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Giriş
• Bal arıları, tozlaşmayla kaliteli ve verimli

insan gıdası üretimine ve ekosistemde yaban

hayatının devamına önemli katkı yapar.

• Arı kayıplarının/ölümlerinin başlıca nedenleri 

pestisitler, kötü bakım ve beslenme şartları, 

hava şartları ile arı hastalıklarıdır,

• Arılarda ani ve yoğun ölümler genellikle 

zehirlenmeler nedeniyle görülmektedir,

• Zehirlenmeler ABD, Fransa, İtalya, Yunanistan  

ve Almanya gibi bir çok ülkede görülebilmektedir,

• Arılardaki zehirlenmelerin başlıca nedeni ise 

bitkisel üretimde kullanılan pestisitler

olarak da adlandırdığımız tarım ilaçlarıdır.
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• Pestisiteler arasında arılara en fazla zarar 

verenler gruplar bitkisel üretimde insektisit ve 

herbisit (istenmeyen bitkileri yok eden) amaçlı 

kullanılanlardır.

• Pestisitler tohum ekiminden ürün hasatına

kadar her aşamada arıları zehirleyebilmektedir.

• Organik fosforlular,

• Karbamatlar,

• Piretroitler,

• Neonikotinoitler ve diğer bazı gruplar

Arılar açısından önemli olan başlıca pestisit 

grupları nelerdir?
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• Bitkisel üretim yapılan ve pestisit kullanılan 

alanların arıların da ortak kullanım alanı olması,

• Arıcılar ve pestisit kullanan çiftçilerin pestisitin 

arılar üzerindeki etkileri konusunda yeterli bilgi 

ve bilince sahip olmaması,

• Pestisit kullanan çiftçiler ile aynı bölgedeki 

arıcıların iletişiminin yeterli olmaması,

• İlgili kamu görevlilerinin gerekli bilgi ve deneyime 

sahip olmaması; kontrol ve yasal uygulamaların 

yeterince yapılamaması,

Pestisitlerle başlıca zehirlenme nedenleri?

Zehirsiz Sofralar Konferansı, 23 Kasım 2019, İstanbul



• Merkez arıcılar birliği ve arıcı birliklerinin bu 

konudaki bilgi ve yönlendirmelerinin yetersiz 

kalabilmesi,

• Üniversitelerimizdeki, Kontrol ve Araştırma 

Enstitülerimizdeki bilim insanlarımız ve 

uzmanlarımızın bu konuda yetersiz kalabilmesi,

• Zehirlenmelerde uzman kişi ve ekiplerin bu 

olaylarda yeterince görevlendirilmemesi,

• Güncel kullanıma giren pestisitlerin üretici ve 

kamu yetkilileri tarafından arılar üzerindeki 

toksisitesi dikkate alınmadan kullanımına izin 

verilmesi.
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• Zehirlenmelerde saatler veya gün(ler) içinde, kovanların 

önünde fazla miktarda ölmüş (500-1000 adet ve üzeri) 

veya ölmek üzere olan tarlacı arı bulunması (Resim 1 ve 2),

• Uyuşukluk, sersemlik (Video 1),

• Felç (Video 1),

• Anormal hareketler (Video 1),

• Denge kaybı, kontrolsüz hareketler (Video 1),

• Kovan girişini bulmaya çalışan, bulmakta zorlanan arılar  

(Video 1),

• Ölen arılar genellikle sağlıklı ve güçlü kovanların tarlacı 

arılarıdır.

• Kovanların genelinde yoğun ölümler vardır.

• Çevrede veya kovanda tarım ilacı/ilaç kullanımı bilgisi

Pestisitlerle hızlı ve yoğun ölümlerde görülen 

belirtiler, bulgular nelerdir?
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Resim 1 ve 2.  Ani bir şekilde kovan önünde ölmüş fazla miktarda arı. 
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Video 1. Zehirlenmiş/etkilenmiş bir kovan
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• 2007 Yılında, Trakya Bölgesinde, Haziran sonu 

Temmuz sonu arasında, ayçiçeği nektar döneminde 

ortaya çıkan ani ve yoğun arı ölümleri,

• Adana’da 2013 yılından beri Şubat başı Mart ayı ortası 

arasında Mısır ekim döneminde başlayan ve 2018’e 

kadar  devam eden ani ve yoğun arı ölümleri,

• 2018 Yılında Trakya Bölgesinde, Haziran sonu 

Temmuz sonu arasında, ayçiçeği nektar döneminde 

ortaya çıkan ani ve yoğun arı ölümleri,

• 2018 Yılında Şanlıurfa’da Harran Ovasının Akçakale 

tarafında, 1-10 Ağustos tarihleri arasında, pamuk nektar 

döneminde ortaya çıkan ani ve yoğun arı ölümleri,

Türkiye’de ani ve yaygın olarak görülen pestisitle 

zehirlenmeler

Zehirsiz Sofralar Konferansı, 23 Kasım 2019, İstanbul



Resim 3. Trakya’da 2018 yılında ayçiçeği nektar döneminde zehirlenmiş arılar.                                            
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• Mısır ve ayçiçeği tohumları tel kurtları ve diğer zararlılara 

karşı neonikotinoid grubu ile kaplanmaktadır (Resim 4).
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Resim 5. Pneumatik/mibzerli mısır ekim makinası
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Resim 6. PONCHO FS 600 (Clothianidin)
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• 2017 yılında, Adana’da arı ölümlerinin yoğun 

olarak görüldüğü 10 bölgede, 530 arılıkta 

bulunan 141.606 kovandan 117.556 kovan 

(83%) zarar görmüştür.

• Zarar gören 117.556 kovandan 102.669’u (%87) 

%30 ile %80 arasında zarar görmüştür.

(TOB, Adana İl Müdürlüğü Raporu, 2017).
Tarım ve  Orman Bakanlığı, Adana  İl Müdürlüğü Raporu, 2017. Adana İlinde yaşanan arı ölümlerinin nedenleri, yapılan çalışmalar ve 

çözüm önerileri.

Zehirsiz Sofralar Konferansı, 23 Kasım 2019, İstanbul



Resim 7. Urfa’da 2018 yılında pamuk nektar döneminde zehirlenmiş arılar.
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• Pestisitlerin çiçekli bitki ve ağaçlara nektar, polen ve 

propolis akımı zamanında uygulanması,

• Hava yoluyla/rüzgarla başka yerden gelen, çiğle 

çiçekli bitkilerin üzerine çöken tarım ilaçlarının nektar 

ve polenlere bulaşmaları,

• Arıcı veya diğer üreticiler tarafından hazırlanan 

ruhsatsız, denetimsiz tarım ilaç ve ilaç karışımlarının 

kullanılması başlıca arı ünlerindeki ilaç kalıntı 

nedenleridir.

• Arıların nektar ve polen topladığı bitkilerde hangi grup 

tarım ilaçları kullanılıyorsa ve arıcılar hangi veteriner 

ilacı bilinçsiz olarak kullanıyorsa ağırlıklı olarak o grup 

ilaçlar arı ürünlerinde olacaktır.

Bitkisel Üretiminde Kullanılan Pestisitlerin Arı

Ürünleri Üzerine Etkileri
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Doğru teşhis/tanı

• Konu uzmanlarının bir araya gelmesi, 

• bilgi toplama, literatür tarama,

• olay yeri inceleme, 

• gerekli ve doğru numunelerin alınması, 

• mümkünse hedef pestisitlerin iyi belirlenmesi,

• doğru laboratuvara numunelerin gönderilmesi 

gerekir. Ayrıca,

• Bu konuda uzmanlaşmış, güncel yenilikleri takip 

edebilen laboratuvar ve uzman personellere 

sahip olunması gerekmektedir. 

Arılarda pestisitlerle zehirlenmede korunma
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Resim 8. Doğru bilgiler ve numunelerin yerinde uzmanlar tarafından toplanması
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• Bitkisel üretimde kullanılan tarım ilaçları kullanılan 

tarım ilacı grubuna ve miktarına bağlı olarak arılarda 

zehirlenmeye neden olmaktadır,

• Bu zehirlenmeler hızlı ve yüksek sayıda özellikle de 

sağlıklı tarlacı bal arılarının ölümüne neden 

olmaktadır,

• Tarım ilaçlarıyla hem arı kaybı hem arı ürünleri kaybı 

hem de arı ürünlerinde tarım ilacı kalıntılarının 

bulunabilmesi hem de o bölgede polinasyonun

azalması nedeniyle ciddi ekonomik kayıplara neden 

olabilmektedir.
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• Ancak Türkiye’de her grup pestisitleri ve özellikle 

neonikotinoid grubundan clothianidin, imidacloprid

ve thiametoxam’ın arı ve ürünlerinde analizini 

yapacak bir laboratuvar eksikliği nedeniyle yurt 

içinde analizler henüz netleştirilememiştir,

• Tarım alanının ve üretim çeşitliliğinin bu kadar büyük 

olduğu bir ortamda pestisitlerin kullanımı 

kaçınılmazdır ve bu ölümlerin bitirilmesi 

düşünülemez,
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• Ancak alınacak önlemlerin saha şartları göz önünde 

bulundurularak arıcılar, arıcı birlikleri, bakanlık yetkili 

ve tarımsal üretim yapan çiftçi ve birlikleri ile ilaçlı 

mısır tohumu üreten firmaların bilinçli ve koordinasyon 

için de hareket etmesi önemlidir,

• Greenpeace, Buğday ve ilgili diğer sivil toplum 

örgütlerinin duyarlı olması ve gündem oluşturması son 

derece önemlidir

• Geç de olsa neonikotinoidlerin 2018 yılı sonunda 

büyük oranda yasaklanmış olması korunmada çok 

önemli bir adımdır; böylece 

• Adana ve Trakya’daki arı ölümleri Avrupa Birliği 

ülkelerinde olduğu gibi büyük oranda azaltılabilecektir
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TEŞEKKÜRLER

« Sağlıklı arı; sağlıklı çevre, sağlıklı tarım ve sağlıklı arı
ürünleri demektedir »


