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Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU, 1966 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 

Mersin’de tamamladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde lisans 

eğitimini 1987 yılında birincilikle bitirdi. Kasım 1988’de aynı bölümde araştırma görevlisi olarak 

çalışmaya başladı. Yüksek lisansını 1990 yılında tamamladı. Devlet bursuyla 1992-1997 tarihleri 

arasında Almanya’da Bonn Üniversitesi (Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität) Bitki 

Hastalıkları ve Bitki Koruma Enstitüsü’nde doktorasını yaptı. Tamamı Bayer Crop Science 

Firmasınca desteklen doktora çalışmasını, firmanın Monheim (Almanya)’daki Tarım Merkezi, 

Kalıntı Analizleri Enstitüsü’nde gerçekleştirdi. 

1998 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör oldu. 

Türkiye Entomoloji Derneği'nin yönetiminde Başkanlık dahil çeşitli görevlerde bulundu. 2009-

2014 yılları arasında “Türkiye Entomoloji Dergisi” ve “Türkiye Entomoloji Bülteni”nin 

editörlüğünü yaptı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Bitki Sağlığı ve Bitki Koruma Ürünleri Risk Değerlendirme 

Komisyon başkanlığı yaptı. Pestisitler ve kalıntıları ile ilgili komisyon ve değerlendirme 

toplantılarında bilimsel katkı sundu. Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (ZİDEK) üyesi olarak bazı üniversitelerin Bitki Koruma Lisans 

Programlarının Akreditasyonunda Asıl Değerlendirici olarak görev yaptı. Bilimsel çalışma 

detaylarının yer aldığı, https://avesis.ege.edu.tr/enver.durmusoglu web adresinden görüleceği 

üzere çok sayıda projede yürütücü, araştırıcı veya danışman olarak görev yaptı. Ulusal ve 

Uluslararası kongrelerde, bilimsel dergilerde çok sayıda sunum ve makale yaptı. Çok sayıda 

yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Tarımsal Savaş Yöntemleri, Biyolojik Savaşa Giriş, Bitki 

Koruma Ürünleri, Pestisit Kalıntıları ve Direnç, Bitki Zararlılarında Entegrasyon gibi lisans 

dersleri ile, Bitki Korumada Laboratuvar Güvenliği, Entomolojide Deneme Tekniği, Böceklerin 

Kitle Üretimi, İnsektisitler, Akarisitler, Hasat Sonrası Zararlı Yönetimi, Halk Sağlığında 

Zararlılarla Mücadele gibi yüksek lisans dersleri ile, Kromatografik Pestisit Analizleri, Pestisit 

Toksikolojisi ve Ekotoksikoloji gibi doktora dersleri verdi. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümündeki yaklaşık 33 yıllık görevinden 2021 

Temmuz sonu itibari ile emekli olan DURMUŞOĞLU, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren Zirai 

Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği (ZİMİD) Genel Sekreteri olarak çalışmaktadır. 
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Özet 

Üreticilerin ruhsatsız, sahte veya kaçak Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kullanması ve/veya 

önerilere uygun olmayan şekilde BKÜ uygulamaları ya da son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi 

gereken bekleme sürelerine (PHI) uymaması sonucunda gıdalarda kalıntı problemi 

görülebilmekte, tüketiciler de haklı olarak kalıntı içeren gıdaları tüketmek istememektedir. Bazı 

tüketiciler ise hiçbir kimyasal kullanılmamasını veya tamamen yasaklanmasını talep 

etmektedirler. Oysa bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ile mücadele yapılmasına 

rağmen ortalama %35 civarında kayıp olduğu, mücadele yapılmadığında ise kayıplarının %65 

civarına ulaştığı pek çok bilimsel çalışmayla ortaya konmuştur. Dolayısıyla, bu verim kayıpların 

önüne geçebilmek için, hızlı ve yüksek oranda koruma sağlayan BKÜ’nin kullanımı halen 

vazgeçilmezdir. Ayrıca, uygulanması kolay bu ürünler, önerilere uygun kullanıldıklarında 

ekonomiktirler ve sürdürülebilir gıda üretiminin en önemli girdilerindendir. 

BKÜ uygulandıktan sonra içerdikleri aktif maddelerin fizikokimyasal özelliklerine ve çevredeki 

biyotik ve abiyotik faktörlere bağlı olarak hızla veya yavaş bir şekilde tamamen parçalansa da 

belirli bir süre hem uygulandıkları çevrede hem de kültür bitkisinde kalıntılarına 

rastlanabilmektedir. Tarımsal ürünlerde BKÜ kalıntılarının belirli bir düzeyin altına düşüp 

düşmediği yani bulunmasına müsaade edilen limitlere (MRL: maksimum kalıntı limitleri) 

uygunluğu hem gıda güvenliği hem de ihraç ürünlerinin ticari değeri açısından çok önemlidir. 

MRL üzeri BKÜ kalıntılarının önüne geçebilmek için bir dizi önlemler alınması ve bir strateji 

çerçevesinde yönetilmesi gerekir. Bunun için üreticiler, tedarikçiler ve ilgili diğer kişilerin, üretim 

aşmasının başından sonuna kadar, doğru sonuca ulaşmayı sağlayacak uygun bir mücadele 

programı öngörmeleri en iyi ve uygun yoldur. Aksi takdirde pestisitlerin önerilere uygun 

kullanılıp kullanılmadığının takibinde kullanılan MRL değerleri üzerinde kalıntı içeren ürünün 

ticari açıdan kıymetini yitirmesine neden olabilmektedir. Özellikle ihraç edilecek ürünlerin 

yetiştirilmesi sırasında ilaç seçiminde ürünün gönderileceği ülkenin de MRL değerlerinin dikkate 

alınması gerekmektedir. Nitekim bazı ülkeler kendi sınırları içinde ruhsatlı olmayan veya 

değerlendirmesi devam eden pestisitlerin MRL değerlerini belirlemedikleri için söz konusu 

pestisitlerin tespit edilebilecek en düşük düzeydeki (Limit of Quantitation LoQ: nitel tayin sınırı) 

kalıntılarını (0,01 ppm) bile limit aşımı olarak değerlendirebilmekte, bu ürünleri ülkelerine kabul 

etmemekte, hatta bazen imha etmektedirler. Oysa MRL aşımı zehirlilik göstergesi değil, BKÜ’nin 

önerilere uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrolü ile gıdaların ulusal ve uluslararası dolaşım 

serbestliği için çok önemli bir güvenlik standardıdır. Ülkelere göre değişebilen MRL değerlerinin 

nasıl tespit edildiği dikkate alınmadan MRL üzeri kalıntı içeren gıdaları zehirli varsaymak 

bilimsel ve doğru bir yaklaşım değildir. Nitekim, toksikolojinin temel ilkeleri gereği gıdalara 

bulaşan her madde için günlük olarak alımında sağlık açısından hiçbir olumsuz etkiye neden 

olmayan miktarlar (Acceptable Daily Intake ADI) ile tek bir öğünde alınabilecek akut referans 

dozunu (Acute Reference Dose ARfD) da gıda güvenliği açısından dikkate almak gereklidir. Bu 

bildiride kalıntı problemi, çözüm önerileri, MRL değerlerinin nasıl belirlendiği ve nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği irdelenecektir. 
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