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ŞEKİL 1: PESTİSİTLERE MAZURİYET VE İNSAN 
SAĞLIĞI AÇISINDAN İLİŞKİLENDİRİLMİŞ RİSK 
TANIMLARITÜİK’in 2021 verilerine göre 78,4 milyon hektar yüzöl-

çümüne sahip Türkiye’nin 38 milyon hektarında tarım 
yapılabilmektedir. Yaklaşık 13 milyon hektarı çayır ve 
mera, 23 milyon hektarı orman alanı ve 24 milyon hekta-

rı da bitkisel ürün ekim alanıdır. Ülkemiz kayısı, incir, ayva, kiraz 
ve fındık üretiminde dünyada birinci sırada yer alırken 18 üründe 
ilk üçte, 37 üründe ilk beşte, 56’dan fazla ürünün üretiminde ilk 
onda olmak üzere 165 ürünün önemli miktarda üretimi yapıl-
maktadır. Türkiye’de bu kadar çok çeşitli olan kültür bitkilerinde, 
zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar nedeniyle hasattan 
önce yüzde 35-40, hasattan sonra ise yaklaşık yüzde 14 ürün 
kaybı meydana gelmekte ve söz konusu bitki koruma etmenleri 
ile mücadele edilmediğinde bu zarar artabilmektedir. Ülkemizde 
önemli 654 zararlı bitki koruma etmen ile mücadelede entegre 
zararlı yönetimi kapsamında kültürel önlemler, fiziksel savaş, 
mekaniksel savaş, düzenleyici metotlar-kanunsal savaş, biyolojik 
savaş, biyoteknik yöntemler gibi çeşitli yöntemler kullanılsa da 
hızlı ve yüksek etki göstermesi, kullanımının kolay olması, bilinçli 
ve kontrollü kullanıldığında ekonomik olması gibi nedenlerle ço-
ğunlukla kimyasal savaş yani pestisit kullanımı tercih edilmekte-
dir. Dünyada yıllık ortalama pestisit tüketimi 4,2 milyon ton iken 
yıllara göre değişmekle beraber ülkemizden 23-25 bin ton bitki 
koruma ürünü ihracatı yapılmakta ve Türkiye’de yıllık 50-55 bin 
ton (yaklaşık 1 milyar dolar) toplam pestisit kullanılmaktadır. Tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın, yoğun ve bilinçsiz 

Türkiye’de meyve ve sebzelerde 
kalıntı problemi ve yönetimi

Dünyada ve Türkiye’de yaygın, yoğun ve bilinçsiz pestisit kullanımı hedef zararlılarda direnç sorununu 
artırırken tarımsal ürünlerde kalıntı problemine yol açıyor. Bu durum ise insan sağlığı, çevre ve 
hedef dışı organizmalar üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Kalıntı probleminin bir diğer 

etkeni de sahte ve kaçak pestisitler. AB ve Türkiye bununla mücadele etmek adına 
seferber olurken, kalıntı probleminin önüne geçmek için tarımsal üretim zincirinin 

her halkası ve tüketicilere önemli sorumluluklar düşüyor.
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ten sonra kullanılır. Böylece, insanların ömür boyu bir pestisiti 
besinleriyle almaları hâlinde yaşamsal ve fizyolojik faaliyetlerde 
hiçbir olumsuz etkinin görülmediği yani insan sağlığı üzerinde 
önemli bir risk oluşturmayan ve ömrü boyunca her gün tüketebi-
leceği maksimum değer (ADI: Acceptable Daily Intake) ve tek bir 
öğünde tüketebileceği maksimum değer (ARfD: Acute Reference 
Dose) belirlenir.

Pestisit kalıntı miktarının ADI değerini bulmaması için pestisit 
uygulanmış bitkiler hasat edilmeden pestisit kalıntılarının parça-
lanması yani limit altına düşmesi için belirli bir süre beklenmek-
tedir.  Son pestisit uygulaması ile hasat arasında geçmesi gere-
ken süre olarak tanımlanan bekleme süresine (PHI: Pre Harvest 
Interval) üreticilerin uyup uymadıkları da gıdalardaki pestisit 
kalıntılarının bir limit değer üzerinden takibi ile belirlenmektedir. 
Pestisitlerin, insan ve hayvan gıdası olarak kullanılan ürünler üze-
rinde bulunmasına göz yumulabilen kalıntı miktarına maksimum 
residü (kalıntı) limiti (MRL) denir. Şekil 1’den de görüleceği 
üzere MRL değeri toksikolojik bir değer olmayıp, pestisit 

pestisit kullanımı hedef zararlılarda direnç sorununu artırmakta, 
tarımsal ürünlerdeki kalıntıları nedeniyle insan sağlığı üzerin-
de, çevredeki kalıntılarıyla da hedef dışı organizmalar üzerinde 
olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Risk değerlendirmeleri titizlikle yapılıyor
Pestisitler genelde doğrudan kültür bitkisi üzerine uygulansa da 
çevreye ve hedef dışı organizmalara da bulaşır. Pestisitler içer-
dikleri aktif maddenin fizikokimyasal ve formülasyon özelliklerine 
göre nem, ışık, sıcaklık gibi abiyotik faktörler ya da mikroorga-
nizmalar gibi biyotik faktörlere bağlı olarak hızla veya yavaş bir 
şekilde tamamen parçalanmaktadırlar. Ancak bu aktif maddele-
rin tamamen zehirsiz bileşiklere dönüşünceye kadar kendilerine 
veya parçalanma ürünlerine hem uygulandıkları çevrede hem de 
kültür bitkisi üzerinde rastlanabilmekte ve bu da pestisit kalıntısı 
olarak adlandırılmaktadır. Pestisit kalıntılarının miktarı belirli bir 
seviyenin altında ise insan ve çevre sağlığı açısından risk oluş-
turmamakta ve uzun süre parçalanmadan kalabilen pestisitler de 
zaten ruhsatlandırılmamaktadır.

Pestisitlerin satış ve kullanılmalarına izin verilebilmesi için 
önce içerdikleri aktif maddelerin toksikolojik ve ekotoksikolojik 
risk değerlendirmeleri yapılmakta, önerilere uygun kullanıldık-
larında ürün ve çevrede kalıntılarının sorun teşkil etmeyeceği 
kanaatine varılması gerekmektedir. Risk değerlendirmelerinde ilk 
olarak toksikolojik test sonuçları irdelenmektedir. Deney hayvan-
ları ile yürütülen toksikolojik testlerde önce deney hayvanlarında 
hiçbir sağlık riskine neden olmayan doz seviyesi (NOAEL: No 
Observerd Adverse Effect Level) belirlenir. Bu değer doğrudan 
insanlar için kullanılmaz, hayvanlar ile insanlar ve insanlar arasın-
daki bireysel farklılar olabileceği dikkate deney hayvan testlerin-
den elde edilen değer güvenlik faktörüne (GF: 100) bölündük-

ŞEKİL 2: GIDADAKİ TEHLİKE KATEGORİSİNE 
GÖRE 2019-2021 RASFF BİLDİRİMLERİ 

ŞEKİL 3: 2021 YILI RASFF BİLDİRİMLERİNDE EN 
FAZLA PESTİSİT KALINTISI RAPOR EDİLEN İLK 
10 AKTİF MADDE
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kalıntılarının insan sağlığı açısından risk oluşturmasını en-
gellemek amacıyla yani üreticilerin pestisitleri önerilere ve 

bekleme sürelerine uygun kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek 
için geliştirilen bir izleme/takip limitidir.

Türkiye’de yüzde 2-10 arasında MRL aşımı 
bildiriliyor
Gıdalardaki pestisit kalıntılarının rutin olarak takip edilmesi için pek 
çok ülkede kalıntı izleme programları uygulanmakta gerek ithal edilen 
gerekse ülke içinde pazardaki ürünlerden örnek alınarak kromotog-
rafik analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde laboratuvar alt yapısı, 
cihaz özellikleri, pestisit aktif maddesi ve ekstrasyon metoduna 
göre değişen ölçüm limitleri [Limit of Dedection (LOD): bir cihazın 
ölçebileceği en düşük pestisit miktarı; Limit of Quantification (LOQ): 
bir gıda matrisinde kantitatif olarak ölçülebilen en düşük pestisit 
miktarı] ile gıda içeriğine (karbonhidrat, yağ, şeker, pigment vb.) göre 
farklılık gösterse de, tüketilen tarımsal ürünlerdeki pestisit kalıntıları-
nın ne oranda MRL değerinin altında ve/veya üstünde olduğu takip 
edilmektedir. Türkiye’de de bu analiz sonuçları, ilgili kurumlar içinde 
rapor edilse de topluma henüz duyurulmamaktadır. Bazı araştırıcılar 
tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye’deki bitkisel ürünlerde yapılan 
analiz sonuçlarına göre yüzde 2-10 arasında MRL aşımı bildirilmekte-
dir.

Pestisit kalıntısında artış tespit edildi
Gıda ve yemdeki tüm riskler arasında pestisit kalıntı probleminin 

yerini ve diğer ülkelerle kıyaslayarak Türkiye 
orijinli ürünlerdeki pestisit kalıntısı proble-
minin büyüklüğünü görmek adına RASFF 
(The Rapid Alert System for Food and 
Feed) bildirimleri çok önemlidir. RASFF, 
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında gıda 
ve yemde ortaya çıkabilecek tüm risklere 
karşı hızlı bilgi alışverişinin sağlanmasını, bu 
sayede gıda ile yem güvenliğinin sağlanma-
sı için gerekli önlemlerin alınmasını amaçla-
yan herkesin erişimine açık uluslararası bir 
sistemdir. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi 2019-2021 yılla-
rındaki RASFF bildirimleri irdelendiğinde gı-
dalarda mikroorganizma ve mikotoksin kon-
taminasyonu ile pestisit kalıntısı en önemli 
sorunlardır. Şekil 2’den, pestisit kalıntısı ile 
ilgili bildirimlerin 2019’da 300’den 2021’de 
1200’e çıktığı, mikroorganizma kontaminas-
yonun söz konusu yıllar arasında 800-900 
aralığında, mikotoksin kontaminasyonun ise 
400-500 civarında olduğu görülmektedir.

Bildirimlerde Türkiye üst sıralarda
Söz konusu bildirimlerin ülkelere göre da-
ğılımı irdelendiğinde; Türkiye, Hindistan ve 
Polonya orijinli ürünlerdeki toplam bildirim 
sayısının 2020 yılında sırasıyla 336, 381 ve 
335 olduğu; 2021 yılında ise yine sırasıyla 

ŞEKİL 5: TÜRKİYE ORİJİNLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNE GÖRE 
2020-2022 YILLARI ARASINDA RASFF KALINTI BİLDİRİMLERİ 

ŞEKİL 4: 2020-2022 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE ORİJİNLİ RASFF 
KALINTI BİLDİRİMLERİ

565, 347 ve 383 olduğu rapor edilmiştir. Yıllara göre değişmekle 
beraber 2020-2021 yıllarındaki Polonya orijinli ürünlerdeki bildirim-
lerin yaklaşık yüzde 90’ının mikroorganizma kontaminasyonundan 
kaynaklandığı, Hindistan orijinli ürünlerdeki bildirimlerin ise yüzde 
65’inin pestisit kalıntısından kaynaklandığı görülmüştür. Türkiye 
orijinli ürünlerdeki bildirimlerin 2020 yılında yaklaşık yüzde 50’sinin 
pestisit kalıntısı, yüzde 30’unun mikotoksin kontaminasyonundan 
kaynaklandığı, 2021 yılında ise Türkiye’nin bildirim sayısı açısından 
birinci sıraya yükseldiği ve söz konusu değerlerin sırasıyla yaklaşık 
yüzde 65 ve yüzde 17 olarak gerçekleştiği rapor edilmiştir. 2022 Ocak-
Ağustos ayları arasındaki Türkiye orijinli bildirimler incelendiğinde, 
376 toplam bildirimin yaklaşık yüzde 70’inin pestisit kalıntısı, yüzde 
18’inin mikotoksin kontaminasyonundan kaynaklandığı görülmüştür.

2021 yılı RASFF bildirimlerinde en fazla pestisit kalıntısı rapor edi-
len ilk 10 aktif madde içerisinde 6 aktif madde AB’de yasaklıdır. 468 
bildirimle ethylene oxide, 260 bildirimle chlorpyrifos, 155 bildirimle 
chlorpyrifos-methyl en çok kalıntı bildirimi yapılan aktif maddelerdir. 
Türkiye’deki pestisit kalıntı sorunun nedenlerinin ortaya konulabilmesi 
için Türkiye orjinli RASFF bildirimleri Şekil 4’te aktif maddeye ve Şekil 
5’te de kültür bitkisine göre değerlendirilerek özetlenmiştir.

Bildirimler AB’de kullanımı yasak aktif 
maddelerden kaynaklanıyor
Türkiye orijinli RASFF bildirimleri irdelendiğinde, 2020 yılında 170, 
2021 yılında 242 ve 2022 yılının ilk sekiz ayında 270 pestisit kalıntısı 
bildirimi yapılmış, bunların içinde tespit edilen yasaklı aktif maddeler 

*2022 Ocak-Ağustos ayı arasındaki bildirim sayısı

*2022 Ocak-Ağustos ayı arasındaki bildirim sayısı
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göz altının yapıldığı, hukuki ve adli işlemlerin devam ettiği bildirilmiş-
tir. 17 Ağustos 2022 tarihli pek çok yazılı basında, Şanlıurfa’da zabıta 
tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise piyasa değeri 20 
milyon lira olan sahte-kaçak pestisit ele geçirildiği yer almıştır.

Kalıntı sorununun çözümü için çalışılmalı
Yukarıda ifade edilen, veriler birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de 
meyve ve sebzelerde kalıntı problemin günümüzde esas olarak sahte 
ve kaçak pestisit kullanımından kaynaklandığı, bunun yanında hâlen 
bekleme süresine uyulmaması ve öneriler dışında pestisit kullanılmasın-
dan da kaynaklanabildiği anlaşılmaktadır. Bunlar dışında ülkemize özgü 
MRL değerlerinin belirlenmemiş olması belki de MRL üzeri kalıntı tespi-
tinin bir diğer önemli sebebi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin 
AB’de ruhsatlı olmayıp ülkemizde ruhsatlı olan aktif maddeler için MRL 
değeri nicel tayin sınırı olan 0,01 ppm olarak uygulanmaktadır. Bu du-
rumda da söz konusu pestisitlerin kullanımı sonrası tespit edilen 
çok düşük değerler bile MRL aşımı olarak rapor edilmektedir.

ve parantez içinde de rastlanma sıklığı Şekil 4’te listelenmiştir. Söz 
konusu şekilden de anlaşılacağı üzere kalıntı bildirimlerinin büyük 
çoğunluğu (2021: ~%65, 2022: ~%90) AB’de kullanımı yasaklanmış 
olan aktif maddelerden kaynaklanmaktadır.

Söz konusu bildirimler kültür bitkisine göre irdelendiğinde, bil-
dirimlerin büyük çoğunluğunun turunçgil ve biberde tespit edildiği 
anlaşılmıştır (Şekil 5). Türkiye orijinli biber ve turunçgildeki pestisit ka-
lıntı bildirimleri arasında en yaygın olan aktif maddeler kırmızı renkte, 
bu aktiflerin rastlanma sıklığı parantez içinde, AB’de yasaklı olan aktif 
maddeler ise sarı zeminle vurgulanmış olarak Şekil 6-9’da listelen-
miştir. Biberde en fazla kalıntısı tespit edilen maddenin pyridaben, 
chlorpyrifos methyl ve acetamiprid olduğu, turunçgilde ise yıllara ve 
çeşide göre oldukça değişmekle birlikte en çok chlorpyrifos methyl, 
chlorpyrifos, prochloraz ve fenvalarete kalıntısı tespit edilmiştir.

AB ve Türkiye sahte ve kaçak pestisitlerle savaşıyor
RASFF bildirimleri baz alındığında, biber örneğinden görüleceği üze-

ŞEKİL 6: TÜRKİYE ORİJİNLİ BİBERLERDE 2020-2022 YILLARI 
ARASINDAKİ RASFF KALINTI BİLDİRİMLERİ

ŞEKİL 7: TÜRKİYE ORİJİNLİ TURUNÇGİLLERDE 2020 YILI RASFF 
KALINTI BİLDİRİMLERİ

re kalıntı bildirimlerinin hem kaçak pestisit 
kullanımı hem de pestisitlerin önerilere uy-
gun kullanılmamasından kaynaklandığı, tu-
runçgillerdeki pestisit kalıntı bildirimlerinin 
ana nedeninin ise AB’de yasaklı aktif mad-
de içeren kaçak bitki koruma ürünlerinin 
kullanılmasından kaynaklandığı net olarak 
görülmektedir. Nitekim, Avrupa’da sahte 
ve kaçak pestisit kullanım oranının takip 
edilebilmesi için Europol tarafından 2015 
yılında başlatılan “Silver Axe Operasyonu” 
yedi yıl boyunca sürdürülmüş, son olarak 
31 ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından ger-
çekleştirilen operasyonlarda 25 Ocak- 25 
Nisan 2022 tarihleri arasında toplam 1,150 
ton yasadışı ve sahte pestisit ele geçiril-
diği rapor edilmiştir. Yetkililer, Avrupa’nın 
güneyinde ve Karadeniz Bölgesi'nde 
yasadışı pestisit kaçakçılığında artış tespit 
etmiş, Türkiye kaynaklı yasadışı pestisit 
satışlarının vaka sayısı bakımından çok hızlı 
arttığını, Çin’in ise bir numaralı kaynak ülke 
olmaya devam ettiğini bildirmiştir. Benzer 
şekilde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, ülkemizde yasaklı ve kaçak 
pestisitle mücadele kapsamında 2021 
yılında 31 bin 302 denetim gerçekleştirildi-
ği, bu denetimler sonucunda 28,4 ton bitki 
koruma ürününün yediemine alınarak satı-
şının durdurulduğu, 7,6 milyon liradan fazla 
idari para cezası uygulandığı bildirilmiştir. 
2022 yılının ilk on ayında 20 bin civarında 
denetim yapıldığı, yaklaşık 13 ton ürünün 
satışının durdurulduğu, 4 milyon liradan 
fazla idari para cezası verildiği, ayrıca 12 
Mayıs 2022 tarihinde emniyet birimlerinin 
71 ilde 494 adrese eş zamanlı gerçekleşti-
rilen mahsul operasyonunda 22 ton bitki 
koruma ürününün yediemine alındığı, 49 
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Portakal

*2022 Ocak-Ağustos ayı arasındaki bildirim sayısı
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Ülkemizde böylesine önemli bir boyuta ulaşan kalıntı 
sorununun çözümü için tarladan çatala gıda güvenliği 

yaklaşımıyla yapılabilecekler üç başlıkta gruplandırılabilir. Bun-
lardan ilki Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi 
gereken hususlardır. Nitekim, AB ve ABD’de risk değerlendirmesi 
ile pestisit ruhsatları rutin aralıklarla gözden geçirilmekte ve bazı 
zirai ilaçların kullanımı sınırlandırılmakta veya tamamen yasak-
lanmaktadır. Türkiye orijinli ürünlerdeki en çok bildirim, yasak 
pestisitlerden kaynaklandığına göre, yasaklanmış pestisitlerin 
illegal satışı ile daha etkin mücadele edilmelidir. Ülkemiz için kritik 
öneme sahip bitkisel ürünlerde ihtiyaç duyulan pestisitlerin ulusal 
MRL değerleri belirlenmeli, AB ve ABD’de güncellenmesi talep 
edilmelidir. Ülkemizdeki tarımsal ürünlerdeki pestisit kalıntı analiz 
sonuçları periyodik raporlar şeklinde yayımlanmalı, riskli MRL 
aşımları görülen pestisitler kısıtlanmalı ve/veya yasaklanmalıdır. 
Bu kısıtlamalar/yasaklamaların AB’ye benzer şekilde önceden 
duyurulacak bir takvim çerçevesinde yapılması tüm paydaşlar 
açısından son derece önemlidir.

Gıda üretim zinciri ve tüketicilerin yapması 
gerekenler
Sektör, bayii ve üreticilerin kalıntı sorununu çözebilmek adına yapa-
bilecekleri ise şöyle sıralanabilir: Tüm sektör temsilcileri sürdürülebilir 
pestisit kullanımı, sahte-kaçak pestisitlerle mücadele, kalıntı ve 
direnç konularında bayi ve üreticilere yönelik farkındalık çalışmalarını 
artırmalıdır. Bayiler ve üreticiler sahte ve kaçak pestisitlerin neden ol-
duğu sorunlar hakkında bilinçlenmeli bunlarla mücadeleye katkı ver-
melidir. Üreticiler entegre mücadele ilkeleri ve iyi tarım uygulamaları 
ile sadece ruhsatlı BKÜ’ni sadece ruhsatlı oldukları kültür bitkilerinde 
kullanmalı, pestisitleri etikewtlerinde açıkça belirtilen önerilere uygun 
olarak kullanmalı, pestisit uygulamaları sonrası mutlaka bekleme 
süresine uyarak hasat yapmalıdır.

Son olarak tüketiciler ise başta taklit ve tağşiş konularında dikkatli 
olmalı, tarımsal üretimin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu dikkate 
alarak tarımsal ürünlerden beklentilerini gerçekçi oluşturmalı, iyi 
tarım uygulamaları ile elde edilen, besleyici, kaliteli ve her zaman 
ulaşılabilir ürünleri tercih etmelidir. Tüketiciler gıda güvenliği hak-
kındaki bilgileri resmi kurum ve konu uzmanlarından edinmeli, farklı 
tarafların verilerini tarafsız değerlendirmeli, taze sebze ve meyveleri 
mevsiminde ve iyice yıkadıktan sonra tüketmelidir.
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