
Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI
Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi



Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Kurulduğu 2002 yılından bu yana; tek tek 
bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik 
yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmayı, ekolojik 
dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde 
bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara 
çözüm sunmayı ve doğa ile uyumlu yaşamı 
desteklemeyi amaçlıyor.



Buğday Hareketi'nin 
dünü ve bugünü



Geçmiş Projeler

● Ekolojik Sebze ve Meyve Kutusu
● BAHÇE - Topluluk Destekli Tarım
● Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye Kırsal 

Nüfusunun Katılımı ve Gelişimi
● Türkiye'de Doğa Dostu Tarım Programlarının 

Geliştirilmesi
● Kayıp Masallar
● Doğal ve Yerel Ürüne Aracısız ve Güvenli Ulaşım
● Doğa Dostu Kent Bahçeleri
● 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi
● İyi Şeyler Yapan Güzel İnsanlar Konferansı
● Tohum Takas Ağı
● Datça'da Doğa Dostu Tarım İçin Organik 

Atıklardan Organik Gübre Üretimi
● Organik Çiftliklerde Yaşama ve Öğrenme
● Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!
● Arıları Yaşatalım

Güncel Projeler
● %100 Ekolojik Pazarlar
● WWOOF Türkiye/TaTuTa – Ekolojik Çiftliklerde 

Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası
● Zehirsiz Sofralar
● Zehirsiz Kentlere Doğru
● Akdeniz Agroekoloji Kervanı
● Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik 

Dönüşüm
● Haklara Destek Programı
● Gençler için Agroekoloji Eğitimi



Web Sayfaları
Bilgi, saklı kaldıkça değil; 
paylaştıkça kıymetli.



Ulusal Ağlar ve İşbirlikleri
● Ankara Temiz Gıda KGS Ağı
● Bir Tohum Vakfı/Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi
● GDO'ya Hayır Platformu
● Gıda Hareketini Birlikte Büyütmek
● Gıda Toplulukları
● İklim Ağı
● KOZA – Küresel Okuryazarlık Ağı
● Sıfır Gelecek
● Tabiat Kanunu İzleme Girişimi
● TaTuTa Ağı
● Tohum Takas Ağı
● TORA – Türkiye Organik Ağı
● Türkiye Tarımsal Biyoçeşitlilik Ağı
● Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı
● Zehirsiz Sofralar Platformu

Uluslararası Ağlar ve İşbirlikleri
● ACR+ – Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için 

Şehirler ve Bölgeler Birliği
● CSBA – Tohum Bankaları Akademisi
● ECEAT – Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi
● IFOAM – Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 

Federasyonu
● PAN Europe – Avrupa Pestisit Eylem Ağı
● WWOOF – Organik Çiftliklerde Dünya Çapında 

Fırsatlar



Projenin bir diğer amacı da Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki sivil toplum örgütleri ve 
yerel yönetimler arasındaki işbirliğini geliştirmek.

Zehirsiz Kentlere Doğru
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 
Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum 
Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenen, Avrupa 
Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit 
Eylem Ağı (ZSPEA) işbirliği ile Nisan 2021’de uygulamasına 
başlanan ve 12 ay sürecek olan Zehirsiz Kentlere Doğru 
projesi ile kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan 
pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda 
farkındalık yaratmayı, kullanımlarını azaltmayı ve yerel 
yönetimlerin alternatif uygulamaları kullanmasını teşvik 
etmeyi amaçlıyoruz.



Neler 
Yapacağız?

Belediyelerde pestisit kullanımı için bir durum analizi. 

Vatandaşlara yönelik bilgilendirici yayın ve iletişim faaliyetleri.

Bir kampanya yürütülmesi ve belediyelerden zehirsiz 
uygulamalara geçiş konusunda taahhüt talep edilmesi.

Belediye temsilcileri ile Avrupa’daki iyi örneklerin ziyaret edilmesi. 

Dönüşüme niyetli belediyeler ile Zehirsiz Kentler Ağı 
kurulması.

Alternatif uygulamaları da kapsayacak biçimde özellikle 
belediyelere yönelik eğitici materyaller ve web sayfası. 



Zehirsiz Kentlere Doğru

Pestisitlerin zararları dendiğinde akla önce 
tarımsal faaliyetler geliyor. Ancak giderek 
artan kentleşmeyle birlikte, yaşam 
alanlarımızda kullanılan pestisitler ile 
biyosidal ürünlerin kullanımı yaygınlaştıkça, 
bu kimyasalların insan sağlığı, su kaynakları 
ve biyoçeşitliliğe yönelik zararları da daha 
fazla gündeme geliyor.

Kentlerde, belediyelere bağlı alanlar (parklar, piknik alanları, yol kenarları ve kaldırımlar, mezarlıklar, çöp alanları, 
sokaklardaki ağaçlandırmalar, rekreasyon alanları, koruluklar gibi doğal alanlar, konut alanları  vb.), yerleşim alanları, ticari 

alanlar, kampüsler ve spor tesisleri, kent çevresindeki sulak alanlar, endüstriyel ve doğal alanlarda yapılan uygulamalar 
kentlileri, özellikle çocukları, hastaları ve su ekosistemini ve canlılarını olumsuz biçimde tehdit etmekte, etkileyebilmekte.



Biyosidal Kongresi 2018 raporuna göre, “Renkli granül rodentisitler ilgi çekici 
göründüklerinden özellikle çocuklar için tehlike arz etmektedir.“

Pestisitler her yerde

● 2018’de tüm İngiltere’de yapılan bir araştırma, İngiltere şehirlerinde 38 farklı 
pestisitin kullanıldığını göstermiştir. Bu pestisitlerin çoğu herbisittir (bir kısmı 
olası ya da muhtemel kanserojendir) ama listede fungisitler, insektisitler ve 
bitki büyüme düzenleyicileri de vardır.

● İtalya, Avusturya ve Almanya'dan bilim insanları tarafından 2018 yılında, 
Güney Tirol’de 19 çocuk oyun alanından, dört okul bahçesinden ve bir pazar 
yerinden 96 çim örneği alındı   ve Güney Tirol Eyaleti Sağlık Hizmetleri 
tarafından analiz edildi: Düşük miktarlarda olsa da tespit edilen 32 pestisit 
etken maddesinin %76’sı endokrin bozucu kimyasallardır.



Türkiye’de içme suyu arıtma tesislerine ulaşan sularda 
saptanan 49 mikrokirleticinin 33’ü pestisit. Türkiye genelinde 

su kaynaklarında kalitenin düşmesine sebep olan 
mikrokirleticilerin 20’sinden 16’sı pestisit. 

Türkiye’de Tespit Edilen 49 Mikrokirletici

Yüzey Akış Transferi 

Kaldırımlar ve yollar gibi sert yüzeyli alanlarda yüzey püskürtme yolu ile 
uygulanan pestisitler su kaynaklarına ulaşarak kirliliğe yol açmaktadır. 
Omurgasızlar, amfibiler, balıklar ve bunlarla beslenen memeli 
popülasyonları, sudaki pestisit kontaminasyonundan etkilenmektedir.



Fransız Ekoloji 
Bakanlığı (2013)
● Yüzey sularında en sık ölçülen 15 

pestisitten 11’i (%73,3) hormon bozucu,
● Yeraltı sularında en sık ölçülen 15 

pestisitten 8’i (%53,3) hormon bozucu,
● İçme sularında en sık ölçülen 36 

pestisitten 18’i (%50) hormon bozucu 
etkiye sahip olduğundan şüpheleniliyor.

İngiltere ve Galler'deki su şirketleri, pestisitleri yok etmek için her yıl 
milyonlarca pound harcıyor. Bu maliyet tüketiciye aktarılıyor ve daha 
yüksek su faturalarına sebep oluyor. South West Water şirketi, 
örneğin, müşterilerinin fatura tutarının %17'sinin pestisit temizleme 
maliyetinin yansıtılmasından kaynaklandığı belirtiyor.



Kapalı 
Alanlar

Pestisitler, güneş ışığı, yağmur, toprak mikroorganizmaları ve yüksek sıcaklıklar 
gibi aşındırıcı/parçalayıcı etkenlerin bulunmadığı kapalı alanlarda çok daha 

kalıcıdır ve dolayısıyla maruz kalma aralığı daha uzundur.

Pestisitler kapalı alanda kullanıldıktan sonra genelde zemine çöker, dolayısıyla 
bebeklerin nefes aldığı, oynadığı bölgedeki seviyeler hep daha yüksektir. 

Okul binalarında kullanılan pestisitler, kitaplar, raflar, sıralar ve duvarlara 
yapışabilir. Çocuklar, kirletilmiş yüzeylere temas ettiği zaman, okul ortamında 

günlerce kalacak kalıntıları bünyelerine alabilir.

Evcil hayvanlarda kene ve pire kontrolü için kullanılan pestisit ürünler de, 
çocuklar üzerindeki önemli etkenlerden biridir.

Massachusetts’te yürütülen bir çalışma, kullanımı yasaklandıktan onlarca yıl 
sonra bile, evlerde DDT kalıntısına rastlamıştır. Çevrede nispeten hızlı 

parçalanan pestisitler bile, kapalı alanlarda oldukça kalıcıdır. Klorpirifos adlı 
yarı-uçucu insektisitin, kapalı dairelerde tahmin edildiğinden daha uzun süre 
boyunca, halılar, mobilyalar, yumuşak oyuncaklar ve yastıklarda iki haftadan 

fazla kaldığını saptayan bir çalışma yürütülmüştür. 



Pestisitlerin 
zararları

İnsan sağlığına olumsuz etkileri

Genotoksik 
Nörotoksik 
Kanserojenik 
Üreme için toksik 
Endokrin bozucu

Çevre sağlığına olumsuz etkileri

Topraktaki kalıcılıkları
Yer altı sularını kirletmeleri 
Arılara, balıklara, memelilere riskleri





Bilim insanları, çocukların pestisit zararlarına karşı özellikle savunmasız olduğunu on yıllardır bilmektedir. Hızlıca 
büyümekte olan bedenler, bünyesine her şeyden bol bol alır: yetişkinlerle karşılaştırınca kilogram başına daha fazla yer, 

içer, nefes alırlar. Ana rahminden ilk gençliğe kadar yaşanan hızlı fizyolojik değişimler sırasında, çok düşük seviyede 
olsa bile pestisitlere ve endüstriyel kimyasallara maruz kalmak, ileride çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çocuklar en kırılgan grubu oluşturuyor.

Pestisitlerin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin 
UNICEF raporuna (2018) göre, “Çocuklar, 
pestisitlerin alımına ve olumsuz etkilerine karşı 
benzersiz bir şekilde savunmasızdır. Çocuklar 
sık   sık elden ağza aktivite sergiler ve bu, yetişkinlere 
kıyasla artan maruziyetin önemli bir kaynağıdır. 
Nispeten küçük boyutları nedeniyle, aynı miktardaki 
bir kimyasalın bir çocuk için bir yetişkine kıyasla 10 
kat daha fazla toksik olması muhtemeldir.“



Kent ve kent çevresinde su ve toprağı, biyolojik çeşitliliği ve çocuklar 
gibi hassas gruplar başta vatandaşların sağlıklı yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için öncelikle iller, ilçeler bazında durum tespiti 
yapılmalı, pestisitlerden kaynaklı kirlilik durumu, kirliliğin kaynakları, 
etkileri tespit edilmeli, alternatifler araştırılmalıdır.

Hassas gruplar, kirletici kaynaklar, hassas alanlar ve farklı 
özelliklerdeki alanlara (parklar, mezarlıklar, yol kenarları, sulak 
alanlar, kent merkezi/civarı, su kaynakları gibi )  göre uygulama ve 
zamanlama da farklılıkları kapsayan, kademeli ama bütüncül bir 
stratejik plan yapılmalıdır.

Yerel yönetimler vatandaşlar dahil tüm tarafları dahil ederek 
katılımcı stratejik planlar geliştirmelidir. Bu planlar belediyelerin 
uygulama alanları, ticari alanlar, yerleşim alanları, spor tesisleri, 
kampüsler, kent çevresindeki tarım alanları ve endüstriyel alanlar ve 
diğer özel bahçeler ve alanları kapsamalıdır.

Neler 
yapabiliriz?

Yerel yönetimler



Vatandaşlar pestisitlerin zararları konusunda bilgilendirilmeli, destekleri 
alınmalıdır. Yerel yönetimler pestisitlerden arınmış kentler konusunda 
stratejilerini ve eylem planlarını, neden değişim istediklerini halka 
anlatmalıdır. Eğer yerel kent sakinleri sağlık ve çevre açısından faydalarını 
anlarsa, bu girişimleri desteklemeye ve daha yüksek bir yabani ot miktarını 
kabul etmek gibi değişimlere daha açık olacaklardır. Bu çerçevede sivil toplum 
örgütleri muhakkak sürece dahil edilmeli ve kent konseyleri aktif olmalıdır.

Ticari alanlar, özel alan kullanıcıları da sürece dahil edilmeli, yerel 
yönetimlerce stratejik plan kapsamındaki dönüşüm sürecine geçişleri 
teşvik edilmelidir.

Su kaynaklarının korunması öncelikli olarak kent çevresindeki tarım alanlarını 
kapsayacak biçimde stratejik plan zaman için de muhakkak geliştirilmelidir. 
Yerel yönetimler kent çevresinde agroekolojik yöntemler  veya organik tarım 
yapılmasını teşvik etmek için ilgili üreticilerin doğrudan satış kanallarını 
desteklemeli, toplum destekli ekolojik ve adil tarım modelleri, tüketici 
kooperatifleri, gıda toplulukları ile işbirliği yapmalıdır.

Neler 
yapabiliriz?

Yerel yönetimler



Doğa dostu alternatif uygulamalar
● Kültürel önlemler
● Larva mücadelesinde kullanılan balıklar gibi pek 

çok biyolojik mücadele alternatifi ülkemizde ve 
dünyada gelişmektedir.

● Tuzaklar, biyoteknik mücadele, aktif madde 
içermeyen bir kısım biyosidal ürünler

● Yer örtücü bitkiler
● Rekabet edebilecekler türler
● Malçlama
● Gövdeleri ve kökleri anında öldüren ve istilacı 

türlerle baş etmek için özellikle uygun olan 
elektrikli kontrol sistemleri



Termal uygulamalar

Doğrudan alev 

Sıcak hava 

Kızılötesi 

Sıcak su

Buhar

Sıcak köpük

Fiziksel ve mekanik uygulamalar

Mekanik yöntemlerle arazileri sürmek ülkemizde de 
uygulanan bir yöntemdir. 

Sürme, biçme ve çapa makineleri, fırçalama, jet yıkayıcı, 
yüksek basınçlı yıkayıcı, küçük çaplı tırmıklar gibi farklı 

alternatifler mevcuttur.



Malçlama



Arnavut kaldırımlı 
bir sokakta 
foamstream 
uygulaması



Foamstream 
uygulaması



Fırçalama 
uygulaması



Isı uygulaması



Rootwave
makinesi



Vektör mücadelesinde 
kullanılan bazı balık 
türleri:
● Gambussia affinis
● Lepistes poecilia reticulata
● Cynolebias bellotii
● Cyprinus carpio



Biyoteknik 
mücadele



Bu sunum Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

www.siviltoplumdiyalogu.org


