır.. 



  

Örnek olarak ilaçlama yapılmadığı 
zaman , Elma iç kurdu’nun 
meyveleri %96.6 oranında 

kurtlandırarak hemen hemen 
tamamen dökülmesine  sebep 

olduğu; hububat alanlarında zarar 
yapan Süne nedeniyle, %5’in 
üzerinde emgili dane bulunan 

buğdaydan ekmek yapılamadığı 
araştırmalarla belirlenmiştir.



  

Ülkemizin bazı bölgeleri ile 
bazı ürünlerde gereğinden 
fazla ve bilinçsiz olarak ilaç 

kullanımı olduğu da 
bilinmektedir. Dolayısıyla 

hatalı ilaç kullanımının 
insan sağlığı,hayvan, çevre 

ve doğal yaşam üzerine 
pek çok olumsuz etkileri 

bulunmaktadır.



  

Zirai Mücadelenin Tarımsal Faaliyetler  
İçerisindeki Yeri ve Önemi

Yurdumuzda yaklaşık olarak 27 milyon hektar alanda tarım yapılmaktadır.      
Bu anlamda büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz, tarımsal üretimini hızla 

arttırmak ve daha fazla ve kaliteli ürün dış pazarlara satmak zorunluluğundadır. 
Bu da tarımsal potansiyelden en üst düzeyde yararlanmaya ve birinin alandan 

elde edilen ürün miktarını arttırmaya bağlıdır.

Üretim kalitesini ve miktarını arttırmada sulama, gübreleme,toprak işleme, 
ıslah vs. ne kadar önemli ise zirai mücadelede o denli önemlidir.Yurt 

çapında hali hazırda 88 hastalık, 332 zararlı ve 30 konuda da yabancı otlara 
karşı olmak üzere, toplam 450 konuda mücadele çalışmaları 

yürütülmektedir.



  

Son yıllarda hızla gelişen teknolojinin 
beraberinde çevre kirlenmesi, doğal 

dengenin bozulması gibi sorunları da 
gündeme getirmesi, mekanik, kültürel, 

biyolojik ve kimyasal mücadele 
yöntemlerinin koordineli bir şekilde 

uygulandığı Entegre Mücadele yönteminin 
prensip olarak kabul edilmesine neden 

olmuştur.



  

•Mücadele çalışmalarında toprak 
işleme, tarla temizliği, ekim dikim 
zamanın ayarlanması, sulama ve, 

seyrek ekim, hasat zamanının 
ayarlanması ve dayanaklı çeşitlerin 

seçim gibi mücadele yöntemleri 
arasında, maliyeti en düşük olan 

kültürel tedbirlere öncelik 
verilmektedir. Örnek verecek olursak, 

toprak işleme ile toprak altında 
kışlayan böcekler yüzeye taşınabilir 

ve bunlar kuşlar tarafından imha 
edildikleri gibi havanın etkisi ile de 
ölebilirler veya bazı böcekler de 
çıkamayacakları kadar derine 

gömülürler.



  

1-)Kültüre
l 
Önlemler

8-)Biyoteknik 
Yöntemler

7-)Genetik 
Mücadele

5-)Biyoloji
k 

Mücadele

3-)Kanunsa
l Mücadele

2-)Fiziko
-Mekanik 
Mücadel
e

4-)Kimyasal 
Mücadele

6-)Entegre 
Mücadele

ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ



  

•         

Kültürel Önlemler

Aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ile 
zararlıların meydana getirebileceği zarar 
azaltılabilir yada zararlı çoğunlukla yok 

edilebilir.Bunlar; Sağlıklı bitki 
yetiştirme( toprak işleme, gübreleme, seyrek 

yetiştirme, sulama ve 
drenaj,temizleme(budama)), dayanıklı çeşitler 

kullanmak, ekim dikim zamanının 
ayarlanması, münavebe( bitki nöbetleşmesi) 

gibi yöntemlerdir.

•Kültürel önlemler; bitki 
yetiştirilmesinde gerekli 

tarımsal işlemlerin 
yapılması olup, Bitki 
Koruma yönünden 

zararlı ve hastalıklara 
uygulanacak yöntemler 
içerisinde en ekonomik 

ve etkili olanıdır 



  

•       
•         

Fiziko- Mekanik Mücadele

•Bu mücadele yönteminde 
zararlıların direkt olarak toplanması 
yada normal fizyolojik durumlarının 

bozulmasını temin için yaşama 
ortamlarının kendileri için uygun 

olmayacak koşullara çevrilmesi gibi 
işlemler yapılır.Bu işlemler; 

toplamak ve yok etmek ,zararlıların 
konukçuya gelmesini önlemek , 

ultra seslerden yararlanarak 
uzaklaştırmak, tuzaklardan 

yararlanmak, çevre koşullarını 
değiştirmek, elektrikten 

yararlanmak, radyasyondan 
yararlanmaktır.



  

      

                                                                                                                       

                                                                                                                                              
                                                                                       

Radyasyon böcek kontrolünde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilir. 
Depolanan tarımsal ürünlerde zararlı böceklerin ışınlama ile kontrol edilmesi 
doğrudan uygulamalar arasındadır. Ayrıca  insektisitlere karşı zararlılarda 
oluşan dayanıklılığın mekanizması ve insektisitlerin zararlılar ve faydalılardaki 
etkileri radyoizotop izleme tekniği ile belirlenebilmektedir. Başlıca dolaylı 
uygulama konusu ise steril böcek salıverme tekniği (SIT) olup böcekler 
radyasyonla kısırlaştırılmaktadır.



  

•      

• Ülkemizde bulunmayan tehlikeli hastalık 
ve zararlıların yurda girmesini önlemek, 

mevcut olanlarında diğer temiz bölgelere 
yayılmasını engelleyici önlemlerin 

alınması ve aldırılması için çıkarılan 
kanunlar ve yönetmeliklerle yapılan 

mücadeleye kanunsal mücadele 
denilmektedir. İç ve dış karantina 

önlemleri bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.

Kanunsal Mücadele



  

•

•Çevrede mevcut ve 
etkili doğal etmenlerin 

insan faktörünün 
yardımı ile zararlılar 

üzerinde etkinliklerinin 
arttırılması için yapılan 

her türlü girişimlere 
biyolojik mücadele adı 

verilir. 

Biyolojik Mücadele

•Bilindiği gibi, doğada mevcut 
biyotik etmenler, zararlıyı 

dengede tutmaktadır. Bu biyotik 
etmenler, doğal düşman 

böcekler(parazit ve predatörler ), 
faydalı akarlar, bakteriler, 

virüsler, kuşlar ve memelilerdir.



  

• .

Genetik Mücadele

Bu mücadele yöntemi, zararlıları 
kısırlaştırma yada genetik yapısını 

değiştirmek esasına dayanmaktadır. Buna 
göre genetik mücadele zararlıların genetik 

yapılarında meydana getirilecek geçici yada 
kalıcı değişiklik veya anormalliklerle 

davranışlarını ve yaşamlarını  ürüne zarar 
vermeyecek şekilde ürüme potansiyelini 

azaltmak,yada tamamen yok etmek suretiyle 
yapılan bir mücadele yöntemidir



  

•

•Zararlıların özellikle biyoloji, fizyoloji ve 
davranışları üzerinde etkili olabilen 

cezbediciler ( atraktant’lar) , uvenil hormon 
analogları , uzaklaştırıcılar ( repellent) ve 
beslenmeyi önleyiciler ( antifeeding’ler) ‘in 
zararlılara karşı uygulanması ile yapılan 

mücadele biyoteknik yöntemleri 
oluşturmaktadır.

Biyoteknik Yöntemler



  

•       
•        

•Entegre mücadele,zararlı türlerin 
popülasyon dinamikleri ve çevre 
ile ilişkilerini dikkate alarak,uygun 
olan bütün mücadele metodlarını 
ve tekniklerini uyumlu bir şekilde 

kullanarak,bunların 
popülasyonlarını,ekonomik zarar 
düzeyinin altında tutan bir zararlı 

yöntemi sistemidir.

Entegre Mücadele



  

Kimyasal Mücadele

• Bileşimlerinde bulunan zehirli kimyasal 
maddelerle hastalık ve zararlıları yok etmek için yapılan 
mücadele kimyasal mücadeledir. Kullanılan bu zehirli 
kimyasallara ilaç adı verildiği için ilaç adı da verilebilir. 

Kimyasal ilaçların uygulanmasındaki kolaylık ve sonuçta 
gözle görülebilir derecedeki kısa sürede yüksek etkinlik 
göstermesi ile, zararlılara karşı mücadelede kimyasal 

mücadeleyi tek silah haline getirmiştir. 



  

      Ürün kayıplarına neden olan hastalıklar,zararlılar ve yabancı otlar 
ile yapılan mücadelede en yaygın yöntem pestisit kullanımıdır.

        PESTİSİT,tarım ürünlerine veya hayvansal 
gıdalara;üretim,hasat,depolama ve taşıma esnasında zarar veren 
herhangi bir zararlıyı(yabancı ot dahil)kontrol etmek veya bunların 

zararlarını özlemek üzere uygulanan veya hayvanların vücutlarında 
bulunan herhangi bir böcek veya zararlının kontrolü amacıyla 

hayvanlara uygulanan madde veya madde karışımıdır.

PESTİSİTLER



  

PESTİSİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Toksik özellik gösteren bir maddenin pestisit olarak kullanılabilmesi 
için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

1.Biyolojik 
olarak aktif 
olmalı

6.Yaban hayatına ve 
faydalı organizmalara 
zararlı olmamalıdır

5.Besi hayvanları açısından 
güvenilir olmalı

4.Kullanıcılar,tüketiciler ve 
üçüncü şahıslar açısından 
güvenilir olmalı

3.Yeterli kadar 
kararlı olmalı

2.Etkili olmalı



  

b)Islana
bilir toz 
ilaçlar

•c)Emülsiyon 
konsantre 
ilaçlar

•d)Solüsyon 
konsantre 
ilaçlar

•a)To
z 
ilaçlar

e)Suda 
çözünebilir 
toz ilaçlar

•f)Yazlık 
ve kışlık 
yağlar

•j)Toz tohum 
ilaçları

i)Tabletler

h)Peletler
•k)Sıvı 
tohum 
ilaçları

PESTİSİTLERİN SINIFLANDIRILMASI

Formulasyon şekillerine göre sınıflandırma



  

Kullanıldıkları zararlı grubuna göre sınıflandırma

d)Yabancı otları 
öldürenler 
(herbisit)

e)Örümcekleri 
öldürenler 
(akarisit)

f)Bakterileri 
öldürenler 
(bakterisit)

H)Salyangozları 
öldürenler 

(mollussisit)

İ)Algleri 
öldürenler 

(algisit)

c)Mantarların 
faaliyetini 
durduranlar 
(fungustatik)

b)Mantarlar
ı öldürenler 
(fungusit)

a)Böcekleri 
öldürenler 
(insektisit)

g)Yaprak 
bitlerini 

öldürenler 
(afisit)



  

İnsektisitlerden olan DDT(Dikloro difenil trikloretan)
(C14H9CI5),ilk olarak 1874 yılında Avusturya’lı OTHMAR 

ZEIDLER tarafından sentez yoluyla elde edilmiş,fakat 
insektisit etkisi daha sonra anlaşılmıştır.İsviçre’de Geigy 
Şirketinin kimyagerleri güve ilaçlarını geliştirme projesine 

başladıktan 7 yıl sonra Dr. PAUL MÜLLER,büyük ümit veren 
bir madde keşfetti.İsviçre Hükümeti tarafından adı geçen 

şirkete 7.3.1940 yılında bu yeni ilacın üretim patenti verilmiş 
ve sonra bu ilaç DDT olarak ortaya çıkmıştır.

ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİNDEN KİMYASAL MÜCADELEDE “DDT”NİN YERİ



  

İLAÇLAMA TEKNİKLERİ 
 İLAÇ KULLANIMINA NASIL KARAR VERİLİR?

Problem olan 
hastalık,zararlı 

yabancı ot teşhis ve 
tespit edilir.

Diğer 
yöntemler(kültürel,mek

anik ve 
biyolojik)yetersiz ise 

kimyasal ilaç kullanılır.
Teşhis ve 
tespit için 
kuruluştan 
yardım alınır.



  

 İlaç kullanımı gerekli ise;
•Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları
•İmal tarihi,seri numarası,ruhsat tarihi ve numarası 
bulunmayan ilaçları satın almayınız.
•Ambalajı mutlaka kontrol(açılmış,hasarlı,akan olup-
olmadığını)ediniz.
•İlacın etiketini mutlaka okuyunuz.
•İlacın uygulama metodunu ve maliyetini öğreniniz.

İLACI SEÇERKEN



  

İlaçların depolaması hakkında gereken önlemler:
Zirai ilaçlar orijinal ambalajlarında mutlaka kilit altında, gıda maddelerinden uzakta, serin 
ve kuru yerlerde çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklanmalıdır.Boş ilaç 
ambalajları ise usulüne uygun olarak imha edilmelidir.Yani boş ilaç ambalajları rastgele 
biçimde yakılmamalı, cam ve plastik şişler uygulama yerinde bırakılmamalıdır.

Önce etiketi okuyunuz. 

İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TARIM 
ALANLARINDA ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARINA KARŞI 

ALINMASI ZORUNLU ÖNLEMLER



  

Zirai İlaçların Hazırlanması
• Zirai ilaçlar kesinlikle gıda maddelerinin bulunduğu veya mutfak ahır 

gibi ortamlarda hazırlamayınız. Zirai ilaçların hazırlanması 
esnasında kesinlikle yemek kapları veya mutfakta kullanılan 
malzemeler kullanılmamalıdır. Zirai ilaçlar etiketinde belirtilen 
talimatlara göre hazırlayınız ve kullanınız. Süspansiyon ve 
Emülsiyon ilaçlar çok iyi karıştırılmalıdır. İlaçların hazırlanması 
esnasında mutlaka maske takılmalıdır. Ayrıca ilaçları hazırlamak ve 
uygulamak için solventlerden etkilenmeyen özel giysiler ve eldiven 
bot gibi malzemeler kullanılmalıdır.



  

İlaçların kullanma esnasında 
alınacak önlemler

• İlaçlama esnasında kesinlikle hiç birşey yenilmemeli ve 
içilmemelidir.Koruyucu elbiseler sık sık 
değiştirilmelidir.Zirai ilaçlar kullanılırken sigara 
içilmemelidir.Bilhassa kullanma esnasında alkollü 
içeceklerin kullanılması çok tehlikelidir.İlaçlamadan önce 
ve sonra eller bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.



  

İLAÇLARA DİKKAT!
• İlaçlar asla deriye ve göze temas ettirilmemelidir.Herhangi bir şekilde temas 

etmesi halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaçlama aletlerinin memeleri 
üfleyerek açılmaya çalışılmamalıdır.İlaçlama esnasında buhar veya tozun 
çevreye bulaşmasından kaçınılmalıdır.Rüzgara karşı atılmamalıdır.Arılara 
karşı zehirli olan ilaçlarla çalışırken özen gösterilmelidir. Artan ilaçlar akarsu, 
dere göl gibi sulara bulaştırılmamalıdır.



  

ZEHİRLENME ANINDA ALINACAK İLKYARDIM 
TEDBİRLERİ

• Zehirlenme Belirtileri: Baş ağrısı,aşırı yorgunluk, huzursuzluk, 
kusma, yüksek ateş, terleme,solunum zorluğu, morarma, kalp'de 
ritim bozukluğu,cilt ve göz kapaklarında titreme, konuşma güçlüğü, 
görme bozukluğu, reflekslerin bozulması, göz kızarması, göz 
bebeklerinin küçülmesi, ishal bayılma ve koma şeklinde ortaya 
çıkabilmektedir. Ilacın çeşidine göre bunların biri veya birkaçı birlikte 
görülebilmektedir.

• Böyle bir durumda:
• Hastanın uygulama yerinden uzaklaştırılması gereklidir. 
• İlaçlı giysiler üzerinden çıkarılmalı ve deriye bulaşmışsa bol su ve 

sabunla yıkanmalıdır. 
• Ağız yoluyla zehirlenme olduysa, hastanın ılık su, tuzlu su, sabunlu 

su yardımıyla kusturulması sağlanmalıdır.Eğer buda mümkün 
değilse boğazına parmak sokularak kusturulması sağlanmalıdır. 

• Solunum yavaşlamışsa suni teneffüs yaptırılmalıdır. 



  

Zehirlenmelerde Yapılacak İlk 
Yardım

• Hasta çırpınma halinde ise dilini ısırmaması için çenelerinin arasına temiz 
bir belze sert bir cisim yerleştirilmelidir. 

• Hastanın başı yana dönük olarak yatırılmalıdır. 
• Sıcak tutulmalıdır. 
• Hasta en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalı ilaç ambalaj veya etiketi 

beraberinde doktora götürülmelidir. 



  

ZİRAİ İLAÇLARI KULLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

• İlaçlar organizmalara ağız,deri,solunum yolu ile girerek etkili 
olduğundan;

• İlaçlama anında maske veya tülbent vb.takılmalı,eldiven ve çizme 
giyilmelidir.

• Zirai ilaçlar uygun sıcaklıkta uygulanmalıdır.
• İlaçlama sabah erken veya akşam geç saatlerde sakin havalarda 

yapılmalıdır.
• Meyve ağaçlarında ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme döneminde 

kesinlikle ilaçlama yapılmamalıdır.
• Arıcılıkla ahenk içinde yapılacak çalışmalar her iki tarafında yararına 

olacaktır.
•    Öğlen sıcağında,yağmurdan önce,rüzgarlı havalarda ilaç 

atmayınız.
•    Son ilaçlama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat 

ediniz. 
•    Kullandığınız ilaç ambalajını açıkta bırakmayınız,dere ve sulara 

atmayınız,toprağa  gömünüz.



  

PESTİSİTLERİN OLUMSUZ 
ETKİLERİ 

• Genel Etkiler
• Pestisidler,canlıların çeşitli hayat 

formlarına karşı farklı toksik etkiler 
göstermektedir.Buna rağmen 
genel bir kural olarak bitki koruma 
ilaçlarının insanlar ve hayvanlar 
için zehirli olduğu kabul 
edilmelidir.Zira bu ekosistem 
içindeki bütün canlı organizmalar 
dikkate alınırsa,ekosisteme 
sokulan pestisidlerin bazı gruplara 
direkt olarak zehir etkileri olmasa 
bile sonradan bunlara indirekt 
şekilde toksik olması mümkündür.



  

Direkt Toksik Etkiler

•Pestisidin direkt etkisi,insan vücuduna ilacın 
solunum,deri veya ağız yoluyla doğrudan 
girmesi sonunda olmaktadır.Pestisid ile 

bulaşmış besinin yenilmesi veya içilmesi ile 
toksik etki meydana gelmektedir.Ancak 

intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az 
olmakta,alınan pestisidin toksisite derecesi ve 
dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa 

bir süre sonra başlamaktadır.



  

Pestisidlerin İnsanlara Etkileri

• Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş 
kazaları,ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal 
göstermektedir.Örneğin Hindistan’ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde 
ABD’ye ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye 
yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı,civardaki 2500 kişiyi uykularında 
öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale 
getirmiştir.Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen,fabrika çevresindeki 
köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını 
göstermesi açısından önemlidir.

• Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa,pestisidler ile insanların 
teması;ilaç üretimi,taşıma,depolama,kullanma ve ilaç kalıntısı içeren 
ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır.Bu etkileşim sonunda pestisid insan 
vücuduna ağız,deri veya solunum yoluyla girmektedir.



  

• Pestisitlerin Bitki Fizyolojisine Etkileri

1. Çimlenmeye Etkileri

         2. Vejatatif Büyümeye Etkileri

         3. Bitki Fizyolojisine Etkileri
         

    4. Kimyasal Yapıya Etkileri 

    5. Seksüel Üremeye Etkileri

• 2-Direkt Toksik Etkiler

• 1-Sekonder Toksik Etkiler

1. Genel Etkiler

2. Pestisitlerin İnsan Sağlığına Etkileri

 Zehirlenmelerde Yapılacak İlkyardım

3. Pestisitlerin Çevreye Etkileri  
   
1. Pestisitlerin Sulara Etkileri

2. Pestisitlerin Toprağa Etkileri

3. Pestisitlerin Havaya Etkileri

• PESTİSİTLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ



  

Pestisitlerin Çevreye Etkileri 
Pestisidlerin Sulara Etkileri

Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır.Örneğin 
drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek 
gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında,bataklıklara doğrudan yapılan pestisid 
uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır.Pestisid kullanılmış alanlardaki 
ilaçların,yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da 

çeşitli pestisidler akuatik bitki veya böceklere ulaşmaktadır.



  

•

Pestisidlerin Toprağa Etkileri

Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler 
yağmur,rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı 
yolla ulaşabilmektedir.Topraktaki zararlı böceklere ve tohum 
ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt 

olarak toprağa karışmaktadır.Bu şekilde toprakta devamlı 
birikim halinde olan pestisidler,tüketilen ürünler aracılığı ile 

insan,evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre 
sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.



  

Pestisidlerin Havaya Etkileri
• Zirai mücadele ilaçlarının tatbiki ile ortaya çıkan ve 

istenmeyen kirliliklerden bir tanesi de hava su kirliliği 
olarak ortaya çıkmaktadır.Zararlıları kontrol altında 
tutabilen,fakat faydalı böcek ve hayvanlara,çevreye ve 
insanlara etkili olmayan veya en düşük düzeyde etkili 
olan ilaçlar esas olarak tercih edilmektedir.

• Atmosferik tozda 0.04 ppm ve havada 0.000004 
ppm DDT ve ayrışma ürünlerinin bulunuşu,hava 
kirliliğini açıkça ortaya koymaktadır.Yukarıdaki 
rakamların incelenmesinden görüleceği üzere,bu 
miktarlar çok yüksek değildir.Fakat,ileride ne gibi 
sonuçlar verebileceğini kestirmek şimdiden mümkün 
değildir.

• Yalnız,bulaşmanın çok geniş boyutlarda olduğu 
şüphesizdir.Soluduğumuz hava ve hava içindeki 
tozlarda,yağmur sularında insektisitlerin bulunuşu 
ürkütücüdür.Miktarların düşük oluşu bile bizim için 
teselli kaynağı olmamalıdır.Kirleticiliği asgari düzeyde 
tutacak uygulamalarla bu miktarlar daha düşük seviyeye 
indirilebilir.Zira,tabiatta normal ayrışma bazı 
insektisitlerde süratle meydana gelerek,etkisiz hale 
dönüşebilmektedirler

•  



  

PESTİSİTLERİN BİTKİ FİZYOLOJİNE ETKİLERİ

     
•        Pestisitlerin içinde bitki 

fizyolojisine en fazla etkiyi 
insektisitler yapmaktadır.    

•        İnsektisitlerin uygulamasının 
esas gayesi bilindiği gibi,bitki 
zararlarını öldürmek   
olmalıdır.Genel olarak da 
zararlıyı kontrol altına almak için 
tatbik edilen dozlarda bitki 
üzerinde toksik etki yapmazlar ve 
yapmamaları da gerekir.



  

KİMYASAL YAPIYA ETKİLER
      
•        Zararlıların mücadelesinde insektisitler bitkilerin 

kimyasal yapılarını değiştirmekte ve bitkilerin 
nitrojen,karbonhidrat ve diğer maddelerin 
sentezlenmesindeki metabolizma üzerine etki 
etmektedir.DDT,elma ağaçlarında fosfor alımını 
fazlalaştırmakta ve siyah valentine fasulyesinde ise 
fosfor ve nitrojen alımını azaltmaktadır.

•       Bitki koruma ilaçları bitki yapısı ve fizyolojisinde 
yaptıkları değişiklikler,bazı bitkilerin bazı zararlara 
karşı hassas olmasına sebep olmaktadır.Aynı 
zamanda mukavim böcek ırklarının ortaya 
çıkışı,parazit ve predatorların ortadan kalkışı,zararın 
fazla olmasına neden   olmaktadır.    



  

DDT’nin çeşitli canlı ve cansız 
ortamlarda bulunan miktarlı

•                                                                                         MİKTAR                                                                                
         (ppm)           İnsan                                                                 6.0

•                     Yırtıcı kuşlar(Balık yiyenler)                           10.0
•                     Toprak                                                           4.0                                                        
•                     Tarımsal toprak                                                2.0                                    
•       Otçul-böcekçil kuşlar                                       2.0
•                     Tatlı su balıkları                                               2.0
•                     Yırtıcı memelilerde                                          1.0
•                     Deniz balıkçılarında                                         0.5
•                     Otçul-böcekçil memeliler                                 0.5
•       Bitkiler                                                             0.05
•        Et                                                                     2.0
•       Bitkisel besinler                                              0.02
•       Atmosferik toz                                                 0.04
•       Su bitkileri                                                       0.01
•       Tatlı su                                                            0.00001
•       Deniz suyu                                                      0.000001
•                    Yağmur suyu                                                   0.0002
•                    Hava                                                               0.000004
•                    Su kuşları                                                        0.5
•                    Planktonlar                                                     0.003                                                                                  

             
•         
•  



  

İLAÇ  KULLANIMI  SORUNLARINA ÇÖZÜM       
         

        ÖNERİLERİ İlaç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini 
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
1.Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı 
yeniden düzenlenerek,en yeni bilgileri 
üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli 
donatımlara sahip dinamik bir örgüt 
oluşturulmalıdır.Böylece üreticiler,kendilerini 
ilaç bayilerinin  yönlendirmesinden 
kurtarılmalıdır.
2.İlaç bayilik sistemi yeniden gözden 
geçirilmeli,bayilik ruhsatı ,Bitki Koruma 
Bölümü mezunlarına verilmelidir.Mevcut 
bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli 
eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır.
3.Türkiye’de zirai mücadele ilaçları üzerinde 
düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş 
olan fakat 1984 yılında kapatılan ‘Zirai 
Mücadele İlaç ve Aletleri Enstitüsü’ yeniden 
açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir.
4.Sık ve yaygın piyasa kontrolleri 
yapılarak,satılan ilaçların fiziksel ve kimyasal 
özellikleri denetlenmelidir.
5.Milli Park Alanlarında ,kritik 
akarsu,göl,gölet ve baraj havzalarında 
,özellikle uçakla yapılacak büyük alan 
ilaçlamaları izne tabi olmalıdır 



  

6.Özellikle yaş meyve ve sebzelerde 
kalıntı analizlerini çubukla 
yapabilecek,modern bölge laboratuarları 
kurulmalı,kalıntıların ulusal tolerans 
listesine göre,sağlığa zararlı 
olup,olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar 
periyodik bültenler halinde 
yayımlanmalıdır.
7.Kullanımı tehlikeli bazı 
ilaçlarla,seralarda,sebzelerde özelikle 
hasat dönemi yakınında kullanılacak 
ilaçlar için,bir reçete sisteminin 
getirilmesi düşünülmelidir.
8.Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile 
yayımda çalışan teknik elemanlar 
arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı,bu 
elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma 
sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi 
eğitime tabi tutulmalıdır.
9.Tarımsal faaliyetlerin az olduğu 
dönemlerde,üreticilerin eğitimine ve ilaç 
kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik 
kurslar düzenlenmelidir.
10.Tüketicilerinde tarım ilaçları 
konusunda bilinçlendirilmesi için,kitle 
iletişim araçlarından yararlanılmalıdır.



  

. Sonuç Olarak
Hem ekolojik dengenin korunması, hem de insan 
topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin  sağlanması 
için, su ve toprak kaynaklarının bugünkü ve 
gelecekteki ihtiyaçları  karşılayabilecek en akılcı 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Bugün yeryüzünde en çok yararlanılan yenilenebilir 
su kaynağı akarsulardır (dünyada  
yenilenebilir su rezervi yılda yaklaşık 42.750 km 3 
olarak tahmin edilmektedir). Özellikle  dünya 
nüfusunun  ve buna bağlı olarak ta gıda ihtiyacının 
hızlı bir şekilde artış göstermesi  insanoğlunun 
akarsuları, en fazla su tüketen sektör olan tarımda 
hemen hemen son  damlasına kadar kullanmasına yol 
açmıştır. Akarsuların aşırı ve plansız 
kullanımlarının  olumsuzluklarına örnek vermek 
gerekirse, Aral Gölü’nü besleyen Amu Derya ve Siri 
Derya  nehirlerinin aşırı ve plansız kullanımları, bu 
gölün oldukça küçülmesine yol açmış , bundan  
dolayı da 20 balık türü ortadan kalkmış ve 
balıkçılığın bitmesine neden olmuştur. Bir başka  
örnek ise, Ganj Nehri gibi dünyamızdaki birçok 
büyük akarsu günümüzde deltasına kadar  
ulaşamamaktadır. Önümüzdeki süreçte denizlerin 
yükselmesiyle bu gibi akarsu yatakları  vasıtasıyla 
tuzlu sular karaların içlerine ilerleyecekler, toprak 
ve su kaynaklarında  tuzlanmaya neden 
olacaklardır.



  

Kurak mevsimler boyunca yararlanabilmek ve küresel 
ısınmanın ülkemiz üzerindeki olumsuz  etkilerini 
azaltabilmek amacıyla, elbette akarsularımız 
üzerindeki baraj ve özellikle de  gölet sayımızı 
arttırmamız gerekmektedir. Ancak bu yapılaşma asla 
akarsularımızın do ğ al  kışını ve doğanın dengesini 
büyük ölçüde etkileyecek yapılaşmalar olmamalıdır. 
Küçük  birikimler sağlayacak göletlerin yapımına 
ağırlık verilmelidir. Su kaynaklarımızı  arttırmaktan 
daha önemlisi, bu kaynakların insanlarımız 
tarafından en verimli şekilde  kullanılması bilincinin 
oluşturulmasıdır. Nüfusu hızla artan İstanbul’da 
önemli su  rezervuarları olan Elmalı Barajı ile 
Küçükçekmece gölü çevrelerinin yo ğ un yerle ş im 
ve  sanayi alanına dönüşmesi sonucu bu kaynaklar 
kullanma suyu olarak dahi şehre  verilememektedir. 
Yerleşim ve sanayi alanları Büyükçekmece gölü 
koruma kuş aklarına  kadar dayanmış durumdadır. 
Bu kaynakların ve bunları besleyen akarsuların 
çevresinde  gelişigüzel kimyasal gübre ve zirai 
mücadele ilacı kullanmakta kirlili ğ e ve su 
kalitesinin  bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle 
azotlu gübre kullanımındaki hatalar N2O  
emisyonunu da artırmaktadır. Trakya’yı boydan boya 
geçen ve Meriç Nehri’ne birle ş en  Ergene Nehri 
kirlilikten dolayı tarımsal sulamada dahi 
kullanılamamaktadır. Oysa birçok gelişmiş ülkede 
büyük kentlerdeki su kaynakları ve havzaları 
ormanlarla çevrilmiş tir ve  kirlenmediğinden dolayı 
da arıtılmaksızın kullanıma sunulabilmektedir.
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