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Pestisitler, zararlı organizmaları öl-
dürmek ve kontrol altına almak 
için kullanılan kimyasal maddeler-

dir. Kullanım amacına göre insektisit (bö-
ceklere karşı), herbisit (yabani otlara kar-
şı), fungusit (mantarlara karşı), bakterisit 
(bakterilere karşı), rodentisit (kemirgen-
lere karşı), akarisit (akarlara karşı), algisit 
(alglere karşı) olarak sınıflandırılırlar. 

Pestisitlerin çok eskiden beri kullanıl-
dığı biliniyor. Sümerler yaklaşık 4500 yıl 
önce insektisit, Çinliler ise 15. yüzyılda 
bahçe zararlılarına karşı cıva ve arsenik 
kullanmış. 19. yüzyıldan itibaren kimya 
endüstrisindeki gelişmelere paralel ola-
rak, farklı türde kimyasal maddeler pesti-
sit olarak daha fazla kullanılmaya başlan-
mış. II. Dünya Savaşı esnasında bilimsel 
araştırmalar pestisitlerden biyolojik silah 
üretimine yönelmiş. Bu da pek çok sen-
tetik pestisitin üretimine neden olmuş. 
1940’lı yıllardan itibaren pestisit kulla-
nımı hızla artmış. DDT (Diklorodife-
nil trikloroetan), aldrin ve dieldrin, end-
rin kullanılan sentetik pestisitlerden bazı-
larıdır. DDT, östrojenik olduğu ve besin 
zincirinin tepesinde birikerek memeliler-
de ve kuşlarda üreme sistemini etkiledi-
ği bildirilene kadar en yaygın kullanılan 
pestisitlerden biriydi. 

Pestisitler tarımsal ürünlerin kalitesi-
ni ve üretim verimini artırmak için kul-
lanılıyor. Ekonomik oluşu, işgücü tasar-
rufu sağlaması, zararlıların sebep olduğu 
olumsuz etkileri engellemesi veya azalt-
ması pestisit kullanımını cazip hale geti-
riyor.

Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafın-
dan yayımlanan rapora göre dünya gene-
linde toplam pestisit kullanımı 2006 yı-
lında 2,357 milyar ton, 2007 yılında 2,363 
milyar ton olmuş. Bunun mali karşılığı ise 
2006 yılı için 35,814 milyar dolar, 2007 yı-
lı için de 39,443 milyar dolar. Tabloda da 
belirtildiği gibi %40’lık bir payla herbisit-
ler birinci sırada, onun ardından %29 ile 
insektisitler ve %22 ile fungusitler geliyor.                  

Pestisitlerin 
İnsan Sağlına Etkileri
Zararlıların bertaraf edilmesi amacıy-

la üretilen pestisitlerin bilinçsiz kullanı-
mı, insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden 
pek çok olumsuz etkiyi de beraberinde 
getiriyor. Çok faklı pestisit türü bulun-
duğu için pestisitlerin canlı organizma-
lar üzerindeki etkileri hakkında genelle-
me yapmak hayli zor. Ancak çevre sula-
rına karışan pestisit kalıntılarının, olum-
suz etkilerin temel kaynağı olduğu bilini-
yor. Yasaklanmış zehirli kimyasal madde-
lerin kullanımı, yanlış uygulama teknik-
leri, bakımsız ve uygun olmayan püskürt-
me cihazlarının kullanımı, yetersiz depo-
lama uygulamaları ve eski pestisit kapla-
rının gıda ve su depolamak için yeniden 
kullanımı pestisitlere maruz kalma riski-
ni artırıyor. Bu kimyasal maddelere ma-
ruz kalınmasının kardiyovasküler sis-

temde, sinir sisteminde, duyu organların-
da, solunum sisteminde (akciğer fonksi-
yonunu azaltarak) olumsuz etkilere sebep 
olduğu biliniyor. Cilt iltihaplanması (der-
matitis), baş ağrısı ve bulantı gibi olum-
suz etkiler de rapor edilmiştir. Karbamat 
ve organofosfat (diazinon, orten, mala-
tion, parathion vb.) içeren insektisitler, 
hastalıklara neden olan insektisitlerdir. 
Organofosfatlar sinir sisteminde kolines-
teraz enziminin etkisini inhibe yani yok 
eder. Kolinesteraz inhibisyonu, nöron si-
napslarında ve nöromusküler (sinirlerin 
ve kasların birlikte olduğu) kavşaklarda 
asetilkolin birikmesine ve asetilkolin re-
septörlerinin aşırı uyarılmasına yol açar. 

Asetilkolin birikimine bağlı olarak orta-
ya çıkan etkiler, merkezi sinir sistemin-
de (MSS), solunum sistemi ve kalp da-
mar sisteminde ortaya çıkar. Serum ase-
tilkolinesteraz düzeyinin ölçülmesi, has-
talığın seyrinin belirteci olarak kullanı-
lır. Organofosfatlar eritrositlerin (kırmızı 
kan hücreleri) zar özelliklerini değiştire-
rek eritrosit fonksiyonunu engeller. Sinir 
gazlarında bulunan asıl zehirler de orga-
nofosfatlardır. Solunum ya da cilt yoluyla 
emilim sonucunda dakikalar içinde ölü-
me yol açarlar.

Yıl ve Pestisit Türü Dünya Pazarı Dünya Pazarı

Milyar Dolar % Milyon Kg %

2006

Herbisitler 14,247 40 915,35 39

İnsektisitler 10,259 29 433,13 18

Fungusitler 7,987 22 235,41 10

Diğer 3,320 9 773,37 33

Toplam 35,814 100 2357,32 100

2007

Herbisitler 15,512 39 950,73 40

İnsektisitler 11,158 28 404,60 17

Fungusitler 9,216 23 234,96 10

Diğer 3,557 9 773,37 33

Toplam 39,443 100 2363,67 100

Sınıflandırma
LD50 farelerde (mg/kg)

Oral Dermal

Katı Sıvı Katı Sıvı

Son derece tehlikeli <5 <20 <10 <40

Hayli tehlikeli 5-50 20-200 10-100 40-400

Orta derecede tehlikeli 50-500 200-2000 100-1000 400-4000

Az tehlikeli >501 >2001 >1001 >4001

Kısa süreli tehlike 
görülmesi olası değil

>2000 >3000 - -
2006-2007 Yıllarında Dünya Pestisit Tüketimi

WHO Sınıflandırmasına Göre Pestisitlerin Kısa Süreli Zehirlilik Miktarları
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İçme Sütü - Bir bardak sütte kopan fırtına

Maruz kalınan doz ve süre farkı, kulla-
nılan pestisit türünün zehirleme etkisin-
deki farklar ve pestisit uygulanan tarımsal 
alanların coğrafik ve meteorolojik özel-
liklerinin farklı olması, pestisitlerin insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini be-
lirler. Pestisitlerin ticarileştirilmesi için in-
san sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin 
bilinmesi gerekiyor. 

Bu veriler genellikle kısa süreli zehir-
lilik, uzun süreli zehirlilik, kansere ne-
den olma, teratojenite (teratojen bir mad-
denin kullanımı sonucu anne karnındaki 
bebekte meydana gelebilecek bozukluk-
lar) üreme gibi konulara odaklanan Çev-
re Koruma Örgütü (EPA) ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) belirlediği çeşitli test-
lerle elde ediliyor (yapılan testlerde meme-
li modeli olarak fareler ve bazı durumlar-
da da köpekler ve tavşanlar kullanılıyor).

Artan pestisit tüketimi sadece insan 
sağlığını değil aynı zamanda doğal yaşamı 
ve hassas ekosistemi de olumsuz etkiliyor. 
Tarımsal alanlara, ormanlara ve bahçelere 
uygulanan pestisitler, insan sağlığı ve çev-
re için makul bir kesinlik ve en az riskle iş 
görmek üzere geliştirilmiş olmalarına rağ-
men, çoğu zaman zararlıların doğal düş-
manı olan organizmaları da öldürüyor. 
Ayrıca zararlıların pestisitlere karşı direnç 
kazanmasına da sebep oluyor.

Sulardaki Pestisit kirliliği 
Su yollarının pestisitlerle kirletilmesi-

nin etkileri de anlaşılmaya başlanmıştır. 
Herbisitlerin özellikle bazı sucul mikroor-
ganizmalar için zehirli olduğu, fotosente-
zi bozduğu (örneğin atrazin adlı kimyasal 
maddenin elektron akışını önleyerek foto-
sistem II’deki etkinliği azaltması) gösteril-
miştir. Sucul ekosistemde mikroorganiz-
malar birincil üretici oldukları, besin zin-
cirinde görev aldıkları ve ayrışmaya yar-
dımcı oldukları için hayli önemlidir. Pes-
tisitlerin sucul sistemdeki miktarının fazla 
olması mikroorganizmaları olumsuz etki-
leyerek ekosistemin dengesini bozar.

Sazan balığının cinsiyet hormonları ile 
ilgili bir çalışmada, pestisitlerin erkek ve 
dişi balıklarda östrojen/testosteron oranını 
değiştirebileceği, endokrin sistemde anor-
malliklerin oluşabileceği belirtilmiştir. 

Pestisitler tarlalarda, bahçelerde, park-
larda ve diğer alanlarda kullanıldığında 
kimyasal kalıntılar oluşur. Bu kalıntılar de-
relere, göllere ve nehirlere taşınır. Benzer 
olarak kentsel ve kırsal alanlardaki çimler-
de pestisit kullanıldığında yağmur, bir kıs-
mını sokaklardaki kaldırımlara taşıyabi-
lir. Pestisitlerle kirlenmiş su, giderlerden 
ve borulardan geçerek yakındaki derelere 
ve nehirlere ulaşabilir. Pestisitlerin bir kıs-
mı topraktan süzülerek yeraltı sularına da 
ulaşabilir. Az miktarı da atmosferde bu-
harlaşıp tekrar yağış olarak karaya düşe-
bilir. Sonuç olarak pestisitler yaygın olarak 
nehirlerde, akarsularda, göllerde ve hatta 
içme sularında bile bulunabilir.

Sinyal Kelimeler Faredeki akut toksisite

Oral LD50 
(mg/kg)

Dermal 
LD50 
(mg/kg)

Solunumla 
LD50 
(mg/L)

Tehlikeli <50 <200 <0,2

Uyarı 50-500 200-2000 0,2-2,0

Dikkat 500-5000 2000-20000 2,0-20

Dikkat >5000 >20000 >20

EPA Sınıflandırmasına Göre Pestisitlerin Kısa Süreli Zehirlilik miktarları

Sinyal Kelimeler Faredeki akut toksisite

Göz etkisi Deri etkisi

Tehlikeli Kornea 
saydamlığının 
azalması, 
7 gün içinde 
geri alınamaz

Yıpratıcı

Uyarı Yaklaşık 
7 gün süren tahriş

72 saatlik sürede 
gözlenen 
şiddetli tahriş

Dikkat 7 günlük süre içinde 
iyileşen tahriş

72 saatlik sürede 
gözlenen tahriş

Dikkat Tahriş gözlenmez 72 saatlik 
sürede gözlenen 
hafif tahriş

EPA sınıflandırmasına göre pestisitlerin (göz ve deri etkileri) 
akut toksisite miktarları
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Çeşitli etkenler sonucunda çevre sularına ve top-
rağa karışan pestisit kalıntılarının hidrolizi, oksidas-
yonu, biyobozunumu ve fotokimyasal bozunumu 
pestisit dönüşüm ürünlerinin oluşmasına neden olur. 
Son yıllarda yapılan çevre araştırmalarının büyük bir 
kısmı bu dönüşüm ürünlerini üzerinedir, çünkü bu 
dönüşüm ürünleri pestisitler kadar zehirli, hatta daha 
da zehirli olabilir. Ancak pek çoğunun sebep olduğu 
etkiler bilinmiyor. Bu nedenle EPA yayımladığı kir-
letici aday listelerine bu kimyasal maddeleri de (ör-
neğin asetoklor etansülfonik asit, 3-hidroksikarbofu-
ran) ekledi.

Sulardaki pestisit miktarı arazi kullanımı ve pes-
tisit kullanımı yöntemine göre hem coğrafi hem de 
mevsimsel olarak farklılık gösterir. Akarsularda ve 
yeraltı sularında en çok bulunan pestisit türleri tarım-
sal alanlarda herbisitler, kentsel alanlarda ise insekti-
sitlerdir. Pestisit derişimleri yıllara, yağış çeşitliliğine, 
mevsimlere ve tarımsal uygulamalara göre de değişir.

İnsanlar, her gün en fazla su tüketir. İçme suyu ye-
rüstü ve yeraltı suyu gibi farklı kaynaklardan elde edi-
lir. İçme suyunun kalitesinde ve içerdiği pestisit kalın-
tılarında coğrafi ve mevsimsel olarak farklılıklar olur. 
Bu farklılıklar ve elde sınırlı bilgi olması nedeniy-
le, pestisitlere sular aracılığıyla maruz kalmanın sağ-
lık üzerindeki etkileri tam olarak bilinmiyor. Ancak 

triazin grubu herbisitler, örneğin atrazin ile kirlen-
miş suların içildiği ülkelerde göğüs kanseri vakaları-
nın arttığı, bebeklerin düşük kiloda doğduğu, erkek-
lerin sperm sayısında azalma görüldüğü bildirilmiş.

Dünya nüfusunun giderek artması, tarım alanları-
nın da giderek azalması besin talebinin karşılanması 
zorluğunu da beraberinde getiriyor. Bu da pestisit uy-
gulamalarını cazip kılıyor. Bu konuda sorulması ge-
reken, kabul edilebilir riskin ne olduğu ve riskin nasıl 
en aza indirilebileceğidir.
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