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DİYARBAKIR TARIM ALANLARINDA 
ÜRETİCİLERİN BİTKİ KORUMA 
UYGULAMALARINDA YAŞADIĞI SORUNLAR

Bu çalışma, Diyarbakır ilindeki bitki koruma uygulamalarına ait sorun-
ların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda 
2014 yılında Diyarbakır (Merkez, Bismil ve Çınar) Arştırma bölgesinde 36 
adet çiftçi ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında Diyar-
bakır ilinde bitki koruma alanında sadece kimyasal mücadelenin hâkim 
olduğu ve diğer mücadele yöntemlerinin çok az uygulandığı saptanmıştır. 
Bu kapsamda çiftçilerin büyük bir bölümü bitki koruma konularındaki 
önerileri ilaç bayilerinden almakla beraber gereksiz yere ve çok fazla mik-
tarda kimyasal ilaçlama yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca bölge üreticisinin 
teknik teşkilata yönelik aşırı bir memnuniyetsizlik içinde olduğu saptan-
mış olup bu durumun oluşmasındaki temel sebep ise teknik personelin il 
ve ilçe müdürlüklerinde dosya işlemleri ile çok meşgul olmalarından dola-
yı üreticilere yeterince Yrdımcı olamamaları olarak bildirilmiştir. 
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DİYARBAKIR TARIM ALANLARINDA 
ÜRETİCİLERİN BİTKİ KORUMA 
UYGULAMALARINDA YAŞADIĞI SORUNLAR

This study was performed to determine the problems belonging to the 
application of plant protection practises in Diyarbakır city of Turkey. For 
these purposes, a survey was conducted with 36 farmers in research located 
of Diyarbakır (Central, Bismil and Çınar) 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 Diyarbakır. In 
this context, it was determined that albeit the majority of farmers was ad-
vised by agrochemical dealers in the region, they were using unnecessary 
and excessive amounts of chemical pesticides. Additionally, the data obta-
ined from this study showed that the local producers was in a state of an 
extreme dissatisfaction about the technical agencies who were most of the 
times very busy with the paper works in the provincial and district direc-
torates, therefore they were not helpful enough to the producers. 
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