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 Pestisit kullanımı son yıllarda bir plato oluşturmasına rağmen, 1990'lara kıyasla yaklaşık %
50 artmıştır.

 Toplam ticareti yapılan pestisit miktarı 2020 yılında % 30 artış göstermiştir. Bu artışta 2019
yılında 4 milyon tondan 2020 yılında 8,7 milyon tona yükselen dezenfektan ticareti en
çok paya sahiptir (Pandemi etkisi).

 Küresel pestisit pazarı 1995 yılından bu yana yıllık % 0.4 oranında sürekli artış göstermiştir.
2021 yılında 4.239.900 ton iken 2026 yılına kadar 4.381.100 tona ulaşması ve yıllık ortalama
% 0.5 oranında artması beklenmektedir.

 2021 yılında 1.802.500 ton ile Çin, küresel pestisit tüketiminde 1. sırada yer almıştır. ABD,
Brezilya ve Arjantin sırasıyla 2, 3 ve 4. sırada yer almıştır.

 Küresel pestisit ithalat talebi 2016 yılından bu yana, yıllık % 2,4 artış göstermiştir. 2021
yılında 2.518.600 ton iken 2026 yılına kadar 2.750.200 tona ulaşması ve yıllık % 1.4
büyümesi beklenmektedir.

Dünya pestisit kullanım verileri  



 Amerika kıtası2020 yılında 1,1 milyon ton pestisit ithalatı ile diğer kıtalara göre en yüksek
düzeyde pestisit ithalatı yapmıştır.

 2021 yılında Hindistan, pestisit ithalatında 709.050 ton ile 1. sırada yer almıştır. Tayland,
Almanya ve Tayvan bu sıralamada sırasıyla 2, 3 ve 4. sırada yer almıştır. Birleşik Krallık
yıllık % 203,4 artış gösterirken, Finlandiya 2016 yılından bu yana yıllık %78,9 düşüş
göstermiştir.

 Küresel düzeyde, tarımda toplam pestisit kullanımı, 2020 yılında 2,7 milyon ton aktif
madde olarak sabit kalmıştır. Toplam pestisit ticareti, 2020 yılında 7,2 milyon ton formüle
edilmiş ürün ve 41,1 milyar $ pazar payına sahiptir.

 Dünya çapında ekili alan başına pestisit uygulaması 1.8 kg/ha,

Dünya pestisit kullanım verileri  



Luxembourg 2,07
Estonia 0,22
Slovenia 4,06
Cyprus 9,24
Croatia 1,7
Sweden 0,65
Slovakia 1,33
Latvia 1,42
Lithuania 1,12
Ireland 6,66
Denmark 1,32
Czechia 1,39
Bulgaria 1,16
Finland 2,19
Romania 0,57
Belgium 6,26
Austria 4,03
Hungary 2,08
Portugal 5,34
Greece 3,25

Netherlands 0,82
Poland 2,14
Spain 2,6
Germany 4,05

TÜRKİYE 2,32
Italy 6,11
France 3,44

EU Average 3,28

Dünya pestisit kullanım verileri  



Dünya pestisit kullanım verileri  



AB Pestisitlerle İlgili Yeni 
Kuralları Öteliyor mu?



Ulusal MRL'lerin
belirlenmesinin Üye
Devlet'teki tüketiciler için
kabul edilemez bir riske yol
açmamasını sağlamak için
mevcut AB MRL'lerini
yansıtan en son beslenme
yoluyla maruz kalma
değerlendirmesinin
güncellenmesi gerekmektedir.

EFSA Pestisit MRL’lerinin
Yenilenmesini Öneriyor?



• Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından Rusya- Ukrayna savaşının bir sonucu olarak olası gıda ve yem
arzında yaşanan sıkıntılara karşın ulusal risk yönetimlerini desteklemek amaçlı teknik rapor 14 Haziran 2022
tarihinde onaylanmış ve Temmuz ayının başlarında yayınlanmıştır.

• Teknik raporda özetle:
• Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle ticaretin aksadığı ve gelecek aylarda ortaya çıkacak ithalat

belirsizliklerinin olacağı,
• Ticaret birlikleri tarafından Komisyona, üçüncü ülkelerdekilere veya Kodeks Limitlerine (CXL'ler) kıyasla AB'de

daha katı Maksimum Kalıntı Limitleri (MRL'ler) olduğu ve bunun da ürünleri tedarik etmede sorun çıkaracağı,
• Üye Devletler mısır, buğday, arpa, soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu, kolza tohumu ve keten tohumunu acil

durum seviyeleri ile en çok etkilenen ürünler olarak belirlendiği,
• (EC)396/205 sayılı düzenlemenin 18. maddesi Üye Devletlerin istisnai durumlarda, kabul edilemez bir risk

oluşturmaması koşuluyla “ulusal geçici MRL'ler (tMRL'ler)” belirlemesine ve bu şekilde mevcut AB
MRL'lerinden daha yüksek seviyelerde kalıntı içeren bu tMRL’ler ile ürünlerin piyasaya sürülmesine
ve/veya hayvanların beslenmesine olanak tanıdığı,

• Teknik raporun sonuç ve tavsiye bölümünde, ulusal düzeyde MRL'lerin uygulanmadan önce kapsamlı risk
değerlendirmesi yapma sorumluluğunun ulusal yetkili makamlara ait olduğu,

• Ulusal MRL'lerin belirlenmesinin Üye Devlet'teki tüketiciler için kabul edilemez bir riske yol açmamasını
sağlamak için mevcut AB MRL'lerini yansıtan en son beslenme yoluyla maruz kalma değerlendirmesinin
güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir.

• Yani AB MRL değerleri yerine Kodeks veya ulusal MRL belirlenebileceği,



Son 2-3 yıldır etkisi devam eden Covid-19 pandemisi,
Uluslararası siyasi bloklaşma ve savaş, 
Enerji krizi,  gıda krizi ve diğer insani ihtiyaçlarda tedarik zorluğu,
Uluslararası ekonomik sorunlar, fiyat artışlarında süreklilik,
Tedarik zincirinin bozulması (ilaç, gübre, tohum vb. erişim zorluğu)
Küresel ısınma, kuraklık, iklim değişiklikleri sorunları,
Yeni istilacı türlerin ortaya çıkması
Tarımsal faaliyetlerin gittikçe zor hale gelmesi,
Gıdaya erişimin gıda güvenilirliğinden daha önemli ve öncelik kazanması,

Dünya Yeşil Mütbakat İçin Ne Kadar Hazır



Ülkemizde Pestisit Kalıntısı ile Mücadele ve Yeşil 
Mutabakat Kapsamında  Yapılan Çalışmalar
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Yıllık  ortalama Bitkisel Üretim 120-125 M Ton
Önemli Kültür Bitkileri 165
Zararlı Organizma sayısı 654
Bitkisel üretim yapan Üreticisi sayısı Üç Milyon
Bitkisel ürün ekim alanı 24 Milyon ha
Çayır mera alanı 13 milyon ha
Orman alanı 23 milyon ha
Reçete yazma yetkilisi kişi 17.600 
Bayi ve Toptancı sayısı 7.200
BKÜ uygulayıcı belge sahibi kişi 478.000
Profesyonel BKÜ uygulayıcı belge sahibi kişi 1.800

Türkiye Bitki Sağlığı ile İlgili Bazı Veriler



Bitki koruma ürünleri ile iştigal olan firma sayısı 505 (165 Faal)
Bitki koruma ürünleri üretim tesisi sayısı 54
Ruhsatlı bitki koruma ürünü sayısı 5.122
Ruhsatlı aktif madde sayısı 320
Kullanımdan kaldırılan aktif madde sayısı 217

BKÜ Mevcut Durumu

Yıllık ortalama BKÜ kullanım miktarı 50-55 bin ton
Yıllık ortalama BKÜ ihracat miktarı 23-25 bin ton
Yıllık ortalama Pazar payı 12-15 Milyar TL



Pestisit Kalıntısı ile Mücadele ve Yeşil Mutabakat Çalışmaları

Yasaklı ve Kaçak pestisit kullanımı ile mücadele
Turunçgil Eylem Planı
Kalıntı Eylem Planı
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelenin 

Yaygınlaştırılması
Risk bazlı alanlara yoğunlaşma
Hasat öncesi ve sonrası pestisit denetimlerinin 

arttırılması
Denetim yoğunluğu ve yaptırım uygulamaları
2022 Yılı Bitki Sağlığı Eğitim ve Farkındalık Yılı 

çalışmaları



 Yasaklı ve kaçak pestisit ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulması halinde kolluk kuvvetleri veya diğer
Bakanlıklarla koordineli olarak çalışmalar yürütülmektedir.

 2021 yılında ise 31.302 adet denetim gerçekleştirilmiş, bu denetimler sonucunda 28.4 ton BKÜ yediemine
alınarak satışı ve piyasaya arzı durdurulmuş, 7.611.800 TL idari para cezası uygulanmıştır.

 12 Mayıs 2022 tarihinde emniyet birimleri ile birlikte 71 ilde 495 noktaya eş zamanlı «MAHSUL» isimli
operasyon düzenlenmiş, 49 gözaltı, 2.500.000TL idari para cezası ve 19 ilde mevzuata aykırılıktan 22 ton ürün
yediemine alınmış, hukuki ve adli işlemler devam etmektedir.

 2022 yılı kontrolleri halen devam etmekte olup, Bakanlığımız il ve ilçe müdürlüklerince bugüne kadar 81 ilde
yapılan 19.830 adet denetim sonucunda; 12.914 kg/lt ürün yediemine alınarak mevzuata aykırı davrandığı tespit
edilen kişiler için 4.257.579 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

YASAKLI VE KAÇAK BKÜ İLE MÜCADELE



• IPM uygulamalarının yaygınlaştırılması.

• Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele uygulamalarının artırılması.

• Hasat Öncesi Pestisit Denetimlerinin etkinliğinin artırılması,

• RASFF bildirimi alan üreticiler hasat öncesi pestisit denetimi
kapsamında 2 yıl süreyle denetlenerek ve eğitim programlarına dahil
edilmesi,

• 2022 yılı Bitki koruma ürününün doğru önerilmesi ve uygulanmasına
yönelik teknik personel ve çiftçi, eğitim ve denetim çalışmalarına
ağırlık verilmesi.

KALINTI EYLEM PLANI (2022-2024)



Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemesi

2010 yılından bu yana yapılan desteklemelerle biyolojik ve biyoteknik mücadele
desteğinin başlangıcından itibaren uygulama alanında 15 kat artış olmuş,
üreticilere toplamda 142,4 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

2022 Yılı 
Üretici masraflarının % 27-66’sını karşılayabilecek şekilde birim fiyatlarda artışa gidilmiştir.

Bu çerçevede 2022 yılı birim fiyatlarında % 8-100 arasında değişen oranlarda artış yapılmıştır.
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		Tablo. Yıllara Göre Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri

		Yıllar		İşletme, Üretici Sayısı		Desteklenen Alan (Da)		Ödeme Miktarı(TL)

		2010		615		5,294		413,496

		2011		548		16,327		559,868

		2012		2,819		66,059		3,103,977

		2013		5,327		133,538		6,160,264

		2014		7,101		173,534		9,529,657

		2015		6,865		167,458		9,248,611

		2016		7,546		208,595		10,891,351

		2017		9,313		259,458		13,334,938

		2018		11,741		319,935		23,169,694

		2019		10,219		285,605		20,809,835

		2020		8,183		241,617		18,445,571

		Toplam		70,277		1,877,420		115,667,262
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Ödeme Miktarı



		ÜRÜN				BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEK MİKTARI (TL/da)

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		Domates		Sera		100		100		250		330		350		350		350		350		400		400		400		500

		Kabak				100		100		250		330		350		350		350		350		400		400		400		500

		Hıyar				100		100		250		330		350		350		350		350		400		400		400		500

		Patlıcan				100		100		250		330		350		350		350		350		400		400		400		500

		Biber				100		100		250		330		350		350		350		350		400		400		400		500

		Limon		Turunçgiller		-		20		30		30		35		35		35		35		50		50		50		70

		Mandalina				-		20		30		30		35		35		35		35		50		50		50		70

		Portakal				-		20		30		30		35		35		35		35		50		50		50		70

		Greyfurt				-		20		30		30		35		35		35		35		50		50		50		70
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Destek Miktarı Değişim



		ÜRÜN				BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEK MİKTARI (TL/da)

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		Domates		Sera		Tuzak		100		100		100		100		110		110		110		110		120		120		120		135

						S. Fremon		-		-		-		-		-		-		-		60		60		60		60		65

		Kabak				Tuzak		100		100		100		100		110		110		110		110		120		120		120		135

						S. Fremon		-		-		-		-		-		-		-		60		60		60		60		65

		Hıyar				Tuzak		100		100		100		100		110		110		110		110		120		120		120		135

						S. Fremon		-		-		-		-		-		-		-		60		60		60		60		65

		Patlıcan				Tuzak		100		100		100		100		110		110		110		110		120		120		120		135

						S. Fremon		-		-		-		-		-		-		-		60		60		60		60		65

		Biber				Tuzak		100		100		100		100		110		110		110		110		120		120		120		135

						S. Fremon		-		-		-		-		-		-		-		60		60		60		60		65

		Limon		Turunçgil		Tuzak		-		-		30		30		35		35		35		45		80		80		80		100

						S. Fremon								20		20		20		20		25		30		30		30		50

		Mandalina				Tuzak		-		-		30		30		35		35		35		45		80		80		80		100

						S. Fremon								20		20		20		20		25		30		30		30		50

		Portakal				Tuzak		-		-		30		30		35		35		35		45		80		80		80		100

						S. Fremon								20		20		20		20		25		30		30		30		50

		Greyfurt				Tuzak		-		-		30		30		35		35		35		45		80		80		80		100

						S. Fremon								20		20		20		20		25		30		30		30		50

		D.Turunçgil				Tuzak		-		-		30		30		35		35		35		45		80		80		80		100

						S. Fremon								20		20		20		20		25		30		30		30		50

		Domates (Açıkta)				Tuzak		-		20		30		30		35		35		35		45		50		50		50		60

						S. Fremon																		30		30		30		40

		Elma				Tuzak		-		-		30		30		35		35		35		35		50		50		50		70

		Bağ				Tuzak		-		-		30		30		35		35		35		35		50		50		50		70

		Zeytin				Tuzak		-		-				15		20		30		30		30		33		33		33		40

		Kayısı				Tuzak		-		-				30		35		35		35		35		50		50		50		70

		Nar				Tuzak		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		80		100

		Ayva				Tuzak		-		-		-		-		-		-		-		-		50		50		50		70

		Armut				Tuzak		-		-		-		-		-		-		-		-		50		50		50		70

		Şeftali-Nektarin				Tuzak																		50		80		80		100







2022 YILI BİTKİ SAĞLIĞI EĞİTİM SEFERBERLİĞİ YILI



T.C. TARIM VE 
ORMAN BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünlerinde İzlenebilirlik

 Bitki koruma ürünlerinin ithalat aşamasından
veya üretim başlangıcından toptancıya, bayiye
ve son kullanıcıya gidinceye kadar geçen tüm
süreçlerinin sağlıklı bir şekilde izlenmesi için;

2018 yılı başından itibaren Bitki Koruma
Ürünleri Takip Sistemi uygulamaya
konulmuştur.
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Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve perakende Satışı



BİTKİ KORUMA 
ÜRÜNLERİ 
DAİRE BAŞKANLIĞI

BKÜ Ambalajlarının Toplatılması ve İmhası



2030 yılı geldiğinde kalıntı sorununun çözüldüğü, 
Eğitim faaliyetleriyle farkındalığın arttığı, 
Kalıntı nedeniyle geri bildirimlerin en aza indirgendiği, 
İzlenebilirliğin ve gıda güvenilirliğinin sağlandığı, 
Alternatif çevre dostu mücadele metotlarının yaygınlaştığı,
Pestisit kullanımının azaldığı,
Çiftlikten çatala tüm aşamaların güvenle sağlandığı,
Güvenilir gıda, temiz çevre, sağlıklı toplum hedefimizdir.

Yeşil Mutabakat Hedefimiz



SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER

GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ 
BİR DÜNYA VE DAHA TEMİZ BİR 
ÇEVRE UMUDU VE GAYESİYLE
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