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Avrupa Pestisit Eylem Ağı

TAHRİP EDEN GIDALAR

Avrupa Birliği gıdalarında endokrin (hormonal sistem) bozucu
kimyasallar
Çeviren: Emre Rona
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İnsanlarda Tahribat
Eğer bugün ekosistemde bu kadar fazla HSBK bulunuyorsa, bu, kozmetik, oyuncak,
şampuan, plastik parçaları olan mobilyalar veya koruyucuların yanı sıra, pestisitlerin
üretiminde de kullanıldıkları içindir. Tüketiciler, endokrin bozucu etkileri olan bu
pestisitlerin, kimyasal kalıntılarına doğrudan maruz kalır, çünkü cilt yüzeyinden
emilmeye ilaveten, her gün tükettiğimiz gıdalarla da vücuda alınabilirler. Peki,
tüketicilerin karşı karşıya olduğu riskler nelerdir?
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Meyve ve sebze tüketmek, vücuda ortalama 20 farklı EB pestisit kalıntısı almak
anlamına gelebilir. (bkz. 6. Bölüm ‘‘Gıdalardaki HSBK’ların izini takip etmek’’)
Esas sorun, HSBK’lar birbirine eklendikçe, bu etkilerin ‘’birikerek’’, çok daha tehlikeli
karışımlara, yani ‘‘kokteyl etkileri’’ne dönüşmesidir. Avrupa Birliği, çok sayıda
uzmanın desteklediği bilimsel kanıtların5aksine, karar alma süreçlerinde bu endokrin
bozucuların tek başına ve toplu etkilerini göz önünde bulundurmamaya devam
etmektedir.

‘‘GÜVENLİ’’ BİR MARUZ KALMA DÜZEYİ YOKTUR
HSBK’’lara has bir özellik, etkilerinin çok düşük dozlarda bile görülmesidir. AB
Komisyonu, bu düşük dozlu etkiler hakkında mevcut bilimsel kanıtlara6rağmen,
HSBK’ların belirli bir düzeyin altında güvenli olduğunu savunan bir ‘‘güvenli eşik
yaklaşımı’’ benimsemiştir. Bu yaklaşım, düşük doz etkilerinin tehlikelerini görmezden
gelmektedir ve HSBK’lar için uygun bir yaklaşım değildir. Özellikle de konu çocuklar
olduğunda. Bunun yerine, bilim insanı Vanderberg7tarafından yürütülen çok yeni bir
araştırmada belirtildiği üzere, ‘‘düşük dozları da kapsayan daha geniş bir dozaj
aralığının bütünüyle test edilmesi gerekmektedir’’. Bu düşük doz etkileri, tüketicilerin,
özellikle de savunma sistemi hâlâ gelişmekte olan en genç bireylerin sağlığını,
gerçek anlamda tehdit etmektedir (bir sonraki sayfaya bakınız).

Avrupa’da kullanılmakta olan yaklaşık 40 pestisit, endokrin bozucu özellikler
taşımakta, bunların 30’u ise gıdalarda kalıntı olarak gözlenmektedir.8Günümüzde,
yalnızca organik gıdalar bu pestisit kalıntılarını içermez.
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Bununla birlikte, birçok hormonun DNA’larla bağlantılı sinyal iletme görevi olduğunu
da unutmamak gerekir. Bu hormonları bozmak, beyinde, sinir sisteminde, cinsel
organlarda oluşum bozukluğuna yol açabilir, bedeni kansere karşı daha savunmasız
hâle getirebilir. Bu bozukluklar, çocukluğun ilk yıllarında fark edilmese de, hayatının
ilerleyen dönemlerinde hareket ve hafıza problemleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu (ADHD), kısırlık gibi sorunlara neden olabilir. Tek çözüm, anne karnındaki
bebeklerin kimyasallara maruz kalmasını engellemektir.
‘‘KRİTİK GELİŞİM ARALIKLARINI’’ TANIMLAMAK
Endokrin Bozucular Paylaşım Ağı (Endocrine Disruption Exchange – TEDX), bu
alanda uzmanlaşmış saygın bilim insanı Theo Colborn tarafından kurulmuştur.
İnternet sitesi, kullanıcıların cenin gelişimini detaylı biçimde inceleyerek, anne
karnındaki bebeklerin HSBK gibi kimyasallara özellikle hassas olduğu kritik ‘‘maruz
kalma aralıklarını’’ görmesine olanak tanır. Her gelişim aşaması için ayrı ayrı
hazırlanmış grafikler, hangi organların hangi kimyasallara karşı daha hassas
olduğunu, ve hayvan testlerinden elde edilen sağlık etkilerini gösterir. Gıda maddeleri
ve diğer malzemelerde bulunan Klorpirifos, Bisfenol A veya Fitalatları
inceleyebilirsiniz.
Bkz. www.criticalwindows.com/go_display.php
‘‘DES-KIZLARI’’ VAKASI
Bilim dünyası, bu etkilerin uzun zamandır farkında. En ‘meşhur’ vaka, 50’li yıllarda,
yeni doğanların hayatta kalma şansını artırdığı iddiasıyla hamile kadınlara verilmiş
olan DES (Dietil-stilbestrol) örneğidir. Sonradan, DES’in bir endokrin bozucu kimyasal
olduğu anlaşılmış, çeşitli olumsuz etkilere neden olduğu (vajinal kanser, hamilelik
komplikasyonları, kısırlık) ve meme kanseri riskini artırdığı saptanmıştır. Hamileliği
sırasında anneleri DES kullanmış milyonlarca genç kız, ABD ve Avrupa’da bu
hastalıklarla mücadele etmiştir (‘’DES-kızları’’). Bu etkilerin ilerleyen zamanlarda
ortaya çıkması, maalesef, hasar oluştuktan yıllar sonra keşfedilmeleriyle
sonuçlanmıştır.

Avrupa’daki yasama yetkilileri, 70 yıl sonra bile, bunun gibi endokrin bozucu
kimyasallara maruz kalmayı engelleyecek mevzuatı hayata geçirememiştir.
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Bu, ithalatçılar ve ihracatçılar için çok avantaj sağlamış, fakat kısa bir süre içinde
uyumlanmış birçok AKS’nin, oldukça ciddi tehlike oluşturacak biçimde yükseldiği
görülmüştür. EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı), STK’ların girişiminden sonra,
birçok AKS’yi yeniden düşürmeye başlamıştır.
Maalesef, hâlen onaylanan birçok pestisitin, çok olumsuz sağlık etkileri vardır:
örneğin mancozeb, sekiz farklı kanser türüne sebep olabilen bir çoklu-aktif
kanserojendir2(meme, karaciğer, pankreas, tiroid, vb.).

Bir diğeri ise, erkek üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğu uzun
zamandır bilinen, ve farelerde kısırlık, sperm sayısında azalma gibi etkileri
kanıtlanmış3, carbendazim’dir.

Bu kimyasalların ikisi de, analizlerimizde en fazla kalıntı tespit edilen ilk on meyve ve
sebzede, karşımıza çıkıyor.
AMA ÜRÜNLERDE BİRDEN FAZLA PESTİSİT KALINTISI BULUNUYOR, ÖYLE
DEĞİL Mİ?
Kesinlikle, güncel mevzuatla ilgili başka bir sorun daha. Aslında, bu düşük AKS’ler
pek de güvenli değil, çünkü Avrupa Birliği, kokteyl (toplu) etkileri göz önünde
bulundurmuyor. Bu, 2005 Yönetmeliğinde zorunlu kılınmış olsa da, farklı kalıntıların
bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sağlık tehditleri, dikkate alınmıyor demektir. EFSA,
toplu etkilerin mevzuata dâhil edilmesini şimdiden 7 yıl geciktirdiği için, insanları her
geçen gün daha fazla riske atıyor.
MEVZUAT, YALNIZCA AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ Mİ
KAPSIYOR?
AKS kurallarının, yalnızca Avrupa Birliği sınırları içinde üretilen gıda ve yem ürünlerini
değil, diğer ülkelerden ithal edilen ürünleri de kapsadığını unutmamak gerekir.
SON OLARAK, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN ATILACAK
BİR SONRAKİ ADIM NEDİR?
Bir sonraki adım, endokrin bozucu özelliklere sahip pestisitlere ilişkin mevzuatın
uygulanması ve bu doğrultuda uygun kriterlerin belirlenmesidir. Yeni AB Biyosit
Yönetmeliği’ne göre, evde kullanılan pestisitler için benzer bir yaklaşım kullanılmıştır4.

Komisyon, 2013 Aralık ayına kadar, HSBK’lar için bir kriterler taslağı oluşturmak
zorundadır. Bu, Avrupa’da vatandaşların sağlığını koruyacak yasaların çok yavaş
uygulandığını gösteren iyi bir örnek. Pestisitler için kriterler belirlendikten sonra ise,
test yükümlülükleri yerine getirilir. Endokrin bozucu bir kimyasalın yasaklanması,
ancak testler ve değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ele alınır. Yani, bu kılavuzda
listenenen HSB pestisitlerin büyük bir kısmının gıdalarımızdan def edilmesi, aslında
yıllar alacaktır.
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Özellikle küçük çocuklar ve hamile kadınların bu kimyasallara maruz kalma olasılığını
azaltmaya çalışmamız gerektiğini gösteren bilimsel kanıtlara, her geçen gün yenileri
eklenmektedir.
Bazı tüyolar:
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DİKKAT: HSB PESTİSİTLER FİRARDA!
PROKLORAZ VAKASI

Prokloraz, AB’deki temel tarım ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir fungisittir.
‘‘Konazol’’ler olarak bilinen, benzer bir pestisit grubuna aitlerdir.

Diğer tüm konazoller gibi, Prokloraz’ın da hormon sistemimizi bozan bazı özellikleri
vardır. Başlıca olumsuz etkileri, erkek bebekte feminizasyon (dişileşme) ve cinsel
oluşum bozukluğudur (malformasyon). Bu, hayvan deneylerinin ötesinde de
ispatlanmıştır: seralarda çalışan Danimarkalı kadınlarda, benzer etkiler görülmüştür.
Cenin (fetüs), bu etkilere daha da hassastır. Henüz doğmamış bebeklerin prokloraza
maruz kalması, hayatın devam eden dönemlerinde, davranış bozukluğu gibi olumsuz
etkilere yol açabilmektedir. 1
Prokloraz’ın başka zararları olduğundan da şüphelenilmekte, tiroid hormonlarına
müdahale ederek, beyin gelişimini olumsuz etkilediği tahmin edilmektedir.2Diğer tüm
endokrin bozuculardaki gibi, zararlı etkiler çok düşük dozlarda bile gözlemlenebildiği
için, ‘‘güvenli’’ bir maruz kalma düzeyi belirlemek, imkânsızdır. Dahası, proklorazın
etkileri diğer kimyasallarınkileriyle birleşerek, daha da tehlikeli ‘‘kokteyl’’ etkilerine
sebep olma eğilimindedir.

Prokloraz, bilimsel araştırmaların sunduğu endişe verici kanıtlara rağmen, Avrupa
Birliği piyasasında hâlâ bulunabilen ve tarımda yaygın olarak kullanılan, onaylı bir
pestisittir. Hattâ, ruhsatı, Ocak 2012’de Komisyon tarafından 10 yıllığına
yenilenmiştir. Endüstri, pestisit düzenleme mevzuatındaki boşlukların birinden zekice
faydalanmıştır: ‘‘yeniden-ruhsatlandırma’’ kuralı.
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Bu kurallar, şirketlerin, ürünlerini ‘‘gönüllü olarak piyasadan çekmesi’’ ve ikinci kez
değerlendirmeye sunmasına izin vermektedir. Fakat bu esnada, ürünler piyasada
satılmaya devam eder. Bir ‘‘uzatılmış yürürlükten kaldırma’’ sürecinden faydalanarak,
yalnızca bir ‘‘mini-başvuru’’ dosyası ile, genelde tekrar onaylanmayla sonuçlanan bir
yeniden değerlendirme işleminden faydalanır. 1107/2009 tarihli yeni yönetmeliğe
göre, endokrin bozucu pestisitler yasaklanacak olsa da, Prokloraz bu sayede, bu yeni
kurallardan, gelecek 10 yıl boyunca muaf tutulacaktır.
PAN Avrupa, Aralık 2011’de, Komisyon’un güncel bilimsel verileri göz önünde
bulundurması, ve insanlar üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemesini
gerektiren yasalar doğrultusunda, Prokloraz’ın ruhsatını yeniden değerlendirme
talebinde bulunmuştur.3Yeniden değerlendirme usullerindeki kusurlar da, bu
başvuruda geçerli bir sebep olarak öne sürülmüştür. Talep, Komisyon tarafından
reddedilmiştir.
PAN, tepki olarak, Prokloraz vakasını Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’na
taşımıştır. Müracaat, avukat Bay J. Rutterman tarafından 2 Mayıs 2012’de yapılmıştır
ve dava başvurusu şu anda incelenmektedir.
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5 Aralık 2008: Komisyon, Prokloraz onayını reddeder.
29 Mayıs 2009: BASF Agro B.V ve Makhteshim Agan, Prokloraz’ı ‘‘gönüllü olarak
piyasadan çeker’’ ve ‘‘yeniden değerlendirme’’ye başvurur.
Temmuz 2010: Sözcü Üye Devlet İrlanda, Prokloraz’ı yeniden inceler, ve Komisyon
ile Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı’na ek bir rapor sunar.
13 Ağustos 2010: EFSA, raporu erişilir kılar ve danışma süreci başlatır.
27 Eylül 2011: Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimî komitesi, son incelemeleri
yürütür.
Kasım 2011: Prokloraz, Avrupa Komisyonu’nda yeniden ruhsatlandırılır.
Ocak 2012: Prokloraz, bu sefer açık havada kullanımını kısıtlayan yeni kısıtlamalarla,
tekrar onaylanır.
Mayıs 2012: PAN Avrupa, Prokloraz davasını Lüksemburg’daki AB Adalet Divanı’na
taşır. Dava sürmektedir.
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Yeni HSB pestisit listemizle, Avrupa Birliği’ndeki gıda maddelerinde bu 43 pestisitin
kalıntısını aramaya koyulduk. Araştırmamızı, EFSA’nın AB’deki gıda örnekleri
analizine dayandırdık (meyveler, sebzeler, tahıllar, süt ve yumurta). Toplamda, 30
gıda maddesi değerlendirildi ve daha sonra, endokrin bozucularla kirletilmiş gıda
listemizi oluşturmakta kullanıldı.

GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARINA İLİŞKİN EFSA İZLEME RAPORU,
NEDİR?
2009 tarihli Gıdalardaki Pestisit Kalıntılarına İlişkin AB Raporu, 2009 yılında, İzlanda
ve Norveç dâhil 27 AB üye devletten toplanan gıda maddelerinin, bir analizini içerir;
yaklaşık 70.000 gıda numunesi kapsanmıştır.
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Rapor, hem Avrupa düzeyinde, hem de ulusal düzeyde toplanmış verileri bir araya
getirmekte, böylece pestisit kalıntılarına maruz kalmanın genel bir resmini iyi bir
şekilde çizmektedir. Numunelerin büyük bir çoğunluğu (%74’ü), AB’de üretilmiş gıda
ürünleridir, fakat bazı ithal gıda maddelerini ve ufak bir miktar organik ürünü de (%5)
kapsamaktadır.
EFSA, analiz edilen 27 gıda maddesinin her biri için, Avrupa vatandaşlarının pestisit
kalıntılarına ‘‘uzun vadeli’’ maruz kalma oranını hesaplamıştır. Bu demek oluyor ki,
tüketicilerin domates, biber, vb. yoluyla uzun vadede bünyesine aldığı pestisit
miktarlarını yaklaşık olarak biliyoruz.

43 endokrin bozucu pestisit arasından 30’u, Avrupa gıdalarında tespit edilmiştir
(meyveler, sebzeler, tahıllar, süt ve yumurta dâhil).
Gıdalarımızın yaklaşık yarısı, pestisit kalıntılarıyla kirletilmiştir, ve %25’inde, birden
fazla pestisit kalıntısı saptanmıştır; bazen bu rakam tek bir gıda numunesinde 10’un
üzerine çıkmaktadır. Yalnızca tek bir porsiyonda. Peki, uzun vadede tüketilen pestisit
kalıntılarının miktarı, nedir?
Veriler göstermektedir ki, biber gibi bazı gıda maddelerinin tüketimi, uzun vadede
20’den fazla pestisite maruz kalmanın yolunu açabilir. En yüksek düzeyde endokrin
bozucular, marulda tespit edilmiştir. Birçok gıda maddesini aynı anda tükettiğimiz için,
EB karışımlarına maruz kalmamız da oldukça muhtemeldir.
Tüketicileri bilgilendirmek ve onlara seçenek sunmak amacıyla, en zararlı 10
‘‘bozucu’’ gıda maddesinin bir ‘‘derece sıralaması’’nı hazırlamaya karar verdik; yani,
EFSA’nın ‘‘uzun vadeli’’ verilerine göre, en yüksek seviyede EB pestisit içeren 10
gıda maddesinin bir listesi. Pestisitlerin büyük bir kısmı kabuklarında bulunduğundan,
ve kabukları da genelde sistematik olarak soyulduğu için, mandalina ve portakalları
bu listeye eklemediğimizi hatırlatırız.
Tüm gıda maddeleri ve EB pestisit düzeylerini detaylıca veren eksiksiz listemize, şu
adresten ulaşabilirsiniz:
www.disruptingfood.info
Böylece, tüketicilere, özellikle de hamile kadınlar ve çocuklara, gıdanın önemli
birHSBK kaynağı olduğunu göstermek ve daha sağlıklı yemekler pişirmeleri
için yardım etmek istedik. Aynı zamanda, üreticilerin HSB pestisit kullanımını
azaltması, iyi organik çiftçilik ve entegre zararlı yönetimi uygulamalarına
geçmesi için teşvik etmeyi hedefledik. Tüketiciler, konvansiyonel yöntemle
üretilen tüm meyve ve sebzelerin, birçok pestisit kalıntısı içerdiğini bilmeli,
yalnızca organik gıdalar tüketmenin, güvenli bir çözüm olduğunu
unutmamalıdır.
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EN ‘‘BOZUCU’’ 10 GIDA LİSTESİ
AB MEYVE VE SEBZELERİNİN İÇERDİĞİ EB PESTİSİT KALINTISI MİKTARINA
GÖRE SIRALAMASI
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EN DÜŞÜK SEVİYEDE PESTİSİT KALINTISI TESPİT EDİLEN MEYVE VE
SEBZELER:
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HSB PESTİSİTLERE MARUZ KALMA DÜZEYİNİ
NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

GÜNLÜK HAYATINIZDA ALDIĞINIZ PESTİSİT
KALINTISI MİKTARINI AZALTMAK İÇİN BAZI
ÖNERİLER

Organik üretim, sentetik pestisistlerden tamamen arındırılmıştır. Gıda ürünleri, zararlı
kimysalların kullanılmadığını garanti eden çok katı kurallar doğrultusunda yetiştirilir.
Dolayısıyla, PAN Avrupa, tüketicilerin mümkün olduğunca organik beslenmesini
tavsiye eder, özellikle de hamile kadınlar ve çocukların.

Günümüzde, süpermarketlerin çoğu, organik gıda ürünü satmaktadır. Bunlar, Avrupa
Organik Etiketi ile sertifikalanmış ‘‘organik’’tir. Bu organik tarım etiketi, gıda üretilirken
herhangi bir sentetik pestisit veya gübre kullanılmadığını garanti eder. Ek olarak,
hayvanlara ve doğaya saygılı bir tarımsal üretimi de garanti etmektedir (antibiyotik
kullanılmaması, veya hayvanların sağlığına saygı duyulması gibi).
En iyisi, yalnızca organik ürünler satan özel gıda perakendecilerinden alışveriş
yapmaktır. Avrupa’da her geçen gün daha fazla taban hareketi, yerel üretilen ve
genelde organik olan gıdalara erişim sağlamaktadır: Fransa’da AMAP’lar, Belçika’da
GASAP’lar, Birleşik Krallık’ta CSA’lar, vb. Böyle yerlerden alışveriş yapmak yalnızca
sağlığınız için değil, içinde yaşadığınız topluluk ve çevre için de faydalıdır, çünkü
yerel ve mevsimsel üretimi destekler.
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Eğer yalnızca organik beslenemiyorsanız, öncelikler belirleyebilirsiniz:

23

24

9. BÖLÜM
EVLERİMİZİ HSBK’LARDAN KURTARMAK!

EVSEL KULLANIM PESTİSİTLERİNDEKİ
HSBK’LARDANN KAÇINMA YOLLARI
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GERÇEK BİR POLİTİKA İÇİN
EYLEMLERİMİZE KATILIN
AB’DE DEĞİŞİM, ŞİMDİ!
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