
    



 

 
 

     
                 

 

TÜRKĠYE’DE EKOTOKSĠKOLOJĠ 

ÇALIġMALARI VE  

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
Bildiri Kitabı 

 

 

 
Editörler 

Pınar GÖÇ RASGELE, Ahmet ULUDAĞ, Ġsmet YILDIRIM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 MAYIS 2016 

DÜZCE 

 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

i 
 

 

Türkiye‟de Ekotoksikoloji ÇalıĢmaları ve Eğitimi 

ÇalıĢtayı, 10-11 Mayıs 2016, Düzce, Türkiye, 

Bildiriler Kitabı, Editörler: Göç Rasgele P, Uludağ A, 

Yıldırım Ġ. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekotoksikolojik ÇalıĢmalar, 

Ekotoksikoloji Eğitimi,  

 

 

Fotoğraflar: Ġsmet YILDIRIM, Nedim ALTIN 

 

ISBN:978-605-60595-3-7 

 

 

 

 

 

Basım Yeri  

Pelin Ofset - ANKARA 

 

 

Temmuz 2016  

Düzce/TURKĠYE 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

ii 
 

 

DÜZENLEYEN KURULUġLAR 

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 

 

DESTEKLEYEN KURULUġLAR 

 

 

 

DÜZENLEME ve BĠLĠM KURULU* 

Ahmet ULUDAĞ 

Ersin DEMĠR 

Ertuğrul KAYA 

Ġsmet YILDIRIM (BaĢkan) 

Nedim ALTIN 

Pınar GÖÇ RASGELE 

Salih KARABÖRKLÜ 

Suat KAYMAK 

Yunus BAYRAM 

*Ġsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

iii 
 

 

Bu sayfa boĢ bırakılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

iv 
 

ÇALIġTAY PROGRAMI 

10 Mayıs 2016 

09:30-10:00 Kayıt – Çay Ġkramı 

10:00 AçılıĢ Töreni 

10:00-10:30 

Protokol KonuĢmaları 

Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ 

Doç. Dr. Ġsmet YILDIRIM   

1. OTURUM Oturum BaĢkanı: Ġsmet YILDIRIM 

10:30-10:45 
Osman TĠRYAKĠ (ÇOMÜ) 

Ekotoksikoloji ve Pestisitler 

10:45-11:00 

Çetin ÇAKMAKLI (KTGM) 

Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlamasında 

Ekotoksikoloji Gereksinimleri 

11:00-11:15 

Aydan Alev BURÇAK (TAGEM) 

Dünyada Ekotoksikoloji ile Ġlgili Politika ve 

Stratejiler  



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

v 
 

11:15-11:30 

Figen EFĠL (GKGM) 

Tarım Ġlaçlarının Ruhsatlandırılmasında 

Ekotoksikoloji 

11:30-11:45 Çay arası 

2. OTURUM 
Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. Hülya 

TORUN 

11:45-12:00 
Suat KAYMAK (ZMMAEM) 

Bitki-Patojen Ġlişkilerinde Total Herbisitler 

12:00-12:15 

Serap ÜNÜBOL AYPAK (Adnan Menderes 

Ü.) 

Ekotoksik Elementler: Ağır Metaller 

12:15-12:30 

Fulya Dilek GÖKALP (Trakya Ü.) 

Türkiye'de Fen Bilimleri, Çevre ve Ziraat 

Mühendisliği Alanlarında Yapılan 

Ekotoksikolojik Çalışmalar 

12:30-12:45 
Ertuğrul KAYA (Düzce Ü.)  

Yükseköğretimde Toksikoloji Öğretimi 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

vi 
 

12:45-14:00 Yemek Arası  

14:00-17:00 TartıĢma Grupları 

14:00-15:00 

1.ÇalıĢma Grubu 

Ekotoksikoloji AraĢtırma ve Uygulamalarının 

Türkiye‟deki Durumu 

Moderatör: Ahmet ULUDAĞ 

15:00-15:15 Çay arası 

15:15-16:15 

2.ÇalıĢma Grubu 

Ekotoksikoloji Açısından Kısa ve Uzun Vadede 

Neler Yapılmalıdır? 

Moderatör: Prof. Dr. Osman TĠRYAKĠ 

16:15-17:15 

3.ÇalıĢma Grubu 

Ekotoksikoloji Eğitim ve Öğretimi Nasıl 

Olmalıdır? 

Moderatör: Doç. Dr. Ertuğrul KAYA 

17:15-18:00 
Ön Raporun Hazırlanması 

Moderatör: Aydan Alev BURÇAK 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

vii 
 

11 Mayıs 2016 

1. OTURUM 
Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ 

RASGELE 

09:30-09:45 

Uğur AZĠZOĞLU (Erciyes Ü.) 

Pestisitlerin Zararlı /Faydalı Böcekler 

Üzerindeki Toksikolojik Etkileri 

09:45-10:00 

Utku GÜNER (Trakya Ü.) 

Ekotoksikoloji Davranış Değişimlerinin 

Değerlendirilmesi 

10:00-10:15 

Engin KILIÇ (Erzincan Ü.) 

Erzincanda Tarim Alanlarinda Pestisit 

Kullanimi Ve Yerine Ġkame Edebilecegimiz 

Biyoinsektistler  

10:15-10:30 
Ersin DEMĠR (DÜ) 

Pestisitler ve Kronik Hastalık Ġlişkisi,  

10:30-10:45 

ġadiye ZAMBAK (DÜ) 

Ekotoksikoloji Konusundaki Lisans ve 

Lisansüstü Çalışmalar 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

viii 
 

10:45-11:00 Çay arası 

11:00-12:00 
TartıĢma ve Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması  

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Nedim ALTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

ix 
 

 

Bu sayfa boĢ bırakılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

x 
 

ÖNSÖZ 

 BaĢta tarımda kullanılan pestisitler ve gübreler olmak 

üzere, endüstri ve ev atıkları dünyamızı hızla kirletmenin yanı 

sıra ekolojikdengeyi de bozmaktadır. Bu ise, biyoçeĢitliliği ve 

insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Ülkemizde çeĢitli 

fakültelerin bazı bölümlerinde ve laboratuvarlarında 

ekotoksikoloji çalıĢmaları yapılmaktadır. Ancak, ekotoksikoloji 

çalıĢmalarının dağınık olması ve multidisipliner bir anlayıĢla 

ele alınamaması çeĢitli toksikantların ekoloji üzerindeki 

baskısını azaltmada istenilen baĢarının sağlanmasını da 

engellemektedir. Ülkemizde yapılan ekotoksikoloji 

çalıĢmalarında karĢılaĢılan bir diğer önemli mesele de; 

ekotoksikoloji eğitiminin, çeĢitli bilim dallarında lisans, yüksek 

lisans ve doktorada verilen derslerden ibaret olmasıdır. Bu 

ülkemizde baĢta pestisit ve bitki besin maddeleri sektörü olmak 

üzere endüstrinin gereksinimini karĢılamaktan ve 

ekotoksikoloji ile ilgili sorunları çözmekten çok uzaktır. 

  

Bu bağlamda Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi öncülüğünde, DÜ Tıp fakültesi ve Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla birlikte ülkemizin konuyla 

ile ilgili çalıĢmalar yapan bilim dallarından, özel sektörden, 

derneklerden ve devletin ilgili kurumlarından katılan bilim 
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adamlarıını katılımıyla “Türkiye‟de Ekotoksikoloji ÇalıĢmaları 

ve Eğitimi ÇalıĢtayı” düzenlemiĢtir.. Bu çalıĢtay ile Dünyadaki 

ve Türkiye‟deki ekotoksikolojik çalıĢmalar ve uygulamaları, 

ekotoksikoloji alanının toksikoloji içindeki yeri, önemi ve 

geleceği gibi hususlar irdelenmiĢtir. ÇalıĢtayın ana 

hedeflerinden biri Türkiye‟de bu konuda çalıĢma yapabilecek 

kiĢilerin eğitimi ve bu eğitimin hangi kurumlarla nasıl 

sağlanacağına dair yaklaĢımların ortaya konmasıdır. Bu 

çalıĢtay aynı zamanda, çalıĢtay sonucunda ortaya çıkacak 

sonuçların uygulamaya aktarılabileceği bir platform olma 

niteliğindedir. 

  

Düzce Üniversitesinde 10-11 Mayıs 2016 tarihinde 

gerçekleĢtirilen çalıĢtaya kanat geren DÜ rektörlüğüne, destek 

veren Agrobest firmasına, katılan bütün kiĢi ve kuruluĢlara 

teĢekkür ederiz.  

Düzenleme Kurulu 
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TÜRKĠYE’DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI SONUÇ RAPORU 

Günümüzde tabii kaynaklarımız hızla azalmakta ve 

çeĢitli sebeplerle dünyamız giderek daha çok kirlenmektedir. 

BaĢta insanoğlunun tarımda kullandığı ilâçlar ve sentetik 

gübreler olmak üzere endüstri ve ev atıkları ekolojik dengeyi 

bir daha geri dönülemez bir Ģekilde bozmaktadır. Bu ise 

biyolojik çeĢitliliği ve insanlığın geleceğini savaĢlar kadar 

tehdit etmektedir. Bilim adamları elbette bu zorlamalar 

karĢısında boĢ durmamaktadırlar. Ekolojik tahribatı tamamen 

durduracak önlemler ortaya koymasalar da en aza indirgeyecek 

çalıĢmalar yaparak öneriler sunmaktadırlar. 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de üniversiteler ve 

diğer araĢtırma kuruluĢlarında ekotoksikoloji konusunda 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Ancak, bu çalıĢmaların dağınık 

olması ve geleceğe yönelik ortak bir ufkun henüz ortaya 

konulmamıĢ olması ekotoksikoloji meselelerinin çözümünü 

güçleĢtirmektedir. Ayrıca, ekotoksikoloji ile ilgili lisans, yüksek 

lisans veya doktora düzeyinde eğitimin olmaması ve ihtiyacın 

sadece çeĢitli bilim dalları altında birkaç dersle karĢılanmaya 

çalıĢılması, bu alanda uzman ihtiyacını yeterince karĢılamaktan 

uzak kalmaktadır. Ekotoksikoloji çalıĢmaları ile toksikoloji 
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çalıĢmaları birbiri ile iliĢkilidir, ancak yine de farklılıkları 

literatürde oldukça açıktır. Ülkemizde bu ayırımın tam belirgin 

algılandığı söylenemez. 

Üniversiteler, kamu kuruluĢları ve özel sektör 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilen bu çalıĢtayda, 

özellikle bilinçsiz pestisit kullanımının oluĢturduğu 

ekotoksikoloji meseleleri geniĢ bir Ģekilde tartıĢılmıĢ, ülkemiz 

ve dünyada yapılan ekotoksikoloji çalıĢmaları 

değerlendirilerek, devlet ve özel sektörün bu alandaki mevcut 

durumu belirlenmiĢ, ihtiyaçlar ortaya konulmuĢ ve mevcut 

meselelerin çözümüne yönelik ortak öneriler sunulmuĢtur.  

 

TÜRKĠYE’DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ALANINDAKĠ 

MEVCUT MESELELER VE ĠHTĠYAÇLAR 

Ekotoksikoloji çalıĢmaları çok farklı bilim alan ve 

disiplinlerini kapsayan çalıĢmalardır.  Ülkemizde de çok farklı 

disiplinlerden bilim adamları konuda çalıĢmalar yürütmektedir. 

Ekotoksikolojik etkilerin belirlenmesinde bitkiler, su canlıları, 

omurgalı hayvanlar kullanılmakta ve elde edilen sonuçlar bilim 

ortamlarında sunulmaktadır. Ancak ülkemizde bu konu ile ilgili 

yapılan çalıĢmalar birbirinin benzeri olabildiği gibi birbirini 

tamamlayıcı nitelikte de değildir. Bu sebeple bu alanda yapılan 
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çalıĢmalarda bütünlük sağlanamamaktadır. Üniversiteler, 

AraĢtırma Enstitüleri, Uygulayıcılar ve Bakanlık arasında 

eĢgüdüm eksikliği bulunmaktadır.  

Tarım üretiminde kullanılan bitki koruma ürünlerinin 

ruhsatlandırılmasında ekotoksikolojik ve toksikolojik verilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların karĢılanması için 

donanımlı arazi ve laboratuvarlar alt yapısı gerekmektedir. 

Maliyetlerinin yüksek olması, ekonomik kaygılar ve pazar 

Ģartları sebebiyle bu çalıĢmalar ülkemizde yapılamayıp yurt 

dıĢında yapılmıĢ olanlar referans kabul edilmektedir.   

Diğer taraftan son yıllarda tarım alanlarında kullanılan 

çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluĢturan sentetik 

pestisitlere alternatif olarak çevre dostu olan biyopestisitlerin 

kullanılması giderek yaygınlaĢmaktadır. Ancak zengin bir 

biyoçeĢililiğe sahip ülkemizde yerel biyopestisitlerin 

ruhsatlandırılmasında mevzuat yönünden sıkıntılar 

bulunmaktadır.  

Ekotoksikolojik çalıĢmalarda bir diğer önemli mesele ise 

izleme ve denetim çalıĢmalarının yetersiz olmasıdır. Bu 

konular ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Çevre Bakanlığı ve TÜBĠTAK-MAM gibi kuruluĢlar tarafından 
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bazı çalıĢmalar yürütülmesine rağmen tam olarak ihtiyaç 

karĢılanamamaktadır. 

Diğer bir eksiklik ise izleme ve denetim çalıĢmalarını 

yürütecek uzmanlaĢmıĢ eleman yetersizliğidir. Bu ise 

üniversitelerde ekotoksikolojiye yönelik lisans ve lisansüstü 

eğitiminin olmamasından kaynaklanmaktadır.  

 

EKOTOKSĠKOLOJĠK ÇALIġMALARDA ÇÖZÜM 

ÖNERĠLERĠ VE SONUÇ 

A. Ekotoksikoloji Açısından Kısa Vadede Yapılması 

Gerekenler 

1. Ekotoksikoloji konusunda yapılacak çalıĢmaları daha ileri 

seviyeler götürebilmek, ihtiyaca uygun çalıĢmalar 

yapabilmek ve belli bir bilgi birikiminin sağlanabilmesi için 

öncelikle Ģu anki durumun çalıĢtaydaki boyutlarının 

ötesinde ayrıntılı olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu 

sebeple ülkemizde ekotoksikoloji konusunda Ģu ana kadar 

yapılmıĢ olan çalıĢmalar, bu konuda çalıĢan uzmanlar ve 

kurumlar ile ilgili olarak ayrıntılı bir envanterin 

oluĢturulması gerekmektedir. 
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2. Sentetik pestisitlerin olumsuz etkilerinin azaltılması 

amacıyla biyopestisitlerin geliĢtirilmesi ve kullanılması 

giderek artmaktadır. Ülkemizde tarım alanında kullanılan 

biyopestisitlerin hepsi ithal edilmektedir. Zengin 

biyoçeĢitliliğe sahip ülkemizde tarım alanlarında 

kullanılmak etkili biyopestisitlerin geliĢtirilmesi, 

ruhsatlandırılması ve kullanımının yaygınlaĢtırılması 

konularında desteklemelerin ve yasal düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir. 

3. Ekotoksikoloji çalıĢmalarının yapılabilmesi ve 

devamlılığının sağlanabilmesi için geliĢmiĢ bir arazi ve 

laboratuvar alt yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu alt 

yapıyı oluĢturmanın maliyeti yüksektir. Bu alt yapı 

oluĢturuluncaya kadar ekotoksikoloji çalıĢmalarının 

yürütülebileceği üniversitelerin ilgili merkezi laboratuvarları 

ile kamu kuruluĢları ve özel sektör laboratuvarlarının 

belirlenmesi,  bu laboratuvarların kullanılabilmesi için 

gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

4. Sertifikalı üretim (Ġyi Tarım Uygulamaları, Entegre 

Kontrollü Üretim Yönetimi, Organik Tarım) yapan 

üreticilerin tarımsal ürünlerinin tüketimi, sağlık ve eğitim 

kurumlarında teĢvik edilmelidir. 
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5. Ülkmizde ekotoksikolojinin sadece insan sağlığı ile ilgili 

alanları öne çıkmaktadır, bunların da  çoğu toksikoloji 

alanını ilgilendirmektedir. Oysa biyolojik çeĢitliliği ve 

yaban hayatının korunmasının da öncelikli 

değerlendirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmalı, bu konuda 

farkındalık yaratılmalıdır. 

 

B. Ekotoksikoloji Açısından Orta ve Uzun Vadede 

Yapılması Gerekenler 

1. Ekotoksikolojik araĢtırma önerileri ve sonuçlarının 

değerlendirileceği üniversiteler, ilgili Bakanlıklar ve özel 

sektör temsilcilerinden oluĢan bir komisyon oluĢturulması 

önemlidir. Bu komisyon ülkemizde yapılması amaçlanan 

projelere destek, yönlendirme aynı zamanda sonuçların 

duyurularak önlemler alınması konusunda öncülük edecek 

bir birim olmalıdır. Bu komisyon aynı zamanda yayın 

yapma yetkisi alarak ülkemizde yapılan ekotoksikolojik 

çalıĢmaların duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması 

konusunda adımlar atabilmelidir. Bu uygulama ile pahalı 

çalıĢmaların sonuçları raflarda durmak yerine doğrudan 

uygulamaya aktarılma da sağlanmıĢ olacaktır. 

2. Ekotoksikolojik çalıĢmalarda araĢtırma, izleme ve kontrol 
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ağı güçlendirilmelidir.  

3. Ekotoksikolojik risk değerlendirilme çalıĢmalarının 

baĢlatılmasına öncelik verilmelidir  

4. Ekosistem üzerinde kimyasalların baskısının azaltıldığı 

üretim sistemlerinin yaygınlaĢtırılması ile ilgili çalıĢmaların 

devam etmesi sağlanmalıdır. 

5. Biyopestisitlerin kullanımının yayınlaĢtırılması ve 

geliĢtirilmesi konusunda stratejiler oluĢturulmalıdır. 

6. Ekosisteme zarar veren atıkların imhası ve geri 

dönüĢümüyle ilgili stratejiler ön plana çıkartılmalıdır. 

 

C. Ekotoksikoloji Eğitim ve Öğretimi  

1. ÇeĢitli bilim dallarında lisans ve lisansüstü düzeylerinde 

ekotoksikolojiye yönelik dersler konulmalı ve var olan 

derslerin içeriği geniĢletilmeli yine ekotoksikoloji alanında 

daha fazla bitirme/yükseklisans tezleri verilmeli, bu tezlerde 

ortaya konulacak ülke stratejilerindeki önceliklere dikkat 

edlmeli ve bu alanda multidisipliner Lisanüstü Programı 

açılmalıdır. 

2. Ayrıca daha ileri aĢamalarda Uygulamalı ve Temel Bilimler 

alanlarında ekotoksikoloji ile ilgili Bölümlerin 

oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 
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3. Üniversiteler tarafından ekotoksikoloji konusunda çalıĢacak 

uzmanlara yönelik multidisipliner kurs ve eğitimler 

düzenlenmelidir. Yaz okulları bu konuda bir ön çalıĢma 

olarak ele alınabilir. 

4. Üretici ve tüketicilerde ekotoksikoloji konusuyla ilgili 

farkındalık yaratmaya yönelik çalıĢmalara ağırlık 

verilmelidir. 
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Bu sayfa boĢ bırakılmıĢtır. 
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EKOTOKSIKOLOJI VE PESTISITLER 

 Osman TĠRYAKĠ 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümü,17020, Çanakkale. 

  

Ekotoksikoloji çevre toksikolojisi anlamına gelir. 

Çevresel kirleticiler ile biyolojik sistemler arasındaki 

etkileĢimleri ve bu etkileĢimlerin zararlı sonuçlarını inceler. 

Çevresel kirleticilerin en baĢında pestisitlerin oluĢturduğu 

kirlilik gelmektedir. Pestisitlerin ekosistemde kalıcılığına 

neden olan en önemli faktör, pestisitin dozu ve uygulama 

sıklığıdır. Bu sunumun temel konuları;  ekotoksikoloji 

terminolojisi, ekosistemde pestisitlerin akıbeti, 

ekotoksikolojinin çok disiplinli yönü, pestisitlerin 

biyomagnifikasyonu  (artan yoğunlukta birikmesi), pestisitlerin 

karasal ve sucul ekosistemdeki zararları, pestisitlerin 

ruhsatlandırılmasında ekotoksikolojik gereklilikler, 

ekotoksisite testleri, kirlenmiĢ toprakların remediasyonu 

Ģeklinde sıralanabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Ekotoksikoloji, pestisit kirliliği, 

toksikolojik testler, remediasyon 
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DÜNYADA EKOTOKSĠKOLOJĠ ĠLE ĠLGĠLĠ POLĠTĠKA 

VE STRATEJĠLER 

 

Aydan Alev BURÇAK 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

Pestisitler, tarımsal faaliyetin baĢladığı antik çağlardan 

beri kullanılan kimyasallardır. Dünyada 1950‟lerden itibaren 

tarım hızla geliĢmiĢ, tarımsal üretim ve buna bağlı olarak 

pestisit kullanımı artmıĢtır. 1960 yılında 0,8 milyar dolar olan 

pestisit satıĢları 2000 yılında 27 milyar dolara, günümüzde ise 

45 milyar dolara ulaĢmıĢtır.  

Uygulanan pestisitlerin sadece %0,1‟i hedef zararlı 

organizmaya, geri kalanı ise (%99,9) genellikle sürüklenme ve 

buharlaĢma ile hedef dıĢına ulaĢmakta ve birçok probleme 

neden olmaktadır. Bunları; biyoçeĢitliliğin (ör. arılar) azalması, 

yaban hayatının ve faydalı organizmaların zarar görmesi,  

toprak ve suların kirlenmesi olarak sıralayabiliriz. 

Pestisitlerin neden olduğu ekolojik tahribat ve çevre 

kirliliği ilk olarak 1962 yılında Rachel Carson‟in yazdığı 

“Sessiz Bahar” isimli kitap ile ortaya konmuĢtur. Bu kitap 

ABD‟de pestisitlerle ilgili düzenlemelerin yapılmasını 

sağlamıĢ, dünyada ilk pestisit yasası çıkartılmıĢ ve 1970 yılında 

Çevre Koruma Ajansı (EPA) kurulmuĢtur. 

1992 yılında Rio de Janerio‟da “BirleĢmiĢ Milletler 

Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmiĢtir. Bu 
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konferansta katılımcı ülkelere pestisitlerin insan sağlığı ve 

çevre üzerindeki etkileri ile ilgili çalıĢılması, pestisitlerin 

risklerinin azaltılması ile ilgili programın oluĢturulması 

hususunda çağrıda bulunulmuĢ, “BirleĢmiĢ Milletler Biyolojik 

ÇeĢitlilik SözleĢmesi” imzaya açılarak, yürürlüğe girmiĢtir. 

2004 yılında pestisitler dahil bazı tehlikeli kimyasallarla 

ilgili iki sözleĢmenin yürürlüğe girmesi pestisitlerin çevresel 

etkilerinin ön plana çıkmasında önemli bir dönüm noktası 

olmuĢtur. Bunlardan biri “Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve 

Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul 

Prosedürüne ĠliĢkin Rotterdam SözleĢmesi”dir. Diğeri ise 

çevreye bulaĢtığında ortamda uzun süre kalan, besin zincirinde 

aktarılarak biyolojik birikime uğrayan, bu yolla insan sağlığı ve 

çevre üzerinde zararlı etkilere yol açan kalıcı organik 

kirleticilerin olumsuz etkilerinden korunması 

amacıyla yürürlüğe giren “Kalıcı Organik Kirleticilere ĠliĢkin 

Stockholm SözleĢmesi”dir. 

Rio de Janerio konferans sonuçları ve yürürlüğe giren 

sözleĢmeler pestisitlerin ekotoksikolojik etkileriyle ilgili 

önemli bir farkındalık yaratmıĢ, Amerika ve Avrupa‟da 

pestisitlerle ilgili politika ve stratejilerini yeniden gözden 

geçirilmesine neden olmuĢtur.  

ABD‟de pestisit risklerinin değerlendirilmesinde sağlık 

ve çevre temeline dayalı bir standart oluĢturulmuĢtur. Bu 

standart, gıdanın yanı sıra içme suyu ve kentsel yeĢil alanlar 

gibi pestisite maruz kalma kaynaklarından gelebilecek risklerin 

toplu ölçümüne dayanmaktadır. EPA‟nın pestisit izleme 

programı da biyoçeĢitlilik ve çevre temelli hazırlanmıĢtır. 

Pestisitlerin ruhsatlandırılmasında; yeraltı sularını kirletme 
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potansiyeli, tehlike ve tehdit altındaki türlere riskleri, endokrin 

sistemine etkileri gibi bilgiler istenmektedir. 

Avrupa Birliği (AB)‟nde de pestisit risk değerlendirmesi 

ön plana çıkmıĢ, 2009 yılında 1107/2009 nolu tüzük ile 

2009/128/EC nolu direktif yayınlanmıĢtır. Bitki koruma 

ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı ile ilgili önceki 

direktifi (91/414/EC) değiĢikliğe uğratan 1107/2009 nolu 

tüzüğün en önemli özelliği tehlike temelli bir ruhsatlandırma 

sisteminin öngörülmesidir. Bu da kanserojenik, kalıcılığı 

yüksek, toksik ve endokrin sistemini etkileyen tehlikeli aktif 

maddelerin ruhsatlandırılmasının kabul edilmeyeceği anlamına 

gelmektedir. Sürdürülebilir pestisit kullanımı ile ilgili 

2009/128/EC nolu direktifin yayınlanması ile biyoçeĢitlilik ve 

çevrenin korunması amacıyla pestisit kullanımının 

azaltılmasını, kamuya açık parklar ve korunması gereken doğal 

yaĢam alanlarında pestisit kullanımının yasaklanmasını 

hedeflemektedir. Bunun dıĢında ekolojinin korunmasına 

yönelik çok sayıda AB politikası belirlenmiĢ (Natura 2000, 

yabani kuĢlar yönergesi, su çerçeve direktifi gibi), 

biyoçeĢitlilik, yaban hayatı, su ve sucul organizmalarda 

pestisitlerin izlenmesi ve ekolojik risk değerlendirme 

çalıĢmalarının yapılması benimsenmiĢtir. 

Ekotoksikolojik çalıĢmalara verilen önemin gün geçtikçe 

artması, desteklenmesi ve buna yönelik politikaların 

oluĢturulması yaĢadığımız çevreyi ve dolayısıyla geleceğimizi 

korumamız açısından büyük önem taĢımaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Ekotoksiokoloji, politika ve stratejiler 
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TARIM ĠLAÇLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE 

EKOTOKSĠKOLOJĠ 

 

Figen EFĠL
1*

, Hacı Tevfik EMRE, Dr. Yunus BAYRAM          
 

 

1
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Eskisehir Yolu  9. km Lodumlu / Ankara 
 

Dünyada nüfusun artması ile birlikte gıda ihtiyacı da 

artmaktadır. Azalan tarım alanlarda üretim miktarını artırmak 

amacıyla zararlı organizmalara karĢı farklı mücadele teknikleri 

uygulanmaktadır.  DeğiĢen üretim yöntemleri ile maksimum 

verimlik sağlayarak bol miktarda ve uygun fiyatta arzu edilen 

ürünün istenilen zamanda alabilmeyi sağlayan bu tekniklerden 

biri olan kimyasallara yönelimin artmasına neden olmuĢtur.   

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bitki Koruma 

Ürünleri (BKÜ) zararlı, hastalık ve yabancı otlara karĢı 

ruhsatlandırılarak üreticinin kullanımına sunulmaktadır. Bitki 

ve bitkisel ürünlerin yetiĢtirildikleri ve muhafaza edildikleri 

ortamlarda zararlı organizmalara karĢı kullanılacak herbisit, 

insektisit, fungusit ve bio-pestisitler gibi bitki koruma 

ürünlerinin ruhsatlandırılması 5996 sayılı (13.6.2010) 

25.03.2011 tarih ve 27885 saylı resmi gazetede yayımlanan 

„Veteriner hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem kanunu‟ 

çerçevesinde „Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması 

Hakkında Yönetmelik‟ usul ve esaslarına göre yürütülmektedir.   

Ülkemizde ilk defa ruhsat baĢvurusunda bulunulan bir 

aktif için Avrupa Birliği ve G8 Ülkelerinde ruhsatlı olma ön 

Ģartı istenmektedir. BKÜ‟ler Emsalden ve denenerek Olmak 

üzere iki Ģekilde ruhsatlandırılmaktadır. Ruhsatlandırılan 



TÜRKĠYE‟DE EKOTOKSĠKOLOJĠ ÇALIġMALARI VE 

EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI 
 

18 
 

BKÜ‟nin insan ve çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini 

en aza indirmek adına ruhsatlandırma aĢamasında bitki koruma 

ile ilgili özellikle kalıntı, toksikolojik, ekotoksikolojik, çevrede 

akıbeti ve davranıĢı ile kullanıcı maruziyeti ile ilgili çalıĢmalar 

istenmektedir. Bu çalıĢmalar GLP (iyi laboratuvar 

Uygulamaları) koĢullarına sahip laboratuvarlarda ve OECD‟nin 

standart metotlarına göre yürütülen çalıĢmalardır. Bu 

çalıĢmaların değerlendirilmesi ruhsat Yönetmeliğimiz ve 

güncel geliĢmeler dikkate alınarak ve ilaç ruhsat 

komisyonumuzca incelenerek risk değerlendirmeleri 

yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonrası uygulama ile 

ilgili bazı ön çalıĢmalar talep edilmekte, bu çalıĢmalara göre 

veya raporlarda yer alan risk ifadelerine göre BKÜ‟ne etiket 

düzenlemesi yapılmaktadır. Toksikolojik çalıĢmalar ile ilgili 

Ülkemizde yeni aktif madde üretim çalıĢmalarının 

yapılamaması,  toksikolojik çalıĢmaları yapacak 

laboratuvarların alt yapı maliyetlerinin yüksek olması, 

ekonomik kaygılar ve pazar nedeniyle, özellikle yurt dıĢında 

yapılmıĢ olanlar toksikolojik çalıĢmalar referans olarak kabul 

edilmektedir. Bu konu ile ilgili diğer bir eksiklik ise konusunda 

uzmanlaĢmıĢ eleman yetersizliğidir.  

Anahtar kelimeler: Ekotoksikoloji, ruhsatlandırma, tarım 

ilaçları 
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BĠTKĠ-PATOJEN ĠLĠġKĠSĠNDE TOTAL HERBĠSĠTLER 

 

Suat KAYMAK
1
, Ahmet Tansel SERĠM

1 

 
1
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

06170 Yenimahalle/Ankara 

 

YeĢil devrim olarak adlandırılan tarımda yeniliklerin 

yaygınlaĢtırılması sürecinde, bu devrimin en önemli yapı 

taĢlarından sayılan herbisitler; sürekli ve artan miktarlarda 

kullanıldıkları için birçok soruna neden olmalarına rağmen 

modern tarımın en önemli kimyasallarından olmaya devam 

etmektedir. Sıra üzerine ekimi yapılan ve sık bitki örtüsü 

nedeniyle diğer yabancı ot kontrol yöntemlerinin pratikte 

kullanılamadığı buğday ve arpa gibi kültür bitkilerinin tarımı 

söz konusu olduğunda herbisitler en önemli yabancı ot kontrol 

araçlarıdır.  

Herbisitler esasen kültür bitkileri yetiĢtirilen alanlarda 

var olan ve kültür bitkileri ile rekabete girerek ürün kayıplarına 

neden olan yabancı otları kontrol etmek için üretilmiĢ 

kimyasallardır. Herbisitlerin yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlandığı 1940‟lardan itibaren herbisit uygulaması yapılan 

alanlarda, bitki-patojen iliĢkilerindeki değiĢiklikler fark 

edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu değiĢikliklerin herbisitlerden 

kaynaklandığının belirlenmesi ise ancak 1960‟larda mümkün 

olabilmiĢtir. Herbisitlerin bitki-patojen iliĢkisindeki etkilerinin 

hangi mekanizmalar yoluyla olduğu konusunda çok kapsamlı 

çalıĢmalar yapılmamıĢtır. Yürütülen çalıĢmalarda bazı 

herbisitlerin birçok fungusların geliĢimini etkilediği, 

fungusların miselial geliĢmesini ve spor oluĢumunu etkilediği 
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belirlenmiĢtir. Glyphosate ve Glufosinate gibi total herbisitler; 

özellikle Glyphosate ve Glufosinate‟a dayanıklı çeĢitlerin 

yetiĢtirildiği alanlarda kullanıldıklarında, bitki patojenlerinin 

geliĢmesinin de belirli oranda engellendiği veya artırdığı 

yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir.  

Bu çalıĢma kapsamında ülkemizde yaygın olarak 

kullanılan Glyphosate isopropylamin tuzu ve Glufosinate 

ammonium‟un ülkemizde yaygın olan 3 toprak patojeni fungus 

(Fusarium culmorum, Bipolaris sorokiniana ve 

Gaeumannomyces graminis var. tritici)‟a etkisi petri 

koĢullarında yürütülen deneme ile belirlenmiĢtir. Glyphosate 

isopropylamin tuzu toprak patojeni fungusların geliĢimini 

hızlandırırken Glufosinate ammonium patojen fungusların 

geliĢimini önemli derecede yavaĢlatmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Total herbisit, bitki patojeni, fungus 
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EKOTOKSĠK ELEMENTLER: AĞIR METALLER 

Serap ÜNÜBOL AYPAK 

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı, AYDIN. 

Toksik etkileri, uzun yıllarca yok olmamaları, doğada ve 

biyosferde birikmeleri nedeniyle ağır metaller çevresel 

kirleticiler arasında önemli bir yere sahiptirler. Ağır metaller 

genellikle yoğunluğu 5 g/cm3‟ten daha yüksek olan 

metallerdir. Ancak bu grupta yoğunluğuna bakılmaksızın bazı 

geçiĢ metalleri, yarı metaller, lantanidler ve aktinidler de 

bulunabilir. KurĢun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, 

çinko nikel ve civa dahil olmak üzere 60‟tan fazla ağır metal 

vardır. Bu elementler doğada stabil bileĢikler olarak genellikle 

karbonat, oksit, silikat ve sülfür halinde bulunurlar. Ağır 

metaller, çevre koĢullarına dayanıklı olmaları ve  kolaylıkla 

besin zincirine girerek canlılarda artan yoğunluklarda 

birikebilmeleri nedeniyle diğer kimyasal kirleticiler içinde özel 

bir öneme sahiptirler. Ağır metallerin baĢlıca kaynakları; 

mineral gübreler, pestisidler, biyosidler, kanalizasyon atık 

maddeleri, kentsel atık maddeler, atık sular, madencilik ve 

motorlu araçların egzoz gazlarıdır. Ağır metal kirliliğine sebep 

olan en önemli  endüstriyel faaliyetler ise çimento üretimi, 

demir-çelik sanayii, termik santraller, cam üretimi, çöp ve atık 

çamur yakma tesisleridir. Bu faaliyetler sonucunda atmosfere 

dağılan ağır metal miktarları, doğal çevrimlerde atılan ağır 

metal miktarlarından çok daha fazladır. SanayileĢme ve 

kentleĢmenin geliĢmesi, hava, toprak, suyun, dolayısıyla besin 

kaynaklarının ağır metallerle kontamine olmasına sebep 
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olmuĢtur. Ağır metaller vücuda oral yolla, solunum yoluyla ya 

da transdermal olarak girer, akut ya da kronik toksikasyona 

sepep olurlar. Bazıları, metabolize edilerek, safra, idrar ve dıĢkı 

ile atılırken, bazıları spesifik doku ve organlarda akümüle olup 

ciddi komplikasyonlara yol açarlar.   Ağır metal kirliliği ile 

mücadele için gerekli tedbirlerin alınması son derece 

önemlidir. Bu amaçla  konvansiyonel fiziksel ve kimyasal 

arıtma yöntemlerinin yanında  biyolojik  arıtma yöntemlerine 

de baĢvurulabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ekotoksik, ağır metal, toksikasyon 
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TÜRKĠYE’DE FEN BĠLĠMLERĠ, ÇEVRE VE ZĠRAAT 

MÜHENDĠSLĠĞĠ ALANLARINDA YAPILAN 

EKOTOKSĠKOLOJĠK ÇALIġMALAR 

Fulya Dilek GÖKALP
1
, Pınar GÖÇ RASGELE

2
 

1
Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne 

2
Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 

Biyosistem Mühendisliği, Düzce 

Ekotoksikoloji, çevresel kirleticilerin ekosistemler ve 

onların bileĢenleri olan bitkiler, hayvanlar üzerindeki etkilerini 

ve dokulardaki kalıntılarını inceleyen toksikolojinin alt bilim 

dalıdır. Ekotoksikoloji bilimi biyoloji, moleküler biyoloji, 

fizyoloji, kimya, ekoloji, ziraat, mühendislik bilimlerini içeren 

multidisipliner bir bilim dalı olup bir çok araĢtırma merkezinde 

temel araĢtırma alanlarından birisidir. Ülkemizde birçok 

üniversitede çok sayıda ekotoksikoloji çalıĢmaları 

yapılmaktadır.  

Biyoloji bilimleri, ziraat ve çevre bilimlerinin temel 

ekotoksikoloji araĢtırma konuları; çevresel kirleticilerin 

çevrede ve dokularda birikimi, dokulara verdiği hasar ve letal 

etkilerinin farklı organizma türlerinde belirlenmesi, metabolik 

değiĢimler, antioksidan sistem üzerine etkileri, hücre ölümü,  

gen ifadelerindeki değiĢimlerdir. Son yıllarda, pestisit 

kullanımının azaltılmasına yönelik biyolojik mücadele 

çalıĢmaları, endüstriyel atıkların önarıtma, detoksifikasyonu ve 

çeĢitli metodlarla giderim çalıĢmaları önem kazanmaktadır. 

Ekotoksikolojik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere 
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yönelik çözüm süreçleri, yaĢadığımız ortamı sağlıklı kılmak 

amacıyla yapılması gereken en önemli giriĢimler olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Ekotoksikoloji, Türkiye'de yapılan 

çalıĢmalar 
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YÜKSEKÖĞRETĠMDE TOKSĠKOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ 

Ertuğrul KAYA 

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim 

Dalı 

Toksikoloji öğretimi belki de bebeklikte baĢlamaktadır. 

Ġlk olarak anneler bebeklerine yerden aldıkları kirli maddeleri 

ağzına götürmemeyi öğretirler. Daha sonraları çocukluk 

çağında doğadaki bazı zehirli bitkiler ve tehlikeli hayvanlar 

tanıtılır. Ergenlik çağında uyuĢturucular derken tüm hayat 

boyunca toksikoloji eğitim-öğretimi devam etmektedir. 

Profesyonel toksikoloji öğretimi ise yükseköğretimde 

verilmektedir. Genel olarak mesleklerin yükseköğretimde 

fakülte olarak öğretiminin yapıldığı kurumlar bulunmaktadır. 

Toksikoloji birçok bilimsel disiplini ilgilendirmesine rağmen, 

toksikoloji mesleği (zehir bilimcilik gibi) ve lisans düzeyinde 

toksikoloji fakülteleri veya eĢdeğeri bulunmamaktadır. Ancak 

toksikolojiyle iliĢkili olan bazı fakültelerde toksikoloji dersleri 

verilmektedir. Eczacılık, veterinerlik, tıp, biyoloji, kimya, 

çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği ve 

su ürünleri fakültelerinde genellikle toksikoloji içerikli dersler 

bulunmaktadır. Ders içerikleri ihtiyaca göre değiĢkenlik 

gösterebilmektedir. 

Tüm dünyada ve ülkemizde toksikoloji öğretimi lisans 

üstü seviyesinde verilmektedir. Toksikoloji öğretimi için 

öncelikle konuyla iliĢkili bir lisans programı bitirilmeli ve daha 

sonra yüksek lisans (yaklaĢık 2 yıl) ve doktora (yaklaĢık 4 yıl) 

eğitimi alınmalıdır. Lisans üstü alanda toksikolojiyle iliĢkili 
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farklı disiplinler içinde öğretim içeriği ihtiyaca göre değiĢen 

farklı programlar bulunmaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada en yerleĢmiĢ lisans üstü 

programları; veterinerlik fakültelerinde farmakoloji ve 

toksikoloji programı, eczacılık fakültelerinde farmasotik 

toksikoloji programı ve tıp fakültelerinde tıbbi, adli toksikoloji 

olarak görünmektedir. Tıp fakültelerindeki toksikoloji 

programları çoğunlukla yan dal uzmanlığı veya bir lisans üstü 

programın üzerine yeni bir lisans üstü programı olarak 

uygulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde nadir de olsa 

moleküler toksikoloji, biyokimyasal toksikoloji ve bağımlılık 

toksikolojisi alanlarında genellikle tıp fakültelerinde öğretim 

programları açılmaktadır. 

Veterinerlikte farmakoloji ve toksikoloji, eczacılıkta 

farmasotik toksikoloji ve tıpta multidisipliner toksikoloji olmak 

üzere üç alanda ülkemizde doçentlik baĢvurusu 

yapılabilmektedir. Bu alanlar genel olarak bakıldığında 

toksikoloji eğitim-öğretimi açısından daha iyi organize olmuĢ 

ve örgütlenmiĢ yapıya sahip görünmektedirler. Bunlar genel 

olarak bir anabilim dalı olarak yapılanmıĢlardır.  

Dünyada biraz daha yaygın olarak gerekli olan baĢka 

alanlarda da toksikoloji yüksek lisans programları 

bulunmaktadır. Ülkemizde de farklı disiplinler arası iĢbirliği ile 

farklı alanlara hitap etme potansiyeline sahip yeni lisans üstü 

öğretim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Toksikoloji, yükseköğretimde toksikoloji 
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PESTĠSĠTLERĠN ZARARLI/FAYDALI BÖCEKLER 

ÜZERĠNDEKĠ TOKSĠKOLOJĠK ETKĠLERĠ 

Uğur AZĠZOĞLU 

Erciyes Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kayseri 

Tarımsal zararlılarla mücadelede pestisit kullanımı 

özellikle DDT (Dikloro Difenil Trikloroethan)‟nin keĢfinden 

sonra hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. Pestisit kullanımı zararlıların 

ekolojik kökeni hakkında bilgi edinmeye gerek duymaması ve 

zararlı populasyonunu geçici olarak baskı altında tutması gibi 

birçok avantaja sahip olmasına rağmen, pestisitler toprağa, su 

sistemlerine ve besin zincirine karıĢarak çevre kirliliğine neden 

olmaktadır. Pestisitler böcekler üzerinde farklı toksik etkiler 

göstermektedir.  

Kullanıldıkları zararlı grubuna göre pestisitler farklı 

Ģekillerde sınıflandırılmaktadır (insektisit, fungusit, herbisit, 

rodentisit, nematosit vb.). Pestisit grubu içerisinde yer alan 

insektisitler, böcekler üzerinde genel olarak temas, sindirim  ve 

solunum yoluyla toksik etki göstermektedir. 

Kimyasal pestisitler etki mekanizmaları açısından zararlı 

veya fardalı böcekler arasında bir seçicileğe sahip değildir. 

Bununla birlikte birçok araĢtırma faydalı böceklerin zararlı 

böceklere göre pestisitlerden daha fazla etkilendiğini 

göstermektedir. Bu kaygılardan dolayı faydalı böceklerle 

(parazitoid ve predatörler) daha uyumlu, insan ve çevre sağlığı 
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açısından daha güvenli, yeni ve etkili biyo-insektisit geliĢtirme 

çalıĢmaları hız kazanmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: Zararlı böcekler, parazitoid ve predatörler, 

insektisitler, toksik etki 
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EKOTOKSĠKOLOJĠ DAVRANIġ DEĞĠġĠMLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Utku Güner  

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 22030 

Edirne, TÜRKĠYE 

 

Ekotoksikolojide temelde ekolojik tehlike 

değerlendirmesi süreci söz konusudur. Ekotoksikolojik 

yaklaĢımla yapılacak bir araĢtırmada kirleticilerin tüm 

etkilerinin değerlendirilmesi gereklidir, bu kirleticilerin 

çevredeki canlılara üzerindeki davranıĢ değiĢimlerini de 

içermelidir. DavranıĢ değiĢimine bağlı toksik etki 

değerlendirilmesi ekonomik, hızlı bir erken uyarı göstergesi 

olarak kullanılma avantajına sahiptir. Yeni geliĢmekte bir 

metot olarak büyük bir potansiyel taĢımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ekotoksikoloji, davranıĢ değiĢimi 
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ERZĠNCAN ĠLĠNDE BĠTKĠSEL ÜRETĠM, KĠMYASAL 

PESTĠSĠT KULLANIM DURUMU VE BUNLARIN 

YERĠNE ĠKAME EDĠLEBĠLECEK BĠYOPESTĠSĠTLER 

 

Engin KILIÇ 

Erzincan Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık 

Bilimleri Bölümü 

Erzincan‟ın genel yüzölçümü 1.190.300 hektardır. Bu 

alanın %17‟ si tarıma elveriĢli arazi olup, %36‟si çayır ve mera 

alanı, %21‟i orman alanı, %26‟si tarıma elveriĢsiz alandan 

ibarettir. Tarıma elveriĢli arazinin yani 75.458 ha çeĢitli 

nedenlerden dolayı kullanılamamakta, geriye kalan 100.492 ha 

alanda tarla bitkileri (bugday, arpa, yonca), 3.393 ha alanda 

sebze üretimi (domates, taze fasulye, hıyar), 3.374 ha alanda 

meyve üretimi (elma, üzüm, kaysı), 900 ha alanda bagcılık-

üzüm (karaerik üzümü-cimin üzümü) üretimi yapılmakta, 

19.078 ha alan ise nadasa bırakılmaktadır. Erzincanda toplam 

86.7 dekarlık sera alanında, 77 iĢletme; fide yetiĢtiriciligi, 

domates ve hıyar üretimi yapmaktadir. 2015 yılı itibariyle 

100.500 meyve fidanı üretimi yapılmıĢ, ayrıca, iyi tarım 

uygulamaları sistemi ile 7 çiftçi 17 dekar alanda örtüaltı 

sebzecilik ve 8 çiftçi 84 dekar alanda elma üretimi yapmiĢ, 300 

çiftçi 39 000 da alanda organik tarım yaparak, ağırlıkta arpa, 

buğday, çayır otu, korunga, kuru fasülye ve mısır üretimi 

yapmıĢlardır. Bu bitkisel üretimler, hiç Ģüphesiz pestisit 

kullanılmadan yapılamaz. Keza Erzincan‟da bu üretim 

alanlarında 2014 yılı itibariyle toplamda 47.965 kg pestisit 

kullanımı gerçekleĢmiĢ olup, bunun 6.589 kg insektisit, 8.039 
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kg fungisit, 32.453 kg herbisit,  0.884 kg ise akarisittir. 

GeçmiĢten günümüze tarımsal üretimin vazgeçilmezi olan 

kimyasal pestisitlerin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri 

birçok araĢtırma sonucunda ortaya konmuĢtur. Artık 

alternatiflerinin geliĢtirilmesi veya yerine ikame edilecek 

biyolojik preparatların geliĢtirilip pratiye aktarılması gerekliligi 

kamuoyu baskısıyla bir zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Biyopestisit olarak adlandırılan ve bitkisel, mikrobiyal, gen 

aktarılmıĢ bazı dayanıklı bitkiler ve biyokimyasal kökenli 

alternatif birçok biyopestisit dünyanın değiĢik devletlerinde 

üretilmekte, kullanılmakta ve kimyasal kalıntıdan uzak, sağlıklı 

ürünler üretilmektedir. 2014 yılı itibariyle dünyada 50 milyar 

dolar civarında bir kimyasal pestisit satıĢı gerçekleĢirken, 

4.369.88 milyar dolar civarındada biyopestisit satıĢı 

gerçekleĢmiĢtir. Ülkemize baktıgımız zaman 334 aktif made ve 

5.628 lisanlı bitki koruma ürününün olduğunu görmekteyiz.  

Bunlardan 4.996‟sı kimyasal pestisit, 35 adeti biyolojik control 

ajanı, 30 adeti biyopraparat, 182 adet bitki büyüme 

düzenleyicisi, 3 adet bitkisel ekstraksiyon ve 75 adet feromon 

orijinli ürünlerdir. Bunların hepsi yurt dıĢı kökenli olup, tarım 

ilaçlarının %90 dan fazlasını ital etmekteyiz. Oysaki yukarıda 

bahsedilen özellikle biyolojik mücadele ajanlari, mikrobiyal 

kökenli preparatlar, bazı biyokimyasal kökenli ilaçların 

ülkemizde hammaddesi mevcut olup, rahatlıkla üretilebilir. 

Keza ülkemizdeki mikrobiyal fauna ve floraya baktıgımızda 

Bacillus thringiensis (bakteri), Beauveri bassina, Metharzium 

anisopliae, Paecilomyces fumosoroseus (Fungus), Granuler ve 

Nuclear Polihedral Virusler (Virus), entomopathojen nematod 

türlerinin bulunduğunu birçok basılmıĢ makalede görmekteyiz. 

Bunuda bir kenara bırakalım, bu biyolojik mücadele ajanlarının 
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ülkemizde dogal epidemiler yaptıgını ve bitkisel üretimde 

birçok zararlı böcek, akar ve yabancı ot türünün kontrol altına 

aldıgını zaman zaman görmekteyiz. Bize düĢen bu biyolojik 

mücadele ajanlarıyla ilgili gerekli testleri yapıp ülkemiz 

ekonomisine kazandırmaktır. Zira ülkemizde Avrupa Birligi 

Uyum Yasalari gereği kimyasal pestisit kullanımını düĢürme 

mecburiyeti vardır. Buna atfen, son 11 yılda zirai ilaç 

kullanımının %27 azaltılarak 55 bin tondan, 40 bin tona 

düĢürüldüğü görülmektedir. Azalan bu kimyasal pestisitlerin 

yerine ikame edilebilecek ve saglıklı gıda üretimi yapıp, gönül 

rahatlığıyla sofralarımızda tüketebileceğimiz tarım ürünlerinin 

üretiminde yükselen değer olan biyopestisitler kullanılabilir.  

Anahtar kelimeler: Erzincan, bitkisel üretim, Pestisit, 

Biyopestisit 
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PESTĠSĠTLER VE KRONĠK HASTALIK ĠLĠġKĠSĠ 

 

Ersin DEMĠR 

 

Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Düzce 

 

Pestisitler, tarım ürünlerini hastalık, zararlı ve yabancı 

otların zararlı etkilerinden koruyabilmek, üretimi güvence 

altına alabilmek için kullanılan bir tarımsal mücadele Ģekli 

olup, 1940‟lı yıllardan beridir, üretimi arttırmak için yaygın 

olarak kullanılmakta ve gelecekte de yaygın olarak 

kullanılacakları görülmektedir. Kısa sürede etki göstermeleri 

ve kullanımlarının kolay olması nedeniyle, yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar.  

Her ne kadar pestisit kullanımının bazı yararları olsa da 

insan sağlığı ve çevre üzerinde birçok soruna neden 

olmalarından dolayı üzerinde dikkatle durulması gereken bir 

konudur. Yoğun ve bilinçsiz pestisit kullanımının sonucunda 

gıda maddelerinde, toprak, su ve havada kullanılan pestisitin 

kendisi ya da parçalanma ürünleri bulunabilmektedir. Bu da 

hedef olmayan diğer organizmalar üzerinde olumsuz etkilere 

neden olmaktadır. Pestisit kalıntılarının önemine ilk kez 1948 

ve sonraki yıllarda insan vücudunda organik klorlu pestisit 

kalıntılarının bulunmasıyla anlaĢılmıĢtır. Bugün birçok ülkede 

yapılan çalıĢmalarda yaygın olarak tüketilen gıda maddelerinde 

farklı pestisit kalıntılarına rastlanıldığı ifade edilmiĢtir. 

Pestisitlerin tüm dünyada yaygın olarak kullanımları ile 

birlikte-acaba bu maddelerin insan sağlığı üzerinde olumsuz 
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etkileri var mı sorusunu akıllara getirmiĢtir? Günümüzde insan 

sağlığı için pestisitler risk faktörü olarak kabul edilmektedirler. 

Yapılan çalıĢmalarda kronik hastalıkların oluĢumunda 

etkilerinin bulunduğunu gösteren kanıtlara ulaĢılmıĢtır. 

Pestisitler ile uzun süreli temas sinir, endokrin, bağıĢıklık, 

üreme, böbrek, kalp damar ve solunum sistemi dâhil olmak 

vücuttaki farklı organların yapı ve fonksiyonunda bozulmalara 

neden olabileceği ifade edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda kanser, 

parkinson, alzheimer, multipl skleroz, Ģeker hastalığı, 

yaĢlanma, astım, KOAH, kalp damar ve böbrek hastalıkları da 

dâhil olmak üzere bu hastalıkların patolojisinde, pestisitlerin 

rollerinin olduğuna yönelik bulgulara ulaĢıldığı ifade 

edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Pestisitler, insan sağlığı, kronik hastalıklar 
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EKOTOKSĠKOLOJĠ KONUSUNDAKĠ LĠSANS VE 

LĠSANSÜSTÜ ÇALIġMALARI 

ġadiye ZAMBAK
1
, Nurcan BÜYÜKKURT

1
, Ahmet 

ULUDAĞ
1,2

, Osman TĠRYAKĠ
2 

1
 Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

2
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

Ekotoksikoloji, konusunun ülkemizdekini durumunu 

ortaya koyabilecek hususlardan biri de bu konuda yapılmıĢ 

ödev ve tezlerdir. Bu konuyu ortaya koyabilmek için iki farklı 

yöntemle çalıĢılmıĢtır. Lisans seviyende yapılan bitirme 

tezleri/ödevleri için bir anket çalıĢması yapılmıĢ, lisansüstü 

düzeyindeki çalıĢmalar ise Ulusal Tez Merkezinden tarama 

yapılarak elde edilmiĢtir. Eczacılık, Ziraat, Su Ürünleri, 

Veterinerlik ve Fen Fakültelerinden toplam 268 ilgili olabilecek 

bölüm baĢkanlığına e-posta yoluyla ulaĢılmıĢtır. Gönderilen e-

postalardan 35„ine geri dönüĢ olmuĢtur. Çoğunluğu Ziraat 

Fakültelerinde olmak üzere 10 çalıĢma tespit edilmiĢtir. 

Ülkemizde ekotoksikoloji konusunda 1977 yılından bu yana 

(2016 ġubat) 103 doktora 115 yüksek lisans tezi 

tamamlanmıĢtır. Lisansüstü çalıĢmalar daha ziyade biyoloji 

bölümlerinde gerçekleĢtirilmiĢ, bunu ziraat fakülteleri ve 

kimya bölümleri tâkip etmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda en fazla 

balıklar, memeliler ve omurgasızlar ele alınmıĢtır. AraĢtırmalar 

pestisit ağırlıklı yapılmıĢ ve en fazla çalıĢılan grup insektisitler 

olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Ekotoksikoloji, Lisans bitirme tezi, 

Anket, Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi 
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Bu sayfa boĢ bırakılmıĢtır. 
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ÇALIġTAY KATILIMCI LĠSTESĠ 

Sıra 

no 

Katılımcı Adı 

Soyadı 
Kurum Adı 

1 
Ahmet Tansel 

SERĠM 

Zirai Mücadele Merkez AraĢ. 

Enst. 

2 Arda ĠNAK 
Ġnvenura Deneme, Denetim, 

DanıĢmanlık A.ġ. 

3 
Aydan Alev 

BURÇAK 

Gıda Tarım Hayvancılık 

Bakanlığı 

4 Burhan ġAHĠN  Düzce Tarım Ġl Müdürlüğü 

5 Cem ERDOĞAN BAYER 

6 Çetin ÇAKMAKLI 
Koruma Tarım Genel 

Müdürlüğü 

7 Deniz ĠNCĠ B.E.S.T. Ġlaç  

8 Derya Ayral ÇINAR Sinop Üniversitesi 

9 Didem AMBARLI Düzce Üniversitesi 

10 Engin KILIC Erzincan Üniversitesi  

11 Ersin DEMĠR Düzce Üniversitesi 

12 Ertuğrul KAYA Düzce Üniversitesi  

13 Fatma ERAVCI Düzce Üniversitesi  

14 Figen EFĠL 
Gıda Tarım Ve Hayvancılık 

Bakanlığı  

15 Fikret BUDAK Düzce Üniversitesi  

16 Filiz ARSLAN Düzce Üniversitesi 

17 Fulya BAġARAN Düzce Tarım Ġl Müdürlüğü 

18 
Fulya Dilek 

GÖKALP 
Trakya Üniversitesi 

19 GülĢah KURUCU Ordu Üniversitesi 

20 Hacı Tevfik EMRE Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
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Bakanlığı 

21 Hülya TORUN Düzce Üniversitesi 

22 Ġlker ERDOĞDU TAGEM 

23 Ġsmet YILDIRIM Düzce Üniversitesi 

24 Mehmet KAVAK Düzce Üniversitesi 

25 Mehmet DEMĠRCĠ Agrobest 

26 
Muhammet Erkut 

ÖZKESKĠN 
Mısır AraĢtırma Enstitüsü 

27 
Muhsin Rıza 

AĞDAĞ 
TaĢpınar Tarım 

28 
M. Murat 

TÜRKMENOĞLU 

Ġnvenura Deneme, Denetim, 

DanıĢmanlık A.ġ. 

29 Nedim ALTIN Düzce Üniversitesi 

30 Nilgün ARIKAN TAGEM 

31 
Nurcan 

BÜYÜKKURT 
Düzce Üniversitesi 

32 Osman TĠRYAKĠ 
Çanakkale Onsekiz Mart 

Universitesi 

33 Ozan POLAT Öğrenci 

34 
Pınar GÖÇ 

RASGELE 
Düzce Üniversitesi 

35 Recep YAVUZ Sakarya Mısır AraĢ. Enst. 

36 Sabri ÇAKIR GeçitkuĢağı Tarımsal AraĢ. Enst. 

37 Salih FĠDAN TAGEM 

38 
Salih 

KARABÖRKLÜ 
Düzce Üniversitesi 

39 Seda KONTAġ Ordu Üniversitesi 

40 
Serap ÜNÜBOL 

AYPAK 
Adnan Menderes Üniversitesi  
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41 Sevcan ÖZTEMĠZ Düzce Üniversitesi 

42 Suat KAYMAK 
Zirai Mücadele Merkez AraĢ. 

Enst. 

43 ġadiye ZAMBAK Düzce Üniversitesi 

44 ġükran YAYLA Düzce Üniversitesi 

45 Tahsin KAPLAN Aydınpınar Köyü 

46 Utku GÜNER Trakya Üniversitesi  

47 Uğur AZĠZOĞLU Erciyes Üniversitesi  

48 Ünal ASAV 
Zirai Mücadele Merkez AraĢ. 

Enst. 

49 Vesile URĠN Mısır AraĢtırma Enstitüsü 

50 Volkan AYDINLI Tarım Ġl Müdürlüğü 

51 Yasemin ÇAKIR 
EskiĢehir Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
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Bu sayfa boĢ bırakılmıĢtır. 
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ÇALIġTAYDAN FOTOĞRAFLAR 
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Bu sayfa boĢ bırakılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 


