Research Article (RA)
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences

DOI: 10.52998/trjmms.938320
Volume: 7 Issue: 2 (2021) 84-94

The Effects of Pesticides on the Quality of Fresh and Processed Seafood and Human Health
Pestisitlerin Taze ve İşlenmiş Su Ürünlerinin Kalitesine ve İnsan Sağlığına Etkileri
Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi

Cilt: 7 Sayı: 2 (2021) 84-94

Berna KILINÇ1 , Fevziye Nihan BULAT1,*

Ege University, Faculty of Aquaculture, 35100, İzmir, Turkey

1

ABSTRACT
Pesticides are known to be chemical drugs that they have been developed against pests in agriculture
and the human health have been negatively affected by their over use in agricultural products. For
this reason, it is very important to pay attention to the use of pesticides especially in agricultural
products, in terms of preventing the harm they will cause to the environment and human health. In
recent years, the findings revealed in the studies on the detection of pesticides in foods as well as the
contamination of various water sources, aquatic products and the environment clearly have been
revealed the importance of the subject. Pesticides used in the cultivation of agricultural products are
transmitted to the various water sources by the irrigation and rainwater as well as to the the types of
aquaculture species that have been caught and cultivated. Therefore, it is also known that the
consumption of fish products containing pesticides by humans can be caused various diseases. As a
result, it is thought to be necessary that the limiting the use of pesticides in agricultural products, the
required checks regarding the use of pesticides, the use of natural products instead of using chemical
pesticides, which have harm effects on human health as well as it is necessary to be taken precautions
in order to prevent the contamination of pesticides to the waters and aquatic organisms. Additionally,
the development of new methods to prevent the contamination of pesticides to the aquatic organisms
and continuity of inquiry to determine the presence of pesticide pollution in the waters and products
should be ensured for human health as well. For this reason, this compilation study aims to raise
awareness about the effects of pesticides on the quality of fresh and processed products and also on
the human health.
Keywords: Pesticide, aquatic organisms, seafoods, human health
Article Info
Received: 17 May 2021
Revised: 13 June 2021
Accepted: 13 June 2021
*
(corresponding author)
E-mail:nihanbulat@gmail.com
To cite this article: Kılınç, B., Bulat, F., N., (2021). The Effects of Pesticides on the Quality of Fresh and Processed
Seafood and Human Health, Turkish Journal of Maritime and Marine Science 7(2): 84-94. doi: 10.52998/trjmms.938320.

84

Kılınç and Bulat, Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 2021 7(2): 84-94

ÖZET
Pestisitlerin tarımda zararlılara karşı geliştirilen kimyasal ilaçlar olduğu ve tarımsal ürünlerde aşırı
kullanımının insan sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle pestisit konusu özellikle
tarımsal ürünlerde kullanımına dikkat edilmesi, çevreye ve insan sağlığına vereceği zararların
önlenmesi açısından son derece önemlidir. Son yıllarda pestisitlerin gıdalarda saptanması yanısıra
çeşitli su kaynaklarına, sucul organizmalara ve çevresel ekosisteme bulaştığına yönelik yapılan
çalışmalarda ortaya konulan bulgular konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Tarımsal
ürünlerin yetiştirirciliğinde kullanılan pestisitlerin sulama ve yağmur suları aracılığı ile çeşitli su
kaynaklarının yanısıra avlanan ve yetiştiriciliği yapılan sucul organizmalara da bulaştığı
görülmektedir. Bu durum su ürünlerinin kalitesini olumsuz etkilemekte dolayısıyla da pestisit içeren
su ürünlerinin insanlar tarafından tüketimi sonucunda insan sağlığı açısından da büyük risk
oluşturmaktadır. Sonuç olarak; tarımsal ürünlerde pestisit kullanımının sınırlandırılmasının, pestisit
kullanımı ile ilgili gereken kontrollerin yapılmasının, kimyasal pestisit kullanımı yerine insan
sağlığına zarar vermeyen doğal ürünlerin kullanılmasının sağlanmasının, su ve su canlılarına pestisit
kontaminasyonunun önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca sucul organizmalara pestisit kontaminasyonunu engelleyici yeni metotlar
geliştirilmesinin yanı sıra pestisit kirliliğine karşı sularda ve su ürünlerinin kalitesi açısından etlerinde
varlığının saptanmasına yönelik incelemelerde sürekliliğin sağlanmasının da insan sağlığı açısından
elzem olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu derleme çalışmasında pestisitlerin taze ve işlenmiş su
ürünleri kalitesine ve insan sağlığına etkileri konularına değinilerek, bu konuda farkındalık
yaratılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pestisit, sucul organizmalar, su ürünleri, insan sağlığı
1. GİRİŞ

ilaçların su dahil olmak üzere toprak ve bitkilerde
kaldığı (Güney, 1992) çeşitli çalışmalarda
bildirilmiştir. Bu çlaşımalara örnek olarak, böcek
ilaçlarında bulunan piretroidlerin doğal ortamda
bulunduğunu ve besin zincirine eklenerek insan
sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu
verilebilir (Tang vd., 2018). Bu risklerin
azaltılması amacıyla ürünlerde kullanılan pestisit
miktarının maksimum kalıntı limitlerinin (MRLMaximum Residue Level) bulunmaktadır. İnsan
sağlının ve çevresel bulaşın en aza indirilmesi
için belirlenen limitlere uyulmasının ve
uygulanmasının
çok
önemli
olduğu
belirtilmektedir (Petersen, 2000). Pestisitlerin
bitki ve sebzelerdeki haşere ve mantar
hastalıklarının önlenmesi amacıyla tüm dünyada
yaklaşık olarak 1-2,5 milyon ton kullanıldığı
farklı çalışmalarda (Rippy vd., 2017; Wee ve
Aris, 2017; Matsushita vd., 2018; Braun vd.,
2019) bildirilmiştir.
Pestisitlerin doğada birikimi sonunda çeşitli
yollarla su ürünlerine bulaştığı bilinmektedir
(Uluocak ve Egemen, 2005; Ağca, 2006; Toni
vd., 2011; Teng vd., 2013; Zhang vd., 2016;

Pestisitlerin pest adı verilen zararlılara karşı
kullanılan maddeler olduğu ve biyosidlerin bir
sınıfı olarak kabul edilen ve zararlı
organizmalara karşı bitkilerde kontrol amacıyla
kullanıldığı bilinmektedir (Yarsan, 2016). Ayrıca
pestisitlerin tarımda, evde ve bahçelik
alanlardaki
zararlıların
önlenmesinde
kullanıldığı bildirilmektedir (Van de Merwe vd.,
2018).
Günümüzde
sanayileşmenin
ve
teknolojinin en önemli çevre kirleticilerden biri
olarak tarımsal amaçlı kullanılan pestisitlerin
endüstriyel, evsel vb. olmak üzere birçok alanda
kullanılmaktadır (Koçyiğit ve Sinanoğlu, 2019).
Asıl kullanım amacı yetiştiriciliği yapılan
ürünlerdeki
hastalıkları,
zararlı
olan
organizmaları kontrol ederek verimi ve ürün
kalitesini arttırmak (Parte vd., 2017) olan
pestisitlerin, kullanım şekli olarak kentsel
kesiminde, tarımda kullanılanlara göre daha fazla
olduğu bildirilmektedir (US EPA, 2000).
Pestisitlerin insan sağlığına ve çevreye olumsuz
etkileri olduğu (Tiryaki vd., 2010a) ve kullanılan
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1.1. Pestisitlerin sınıflandırılması ve bulaşma
yolları

Perez-Parada vd., 2018; Al-Ghaim vd., 2019).
Konunun
önemi
üzerine
insanları
bilinçlendirmek
ve
gereken
önlemlerin
alınmasının sağlanması amacıyla yapılan bu
derleme
çalışmasında
pestisitlerin
sınıflandırılması, bulaşma yolları, insan sağlığına
etkileri, taze ve işlenmiş su ürünlerinde pestisit
kirliliği, etkileri ve eliminasyonu üzerine
yapılmış çalışmalar özetlenmiştir.

Pestisitlerin birçok kaynağa göre farklı şekillerde
sınıflandırması yapılmaktadır. Pestisitlerin farklı
kaynaklara göre sınıflandırılması Tablo 1’de
verilmiştir.

Tablo 1. Pestisitlerin sınıflandırılması
Genel şekilde
CSA, (1997)
sınıflandırma
Kurutaş
ve
Kılınç, (2003)
Matthews
(2006)
Hedef alınan
organizmaya EPA (2009)
göre;
Özlü (2016)
Kimyasal
formüllerine
göre;
Doğada
kalıcılığına
göre;

URL-1 (2019)
FOOTPRINT
(2020)

Biyolojik (biyopestisitler), sentetik ve inorganik
Herbisitler (yabancı otları öldüren), fungusitler (bitki üzerindeki
mantarları öldüren), akarisitler (akarları öldüren), insektisitler
(böcekleri öldüren), nematisitler (nematotları öldüren),
rodentisitler (fare gibi kemirgenleri öldüren)
Virüsit (virüs öldürücü), ovisit (yumurta öldürücü), adultisit
(erişkin öldürücü), larvisit (larva öldürücü)
Algasit (alg), avenisit (kuş), bakterisit (bakteri), fungusit
(mantar), insektisit (böcek), akarisitler (akar), mollusit
(salyangoz), nemasitler (nematotlar), rodentisit (kemirgenler)
ve herbisit (istenmeyen bitki)
Klorlanmış hidrokarbonlar; DDT (Diklorodifeniltrikloroetan)
ve türevleri, BHC (benzenhegzaklorür), siklodien, klorlanmış
fenoksi asitler, organofosfatlar, karbamatlar, pretroitler
Devamlı kalıcı (doğada bozunmadan kalan), kalıcı (2-5 yıl),
orta düzeyde kalıcı (1-18 ay) ve kalıcı olmayan (1-2 hafta)

Böcek ve bitki ilaçlamalarının ardından çevrede
ve hedef olmayan ortamlara pestisit dağılımının
%95’in üzerinde olduğu bildirilmiştir (Simeonov
vd., 2013). Sucul ortamdaki pestisit kirliliğinde
tarımın büyük bir rolü vardır (Riberio vd., 2005).
Su kaynaklarının %70’den fazlasının tarımsal
amaçlarla kullanılmasının her geçen gün su
kaynaklarının giderek azalmasına sebep olduğu,
diğer yandan daha fazla ürün elde etmek
amacıyla kullanılan tarımsal kimyasalların bu su
kaynaklarını olumsuz etkileyerek kullanılamaz
hale getirdiği bilinmektedir (Kaymak ve Serim,
2015). Su kalitesini ölçmek için birçok parametre
bulunmasına rağmen pestisitler, su kalitesini
belirlemek için değerlendirilmediği ancak
pestisitlerin sucul alanlarda direkt bir etkiye
sahip olduğu bildirilmektedir (Tsaboula vd.,
2019). Organoklorlu pestisitlerin (OCP) (dieldrin

ve DDT vb.) gıdalarda ve çevrede
birikebilmektedir (Malarvannan vd., 2019).
Pestisitlerin yüzeyde olan su akışlarından,
atmosferik birikim, atık sulardan oluşan
sızıntılar, biyosolitler ve tarım arazilerinde gübre
olarak kullanılması gibi birçok yoldan sulara
karıştığı (Ebele vd., 2017), sulama suları, yeraltı
sularına sızma, havalanma ve buharlaşma yolları
ile bulaştığı bildirilmektedir (Tiryaki ve Temur,
2010). Pestisit sınıfında yer alan böcek
ilaçlarının suda çözünmedikleri için sediment,
deniz ve nehir tabanları gibi bölgelerde birikme
yaptıklarına değinilerek, bu birikme sonucunda
balıklara, omurgasızlara ve çeşitli su canlılarına
geçiş sağlayarak besin zincirine giriş yaptıkları
vurgulanmaktadır (Ceylan vd., 1977). Yapılan
çalışmalarda nehir ve akarsulardan alınan su ve
tortu örneklerinde piretroid ve herbisit
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1.3. Su ürünlerinde pestisit kirliliği ve etkileri

kalıntılarının bulunduğu belirtilmiştir (Marino ve
Ronco, 2005; Jergentz vd., 2005; Ronco vd.,
2016). Başka bir çalışmada ise pestisitlerin
belirlenenden fazlasının kullanımının sucul
organizmalar için toksik etki yarattığı ve toksisite
seviyesinin balık türüne ve pestisit grubuna göre
değiştiğine değinilmiştir (Atamanalp ve Yanık,
2001). Ayrıca pestisitin, kalıntı ve diğer yollarla
insan ve hayvanlara toksik olması yanı sıra
çevrenin korunması anlamında da üzerinde
titizlikle durulması gereken bir konu olduğu
vurgulanmaktadır (Tiryaki, 2016).

Yapılan önceki çalışmalarda Türkiye’nin iç su ve
deniz kaynakları açısından oldukça zengin
olduğu ancak sucul ortamın tarımsal ilaçlar ve
pestisit kirliliğine maruz kalabileceğine
değinilmiştir (Ulusoy ve Özden, 2015). 25 Kasım
2016 tarihli (sayı:29899) resmi gazetede
yayınladığı ‘Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin
Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nde
yer alan Ek-4’de Türkiye’de kullanımı
sonlandırılmış olan yasaklı 170 adet pestisitin
listesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından
yayımlanmıştır.
Örneğin
hexachlorociclohexane (HCH)’ler, DDT’ler,
aldrin
ve
dieldrin
(aldrin
ve
dieldrinkombinasyonu; dieldrin cinsinden),
ethyldipropylthiocarbamate (EPTC), endrin,
toksafen gibi pestisitler kullanılması yasak
olanlar arasında yer almaktadır (URL-2, 2020).
Sularda bulunan kirleticiler tarımsal ve
hayvansal besleme alanları, evsel atıklarından,
atık su arıtma tesislerinden, kentsel alanlardan su
ortamına ve su canlılarına bulaşmaktadır.
Sonrasında balıkların beslenme yolu ile diğer
deniz canlılarına ve daha sonra sucul larvalara
bulaşarak kuşlar ve sucul böcekler aracılığı ile
karasal böceklere geçmektedir (Nilsen vd.,
2018).
Pestisitler tarım alanları, endüstriyel atıklar,
kanalizasyon atıkları, yağmur suları, toz vb.
kaynaklardan sulara bulaşabilmektedir. Suların
bölgelere ve yerel olarak kullanım şekline göre
pestisit içerdikleri belirtilerek, daha durgun
sularda bulunan parçacıkların dibe çökerek
sedimentlerde
birikebildiği
açıklanmıştır
(Strachan, 1982; Tanabe vd., 1991). Pestisitlerin
ayrıca antropojenik aktiviteler ve doğal yollar ile
su alanlarına girdiği belirtilerek, su ortamına
zararlı etkilerinin olduğu vurgulanmıştır (Liess
ve Ohe, 2005). Yapılan bir çalışmada Pinios
Nehri havzasındaki pestisit kirliliği incelenmiş
ve çalışma sonucunda pestisitlerin su kalitesini
düşürdüğü ve suda yaşayan tüm organizmaların
pestisite maruz kaldığı belirlenmiştir (Tsaboula
vd., 2019). Yapılan başka bir çalışmada ise
Carassius auratus, Potamopyrgus antipodarum,
Gambusia holbrooki ve Chironomus tepperi gibi
türlerde pestisitlerin potansiyel zararlarıının
olduğu belirtilmiştir (Kellar vd., 2014). Su

1.2. Pestisitlerin insan sağlığına etkileri
Pestisitler insan vücuduna toprak, su, hava, besin
zinciri gibi ortamlardan girmekte (Anderson ve
Meade, 2014) ve kan dolaşımıyla vücutta
dolaşarak idrar terleme, solunum yollarıyla vücut
dışına
atılmaktadır
(Damalas
ve
Eleftherohorinos, 2011). Pestisitlerin özellikle
halk sağlığı yönüyle maruz kalan bireylerde akut
ya da kronik nitelikte etkilere neden olduğu göz
ve deride basit bir irkiltiden başlayarak, sinir
sistemi ve hormonal sistemleri etkileyebildiği ve
kansere de neden olabileceği bilinmektedir
(Yarsan, 2016). Pestisitler insanlara solunum,
deri ve sindirim yollarıyla bulaştığı (Ahmad vd.,
2010); göz tahrişi, cilt tahrişi, baş dönmesi, baş
ağrısı ve kusma (Penn State College of
Agricultural Sciences, 2017) gibi durumlara
neden olurken uzun süreli maruz kalmanın ise
sinir sisteminde (Rani vd., 2017) hasarlara neden
olabileceği bildirilmiştir (Li, 2018). Ayrıca
boğaz,
burun
ve
akciğerlerde
hasar
oluşturabilecek
nitelikte
olduğu
da
belirtilmektedir (Damalas ve Eleftherohorinos,
2011). Pestisitlerin astım, prostat, yumurtalık,
akciğer, yemek borusu, mide, lösemi, meme, cilt,
pankreas, mesane, kolon kanserleri, astım, beyin
tümörü, melanom, parkinson, diyabet gibi
insanlarda birçok hastalığa neden olduklarını ve
sağlığa olumsuz etkilerinin olduğunu belirten
çok sayıda çalışmalar (Recio-Vega vd., 2008;
Weichenthal vd., 2010; Kumar vd., 2010; Mnif
vd., 2011; Alavanja ve Bonner, 2012; Sharma
vd., 2013; Zhang vd., 2014; Amaral, 2014; James
ve Hall, 2015; Hansen vd., 2015; Koutros vd.,
2016; Shah vd., 2018) bulunmaktadır.
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ortamına çeşitli yollarla bulaşan pestisitlerin su
bitkilerini etkilemesi dışında balıklar üzerinde de
davranışsal ve fizyolojik çeşitli etkilere neden
olduğu belirtilmektedir (Mahmood vd., 2016).
Organoklor pestisitlerin balıkların üreme
sistemlerini bozan bir endokrin oluşturduğu
birçok çalışmada bildirilmiştir (Feist vd., 2005;
Johnson vd., 2007; Barni vd., 2014). Böcek
ilaçlarının balıklarda nörotoksit etkilerinin
olduğu ve pestisitlerin balık sağlığında risk
oluşturmaktadır (Rossi vd., 2020). Yapılan farklı
çalışmalarda da nörotoksik ve genotoksit etkilere
maruz kalan balıkların olduğu ve balıklarda
pestisitlerin olumsuz sağlık sorunlarına neden
olduğu bildirilmiştir (Moreno vd., 2014; Sobjak
vd., 2017). Pestisitler ve böcek ilaçlarının çeşitli
ortamlardan bulaşarak balıklarda ve sudaki diğer
organizmaların vücutlarında depolanarak kronik
ve akut olan zehirlenmelere neden olabileceği ve
sucul organizmalar tarafından sulardan sentetik
pestisitlerin biomagnifikasyonu ile artış gösteren
pestisitlerin sucul organizmalara için tehlike
yaratıp (Sathyamoorthi vd., 2017; Sathyamoorthi
vd., 2018) pestisitlerin balık popülasyonlarının
azalmasına neden olabileceği de vurgulanmıştır
(Scholz vd., 2012).

organizmalarda ciddi bir soruna neden
olabileceğini bildirmişlerdir. Pestisit içeren taze
ürünler ve işlenmiş Ürünler ve işlenmiş olan
gıdalar çeşitli şekillerde kontamine olabilmekte
ve bu durum pestisit konsantrasyonunu
artırabilmektedir. Ayrıca, gıdaların işlenmesi
öncesinde düşük değerdeki pestisit değerlerinin
işleme sonrasında daha fazla toksik olan farklı
metabolik
ürünlere
dönüşebileceği
de
bildirilmektedir (González-Rodríguez vd., 2011).
Moon vd., (2019) yaptıkları çalışmada 1 ng/g
altında
poliklorlu
bifeniller
(PCB)
konsantrasyonuna sahip taze su ürünleri
örneklerinde pişirme işleminden sonra PCB
değerlerinde önemli yükselme görüldüğü
bildirilmiştir. Yüksek yağ içeriğine sahip su
ürünleri örneklerinde ise pişirme işleminden
sonra PCB konsantrasyonun da önemli azalma
saptandığı belirtilmiştir. Pişirilmiş su ürünlerinde
günlük/vücut ağırlığına göre tahmin edilen
günlük alım miktarının 1,07 ng/kg olduğu
bildirilirken, bu değerin taze su ürünlerinde 1,26
ng/kg olduğu belirlenmiştir (Moon vd., 2019).
Başka bir çalışmada ise, tüm pestisitlerin çift
kabuklu Scrobicularia plana’ da birikiminin
ekonomik ve değerlendirilen bir tür olduğu
düşünüldüğünde olumsuz etkisinin sadece sucul
canlılara olmadığı aynı zamanda bu türe maruz
kalan insanlarda da olumsuz etkiler meydana
getirebileceğine değinilmiştir (Rodrugues vd.,
2018). Akuakültüründe balık ve su ürünleri
tüketiminde %50’den daha fazla etkili olduğu
ancak bu kirleticilerin akuakültür yoluyla alımı
hakkında çok az çalışmada yer verildiği
belirtilmiştir (Rodriquez-Hernanadez vd., 2017).
Bir diğer çalışmada donmuş lipit filtrasyonu
(freezing-lipid filtration) yöntemi ile balıklarda
bulunan
pestisitin
eliminasyonu
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma
sonucunda
balıklarda bulunan pestisit miktarının %80
oranında azaldığı vurgulanmıştır (Hong vd.,
2004). Ayrıca sinek ve böcek öldürücü olarak
kullanıldığı bilinen temephos adlı pestisitin su
kaynaklarından eliminasyonu için nano yapılı
çinko
oksit
fotokatalitik
filmlerin
kullanılmasının önerildiği ve başarılı bulunduğu
bildirilmektedir (Serrano-Lazaro vd., 2020).
Başka bir çalışmada kanalo yağından
pestisitlerin uzaklaştırılması için ginseng
kullanımının uygun olduğu vurgulanmıştır (Cha

1.4. Taze ve işlenmiş su ürünlerinde pestisit
kirliliği, etkileri ve eliminasyonu
Balıklarda kullanımı yasaklanmış olan Dikloro
difenil dikloroetilene (DDE) İzmir Körfezi’nde
bulunan balıklarda rastlandığı bildirilmiştir (Gül,
2017). Kore’de çoğunlukla tüketilen 26 tür su
ürününde poliklorlu bifeniller (PCB) ve
organoklorlu pestisitler (OCP) değerleri
ölçüldüğü çalışmada PCB ve DDT’lerin baskın
kontaminat
olduğu
sırasıyla
konsantrasyonlarının yaş ağırlıkta 0,2-41ng/g ve
>0,04-37 ng/g arasında değişim gösterdiği
belirtilmiştir (Moon vd., 2009). Çin’in 4 farklı
bölgesinden 13 çeşit su ürünü toplanarak
organoklor pestisit içeriğinin incelendiği
çalışmada
dikloro
difenil
trikloroethan
(DDT)’lerin ekotoksikolojik risk oluşturdukları
bildirilmektedir (Wang vd., 2014).
Pestisitlerin gıdalarda hala oldukça önemli
olduğu ve çoğu pestisitin lipofilik özelliği
nedeniyle yağda birikmeye (Madej vd., 2018)
neden olduğu ve Meftaul vd.(2019) tüm canlı
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Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nde işlenmiş, taze
olan sebze, meyve, kuruyemiş ve et ürünleri vb.
gıdalarda pestisitler için maksimum kalıntı limit
değerleri bulunurken, balık ve diğer su ürünleri
için pestisitlerin maksimum kalıntı limit
değerleri verilmemiştir. Balık ve diğer su
ürünleri için de bu limitlerin belirlenmesinin
gerektiği düşünülmektedir.

vd., 2016). Taze meyve- sebzelerde, sularda, atık
sularda, balıklarda ve gıdalarda bulunan
pestisitlerin eliminasyonu ile ilgili yurtiçi ve
yurtdışında yapılan birçok çalışma (Hong vd.,
2004; Nieto vd., 2009; Senthilnathan ve Philip,
2012; Bu vd., 2015; He vd., 2016; Wang vd.,
2017; Abdelhameed vd., 2018; Acosta-Sanchez
vd., 2020; Garrido vd., 2020; Jin vd., 2020)
bulunmaktadır.

ESER SAHİPLİĞİ KATKI BEYANI

2. SONUÇLAR

Berna KILINÇ: Kavramsallaştırma, Yöntem
Bilimi, Yazım-Gözden Geçirme ve düzenleme,
Görselleştirme, Denetleme. Fevziye Nihan
BULAT: Kavramsallaştırma, Yöntem Bilimi,
Yazım-Gözden Geçirme ve düzenleme,
Görselleştirme, Denetleme.

Tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde kullanılan
pestisitlerin yıkama, sulama, yeraltı, yağmur
suları vs. ile iç sulara ve denizlere karışması
nedeniyle su ürünlerinin bulundukları alanların
kontaminasyonuna neden olabilmektedir. Bu
nedenle çeşitli sulardan avlanarak taze olarak
pazar, market ve çeşitli satış yerlerinde satışa
sunulan, yemeğe hazır halde restorant, büfe,
pişirme noktaları gibi yerlerde tüketicilere
sunulan ve işleme fabrikalarında işlenecek olan
tüm su ürünlerinin pestisit içerip/içermediğinin
kontrol edilmesi gerekmektedir. Pestisit içeren
gıdaların halk sağlığı açısından son derece
tehlikeli olduğu ve çeşitli sağlık sorunlarına
neden olduğu bilinmesinden dolayı pestisistler
tarafından kontamine olma potansiyeli bulunan
su ürünlerinin pestisit açısından gerekli
kontrollerinin yapılmasının gerekli olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca su ürünlerinin pestisit
içeriklerinin kontrolünün yapılması ihracat
aşamasında su ürünlerinin pazarlanmasında
sorun yaşanmasını ve su ürünleri kaynaklı
ekonomik kayıpların ortaya çıkmasını da
engelleyecektir. Çok sayıda pestisit çeşidinin
olması sebebiyle pestisitlerin su ürünlerinde
sürekli kontrolünde yaşanabilecek zorluklar
bulunmaktadır.
Pesitisitlerin
tarımda
kullanımına
izin
verilen
çeşitleri
sınırlandırılması ve kullanımlarının sürekli bir
şekilde kontrol edilmesi sağlanabilecektir.
Bunun yanısıra kimyasal pestisit kullanımı
yerine insan sağlığına zarar vermeyen doğal
ürünlerin kullanılmasının sağlanması, su ve su
canlılarına pestisit bulaşmalarının önlenmesi
amacıyla gereken tedbirlerin alınması, sulara ve
su ürünlerine pestisit bulaşmasını engelleyici
yeni metotların geliştirilmesi gerekmektedir.
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum
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