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Bu çalıĢma, GAP Bölgesindeki bitki koruma uygulamalarına ait sorunların belirlenmesi amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçlar doğrultusunda 2014 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı 

Diyarbakır (Merkez, Bismil ve Çınar), ġanlıurfa (Merkez, Siverek, ViranĢehir ve Harran) ve Mardin 

(Merkez, Mazıdağı, Kızıltepe, Derik ve Nusaybin) araĢtırma bölgesinde 103 adet teknik eleman ile 

anket çalıĢması yapılmıĢtır. Elde edilen veriler ıĢığında GAP bölgesinde bitki koruma alanında sadece 

kimyasal mücadelenin hâkim olduğu ve diğer mücadele yöntemlerinin nerdeyse hiç uygulanmadığı 

saptanmıĢtır. Bununla birlikte GAP bölgesinde buğdayda %56‟lık oranla yabancı otlara karĢı 

uygulanan herbisitler en fazla kullanılırken, pamukta ise %79‟luk oranla zararlılar ile mücadelede 

kullanılan insektisitlerin en çok uygulandığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca bölgede bakanlık bünyesinde 

faaliyette bulunan teknik elemanların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın Ġl ve Ġlçe 

Müdürlüklerinde dosya iĢlemleri adı altında üreticilerin DGD ve Pirim ödemeleri için çok yoğun bir 

tempoda çalıĢtığı ve bu nedenle teknik elemanların üreticilere teknik konularda yardımcı olacak 

zamanları bulunmadığı saptanmıĢtır. Ayrıca GAP bölgesindeki üreticilerin teknik teĢkilata yönelik 

aĢırı bir memnuniyetsizlik içinde olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢmada bitki koruma alanında 

belirlenen sorunların insan ve çevre sağlığı açısından oluĢturabileceği olumsuzluklar ve çözüm 

önerileri tartıĢılmıĢtır.  
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Technicians Working in The GAP Region Faced Problems in The Plant Protection 

Practice 
 

This study was performed to determine the problems belonging to the application of plant protection 

practises in the GAP region. For these purposes, a survey was conducted with 103 technical staff 

located in some provinces of  Southeastern Anatolia Region including Diyarbakir (Central, Bismil and 

Cinar), ġanliurfa (Central, Siverek, ViranĢehir and Harran) and Mardin (Central, Mazıdağı, Kızıltepe, 

Derik and Nusaybin) in 2014. The data obtained from the study indicated that among all the 

management tactics, the chemical control was the only and dominant method applied in the GAP 

region. However, the GAP region using the maximum rate of 56 % herbicides applied against weeds 

in wheat, cotton is used in the fight against pests of insektisit than 79% has been determined that the 

most applied . Addition of the technical staff operating within the ministry food for Agriculture and 

Livestock Ministry of Provincial and District of producers under the name of file operations in the 

Directorate DIS and co-pays that much work at a busy pace and therefore it is determined that the 

producers of the technical staff have time to help with technical issues. Additionally, the data obtained 

from this study showed that the local producers was in a state of an extreme dissatisfaction about the 

technical agencies. In this study, the identified plant protection problems related to the human health 

and the environmental hazard and the proposed probable solutions to these matters were discussed. 
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