
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



Yöntemler

Bilginin serbest dolaşımını sağlamak.

Modeller, örnekler oluşturmak.

Var olan örneklere destek olmak.

Yerel, ulusal ağlar kurmak ve var olan ağlara katılmak.

Lobi ve savunuculuk yapmak.



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



Buğday Derneği, Nisan 2019’da başlattığı ve bir yıl boyunca yürüttüğü proje kapsamında, 100’ü 
aşkın sivil toplum kuruluşu ve inisiyatifi bir araya getirerek Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın 

kurulmasına öncülük etti.

Tüm canlılar İçin Zehirsiz Sofralar

Pestisitlerin zararları konusunda farkındalık 
yaratmak ve Türkiye’deki pestisit kullanımını 
azaltmak için Avrupa Pestisit Eylem Ağı 
(PAN Europe) ortaklığında yürütülen 
“Zehirsiz Sofralar” projesi, Avrupa Birliği 
tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı 
kapsamında desteklendi.



Proje 
Faaliyetleri

Tüketicileri, üreticileri, karar vericileri ve basını hedef alan 
kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

Bilgilendirici web sayfası (zehirsizsofralar.org) ve materyaller 
(broşürler, çeviriler, infografikler) hazırlandı.

Bilim insanlarının, doğa dostu üreticilerin ve tüketicilerin  bilgi ve 
deneyimlerini anlattığı, 16 bölümden oluşan “Zehirsiz Sofralar 

Belgeseli” çekildi ve yayımlandı.

 Pestisitlerin zararları ve doğa dostu üretimin ele alındığı 
“Zehirsiz Sofralar Uluslararası Konferansı” ve basın toplantısı 

23 Kasım 2019 günü İstanbul'da düzenlendi.

Pestisitin yasaklanması, alternatif yöntemlerin 
desteklenmesi ve denetimlerin artırılarak sonuçlarının 

kamuoyu ile paylaşılmasını talep eden bir imza kampanyası 
(Change.org/ZehirsizSofralar) başlatıldı.

http://zehirsizsofralar.org/
https://www.change.org/p/t%C3%BCm-canl%C4%B1lar-i%C3%A7in-zehirsiz-sofralar-tar%C4%B1m-zehirleri-yasaklans%C4%B1n-zehirsizsofralar-bekirpakdemirli-tctarim








Kampanya 
Talepleri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “son derece tehlikeli”, “yüksek seviyede tehlikeli” 
ve “muhtemel kanserojen” olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 13 pestisit 
etken maddesi öncelikle ve acilen yasaklansın. (Kampanya sürecinde bu 
maddelerden 4'ü yasaklandı ve kampanya 9 pestisit etken maddesinin 
yasaklanması talebiyle devam etti.)

Türkiye'de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerin denetimleri 
artırılsın, elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın.

Pestisitlerin tamamının 2030 yılına kadar yasaklanması, doğa dostu, zehirsiz 
yöntemlerle tarımsal üretim yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
gerekli adımlar atılsın; doğa dostu tarım yöntemleri ve bu yöntemlerle tarım 
yapan küçük üreticiler desteklensin; üreticileri doğa dostu, zehirsiz yöntemler 
kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın.





Başardık!
• Zehirsiz Kampanya yüz binlerce insanın 
desteği sayesinde TBMM ve Bakanlık 
gündemine geldi.
• Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılında, 
doğaya ve canlılığa zarar veren 25 
pestisit etken maddesinin 
yasaklanmasına, 7 etken maddenin ise 
kullanımı kısıtlanmasına karar verdi.



Platform kurucu üyesi olmak için 43 sivil toplum örgütü karar almış, ayrıca 20 sivil 
toplum örgütü ve inisiyatif desteklemeye karar vermiştir.

Soframıza gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, 
erişilebilir, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak için yapılacak 
bütün faaliyetlerde kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm 
canlıların yaşam hakkını gözetecek, ekosistemi koruyacak, iklim 
krizini de dikkate alarak, uzun vadeli, ihtiyaçlara odaklı, yerelliği ve 
kendine yeterliliği öncelikleyen, kadim bilgi ve pratikleri de 
dikkate alan, adil bir bakış açısını egemen kılmaktır.

Kuruluş Amacı
Zehirsiz Sofralar Platformu



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.



• TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye 
nüfusunun %92,3’ü şehirlerde ve 
ilçelerinde yaşamakta.
•  ABD’de kullanılan pestisitlerin 
%80’i tarım sektöründe 
kullanılmakta. 



Avrupa Zehirsiz Kentler Ağı’nın amacı pestisit kullanımını azaltmayı taahhüt eden kentleri bir araya getirmek, 
deneyim, uygulama ve bilgi paylaşımı ve karşılıklı destek için bir Avrupa platformu yaratmaktır.

Pesticide Free Towns

Proje ortağımız Avrupa Pestisit Eylem Ağı, üye 
kuruluşlarıyla birlikte kurduğu “ Avrupa Zehirsiz 
Kentler Ağı” ile pestisit kullanımının en aza 
indirildiği ve pestisitler yerine mevcut sürdürülebilir 
alternatiflerinin kullanıldığı ve böylece 
vatandaşların ve çevrenin sağlığının korunduğu ve 
yaşam kalitesinin arttığı bir Avrupa öngörmektedir.



Pesticide Free 
Towns

Zehirsiz Kentler Ağı’na üyelik, politik bir kararlılık, başka 
bir deyişle, “taahhüt metni”nin imzalanmasını gerektirir 

ve ağın faaliyetleri ile ortaya çıkan sonuçlar, ulusal 
düzeyde ve AB düzeyinde pestisitlerin kullanımının 

azaltılmasının daha fazla desteklenmesi için 
savunuculuk yapmak üzere kullanılır. 

“Taahhüt metni”, zehirsiz kent olmak üzere çalışan, bu 
konuya ilgi gösteren ya da zehirsiz kent olmuş ama daha 

da ileriye gitmek isteyen (tarımsal alanlarda pestisitleri 
yasaklamak; organik tarım geçişi desteklemek, vb.) 

kentler için politik bir kararlılık göstergesidir.



Taahhütün Kapsamı 
Bu amaca ulaşmak ve aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek için uygun 
politikaları ve önlemleri uygulamayı taahhüt ederim:

● İl/ilçenin kontrolü altındaki halka açık alanlarda herbisit kullanımının 
yasaklanması.

● İl/ilçenin kontrolü altındaki halka açık alanlarda tüm pestisitlerin 
kullanımının yasaklanması.

● Pestisit yasağının, halkın erişimi olan özel alanlara ve vatandaşların yaşadığı 
yerlerin yanındaki tarım alanlarına yayılması.

● Yerel biyoçeşitliliği artırmaya yönelik yeşillendirme çabalarının 
hızlandırılması.



Taahhütün Kapsamı 
İl/ilçe için pestisit içermeyen vizyonu yürürlüğe koymak için  özellikle 
şunları taahhüt ederim:

● Halka açık özel alanlar ve vatandaşların yaşadığı yerlerin yanındaki tarım alanlarında pestisit 
kullanımının aşamalı olarak azaltılması da dahil olmak üzere, il/ilçenin kontrolündeki halka 
açık alanlardaki tüm pestisitlerin aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik nicel hedefler, zaman 
çizelgeleri ve önlemleri içeren bir eylem planının hayata geçirilmesi.

● Vatandaşları pestisitsiz yaşama geçiş ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlayan kampanyaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; özel bahçelerde ve bostanlarda 
sürdürülebilir alternatiflerin kullanımının teşvik edilerek vatandaşların geçişi aktif olarak 
desteklemeye teşvik edilmesi.

● Tüm paydaşlarla (bahçıvanlar, yerel çiftçiler, vb.) iletişim kurulması ve onların sürece dahil 
edilmesi.

● Zehirsiz Kentler Ağı aracılığıyla diğer Avrupa şehirleriyle iyi uygulamalar ve deneyimlerin 
paylaşılması ve yapılan faaliyetlerin gidişatı, başarılar ve başarısızlıklarla ilgili düzenli 
güncellemeler sağlanması.

● Belediye faaliyetleri ve vatandaş girişimleriyle yerel biyolojik çeşitliliği artırılması.



2009 yılında Avrupa Birliği Üye Devletleri, 21 Ekim 2009 tarihli Pestisitlerin 
Sürdürülebilir Kullanımı (SUDP) 2009/128/EC Direktifini onayladı, ve zehirsiz 
kentler hareketi giderek ivme kazanmaya başladı. Ancak bir dizi şehir, bölge 
ve ülke uzun zaman önce zehirsiz olmaya karar vermişti.

Brüksel Başkent bölgesinde, kamu kurumları tarafından halka açık 
alanlarda pestisit kullanımı, bir azaltma planının düzenlendiği bazı 
durumlar dışında, 20 Haziran 2013 tarihinden itibaren çok katı şekilde 
kısıtlanmıştır. Yasak, 1 Ocak 2019 itibarıyla tam olarak yürürlüğe girmiştir. 
1 Mart 2014 tarihinden itibaren, hassas grupları bulunduran kuruluşlar 
veya kurumların (ör. okullar, huzurevleri, hastaneler vb.) arazilerinde 
pestisit kullanımı da yasaklanmıştır. Bununla birlikte, halk sağlığı ve 
güvenliği nedeniyle özel muafiyetler mevcuttur.

Belçika, Flanders'da, pestisitlerin azaltıldığı 10 yıllık bir geçiş döneminin 
ardından 1 Ocak 2015'ten bu yana kamu kurumlarının pestisit kullanması 
yasaklandı. Belirli durumlarda bu yasağa istisnalara izin verilir. Muafiyet 
elde etmek için, başvuru sahiplerinin çok titiz bir prosedürü tamamlamaları 
gerekir. Bazı sorunlu türler için genel bir muafiyet uygulanabilir.

İyi 
Örnekler

Avrupa



Almanya'da, prensip olarak, bitki koruma ürünlerinin tarım dışı 
arazilerde kullanılması yasaktır;  istisna durumlar izne tabidir. 

Demiryolları şirketleri güvenlik nedenleriyle Federal Demiryolu 
Ajansından izin almaktadır.

Lüksemburg, 1 Ocak 2016'dan itibaren halka açık alanların 
pestisitsiz olmasına karar vermiştir.

Hollanda’da kaldırımlarda pestisit kullanımı hem profesyonel 
hem de özel kullanıcılar için 1 Mart 2016 tarihinden itibaren 

yasaklanmıştır. Diğer alanlar (yeşil alanlar) için, pestisit kullanımı 
2017 sonundan yasaklanmıştır. Bu yasak profesyonel 

kullanıcılar için geçerlidir ve bir takım muafiyetler mevcuttur 
(spor alanları, oyun alanları, belirli süs bahçeleri vb.).İyi 

Örnekler
Avrupa



1 Ocak 2017'den bu yana Labbé yasası, çevre koruma alanları, ormanlar ve halka 
açık veya erişilebilir alanlar için kullanımlarını yasaklayarak (Köy Kanunu'nun L.253-5 
ve L.253-7 maddelerine göre Tarım Bakanlığı tarafından resmi olarak listelenmiş 
biyolojik kontrol ürünleri, düşük riskli ürünler veya organik tarım ürünleri hariç) 
Fransa'da bitki koruma ürünlerinin kullanımını daha iyi düzenlemeyi 
amaçlamaktadır. 1 Ocak 2019'dan bu yana, bu yasak profesyonel olmayan tüm 
kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletildi.

Ocak 2021’de yasa, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren bitki koruma ürünlerinin 
halk tarafından sıkça kullanılan veya toplu kullanım için kullanılmasıyla ilgili Labbé 
yasasının yasaklarını aşağıdaki gibi genişletmektedir:
· Özel konut mülkleri;
· Oteller, konaklama tesisleri, kamp alanları ve konut eğlence parkları;
· Mezarlıklar ve columbaryumlar;
· Aile bahçeleri ve eğlence parkları;
· Ticaret ve hizmet alanları;
· İşyerleri;
· Eğitim kurumları;
· Sağlık tesisleri;
· Sosyal ve mediko-sosyal tesisler;
· Çocuk bakım evleri;
· Spor ekipmanları;
· Havaalanları (güvenlik nedenleriyle işlem gerektiren alanlar hariç). 

İyi 
Örnekler

Fransa



2005’te Connecticut yetkilileri, K-8 çim alanları ve oyun sahalarında pestisit 
kullanımını yasaklamıştır; yasa, 2009 yılında genişletilerek, kreş bahçelerini de 
kapsamıştır. Bu politika sayesinde, çeşitli belediyelerdeki okullar, organik çim 
bakımı programlarını başarıyla hayata geçirmiştir. 

Pasifik Kuzeybatı’da 17 şehir, 85 adet pestisitsiz park ve bahçe oluşturarak 
pestisit kullanımını ortadan kaldırmakta, yasal engellere rağmen yerel 
ölçekte güçlü politikalar üretilebileceğini göstermektedir. Özellikle Seattle, 
pestisitsiz şehirler için bir öncü olmuş, parklardaki pestisit kullanımını 
1970’lerden bu yana yaklaşık yüzde 80 azaltmıştır. 1999 yılında, tüm 
şehircilik birimleri için bir pestisit azaltım stratejisi uygulamaya geçirmiş, ve 
14 adet pestisitsiz park tespit etmiştir. Program, şimdi, tüm şehir çapında 
22 park ve 200 dönümlük araziyi kapsayacak biçimde genişletilmektedir.

New York da, 2010 yılında bu örneği takip ederek Çocuklar için Güvenli Oyun 
Alanları Kanunu’nu imzalamış, pestisitlerin okullardaki (liseler dâhil) oyun 
bahçeleri ve spor sahalarında görünüşle ilgili (kozmetik) kullanımını yasaklamıştır. 

İyi 
Örnekler

ABD



Avrupa Komisyonu, şehirler ve belediye başkanları ile yeni bir “Yeşil Kent Mutabakatı” altında, 
2021’de bir AB Kentsel Yeşillendirme Platformu kuracaktır.

2030 için AB Biyoçeşitlilik Stratejisi

Kentlere doğayı geri getirmek ve topluluk eylemlerini ödüllendirmek için, 

Avrupa Komisyonu, en az 20.000 nüfuslu Avrupa şehirlerini, 2021’in sonuna 

kadar iddialı “Kentsel Yeşillendirme Planları” hazırlamaya çağırmıştır. 

● Biyoçeşitliliği zengin ve erişilebilir kent ormanları, parklar ve bahçeler; 
yeşil çatılar ve duvarlar; ağaçlı yollar; kentsel çayırları ve kent çitleri 
yaratmak için tedbirler alınması. 

● Yeşil alanlar arasındaki bağlantıların geliştirilmesi, pestisitlerin 
kullanımını ortadan kaldırılması, kentsel yeşil alanlarda aşırı (çim) biçmeyi 
ve biyoçeşitliliğe zarar verecek diğer uygulamaları sınırlandırılması. 



MADDE 11. En az 20.000 nüfuslu şehirlerin 
iddialı bir Kentsel Yeşillendirme Planı olması.

MADDE 12. AB kentsel yeşil alanları gibi hassas 
alanlarda hiç kimyasal pestisit kullanılmaması.

AB Doğa 
Restorasyon Planı 
2030'a kadar temel taahhütler



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.



Pestisitler 
suyumuzda
2017 yılında Tübitak su arıtma 
sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili 
çıktığı çağrıda Türkiye’de içme suyu 
arıtma tesisleri çıkışında yüksek 
konsantrasyon tespit edilen 
mikrokirleticiler:



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

Sarıoğlu, M. ve Giresunlu, E., İstanbul İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Konvansiyonel Olmayan Parametreler. İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumuı. 8-9 Ocak 2020. İstanbul

https://www.iski.gov.tr/web/etkinlikler/susempozyumu2020/Content/docs/Sunumlar/ESRA%20G%C4%B0RESUNLU%20MS%20EG%20ISKI%20sunum.pdf


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.



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.

● Blanchoud et al. (2004) tarım alanlarından pestisit akışının yağmur  koşullarına bağlı 
olarak %0,1 ile %2,4 arasında olduğunu tahmin etmiştir. Bununla birlikte, aynı yağmur 
koşulları altında, kentsel alanlardaki yüzey akışı %0,8 ile 6.7 arasındaydı. Bu sonuçlar 
kentsel bağlamlarda pestisit akışı yaklaşık %0,6-15 iken kırsal pestisit akışının %0,4 ile 
%0,9 arasında olduğunu gözlemleyen Wittmer et al. (2011a) tarafından da onaylanmıştır.

● Tarımsal bağlamlarda transfer oranının %1 ile %4 arasında olduğunu tahmin eden 
Clark&Gloosby’nin incelemesi (2000), Tarımsal yüzey akışını yaklaşık% 2 olarak tahmin 
eden Leonard (1990) ve tarla koşullarında maksimum akışı yaklaşık %0,5 ila 5 arasında 
belirleyen Bro-Rassmussen (1996) ile uyum içindedir. 

● Wittmer et al. (2011a) kentsel alanlardan gelen pestisit akışının tarım alanlarından daha 
önemli olarak kabul edilebileceğini önermektedir.



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. 



TOB neden yasakladı?
● 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.
● Uygulayıcılar, işçiler ve uygulama alanı yakınında bulunan kişiler için 

oluşturduğu riskin yüksek olması.
● Metabolitlerinin yer altı sularına geçmesi ve kirletmesi.
● Toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmaların yetersizliği.
● Aktif maddeyi üreten firmaların desteğini çekmesi, istenilen çalışmaları 

sunmaması sebebiyle söz konusu aktifin kullanımının güvenilirliğinin 
kalmaması.

● RASFF (Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi) bildirimlerinin önemli bir 
kısmının pestisit kaynaklı olması nedeniyle, Ülkemizden AB ülkelerine 
yapılacak yaş sebze ve meyve ihracatında sıkıntıların yaşanması, bu nedenle 
ülke ihracatının olumsuz etkilenmesi.



Tarım politikaları gerek mevcut gerekse gelecek kuşakların ve çevrelerinin sağlığı ile esenliğini korumak 
üzere, sorumlu, önlemini baştan alan bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Ruhsatlandırma sürecindeki testler 
yeterli midir?
Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonuna göre 
aşağıdakilere yönelik ek testler yürütülmelidir:

● Kimyasal karışımları ve kokteylleri
● Yalnızca etken madde değil, tüm formüle ürünler
● Pestisit metabolitlerin toksisitesi
● Anne karnındaki bebekler, yeni doğanlar ve büyüyen çocuklar için özel koşullar
● Endokrin sistemi bozucular
● Metabolizma bozucular
● Tüm organlar ve fizyolojik sistemler üzerindeki nesiller arası etkiler
● Gelişimsel nöro-toksisite



Püskürtülen pestisitlerin %90 dan fazlası kullanılan ana hedef dışındaki hava, su ve toprak gibi ortamlara 
dağılmakta ve hedefte olmayan canlı türlerine bulaşmaktadır.

Pestisit ≠ Aktif Madde(ler)

Ortalama bir pestisit içeriğinin %0.1-75’i aktif madde, 
%5-30’u emülgatör, %20-95’i solventten oluşmaktadır. 
Bu itibarla sadece aktif maddenin toksisite ve 
ekotoksisite verileri ile değerlendirme yapmak uygun 
değildir. Aktif maddelerin olduğu kadar diğer bileşenlerin 
de saflığı, safsızlığı, akut veya kronik toksik etkileri, su, 
toprak ve hava gibi çevre kompartmanlarına etkileri, 
metabolitlerinin etkileri dikkate alınmalıdır.



Çocukların sıkça tükettiği havuç, elma ve şeftali gibi ürünlerde kalıntı analizi yapan ABD Tarım 
Bakanlığı bu ürünlerin her birinde düzinelerce farklı pestisite ait metabolitler bulmuştur: 

Havuçlarda 26, elmalarda 42 ve şeftalilerde 62.

Mebolitler

Ruhsatlandırma sürecinde metabolitlerin 
dikkate alınmaması sorunu. Metabolitler 
etken madde içerisindeki moleküllerin 
dönüşmesi sonucu oluşuyorlar. Metabolitler 
ana molekülden daha zehirli olabilmektedir. 
Örneğin DDT, DDE molekülüne dönüşmekte 
ve DDE metaboliti DDT’den daha zehirlidir.



Gelişimsel Nörotoksisite
Anne karnındaki bebekler, yeni doğanlar ve büyümekte olan 
çocukların gelişimsel nörotoksisite ile ilişkili güvenlik 
zorunlulukları da yine herhangi bir veriye dayanmayan 
varsayımlara tabidir. Şu anda, düzenleyici onay süreçlerinde 
yürütülen pestisit testleri, bu yaş grupları üzerindeki risklere 
yönelik özel testleri kapsamamakta, ADI’ler ise genç hayvanlar 
üzerinde yürütülen testlere göre belirlenmektedir. Testler, 
özellikle gelişmekte olan cenin ve bebekler üzerindeki tehlikeleri 
değerlendirecek biçimde tasarlanmadığı sürece, bu yaş grubuna 
yönelik kanıt-temelli verilere ulaşmak, mümkün değildir. ( IFOAM )



Bursa ilinin Gürsu ve Kestel ilçelerinde 2017 yılında yapılan çalışmada üreticilerin bir yetiştiricilik 
sezonunda armuttaki hastalık ve zararlılara karşı ortalama 18,3 kez pestisit uyguladıkları belirlenmiştir.

Zehir kokteyli

Sistemin tamamen hesaba katmadığı bir husus, insanların 
günlük olarak pestisit kombinasyonlarına maruz kalmasına 
atıfta bulunan "kokteyl etkisi"dir. 

● Son araştırmalar, kimyasal kombinasyonlarının, etken maddelerin 
zararlı etkileri artırarak sinerjik olarak çalışabileceğini göstermiştir.

● Tarımda kullanılarak gıdamız ile bize ulaşan pestisitler ne yazık ki 
bu kokteylin tek kaynağı değildir. Kentlerde kullanılan pestisit ve 
biyosidal ürün uygulamaları da buna eklenmektedir.



Günlük Kabul Edilebilir Doz ve 
Maksimun Kalıntı Limiti Masalı
● Birçok kimyasalın endokrin bozucu, dolayısıyla çok düşük dozlarda bile çok zehirli 

olduğunu gösteren yüzlerce çalışmanın varlığına rağmen, yüksek dozlarda 
yapılan testlere göre bir ADI belirlemek, yine boş bir varsayımdır. (IFOAM)

● Bununla birlikte, Endokrin Bozucu Kimyasallar (EDC'ler) söz konusu olduğunda, 
konsantrasyon seviyesinin hiçbir önemi yoktur, çünkü endokrin bozucu maddeler 
bir doz-tepki modelinde işlev görmezler. (HEAL)

● Etken maddeler için bu limitler bilimsel bir gerçeklik ise organik tarım bunları 
neden yasaklıyor? 

● Bu limitler bilimsel bir gerçeklikse AB ve Tarım ve Orman Bakanlığı bu limitler 
altında kullanımına izin verdiği 200’ün üstünde etkeni neden yasakladı?



Kokteylde başka neler var?
Endokrin sistemi bozucular:

● Bisphenol A (BPA)
● Bazı fitalatlar
● Parabenler 
● Perflorlu kimyasallar (PFOA, PFOS) 
● Perkloroetilen 
● Morötesi (UV) filtreler 
● Bütil hidroksi anisol (BHA) 
● Bromine alev geciktiriciler (BFR’ler) 
● Ağır metaller



Endokrin Sistemi Bozucular 
‘‘Her şey zehirdir, mühim olan dozdur’’ yaklaşımı (yani, etkilerin ciddiyetini 
belirleyen şeyin kimyasal madde konsantrasyonu olduğu), uzun süre önce    
kabul edilmiş olsa da, EBK’lar bu geleneksel vecizenin basitliği ile çelişen          
beş karakteristik özelliğe sahiptir:

● Bazı durumlarda, düşük dozlar, yüksek dozlardan daha zararlı olabilir;
● Kritik maruz kalma dönemleri vardır (Örn. anne karnındaki fetal dönemde, 

ergenlik ve gebelik gibi hassas ve hızlı gelişim dönemlerinde maruz kalmak, 
daha tehlikeli olabilir);

● Bazı EBK’lar bir araya geldiğinde ortaya çıkan birleşik etkiler, bu EBK’ların ayrı 
ayrı etkilerinden daha büyük olabilir (karışımlar veya ‘‘kokteyl’’ etkisi);

● ‘‘Zehir’’ etkileri hemen değil, daha ileride ortaya çıkabilir (ör. anne rahminde 
maruz kalmak, yaşamın sonraki dönemlerinde meme kanserine yol açabilir);

● Şimdiki neslin maruz kaldığı maddelerin etkileri, sonraki nesillere taşınabilir, 
nesiller-arası, veya epigenetik sonuçlar doğurabilir.



Endokrin Sistemi Bozucular 
Bilim insanları, EBK’lara maruz kalmak ve aşağıdaki kronik hastalıklar ile 
sağlık sorunları arasındaki ilişkiyi incelemekte ve her geçen gün yeni 
araştırma sonuçları yayınlanmaktadır:

● Üreme sistemi sorunları, düşük sperm kalitesi dâhil; 
● Erkek cinsel organlarında doğum bozuklukları, örneğin hipospadya 

(peniste doğum kusuru) ve kriptorkidizm (inmemiş testis); 
● Meme, prostat, testis, rahim içi zarı, yumurtalık ve tiroid kanserleri; 
● Otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi 

nöro-davranış bozukluklarının yanı sıra, tiroid hastalıkları, çocukların 
beyin gelişimini etkileyen bozukluklar; 

● Obezite, diyabet, ve metabolik sendrom.





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.“



ABD’de bir ulusal incelemede, 
okullarda en yaygın kullanılan 40 
pestisitten 28’inin muhtemel veya 
olası kanserojen olduğu, 26’sının 
üreme sistemi etkileri yarattığı, 
26’sının sinir sistemine hasar verdiği 
ve 13’ünün doğum kusurlarına neden 
olduğu tespit edilmiştir.



Sadece tarım sektörü değil çocuklarımızı, gelecek kuşakları, biyolojik 
çeşitliliği ve doğayı korumak üzere tüm üretim - tüketim süreçlerini ve 
hizmet alanlarını kapsayacak biçimde zehirsiz, ekolojik, sağlıklı yaşama 
yönelik politikaları ve stratejiler geliştirilmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kültürel mücadele, biyolojik 
ve biyoteknik mücadele, fiziksel ve mekanik mücadele ile agroekoloji ve 
organik tarım gibi tarım sistemlerini teşvik etmeli. Bu alternatif teknik, 
uygulama ve girdilerin geliştirilmesi için ARGE kuruluşları ve ilgili 
enstitülerimiz desteklenmelidir.

Pestisit ve biyosidal ürünlere yönelik ruhsatlandırma süreçleri tekrar ele 
alınmalı, önceki slaytlarda değinilen metabolitler, endokrin sistem bozucular, 
kokteyl etki gibi birçok faktörü kapsayan uzun vadeli test süreçleri olmadan 
ruhsatlandırma yapılmamalı, ruhsat süreleri uzatılmamalıdır. Bu testler devlet 
veya yetkilendirdiği tarafsız kurumlarca yapılmalıdır.

Neler 
yapabiliriz?

Hükümet/Bakanlıklar



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



Gelişim çağında olan bebekler ve çocuklar 
özel olarak ele alınmalıdır.
● Evler, kreşler ve okullar: Kimyasal pestisitlerin olası gelişimsel veya üreme 

sistemine toksik, endokrin bozucu veya insan kanserojeni özellikleri bilimsel 
çalışmalar ile saptanırsa, yetkililer, evler, kreşler ve okullarda kullanılan mevcut 
pestisit ürünlerin onayını geri çekmeli, yenilerini onaylamamalıdır.

● Daha güvenli parklar ve oyun bahçeleri: Araştırmalar çocuk sağlığına zarar tespit 
ederse, halka açık tüm parkların, oyun bahçesi ve alanların zararlı pestisit 
kullanmadan yönetilmesi için gerekli politikalar, devlet yöneticileri ve yerel yetkililer 
tarafından yasalaştırılmalıdır.

● Koruyucu tampon bölgeler: Tarım bölgelerindeki okullar, kreşler ve yerleşim 
yerleri çevresinde pestisitsiz tampon bölgeler oluşturulması için illerde yetkililer 
girişimde bulunmalı, veya yerel yöneticileri bu doğrultuda yetkilendirmelidir.

● Daha sağlıklı okul yemekleri: Politikacılar ve yetkililer çocuk sağlığına zararı 
kanıtlanmış pestisitler kullanmadan yetiştirilen taze, yerel meyve ve sebze temin 
etmesi için okulları teşvik etmelidir.



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


