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Kuzey Amerika Pestisit Eylem Ağı  
 
Kuzey Amerika Pestisit Eylem Ağı (PAN North America), zararlı pestisitlerin 
kullanımını, ekolojik açıdan güvenilir ve toplumsal olarak âdil alternatiflerle 
değiştirmek için çalışmaktadır. Dünya çapında beş PAN Bölgesel Merkez’den biri 
olup, yerel ve uluslararası tüketim, çalışma, sağlık, çevre ve tarım gruplarını 
birleştirerek uluslararası bir toplumsal eylem ağı oluşturmaktadır. Bu ağ, küresel 
pestisit kullanım artışına meydan okur, temel sağlık ve çevre kalitesi haklarını 
savunur, ve daha âdil, sağlıklı bir topluma geçiş sağlanması için çalışır.  
 
Teşekkür 
 

Bu rapor, ABD ve dünyanın diğer yerlerindeki akademik 
enstitülerden yüzlerce bilim insanının hassas ve istikrarlı çalışmaları 
olmadan, mümkün olmazdı. Bu araştırmacıların, pestisitlere maruz 
kalmak ile çocuk sağlığı arasındaki bağlantının kolektif olarak 
anlaşılmasını sağlayan katkıları, son derece değerlidir. Risk Altında 
bir Nesil aynı zamanda, ortak kurumlarımız ve enstitülerimiz dâhil, 

Pestisit Eylem Ağı’nın hem içinden hem dışından, birçok bireyin uzmanlığını ve 
çabalarını da yansıtmaktadır. Susan Kegley, Heather Pilatic, Linda Wells ve Kathryn 
Gilje, rapor gelişir ve sonlanırken çok faydalı yorumlar ve yönlendirmelerde 
bulunmuştur. Pestisitlerin çocuk sağlığı üzerindeki nöro-gelişimsel ve kanserojen 
etkileri hakkında uzman bazı akademik hakemler, önemli katkılar sağlamıştır. Laura 
Cossette, Kristen Parks ve Maria Reyna, değerli araştırma yardımları sunmuştur. 
Raporu yayına hazırlayan Brenda J. Willoughby, görsel malzeme toplayan, şekilleri 
hazırlayan ve prodüksiyonla ilgili her konuda sonsuz destek veren Sara Knight, 
Yönetici Özeti’ni İspanyolcaya tercüme eden Berkeley Tercüme, Çeviri ve Kopyalama 
Hizmetleri (BITTS) çalışanları Roy Rojas ve Mateo Rutherford, ve düzeltmeler ile 
redaksiyon üzerine çalışan Janet Stephens ile Kathryn Gilje’ye ayrıca teşekkürlerimizi 
iletiyoruz.  Bu rapor, A&A Fund, Arntz Ailesi Vakfı, Bellweather Vakfı, California Vakfı, 
Cedar Tree Vakfı, Ceres Vakfı, Ceres Ortaklar Birliği, David B. Gold Vakfı, Fred 
Gellert Aile Vakfı, Kresge Vakfı, McKnight Vakfı, Roy A. Hunt Vakfı ve Wallace 
Genetik Vakfı ile, PAN’ın destekleyici üyeleri tarafından finanse edilmiştir. Yazarlar, 
herhangi bir olgusal hatanın sorumluluğunu taşımaktadır. Burada sunulan öneriler ve 
görüşler, Pestisit Eylem Ağı Kuzey Amerika’ya ait olup, finansör ve destekçilerin fikir 
ve görüşlerini yansıtmayabilir. Pestisit Reform için Kaliforniyalılar’daki (CPR) çalışma 
arkadaşlarımıza, bu rapor doğar ve ilk kez kaleme alınırken verdikleri stratejik fikir ve 
düşüncelerin yanı sıra, raporun yayınlanması ve yayılması için gösterdikleri çaba 
nedeniyle, Tracey Brieger ve Sarah Aird’e özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. PAN Kuzey 
Amerika, bir CPR üyesidir, ve bu raporu ortaklıkla işbirliği içinde yayınlıyoruz. CPR 
ortaklığını, kendini toplum sağlığı, sürdürülebilir tarım ve çevresel kaliteyi 
iyileştirmeye ve korumaya adamış, tüm Kaliforniya çapında bir hareket başlatarak, 
eyalet çapında pestisit politikaları ve uygulamalarını değiştirmeyi hedefleyen, 185’in 
üzerinde kamu menfaati kurumu oluşturmaktadır. CPR’ın çalışmaları hakkında bilgi 
için www.PesticideReform.org veya 510-788-9025 ile iletişime geçebilirsiniz.  
 
 

 
 

 

http://www.pesticidereform.org/
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Risk Altında bir Nesil 
Yönetici Özeti 
 
Bugünün çocukları, bir nesil öncesinin 
çocuklarına göre daha hasta. Çocukluk 
kanserlerinden otizme, doğum kusurlarından 
astıma, geniş çapta çocuk hastalıkları ve 
bozuklukları, artışta. En son bilimsel verileri 
değerlendirdiğimizde, şüpheye fazla yer 
kalmıyor: bu ayıltıcı durumun başlıca 
sebeplerinden biri, pestisitler.  
 
Yakın zaman önce çıkan Başkan’ın Kanser 
Paneli raporları gösteriyor ki, çevresel kirliliğin 
hastalıklarla ilişkisini ‘‘ciddi biçimde 
küçümsemiş’’ olmakla beraber, bizi korumaya 
yönelik politikaların da büyük ölçüde yetersiz 
kaldığını görüyoruz. Ulusal Araştırma 
Konseyi’ndeki bilim insanları, bundan 
neredeyse 20 yıl önce, genç ve büyüyen 
bedenleri pestisitlerden korumak için bir acil 
plan çağrısı yapmıştı.1 Bugün, ABD’deki 
çocukların, yaşadığı, okuduğu ve oynadığı 
yerlerde, zararları bilinen pestisitlere hâlâ maruz 
kaldığını biliyoruz.  
 
Bu rapor, pestisitlerin çocuk sağlığı üzerindeki 
etkisi inceleyen düzinelerce yakın zamanlı 
araştırmayı derlemektedir. Yaptığımız analiz, 
şunları göstermekte: 
 
● Pestisitlere maruz kalmanın, beyin ve 

sinir sistemi yapısı ve işlevine zarar 
verdiğini gösteren ikna edici kanıtlar 
bulunmakta. Nörotoksik pestisitlerin, 
artmakta olan dikkat eksikliği/hiperaktivite 
bozukluğu, otizm, IQ ve diğer bilişsel işlev 
ölçütlerinde geniş çapta düşüşe katkıda 
bulunduğu, açıkça kabul edilmektedir.  

 
● Pestisitlere maruz kalmakla ilişkili 

kanser, doğum kusurları ve erken 
ergenlik gibi sağlık sorunlarına 
çocuklarda gittikçe daha sık 
rastlanmaktadır. Bazı çocukluk 
kanserleriyle ilişkisi, oldukça güçlü kanıtlara 
sahiptir.  

 
● Yeni bilimsel veriler, pestisitlerin 

çocuklarda artış gösteren astım, obezite 
ve diyabet gibi sorunlarda ciddi payı 
olabileceğini bildirmektedir.  

 
● Pestisitlere çok çok düşük düzeylerde 

maruz kalmak bile ciddi sağlık 

sorunlarına yol açabilmektedir, özellikle 
hamilelik ve erken çocukluk döneminde.  

 
 
 
 
 

Çocukların henüz gelişen bedenleri, pestisitlerin 
sağlık zararlarına karşı çok daha hassastır.  
 
Çocuk sağlığını önceliklendirmek, 
gerçek bir değişim gerektirir 
 
Bir ülke olarak, çocuklarımızın refahına değer 
veririz. Sevdiklerimizi koruma içgüdümüzün 
yanı sıra, canlı ve güvenli bir gelecek için 
toplumsal düzeyde başarılı bir gelişimin önemli 
olduğunu da biliriz. Anketler gösteriyor ki, 
Amerikalılar’ın %80’i için, çocuk sağlığı en 
öncelikli meseledir. Uygulamalarımızı ve 
politikalarımızı da bu değerler doğrultusunda 
çizmeliyiz.  
 
Ülke çapında birçok topluluk, çocukları 
pestisitlere maruz kalmaktan korumak amacıyla 
elini taşın altına koyarak, yerel veya eyalet 
seviyesinde politikalar oluşturmaya girişmiştir. 
Pestisitsiz okullar, parklar ve oyun alanlarından, 
tarım bölgelerinde koruyucu tampon alanlar 
oluşturmaya kadar, çocuklara daha sağlıklı bir 
çevre sunmaya niyetli yerel eylemler, yolu 
açmaktadır.  
 
Fakat pestisitlerin zararlarına karşı bütün 
çocukları koruduğumuza emin olmak istiyorsak, 
bu kimyasalların ülke çapında kullanımını ciddi 
biçimde düşürmemiz gerekmektedir. Her yıl 
yaklaşık 0.5 milyar kg pestisit tüketildiği tahmin 
edilen ABD pazarında, 20.000’den fazla ürün 
bulunmaktadır. Bu kullanım hacmi, bir sonraki 
neslin sağlığını tehdit etmekle beraber, bilim 
gösteriyor ki, çocuklarımızın potansiyel 
gelişimini de raydan çıkarmaktadır.  

 



 

Bilim insanları, çocukların pestisit zararlarına 
karşı özellikle savunmasız olduğunu on yıllardır 
bilmektedir. Hızlıca büyümekte olan bedenler, 
her şeyden bol bol alır bünyesine: 
yetişkinlerden kilosu kilosuna daha fazla yer, 
içer, nefes alırlar. Ana rahminden ilk gençliğe 
kadar yaşanan hızlı fizyolojik değişimler 
sırasında, çok düşük seviyede olsa bile 
pestisitlere ve endüstriyel kimyasallara maruz 
kalmak, ileride çok ciddi sağlık sorunlarına yol 
açacak biçimde bozabilir bu süreçleri.  
 
Genel pestisit kullanımını azaltmak, yalnızca 
çocukların en hassas yıllarında onları 
korumakla kalmaz, doğurganlığa ulaşmış kadın 
ve erkeklerin bedenindeki pestisit seviyesini de 
düşürerek, tek hamlede hem şimdiki, hem de 
gelecek nesilleri koruma altına almış olur. 
Çocuklara en fazla zarar veren pestisitler, 
listenin başında olmalıdır.  
 
Evdeki böcek ilaçları ve gıda seçimleri hakkında 
elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz, fakat 
bu hedefi bireysel haneler bazında başarmamız 
mümkün değildir. Politika değişikliği şarttır.  
 
 
 

 

Acilen etkili politikalara ihtiyacımız 
var 
 
Çocukları, pestisitlerin sağlık zararlarından 
korumak için, politika yapıcıların çok daha etkili 
araçlara ihtiyacı var. En acil değişim ihtiyacının, 

şu üç soruya nasıl cevap verildiğiyle ilgili 
olduğunu düşünüyoruz:  
 
● Tarımda hangi pestisitler kullanılıyor? 

● Çocukların yaşadığı, okuduğu ve oynadığı 
yerlerde hangi pestisitler kullanılıyor? 

 
● Çiftçiler, pestisit bağımlılıkları azaltılırken 

nasıl desteklenecekler? 
 

İstatistikler, birçok çocuk hastalığı ve bozukluğunun geçtiğimiz 30 yıl boyunca istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor.              
Burada gösterilenler, bunlardan yalnızca bazılarıdır.  
Kaynaklar: Bkz. son not 4, 13, 24, 52 ve 94.  
* Kanser hariç, tüm veriler yaygınlık verilerdir, ör. ABD nüfusunu temsilen veya ABD’deki yaygınlığı birkaç noktadan alınan                 
veriler, belirli bir zamanda belirli bir nüfusta görülen toplam vaka sayısını gösterirken, vaka, her yıl görülen yeni vakaların                  
sayısıdır. Otizm verileri, Otizm ve Gelişim Bozuklukları İzleme Ağı’ndaki 14 noktadan alınmıştır ve tüm ABD nüfusunu                
yansıtmadığı belirtilmelidir. 1990’lar diyabet verileri, yalnızca Tip 1’I kapsar (çünkü o dönemde Tip 2, çocuklarda çok çok nadir                  
görülürdü), 2011 verileri ise hem Tip 1, hem Tip 2’yi kapsamaktadır. Tip 2 diyabetin çocuklardaki yaygınlığını belirlemek, çeşitli                  
sebeplerden ötürü çok zordur; teşhis zorluğu dâhil. 

 



 

Bu alanların her biri için, aşağıdaki politika 
değişikliklerini öneriyoruz: 
 
1. Pestisit endüstrisinin, çocuk 

sağlığını tehdit eden tarım 
ürünleri satmasını engellemek 

 
● Mevcut pestisitler hakkında hızla eyleme 

geçmek: Eğer araştırmalar, bir pestisitin 
nöro-gelişimsel veya üreme sistemine 
toksik, hormon sistemi bozucu veya insan 
kanserojeni olduğunu saptarsa, ve, bu 
madde insanlarda, okullarda, evlerde, 
veya su ile gıdada kalıntı olarak ölçülür 
ise, EPA bu pestisitin hızla kaldırılmasını 
hedeflemeli, daha güvenli kontrol 
yöntemlerine hızlı bir geçiş için çiftçileri 
desteklemek amacıyla ABD Tarım 
Bakanlığı’nın kaynaklarını kullanıma 
açmalıdır.  

● Yeni zararlı pestisitlerin engellenmesi: 
EPA, bilimsel araştırmaların 
nöro-gelişimsel veya üreme sistemine 
toksik, hormon sistemi bozucu veya insan 
kanserojeni özelliklerini saptadığı yeni 
pestisitleri, onaylamamalıdır – kısa vadeli 
‘‘şartlı’’ onaylar dâhil.  

 

● Zararlı düşük seviye maruz kalmanın 
engellenmesi: EPA, hormon sistemi 
bozucu pestisitlere maruz kalmanın, 
gelişmekte olan çocuklara özel bir tehlike 
oluşturduğunu bildiren kanıtları ciddiye 
almalıdır; uzun süredir bekletilen 
endokrin bozucular izleme programı 
(EDSP), hızla hayata geçirilmelidir.  

 
2. Çocukların yaşadığı, okuduğu ve 

oynadığı yerleri korumak 
 

● Çocuklar için güvenli evler, kreşler & 
okullar: Kimyasal pestisitlerin olası 
gelişimsel veya üreme sistemine toksik, 
hormon sistemi bozucu veya insan 
kanserojeni özellikleri bilimsel çalışmalar 
ile saptanırsa, EPA, evler, kreşler ve 
okullarda kullanılan mevcut pestisit 
ürünlerin onayını geri çekmeli, yenilerini 
onaylamamalıdır. 

● Daha güvenli parklar & oyun bahçeleri: 
Araştırmalar çocuk sağlığına zarar tespit 
ederse, halka açık tüm parkların, oyun 
bahçesi ve alanların zararlı pestisit 
kullanmadan yönetilmesi için gerekli 
politikalar, devlet yöneticileri ve yerel 
yetkililer tarafından yasalaştırmalıdır.  

 
 
Tablo 1: Pestisitler & 
Çocuk Sağlığı  
Zararları 

 
Çocuk Sağlığı Zararları* 

 

Beyin & 
sinir sistemi 
etkileri 

Çocukluk 
kanserleri 

Doğum 
kusurları 

Üreme & 
Gelişim 
zararları 

Metabolik 
etkiler 
(obezite, 
diyabet, vb.) 

Bağışıklık 
sistemi 
bozuklukları, 
astım 

Pes
tis
tle
r 

Herbisitler  
200 milyon kg** 
ör. atrazin, glifosat, 2,4-D ✔ ✔ ✔ ✔ 

  

✔ 
İnsektisitler 
29 milyon kg 
ör. klorpirifos, malathion, 
permetrin 

✔ ✔ 
 
✔ ✔ ✔ 

Fungisitler 
20 milyon kg 
ör. mancozeb, klorotalonil ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
✔ 

 
Fumigantlar (gaz) 
49 milyon kg 
ör. metam sodyum, metil 
bromür, kloropikrin 

✔ ✔ 
 
✔ 

  
 

 
Araştırmacılar, çeşitli pestisitlere maruz kalmayı, birçok çocuk sağlığı tehditi ile ilişkilendirmiştir.           
kırmızı işaretli gördüğünüz alanlar, sağlık zararı bilimsel kanıtlarla güçlü biçimde desteklenmiş           
olanlardır.  
* Bkz. EK A ve www.pesticideinfo.org 
** 2007 kullanım tahminleri, ‘‘etken madde’’ bazındadır. Bkz. Pestisit Endüstrisi Satış & Kullanımı,             
2006 ve 2007 Pazar Tahminleri, ABD, EPA, Washington, DC, Şubat 2011. Bkz.            
www.epa.gov/opp00001/pestsales/market_estimates2007.pdf Tablo 3.4 

 

http://www.pesticideinfo.org/
http://www.epa.gov/opp00001/pestsales/market_estimates2007.pdf


 

 
 
 
3. Pestisit değirmeninden inmek 

isteyen çiftçilere yatırım yapmak 
 

● Çiftçiler için kaynak seferberliği: Federal ve 
eyalet yetkilileri, pestisit bağımlılıklarını 
azaltmak amacıyla çiftçilerin iyi bilinen ve 
etkili zararlı yönetim stratejileri 
uygulayabilmesi için, mevcut kaynakları 
harekete geçirmeli ve koordine etmelidir.  

 
● Yenilikçi çiftçiliğe daha fazla yatırım: 

Kongre, çiftçilerin zararlı pestisitleri azaltan 
sürdürülebilir uygulamalar kazanmasını 
destekleyen büyük hibe programları 
onaylamalıdır.  

 
● Kullanım azaltım hedefleri oluşturmak: EPA 

ve USDA, net ve cesur ulusal pestisit 
azaltım hedefleri koymalı, önceliği ise 
çocuklara zararı kanıtlanmış pestisitlere 
vermelidir. Bu hedef yolunda ilerlemenin 
takip edilebilmesi için, çiftçilerin 
uygulayıcılar ve zararlı yönetimi 
danışmanlarıyla ortak çalışması, pestisit 
kullanım miktarlarını ulusal bir taranabilir 
veritabanına rapor etmesi gerekmektedir.  

 
● Çocuk sağlığı için tedarik: Gıda 

dağıtımcıları, tedarikçilerin çocuklara zararlı 
pestisit kullanımını kısıtlamalarını talep 
etmelidir.  

 
 
Bu önerilerin tümü, çocuklarımızın refahını riske 
atan tehditlerin kanıtları ışığında alınması 
gereken sağduyulu tedbirlerdir. Çocuklarımızın, 
torunlarımızın ve gelecek nesillerin sağlığını 
önceliklendirecek siyasi iradeyi oluşturma 
zamanı gelmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pestisitlere çok düşük dozlarda bile maruz kalmak,       
gelişimi bozabilir ve öğrenme yetisini baltalayabilir.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Risk Altındaki Beyin Gücü 
Yeni araştırmalar, pestisitlerin zekâyı zayıflattığını gösteriyor 

 
Nöro-gelişim bozukluklarının hangi çevresel nedenlerden kaynaklandığını bilmek kritik önem         

taşır, çünkü bunlar önlenebilir nedenlerdir. – Dr. Philip Landrigan 
 
 
İnsan beyninin yapısal oluşumu rahimde başlar 
ve erken gençlikte devam eder. Bu uzun gelişim 
penceresi sırasında, on milyarlarca sinir 
hücresinin, trilyonlarca bağlantı kurduğu birçok 
karmaşık süreç gerçekleşir. Hücreler, beynin bir 
bölümünden diğerine geçer, ve beyin son 
yapısına kavuşurken, sinir yolları oluşur.  
 
Beynin gelişimi sırasında gerçekleşen 
süreçlerin birçoğu, pestisitlerin müdahalesine 
karşı hassastır. Cenin gelişiminin kritik 
anlarında nörotoksik pestisitlere maruz kalmak, 
çok düşük dozlarda da olsa, beyin yapısında 
temel değişimlere yol açmaktadır.2 Hormon 
sistemini bozan pestisitler, özellikle de beyin 
gelişiminde kilit rol oynayan tiroid işlevlerini 
etkileyenler, kalıcı hasarlar verebilir. Maruz 
kalmanın etkileri çoğunlukla kalıcıdır, çünkü 
diğer organların aksine, beyin, hasarlı 
hücrelerini onaramaz (yandaki kutuya bakınız).  
 
Beyin altyapısı ve sinir sistemi normal biçimde 
gelişemeyen çocuklar, hayatlarının tümünde 
engelli kalabilir. Otizm spektrum bozuklukları, 
dikkat eksikliği bozuklukları, işitme kaybı, 
zihinsel engeller ve görme kaybı, bazı gelişim 
bozukluklarına örneklerdir. Gelişim eksikliği 
yaşayan insanlar genelde, konuşma, hareket, 
öğrenme gibi günlük yaşama dair sorunlarla, ve 
neticede bağımsız bir yaşam kurma engelleriyle 
karşı karşıyadır. Düşük bilişsel yetenekler, 
saldırganlık, sosyal yabancılaşma ve madde 
bağımlılığı gibi davranış bozukluklarına da yol 
açabilmektedir.3 

 
‘‘Sessiz Salgın’’ 
ABD’deki tüm çocukların yaklaşık %15’i, bir 
veya daha fazla gelişim bozukluğu  

 



 

 
Şekil 2: 3-17 Yaşındaki Çocuklarda ADHD Yaygınlığı, 1997-2008 

 

yaşamaktadır; yani geçtiğimiz on yıla kıyasla 
%17 daha fazla. Bazı bozukluklarda, rakamlar 
daha da dik bir artış göstermektedir.4 Genel 
olarak, her yıl doğan dört milyon ABD’li 
çocuktan 400.000 - 600.000’inin, araştırmacılar 
tarafından nörogelişimsel bozukluk taşıdığı 
düşünülmektedir.5  
 
Harvard ve Mt. Sinai Hastanesi sağlık 
uzmanları, çocukların körpe zihinlerine zarar 
veren kimyasalların neden olduğu tehlikeye, 
‘‘sessiz salgın’’6 adını vermişlerdir. Bilim 
insanları, gelişimsel, bilişsel ve davranışsal 
bozuklukların böylesine hızlı artmasını, çeşitli 
genetik ve çevresel faktörlerin toplu etkisine 
yormaktadır.7 

 
Bazı çocukların, örneğin, ADHD veya otizme 
genetik bir yatkınlığı olabilir, ama bu hastalıklar 
ancak, bedensel gelişimin belirli dönemlerinde 
tetikleyici bir kimyasala maruz kaldıkları 
müddetçe gelişebilir. Bazı çocuklar ise, 
arındırıcı enzimlerden yeterince üretemeyecek 
biçimde genetik kodlanmış olabilir, dolayısıyla, 
nörotoksik pestisitlere maruz kaldıkları zaman 
kalıcı hasara daha açık bir beyin ve sinir sistemi 
yapısına sahip olabilirler (Bkz. Sayfa 25, yan 
kutu).8  
 
Hayat boyu kimyasallara maruz kalındığı için 
ebeveynlerde gelişen genetik mutasyonlar da 
(hem kadınlarda hem erkeklerde), yeni 
araştırmalara göre, çocuklarda nöro-gelişim 
bozukluklarına yol açma riskini artırmaktadır.9, 10  
 

Ulusal Bilim 
Akademisi artık, otizm 
ve ADHD gibi tüm 
nöro-davranış 
bozukluklarının üçte 
birini, ya doğrudan 
pestisitler veya diğer 
kimyasallar, ya da 
çevresel maruz kalma 
koşulları ile genetik 
nedenlerin bir 
etkileşimine 
dayandırıyor.11 Bazı 
uzmanlar, bu tahminin 
az bile olduğunu iddia 
etmekte, çünkü tıp 
bilimi, çevresel 
faktörlerin hastalık 
oluşumuna nasıl etki 

ettiğini daha yeni yeni tam anlamıyla 
görebilmekte.   1

Zarar mekanizması ne olursa olsun, anne 
rahmi, bebeklik ve çocukluk gelişimi boyunca 
pestisitlere maruz kalmanın, çocuklarımızın 
bilişsel yeteneklerine ciddi biçimde zarar 
verdiğine yönelik yeni araştırma sonuçları, 
şüpheye yer bırakmamaktadır. Ontario Aile 
Hekimleri Okulu’nun pestisitler ve sağlık etkileri 
üzerine yakın zaman önce yürüttüğü geniş çaplı 
incelemeler, pestisitlere anne rahminde maruz 
kalmanın ‘‘çocuk nöro-gelişiminde düzenli 
olarak ölçülebilir eksiklere neden olduğunu’’ 
bildirmektedir.12 

 
Bu noktada, kanıtların öne çıktığı üç konuya 
odaklanıyoruz: ADHA, otizm, ve düşük IQ. 
Konuyla ilgili önemli çalışmaların bazıları 
aşağıda verilmiştir, daha detaylı açıklamalar ise, 
ek çalışmalarla birlikte, EK A’da yer almaktadır.  
 
ADHD oranı artmaya devam ediyor 
 
ADHD açıkça artıştadır ve teşhislerdeki 
değişikliklerin bir etkisi olsa da, bu, eğilimi tek 
başına açıklamaya yetmez. ADHD teşhisi 
konan çocukların ortalaması, 1997 ile 2006 
yılları arasında her sene yüzde 3, 2003 ile 2007 

1 Örneğin bkz. Başkan’ın Kanser Paneli 2010 
‘‘Çevresel Kanser Riskini Azaltmak: Şimdi ne 
yapabiliriz’’, 
http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualRepo
rts/index.htm  

 

http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualReports/index.htm
http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualReports/index.htm


 

yılları arasında ise her sene yüzde 5.5 artmıştır 
(Bkz Şekil 2)13, .  2

 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 
ABD’deki okul çağı çocuklarının yüzde üç ile 
yedisinde, ADHD’nin etkili olduğunu tahmin 
etmekte; bağımsız bir çalışma ise, bu rakamı 
%14 olarak vermekte14. Oğlan çocuklarının 
ADHD teşhisi konma ihtimali daha yüksek 
görünse dahi, Amerikan Psikoloji Birliği, 
hastalığın ‘‘dikkat eksikliği’’ kısmında kız 
çocuklarının daha hassas olduğuna ve 
semptomların genelde gözden kaçtığına dikkat 
çekmekte.15  
 
ADHD’li çocuklarda, çeşitli beyin işlevleri 
zayıflamıştır. Genelde öğrenme bozukluğu 
görülür ve dürtüsel davranışlar ile 
hiperaktivitenin yanında, dikkati uzun süre 
tutamama sorunu yaşanır.  
 
Diğer nörogelişim bozukluklarında görüldüğü 
gibi, hastalığın sosyal etkileri çok büyük olabilir. 
Çocuklarına ADHD teşhisi konan ebeveynler, 
arkadaş çevresi içinde diğer çocuklara göre üç 
kat fazla sorun yaşamaktadır. Teşhis konan 
çocukların, arkadaş gruplarına dâhil edilmeme 
gibi sosyal zorluklar yaşama ihtimali, neredeyse 
10 kat daha fazladır.16  
  
Bilimsel Gerçekler 
 
Bilim insanları, ADHD vakalarının yüzde 20 ile 
40’ının genetik değil, başka bir sebepten 
kaynaklandığını düşünmektedir.17 Çalışmalar, 
çeşitli çevre kirleticileriyle bağlantı kurarak, 
hamilelik ve çocukluk döneminde organofosfat 
ve piretroid insektisitlere maruz kalmayı da 
kapsayan bazı ilişkiler saptamıştır.  
● İdrarında yüksek düzeyde organofosfat 

metabolitleri bulunan çocuklarda, ADHD 
ihtimali daha yüksektir. CDC’nin test ettiği 
1000+ çocuğun %94’ünde, bu metabolitler 
saptanabilecek düzeydedir, ve ortalamanın 
üzerinde olanların ADHD’yle teşhis edilme 
ihtimali, hiç metabolit görülmeyen çocuklara 
kıyasla iki kat fazladır.18  

2 CDC, teşhis kriterlerini şurada belirtmiştir: 
http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/diagnosis.html  
Çocuklar, altı ay içinde en az altı karakteristik 
davranış göstermeli ve bazı semptomlar yedi 
yaşından önce başlamış olmalıdır. CDC, teşhis 
kriterlerindeki değişimi şurada açıklamaktadır: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss58
10a1.htm  
 

● Amerikalı çocukların bedeninde sıkça 
rastlanan organofosfat metabolit seviyeleri, 
ADHD teşhisi olasılığında artışla 
ilişkilendirilmiştir. 8-15 yaşında çocukların 
idrarındaki organofosfat metabolitlerin her 
10 kat artışı, bozukluk teşhis ihtimalini 
yüzde 55-72 artırmaktadır.19  

● Anne karnında organofosfata maruz kalmak 
da dikkat sorunları ile ilişkilendirilmiştir. 
Hamile annenin idrarındaki organofosfat 
konsantrasyonunun her 10 kat artışı, 
çocuğun beş yaşından önce ADHD 
rahatsızlığı yaşama ihtimalini beş kat 
artırmaktadır.20 

● Düşük kiloda doğan çocuklarda ADHD 
olasılığı daha yüksek olmakla birlikte,21 
düşük kiloda doğumlar da organofosfat 
pestisitlere maruz kalmakla 
ilişkilendirilmiştir.22  

● Fare yavruları, piretrin veya cypermetrin gibi 
piretroid insektisitlere maruz kaldıktan 
sonra hiperaktivite sergilemiş, permetrin 
veya deltametrin enjekte edilen yetişkin 
farelerde ise, dopamin taşıyıcıların uzun 
vadeli artışı gözlenmiştir, ki bu, ADHD ile 
bağlantılı bir markördür.23  

 
Tablo 2:  
Otizme Neden Olan Kimyasallar 
● Kurşun 
● Metil cıva 
● Poliklorlu bifenil 
● Organofosfat pestisitler 
● Organoklor pestisitler 
● Endokrin bozucular 
● Otomobil egzozu 
● Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 
● Bromine alevlenme geciktiriciler 
● Perflorin bileşikleri 
Halk sağlığı uzmanlarının verdiği bu liste, sık       
kullanılan organofosfat pestisitler ve kalıcı organoklor      
pestisitlerin yanı sıra, tüketici ürünlerinde sık bulunan       
diğer kimyasalları da kapsamaktadır. Kaynak:     
Landrigan, ve diğerleri, 2012 

Otizm oranı, on yıl içinde %250 arttı 
 
Otizm spektrumu, klasik otizm, Asperger 
Sendromu ve atipik otizmi kapsamaktadır. Vaka 
oranları, son yıllarda hızla artmıştır; CDC’nin, 
14 eyaletten 8 yaş çocuklar hakkında 2008 
verilerine göre hazırladığı 2012 raporunda, 
ABD’deki çocukların %1’i, veya her 88 çocuktan 
birinin, otizm yelpazesinde olduğu 
belirtilmektedir. Oğlan çocuklarında, oran 
artmaktadır; her 54 çocuktan biri.  
 

 

http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/diagnosis.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5810a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5810a1.htm


 

Ulusal Sağlık Anketi verileri, çarpıcı bir artış 
göstermektedir. 1997 – 2008 yılları arasında, 3 
ile 17 yaş arasındaki oğlan çocuklarında, otizm 
yaygınlığı %261 artmıştır. Bu oran, kız 
çocuklarında oğlanlara göre epey az olsa da, 
çok daha hızlı artmış, aynı dönemde %385 
yükselmiştir (Bkz. Şekil 3).24  

 
Kaliforniya’da, eylet programlarına kayıtlı olan 
otizmli çocukların sayısı, 1987’de 3.864 iken, 
1998’de 11.995’e yükselmiştir; 11 yılda yüzde 
210’un üzerinde bir artış.25 Diğer eyaletler de 
2002 – 2006 yıllarında benzer bir oran 
sergilemiştir.26 Halk sağlığı uzmanları, teşhis 
yöntemlerindeki değişikliklerin kısmen etkili 
olduğunu kabul etse de,  bu dramatik artışın 
sebebini açıklamakta yeterli olmadığını 
belirtmiştir.  
 
Araştırmacılar, otizm spektrum bozukluklarının, 
rahimdeki kritik gelişim dönemlerinde beyin 
yapısında oluşan değişimlerin bir yansıması 
olduğunu iddia etmektedir. Beyin yapısındaki bu 
değişimler, hem genetik, hem kimyasallara 
maruz kalmak gibi kimyasal etkiler, hem de bu 
ikisinin etikeleşiminden 
kaynaklanabilmektedir.27, 28 

 
2012 yılında, Mt. Sinai Tıp Merkezi’nden Dr. 
Philip Landrigan öncülüğünde bir araştırmacı 
ekip, otizm ile en fazla ilişkilendirilmiş on 
kimyasal maddeyi içeren bir liste yayınlayarak 
(bkz. Tablo 2), bu kirleticiler üzerine bir acil 
araştırma stratejisi belirlemiş ve çocukların 
bundan nasıl korunacağıyla ilgili çalışmalar 
önermiştir. Liste, hem sık kullanılan 
organofosfat pestisitler ve kalıcı organoklor 
pestisitler, hem de tüketici ürünlerinde sık 
bulunan kimyasalları içermektedir.29  
 

Bilimsel Gerçekler 
 
Pestisitler ile otizm arasındaki bağlantıları 
inceleyen araştırmalar, özellikle doğum öncesi 
dönemde maruz kalmanın, zararına vurgu 
yapmaktadır. 

● Kaliforniya Central Valley’de 
yürütülen bir çalışma, annelerin erken 
hamilelik döneminde endosülfan ve 
dikofol gibi pestisitlere maruz 
kalmasının, çocuklarında otizm riskini 
ciddi oranda artırdığını saptamıştır. 
Anneleri, pestisit uygulanan tarlalara 
250 metreden daha yakın yaşayan 
çocuklar, otizm spektrumuna altı kat 
daha yakındır.30  
● Kaliforniya’nın orta sahil 
kesiminde yaşayan ve hamilelik 
boyunca idrarındaki organofosfat 
metabolit düzeyi yüksek olan 

annelerin çocuklarında, yaygın 
gelişim bozukluğu olasılığı 
artmaktadır; ki bu, otizmi 
kapsayabilir veya otizm göstergesi 
olabilir. Metabolit 

konsantrasyonlarının her 10 kat artışı, riski 
ikiye katlamaktadır.31  

● New York şehrinde yürütülen bir çalışma, 
anne rahminde klorpirifosa en çok maruz 
kalan bebeklerin, üç yaşına gelmeden otizm 
gibi yaygın gelişim bozuklukları gösterme 
ihtimalinin daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.32  

● Üç ABD araştırması, ebeveynlerin çevresel 
şartlara maruz kalması (pestisitler dâhil, ama 
pestisitlerle sınırlı olmamak kaydıyla) ve 
çocuklarındaki otizm vakaları arasındaki 
ilişkiyi incelemiştir.33 Çeşitli bulguların yanı 
sıra, yaşlı babaların hayat boyu, çevresel 
baskılar nedeniyle oluşan küçük, spontan 
gen mutasyonlarını çocuklarına aktarma 
ihtimalinin daha fazla olduğunu, böylece 
otizm riskinin arttığını rapor etmişlerdir. 
İzlanda’da yürütülen yakın zamanlı 
çalışmalar da bu bulguları 
doğrulamaktadır.34  

● Minnesota’dan araştırmacılar, potansiyel 
otizm kaynağı olarak, organofosfat 
pestisitlere maruz kalmak, gen ifadesi ve 
beslenme faktörleri arasındaki etkileşimi 
incelemiştir.35 Diğer bulguların yanı sıra, 
yüksek fruktozlu mısır şurubu  tüketiminin 3

neden olduğu mineral eksiklikler, gelişmekte 

3 Yüksek fruktozlu mısır şurubu, geniş bir gıda ve 
içecek yelpazesindeki ürünlerde bulunmaktadır. 

 



 

olan beyinleri pestisitlerin nörotoksik 
etkilerine daha açık hâle getirmektedir.  

Bu yakın zamanlı araştırmalar, güncel otizm 
salgınına giden yolun ne kadar karmaşık 
olduğunu göstermektedir. Fakat özellikle 
hamilelik döneminde pestisitlere maruz 
kalmanın etkileri de, tüm bunların arasında 
ortaya çıkmaktadır.  

Beyin gelişimindeki bozukluklar, 
düşük IQ anlamına gelir 
 
Bütün bir neslin bilişsel yeteneklerinde görülen 
zayıflamanın toplumsal etkileri çok çarpıcıdır ve 
kurşun kaynaklı olumsuz IQ etkilerinin 
1970’lerde kanıtlanmasından bu yana, ciddi bir 
kaygı konusudur. Dr. Ted Schettler’in 2000 
yılında gözlemlediği gibi: 
 
Ortalama IQ’ya sahip bir kişinin IQ’sunda beş 

puanlık bir düşüş, önemsenmeyebilir. Fakat 260 
milyon kişinin IQ’sunda beş puanlık bir düşüş 
ortalaması, işlevsel sorun yaşayan insan 
sayısını yaklaşık %50 artırır (6.0’dan 9.4 
milyona), ve özel yeteneklilerin sayısını yaklaşık 
%50 azaltır (6.0’dan 2.6 milyona).36  

 
12 yıl sonra, Dr. David Bellinger da bu gözlemi 
doğrulamıştır. Bireysel düzeyde, genelde ‘‘klinik 
olarak önemsiz’’ görülen bilişsel etkiler, bütün 
bir toplum ele alındığında ciddi sonuçlar 
doğurmakta, entelektüel kapasitenin azalması, 
ekonomik üretkenliğin düşmesi ve eğitim ile 
sağlık hizmetlerinde maliyet artışıyla 
sonuçlanmaktadır.  
 
Bellinger, organofosfatlar ile bilişsel etkileri 
karşılaştıran yayınları incelemiş, ve genel olarak 
organofosfat insektisitlere maruz kalmanın, 
Amerikalı çocuklardaki IQ seviyesinde  17 4

milyon puan düşüşten sorumlu tutulabileceğini 
belirtmiştir. Bu, kurşun zehirlenmesinden 
kaynaklı 23 milyon puan düşüşten çok da farklı 
değildir.37 

 
Bellinger’ın iddiasına göre, organofosfatların 
potansiyel etkileri toplumsal olarak o kadar 
yaygın ve önemlidir ki, ‘‘sorunu bir halk sağlığı 
bağlamında ele almayı göz ardı ederek, 
yalnızca bireysel risklere odaklanan bir risk 
değerlendirmesi’’ yanıltıcı olmakla beraber, 
yetkililerin sağlıklı ve koruyucu kararlar 
verememesine yol açar.  
 

4 IQ testinin entelektüel kapasiteyi ölçme başarısı, 
uzun zamandır tartışılan bir konu olsa da, şu anda 
bütün bir nüfusun bilişsel yeteneklerini ölçmenin en 
iyi yöntemidir.  

Bilimsel Gerçekler 
 
Hamilelik sırasında pestisitlere maruz kalmanın, 
bilişsel gelişim üzerinde ciddi etkileri olabilir. 
Çeşitli hayvan deneylerinden, çocukların zaman 
içinde entelektüel gelişimini inceleyen 
çalışmalara kadar tüm kanıtlar, pestisitlere 
doğum öncesi maruz kalmanın, beyin işlevi ve 
gelişimini ciddi biçimde baltaladığını açık ve net 
ortaya koymaktadır. Bu zararlar, ileride hem 
düşük IQ, hem de nörolojik gelişim 
gecikmelerine neden olmaktadır. 
● İlginç bir araştırma, MRI teknolojisi 

kullanarak, hamilelik döneminde klorpirifosa 
maruz kalan bebeklerin gelişmekte olan 
beyinlerini görüntülemiştir. Araştırmacılar, 
ciddi yapısal değişimler gözlemiş, anormal 
oranda incelme veya büyüme bölgeleri 
tespit etmiştir. Dikkat, dil, ödül sistemleri, 
duygular ve kontrol ile ilişkili beyin bölgeleri 
etkilenmektedir.38 

● 2011’de yayınlanan üç ortak çalışma , 5

rahimde organofosfata maruz kalmanın 
neden olduğu bilişsel bozuklukları 
belgelemiştir . İlk çalışma, hamileliğin ileri 6

dönemlerinde annenin idrarında bulunan 
yüksek metabolit seviyelerinin, 
çocuklarındaki bilişsel gelişim sorunlarını 
artırabileciğini bulgulamıştır.39 İkinci 
çalışma, doğum öncesi maruz kalmanın, 
yedi yaşına kadar IQ’da yedi puan düşüş ile 
ilişkisini saptamıştır.40 Üçüncü çalışma ise, 
göbek bağı kanındaki çok düşük seviye 
klorpirifos kalıntılarının bile, düşük IQ ve 
çalışma belleğinde azalmaya sebep olduğu 
keşfedilmiştir.41  

● Evsel kullanım yoluyla klorpirifosa maruz 
kalan hamile kadınlar (bu kullanım 
yasaklanmadan önce) , düşük kilo ve küçük 7

kafa çapı gibi, ileride bilişsel yetenekte 
zayıflıkla sonuçlanan doğum sorunları 
yaşamaktaydı.42  

5 Bu raporda öne çıkan çeşitli bilimsel çalışmaların 
tanımı için, EK A’daki yan tabloyu inceleyiniz.  
6 Bu üç çalışmanın önemini tartışan Environmental 
Health Perspectives baş makalesini inceleyiniz: 
‘‘Yüksek Rakamların Gücü: Rahimde Organofosfat 
Pestisitlere Maruz Kalmak ve Bilişsel Gelişim ile 
İlişkili Üç Ayrı Çalışma’’, şu adreste bulunabilir: 
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action
?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1104
137  
7 Klorpirifos, 2001 yılında evsel kullanımdan 
çekilmiş olsa da, çiftçiler, tarım işçileri ve kırsal 
topluluklardaki anneler ve çocukları, yoğun 
tarımsal amaçlı kullanımın devam etmesi 
nedeniyle risk altındadır. Çocuklar, ayrıca, meyve 
ve sebzelerdeki kalıntılara da maruz kalmaktadır.  

 

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1104137
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1104137
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1104137


 

● Diyazinon ve parathion gibi organofosfat 
pestisitlere erken çocukluk döneminde 
maruz kalmanın, hayvanlar üzerinde 
yapılan çalışmalar doğrultusunda, bilişsel 
yetenekleri azaltabileceği rapor edilmiştir. 
Düşük dozlar, farelerin beyninde 
öğrenmeyle ilgili bölgelerin olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır.43 Diğer 
hayvan deneyleri, rahimde ve yeni doğum 
döneminde organofosfatlara maruz 
kalmanın, gelişim gecikmelerine neden 
olabileceğini belirtmektedir.44 

● Kişisel hava izleyiciler sayesinde piretroid 
pestisit sinerjisti piperonil butoksite  en fazla 8

maruz kaldığı belirlenen üç aylık bebekler, 
Bayley Zihinsel Gelişim İndeksi’nde 3.9 
puan daha düşük not almıştır. Bu puanlar, 
okula hazırlık konusunda önemli bir 
gösterge olmakla beraber, bu sonuçlar ılımlı 
fakat ‘‘kaygı verici’’ olarak nitelenmiştir.45 

● DDT  metaboliti DDE’ye doğum öncesinde 9

maruz kalmak, çocuklarda nörogelişim 
bozukluklarına, özellikle de hareket ve kas 
faaliyetlerinin zihinsel işlemlerle bağlantısını 
sağlayan ‘‘psiko-motor’’ yeteneklerde 
sorunlara yol açmaktadır.46 DDT’ye 
doğrudan anne rahminde maruz kalmanın, 
okul öncesi dönem çocuklarda düşük 
bilişsel işlevlere, hafıza ve konuşma 
bozukluklarına yol açtığı tahmin 
edilmektedir.47  

 
Çocukluk döneminde pestisitlere maruz 
kalmanın, yetişkinlik döneminde ortaya çıkan 
Parkinson ve Alzheimer gibi diğer hastalıklar ile 
ilişkisini irdeleyen güçlü kanıtlar olsa da, bu 
çalışmalar burada ele alınmamıştır.48  
 
Çocukların beyin ve sinir sistemine erken 
dönemde gelen zarardan kaynaklanan çeşitli 
sendromlar, bozukluklar ve eksikliklerin toplum 
çapında birleşik etkileri, muazzamdır. Ülke 
çapında sağlık uzmanları ve eğitimciler, güncel 
politikaların sinir sistemi gelişmekte olan 
çocuklarımızı korumakta yeterli olamadığını 
belirtmektedir.49 Bu boşluğu doldurmak için bir 
şeyler yapılmalıdır, çünkü bunun gibi maruz 
kalma etkileri, bireyler, aileler ve toplumun 

8 PBO olarak da bilinen piperonil butoksit, etken 
maddelerin gücünü artırmak amacıyla piretroid 
pestisit formülasyonlarında sıkça bulunur.  
9 DDT’nin tarımsal amaçlı kullanımı, ABD’de 
1972’de yasaklanmış olsa da, kendisi ve 
metabolitleri, kalıcılığı nedeniyle insan kan 
örneklerinde hâlâ görülmektedir. DDT, bazı 
ülkelerde sıtma kontrolü programlarında hâlâ 
kullanılmaktadır.  

geneli için oldukça ciddi sonuçlar 
doğurmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cenin, bebek veya çocukların nörotoksik pestisitlere      
maruz kalması, öğrenme bozuklukları ve düşük IQ       
gibi büyük risklere yol açabilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

2. Kanser, Doğum Kusurları & Erken Ergenlik 
Son bilimsel veriler, birçok çocuk sağlığı sorununu pestisitler ile         

ilişkilendiriyor 
 

Eğer bu kimyasallarla böylesine iç içe yaşayacaksak; içerek, yiyerek, iliklerimize kadar alarak,            
bunların yapısı ve gücü hakkında bir şeyler öğrenmemiz gerekir. – Rachel Carson 

 
 
Çocuklarımız, önceki nesillerin 
bilmediği sağlık sorunlarıyla karşı 
karşıyadır. Halk sağlığı uzmanları 
endişeli, pestisitler ve diğer 
kimyasallar gibi çevresel koşulların 
rolüne odaklanmış durumdadır.  
 
Başkan’ın Kanser Paneli 2010 
raporu, örneğin, çevresel 
kirleticilerin kansere etkisinin ‘‘ciddi 
biçimde göz ardı edilmekte’’ 
olduğunu belirtmiş, ve 
kanserojenlere böylesine açıkça 
maruz kalmanın azaltılması için acil 
çağrı yapmıştır. Panel başkanı Dr. 
LaSalle Leffall, bazı belirsizlikler 
ışığında da olsa, halk sağlığını 
koruyacak önleyici tedbirlerin 
alınması gerektiğini vurgulamıştır.   10

 
Bilinen ve şüpheli çevresel kanserojenlerin 

giderek artması, verdikleri zararlar henüz 
açıkça kanıtlanamasa dahi, bizi eyleme 
geçmek zorunda bırakıyor.50 

 
Bu sırada, kimyasal etkileri çeşitli çocuk sağlığı 
tehditleriyle ilişkilendiren kanıtlar artmaktadır. 
Aşağıda, pestisitler ile çocuk kanserleri, doğum 
kusurları ve erken ergenlik gibi durumları 
ilişkilendiren yakın zamanlı bulguların bir özetini 
sunuyoruz. Daha detaylı açıklamalar ve ek 
çalışmalar, EK A’da yer almaktadır.  

Pestisitlere bağlı bazı çocuk 
kanserleri  
 
Kanser, 1 ile 14 yaş arası Amerikalı çocukların 
ölüm sebepleri arasında ikinci sıradadır.  11

Geçtiğimiz 30 yıl içinde, her türlü invazif kanser 
teşhisi konan tüm çocukların sayısı yüzde 29 

10 Bu belirsizlik karşısında eyleme geçme çağrısı, 
hem ABD’de birçok yerel yönetimin, hem de dünya 
çapında birçok ülkenin uyguladığı ‘‘İhtiyati Tedbir’’ 
yaklaşımının bir örneğidir.  
11 Birinci sebep, ölümlü kazalardır.  

artmış, yılda her 100.000 çocuk için 11.5 
vakadan, 14.8 vakaya çıkmıştır (Bkz. Şekil 4).51  
 
Çocuk kanserleri çok çeşitlidir ve vaka oranları 
büyük değişiklikler gösterebilir. Lösemi ve beyin 
kanserleri, çocuklar arasında şu anda en sık 
görülenlerdir, ve bu iki türün de görülme oranı, 
1975’ten bu yana yüzde 40’tan, 50’ye 
yükselmiştir: lösemide her 100.000 çocuk için 
3.3 vakadan 4.9 vakaya, beyin kanserlerinde 
ise, 2.3 vakadan 3.2 vakaya (Bkz. Tablo 3).52 

 
Tablo 3: En Sık Görülen 5 Çocuk Kanseri 
● Lösemi 
● Beyin ve diğer sinir sistemi tümörleri 
● Nöroblastom 
● Wilm’s tümörü 
● Lenfoma 
Çocuklarda en sık görülen kanser türleri, 
yetişkinlerden farklıdır. Kaynak: Amerikan Kanser 
Derneği 
 
Hayatta kalma oranları da bununla beraber 
artmıştır. Daha iyi kanser tedavileri sayesinde, 
her türlü çocuk kanseri ama özellikle lösemi ve 
Hodgkins dışı lenfoma vakalarında hayatta 
kalma oranı, ciddi biçimde yükselmiştir (lösemi 
için 1975’te %50’den, 2004’te %80’e; lenfoma 

 



 

için aynı dönemde %43’ten 87’ye). Tüm kanser 
türlerinde, Afrikalı-Amerikalı çocukların hayatta 
kalma oranı, beyaz çocuklara kıyasla daha 
düşüktür (%73 x %81).53  
Bazı kanser türlerinde, genetik etkenler güçlü 
göstergelerdir. Fakat Başkan’ın Kanser 
Paneli’nde belirtildiği gibi, kanserlerin genelde 
birden fazla ve etkileşim içinde sebepleri 
bulunmaktadır. Genetik faktörler, bazı vakalarda 
bireyi daha hassas hâle getirmekte ve çevresel 
kanserojenlere maruz kalarak kanseri 
tetikleyebilmektedir. 
 
Bilimsel Gerçekler 
 
Çok sayıda yakın zamanlı araştırma, pestisitlere 
maruz kalma koşullarını lösemi, beyin tümörleri 
ve nöroblastom ile ilişkilendirmiştir. Bazı 
çalışmalar ise, pestisitlerin Hodgkins dışı 
lenfoma, Wilm’s tümörü ve Ewing’s sarkomu 
gibi diğer çocuk kanserleriyle ilişkisini de ele 
almıştır.  Birçok araştırma, cenin gelişiminin 
önemli dönemlerinde ve hatta gebe kalmadan 
bile önce pestisitlere maruz kalmanın, önemli 
sonuçlar doğurabileceğini saptamaktadır. 
● Geçtiğimiz yirmi yılı kapsayan 15 

araştırmanın incelemesine göre, hamilelik 
döneminde evsel kullanım insektisitlerine 
maruz kalmak, çocuk lösemisi riskini 
artırabilir.54  

● Bir çocukta, en sık görülen çocuk lösemisi 
olan akut lenfositik lösemi gelişme riski, 
hamilelik döneminde annenin evsel 
insektisitlere maruz kalmasıyla artmaktadır. 
Risk, annenin maruz kalma sıklığıyla da 
artmaktadır; gebelik süresince beşten fazla 
kez evsel insektisite maruz kalanlar, en 
yüksek risk taşıyanlardır.55  

● Atıklar, (ve kanserojenler dâhil)  toksiklerin 12

metabolik işlenme sürecinde etkili olan bir 
enzimin belirli bir genetik varyantını taşıyan 
anneler, gebelik döneminde pestisit 
ürünlere maruz kaldığı takdirde çocuğun 
lösemi geliştirme olasılığı da artmaktadır.56  

● Çeşitli vaka-kontrol çalışmaları, hamilelik 
döneminde herbisitlere ve evsel 
insektisitlere maruz kalmanın, çocuklukta 
beyin kanseri riskini artırdığını iddia 
etmektedir.57  

● En yaygın bebeklik kanseri olan 
nöroblastom riski, ebeveynleri evde ve 
bahçede pestisit kullanıldığını belirten 
çocuklarda gözlemlenmiştir.58 Daha eski 
tarihli, ABD ve Kanada nüfusundan 

12 CYP1A1 adlı gen,  bedeni olası zararlı 
bileşiklerden temizlemeye yarayan bir enzimin 
ifadesini ve faaliyetini kodlamaktadır.  

çocukları kapsayan bir vaka-kontrol 
çalışması, babası bahçe veya peyzaj 
işlerinde çalışan çocuklarda, nöroblastom 
riskinin yüksek olduğunu belirtmektedir.59  

● Avustralya’da yürütülen ulusal bir 
vaka-kontrol çalışması, ebeveynleri gebe 
kalma döneminde tarlalarda çalışan 
çocukların, Ewing’s sarkom tümörü 
geliştirme riskinin arttığını bildirmektedir.60  

● Doğumdan itibaren 15 yaşına kadar yoğun 
tarım yapılan bölgelerde yaşayan Amerikalı 
çocukların, ciddi oranda daha yüksek çocuk 
kanseri riski taşıdığı belirlenmiştir.61 Ayrıca, 
Norveç’te yürütülen bir tarımsal sayım 
çalışması, çiftlikte büyümüş, ve aileleri 
yüksek miktarda pestisit satın aldığı bilinen 
14 yaş altındaki 323.359 çocuğun, beyin 
tümörü geliştirme riskini iki kat yüksek 
olarak nitelemektedir.62  

 
Burada yer verilmeyen çeşitli araştırmalar, 
doğum öncesi veya çocukluk döneminde 
pestisitlere maruz kalmak ile yetişkinlik 
döneminde gelişen kanser vakaları arasındaki 
potansiyel ilişkiyi incelemektedir. Örneğin, 
Başkan’ın Kanser Paneli’ne göre, ergenliğe 
ulaşmadan DDT’ye maruz kalmış kız 
çocuklarının, orta yaşta meme kanseri geçirme 
riski beş kat daha yüksek bulunmuştur.63  
 
Pestisitler ile çocuk kanserleri arasındaki 
bağlantı, veriler nispeten kısıtlı ve araştırmalar 
bazı kanser türlerine daha fazla odaklandığı 
için, genel olarak hafife alınmaktadır. Dahası, 
farklı maruz kalma yollarının tanımlanması, 
numune miktarının azlığı, varsayımsal maruz 
kalma aralıkları, ve, mesleki durumlarda maruz 
kalma koşullarının yalnızca görev niteliğine 
veya kişinin kendi bildirimine göre 
belirlenebilmesi gibi ortak metodolojik sorunlar 
da, bulguların çarpıtılmasına neden 
olabilmektedir.64  

Doğum kusurları, mevsimsel veya 
mesleki maruz kalma koşullarıyla 
artıyor 
 
Doğum kusurları, ABD’deki başlıca bebek 
ölümü sebebidir ve 2007 yılında gerçekleşen 
29.138 bebek ölümü vakasının yüzde 19’undan 
sorumludur. Doğum kusuru vakaları da genel 
olarak artıştadır.65 CDC verilerine göre, bugün 
doğan her 33 bebekten birinde, bir çeşit doğum 
kusuru görülmektedir.66 Doğum kusurları, 
bedenin herhangi bir bölümünü etkileyebilir; 
bazıları hafif ve yalnızca görsel kusurlar olmakla 
beraber, bazıları organların işlevini etkileyerek 

 



 

hayatı tehdit edebilir, fakat bunların yanında, 
genel hayatta kalma oranları da 1979’dan bu 
yana artmaktadır.67  
 
Vaka eğilimleri, doğum kusurunun niteliğine 
göre değişmektedir. Yarık dudak / damak, rapor 
edilen en yaygın doğum kusurudur ve son yıl 
içinde vaka oranı hafifçe düşmüştür. Down 
Sendromu, gastroşizis (bağırsakların 
çökmesine neden olan bir karın duvarı kusuru), 
ve anensefali (beyin, kafatası veya kafa derisi 
kısımlarında eksiklik) ise, 1999’dan bu yana 
artmıştır.68  
 
Birçok çocuk sağlığı sorununda olduğu gibi, 
burada da genetik ve çevresel etkenler iş 
başındadır. CDC’nin çevresel faktörler üzerine 
araştırması, ağırlıklı olarak, sigara ve alkol 
tüketimi, obezite ve diyabete odaklıdır.69 Fakat 
diğer bilim insanları, gebelik öncesi maruz 
kalınan pestisitler veya diğer kimyasalların yanı 
sıra, annenin gebelik döneminde maruz kaldığı 
çevresel kirleticileri de hesaba katmaktadır 
(Bkz. yan kutu).  
 
Bilimsel Gerçekler 
 
Pestisitlere mesleki olarak maruz kalan 
ebeveynlerin, ister toplum içinde, ister evsel 
pestisit kullanımı nedeniyle, yeni doğan 
bebeklerinde doğum kusuru riski artabilir. Hem 
anne hem de babanın, özellikle gebe kalma 
döneminde pestisitlere maruz kalması, doğum 
kusurlarına neden olmaktadır. Bazı tarım 
bölgelerinde yürütülen çalışmalar, pestisitlerin 
mevsimsel olarak sık kullanıldığı dönemlerde 
gebe kalındığı zaman, doğum kusuru riskinin 
arttığını belirlemiştir.  
 
Annenin, pestisitlere gebelikte maruz kalması 
da belirleyici bir roldür ve yine önemli bir 
değişken olarak zamanlamanın öne çıktığını 
göstermektedir.  
 

 
Anneleri gebelik döneminde herbisistlere veya 
evsel insektisitlere maruz kalan çocuklarda, beyin 
kanseri gelişme riski daha yüksektir.  
 
● Çok yıllık, ulusal USGS su verileri ve CDC 

doğum kusuru kayıtları, doğum kusurları ile 
yüzey sularında bulunan atrazin isimli bir 
herbisit arasında güçlü bir ilişki saptamıştır. 
Nisan ve Temmuz ayları arasında anne 
rahmine düşen bebekler, eğer söz konusu  
herbisit konsantrasyonları yüksek ise, çok 
daha yüksek doğum kusuru riski 
taşımaktadır (Bkz. Şekil 5).70  

 



 

 
● Gastroşizis adı verilen karın duvarı 

kusurunun Washington eyaletinde yürütülen 
mevsimsel analizi, ana rahmine düşme Mart 
ile Mayıs ayları arasındaysa, riskin en 
yüksek düzeye ulaştığını göstermektedir. 
Atrazin isimli kimyasalın konsantrasyon 
seviyesi yüksek olan yüzey sularının 50 km 
çevresinde yaşayan annelerin bebekleri, 
doğum kusuru vakalarının en sık görüldüğü 
bireylerdir.71  

● Üç yıl boyunca, pestisit kullanan babalar ile 
ilişkili 4.935 doğum olayını inceleyen bir 
araştırma, Minnesotalı erkek pestisit 
kullanıcılarının çocuklarında, oldukça 
yüksek doğum kusuru oranları 
bulgulamıştır. Bunlar, kız çocuklarına 
kıyasla, oğlan çocuklarında daha sık 
görülmüştür.72 Çalışma ortamında 
pestisitlere maruz kalan Mısırlı babaların 
da, doğuştan bozukluklar taşıyan çocuk 
sahibi olma oranı çok daha yüksektir.73  

● Oğlan çocuklarının hipospadya, mikropenis 
ve inmemiş testis (kriptorkidizm)  gibi 13

ürojenital bozukluklar geliştirme riski, birçok 
araştırma sayesinde, çevresel kirleticilere 
doğum öncesi maruz kalmakla 
ilişkilendirilmiştir. Yedi ülkeden (Kanada, 
Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, 
İspanya ve ABD) araştırmaların yakın 
zamanlı bir meta-analizi, anneler çalışma 
koşullarında pestisite maruz kalıyorsa 
yüzde 36, babaların mesleki nedenlerle 
pestisite maruz kalması ise yüzde 19 
oranında daha yüksek risk ile 
ilişkilendirmiştir.74  

● Beyin ve omurilik gelişimiyle ilgili bir doğum 
kusuru olan nöral tüp bozukluğu taşıyan 
bebek doğurma riski de, pestisitlere maruz 
kalmak ile ilişikilendirilmiştir. Çalışmalar, 
gebe kalma sırasında evde insektisit gaz 
bombaları veya sisleyicilerin kullanıldığı 
durumlarda, bu doğum kusurunun yüksek 
risk oluşturduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 
kadınların pestisit kullanılan bir tarlaya 400 
metre mesafede yaşadığı durumlarda da 
risk artmaktadır.75  

● Gebeliğin belirli bir döneminde mesleki 
nedenlerle pestisitlere maruz kalan 
annelerin, anensefali bebeği doğurma riski 
ciddi biçimde artmaktadır (anensefali, beyin 
ve kafatasının büyük bölümünün 
gelişmemesine neden olan, nadir görülen 
bir kusurdur).76 2,4-D ve 2,4,5-T adlı 
herbisitler içeren Agent Orange’a maruz 
kalan babaların incelendiği araştırmaların 
bir meta-analizi, nöral tüpün eksik 
gelişiminden kaynaklanan bir ‘‘ayrık 
omurga’’ kusuru biçiminde adlandırılan 
spina bifida hastalığından etkilenen çocuk 
sahibi olma riskinin, bu babalar arasında iki 
kat yüksek olduğuna dikkat çekmektedir.77, 

  14

Yıllar içinde gerçekleştirilen birçok epidemiyoloji 
araştırması, pestisitlere maruz kalmak ile 
doğum kusurları arasında herhangi bir bağlantı 

13 Hipospadya, idrar yolunun penis boyunca yanlış 
bir noktada gelişmesiyle sonuçlanan bir kusurdur. 
Mikropenis, penis boyunun ciddi biçimde küçüldüğü 
bir kusur, inmemiş testis (kriptorkidizm) ise, 
testislerin yanlış sarkması veya hiç sarkmamasına 
neden olan bir kusurdur.  
14 Agent Orange, Vietnam Savaşı sırasında bitki 
örtüsünü temizlemek için bol miktarda 
kullanılmıştır ve genelde doğum kusurlarıyla 
bağlantılı diyoksin ile kirletilmiştir. 2,4-D adlı 
herbisit bileşeni, ABD’de hâlâ kullanımda olmakla 
beraber, şu günlerde, daha fazla 2,4-D uygulaması 
kaldırabilecek genetiği değiştirilmiş bir mısır türü, 
onay sürecindedir.  

 



 

kuramamıştır. Fakat, bu araştırmaların, kritik bir 
doğum kusuru etkeni olan maruz kalma 
zamanlamasını hesaba katmadığı da göz 
önünde bulundurulmalıdır. Ve kanser 
araştırmalarında olduğu gibi, burada da 
pestisitlere maruz kalma oranını doğru 
vermeyen bilgiler (ör. mesleki görev) veya 
şahısların hatalı beyanları, sonuçları 
çarpıtabilmektedir.  

Ergenlik zamanlamasında, düşük 
dozda maruz kalmaya bağlı 
değişimler 
 
ABD’deki genç kızlar, çocukluktan ergenliğe 
gittikçe daha erken yaşta geçmektedir. 
Geçtiğimiz yirmi yıl içinde, cinsel gelişim 
zamanlamasında yaşanan değişim o kadar 
yaygındır ki, ‘‘normal’’ ergenlik yaşı, sağlık 
uzmanları tarafından yeniden tanımlanmıştır.78  
 
Dr. Herman-Giddens ve iş arkadaşları, bu 
hızlanmayı ilk defa 1996’da belgelemiş, sekiz 
yaşından önce ergenlik belirtileri gösteren 
kızların, eskiye göre ‘‘ciddi biçimde arttığını’’ 
belirlemiştir.79  
 
Erken ergenlik hakkında bu öncü bulgular, 2010 
yılında yürütülen bir çalışmayla doğrulanmıştır; 
yedi yaşından önce beyaz kızların yüzde 10’u, 
İspanyol ırkından (Hispanik) olmayan siyahi 
kızların yüzde 23’ü, ve Hispanik kızların yüzde 
15’inin, telarş80 adı verilen göğüs gelişim 
sürecine girdiği saptanmıştır. Oğlan 
çocuklarının da ergenlik gelişiminde değişiklikler 
belgelenmiştir.  
 
Ergenlik zamanlamasındaki bu değişim, birkaç 
sebepten ötürü endişe vericidir. Hem kızlar hem 
oğlanlarda, öz saygı ve beden algısı meseleleri, 
bazen kendine zarar veren davranış biçimleri ve 
okulda performans kaybına neden olabilir. 
Ayrıca, kızlarda hem erken ergenlik, hem de 
obezitenin (erken ergenliğin sebeplerinden biri), 
ileride meme kanseri ve polikistik over 
sendromu gibi üreme sağlığı sorunlarına yol 
açabildiği bilinmektedir.81, 82 

 
Bu değişim, yalnızca etnik, coğrafi veya 
sosyoekonomik etkenlerle açıklanamaz, bu 
nedenle gözler, çocuklarda erken ergenliği 
tetikleyen endokrin bozucu kimyasalların rolü 
üzerine çevrilmiştir.83  
 
Bilimsel Gerçekler 
 

Yapılan araştırmaların sayısı nispeten az olsa 
da, hem anne karnında hem de erken 
çocuklukta pestisitlere maruz kalmak ile, 
ergenlik arasında bazı ilişkiler keşfedilmiştir.  
 
Birçok çalışma, endokrin bozucu etkileri olan 
pestisitlere anne rahminde, özellikle de bu 
sürecin belirli dönemlerinde maruz kalmanın, 
üreme sisteminin sağlıklı gelişimine müdahale 
ettiğini göstermektedir (yandaki kutuya 
bakınız).84 Araştırmaların büyük bir kısmı, 
kızların ergenlik zamanlamasına odaklansa da, 
pestisitlere maruz kalmak ile oğlan çocuklarının 
ergenliğe geçişi arasında ilişki kuran çalışmalar 
da yürütülmüştür.  
 
Eldeki araştırmaların büyük bir kısmı, 
organoklor pestisitlerin uzun vadeli etkilerini 
incelemektedir. Bu kimyasalların bazıları 
ABD’de yasaklanmış olup (ör. DDT, 
hekzaklorobenzen), bazıları da piyasadan 
kaldırılma sürecindedir (ör. lindan, endosülfan); 
fakat bunların tümü, gıdamızda, çevremizde ve 
bedenlerimizde hâlâ mevcuttur.85,  Bağlantıları 15

yalnızca az sayıda araştırma incelemiş olsa da, 
şu anda kullanımda olan pestisitler, bazı 
çalışmalarda ele alınmıştır.  
 
● Atrazin adlı herbisite anne karnında maruz 

kalmanın, hem erkek hem dişi farelerde 
ergenliği geciktirdiği, yakın zamanlı bir 
hayvan deneyinde belirlenmiştir.86 

● Gebelik döneminde çeşitli herbisitlere 
maruz kalan Danimarkalı sera 
çalışanlarının kız çocuklarında, 6-11 
yaşlarında göğüs gelişimi başlama ihtimali 
daha yüksektir.87 Kudüs’te yaşayan kız 
çocuklarında erken ergenlik artışı, pestisit 
kullanımının mevsimlik yoğunluğu ile 
ilişkilendirilmiştir.88 

● Michigan’da yaşayan kız çocukları, eğer 
annelerinin kanında yüksek düzeyde DDT 
metaboliti DDE bulunursa, ergenliğe erken 
yaşta girmeye daha meyillidir. Bu 
araştırmanın katılımcıları arasında, yıllarca 
PCB ve DDT gibi maddelerle ağır olarak 
kirletilmiş, Büyük Göller bölgesinden gelen 
balıkları düzenli olarak tüketmiş kadınlar da 
bulunmaktadır.89  

● Flaman oğlan çocuklarının kan tahlillerinde, 
erken ergenliğe bağlı olarak yüksek 
düzeyde hekzaklorobenzen ve DDE 
saptanmıştır.90 Hindistan ve Rusya’dan 

15 Örneğin, 1999-2000’de CDC’nin topladığı örnekler, 
ABD toplumunun yüzde 99’unun kanında, DDT 
metabolitleri saptamıştır. Bkz. 

http://www.cdc.gov/exposurereport/.  

 

http://www.cdc.gov/exposurereport/


 

oğlan çocuklarını kapsayan iki yeni 
araştırma, endosülfan isimli pestisit ve 
endüstriyel yan ürün diyoksine maruz 
kalmaya bağlı ergenlik gecikmesi 
belirlemiştir.91  

● Piretroid insektisit esfenvalerate , dişi 16

farelerin ergenlik zamanlamasıyla ilişkili 
endokrin bozucu etkiler göstermiştir. Yedi 
gün boyunca düşük seviyelere (EPA’nın 
‘‘gözlenebilir etki yaratmayan’’ düzeyinin 
yarısı kadar) maruz bırakılan farelerin, 
ergenlik başlangıcında hatırı sayılır 
gecikmeler gözlenmiştir.92  

 
Pestisitlere maruz kalmanın, ergenlik 
zamanlaması üzerindeki gelişimsel etkileri 
hakkında kanıtlar artarken, şu anda 
kullanılmakta olan pestisitlerin bu tip endokrin 
bozucu etkilerine odaklanan çalışmalar da 
devam etmektedir.  
 

16 Esfenvalerate, EPA’nın Endokrin Bozucu Takip 
Programı altında, 1. Düzey izleme listesindedir. 
Bkz. 
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=E
PA-HQ-OPP-2009-0634-0001   

 

 

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP-2009-0634-0001
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP-2009-0634-0001


 

3. Yeni Bilimsel Kanıtlar 
Obezite, diyabet & astım 

 
Hormonal mesajları bozan kimyasalların, bizi türümüzün mirası ve insanlığımızın özünü          

oluşturan zengin olasılıklardan mahrum bırakma gücü vardır. – Theo Colburn 
 
  

Günümüzde çocukların karşı karşıya 
olduğu sağlık sorunlarının birçoğu, 
güçlü genetik ve/veya davranış 
bileşenleri içermektedir. Örneğin, 
çocuk obezlerdeki artış, Amerikalı 
çocukların gittikçe artan 
hareketsizliğini kısmen yansıtmaktadır.

 Ama kişisel yaşam tarzı ve 17

seçimlerinin, tüm hikâyeyi 
yansıtmadığı da gittikçe 
netleşmektedir.  
 
Çocuk sağlık sorunlarının toplumsal 
ölçekte artma hızı ve kapsamı, 
karmaşık bir genetik, davranış ve 
çevre değişkenleri etkileşimini öne 
çıkarmaktadır. Araştırmacılar, çevresel 
kirleticilere maruz kalmanın etkilerini 
tam olarak anlamak için, bu 
etkileşimleri parçalarına ayırarak 
incelemeye başlamıştır.  
 
Çocuklarda giderek artan obezite, diyabet 
ve astım hastalıklarında, pestisitlerin nasıl 
bir katkısı olabileceğini irdeleyen yeni bilimsel 
verileri burada inceliyoruz. 

Çocuklukta obezite, diyabet & 
metabolizma bozuklukları 
 
ABD’de son yıllarda, çocuk obezitesinde 
görülen çarpıcı artış, sağlık uzmanlarının ve 
halkın dikkatini çekmiştir. Obez teşhisi konmuş 
çocukların sayısı, son 30 yılda üç katın üzerinde 
artış göstermiş, 1980 yılında 6-11 yaş arası 
obez oranı yüzde 7’den, 2008 yılına 
geldiğimizde neredeyse yüzde 20’ye çıkmıştır. 
Obez ergenlerin (12-19 yaş) oranı ise, aynı  
 
 
 

17 CDC, obeziteye katkıda bulunan bir etken 
olarak, Amerikalı çocukların günde ortalama 4.5 
saat televizyon başında, 7.5 saat ise TV, bilgisayar 
oyunu, cep telefonu ve film kanalları gibi eğlence 
medyasıyla oyalandığını gösteren tahminlere 
dikkat çekiyor. Bkz. 
http://www.cdc.gov/obesity/childhood/problem.html  

 

dönem içinde yüzde 5’ten, 18’e yükselmiştir 
(Bkz. Şekil 6).93,   18

 
Obezite, yine artış göstermekte olan çocuk 
diyabetiyle de yakından ilişkilidir. Ulusal Sağlık 
Enstitüsü’ne göre, 2010 yılına geldiğimizde, 20 
yaşın altındaki 215.000 Amerikalı genç, diyabet 
hastasıydı; bu rakam, 1990’da 123.000’di.94, 95 

 
Obezite ve diyabet hastalıkları, çeşitli sağlık 
sorunlarının yanı sıra, fiziksel faaliyetlerde 
bulunma, toplumsal kabul ve öz-imaj gibi hayat 
kalitesi göstergelerinin üzerinde de olumsuz 
etkiler yaratabilir.  
 
Bilimsel Gerçekler 
Obezite ile çevresel kirleticiler arasındaki ilişkiyi 
aydınlatan o kadar fazla bilimsel kanıt 

18 CDC’nin, 2000-2010 yılları arasında, her eylalet 
için ayrı ayrı yetişkin obezite eğilimlerini gösteren 
‘‘Eyalet Obezite Yaygınlık Geçmişi’’ne bakınız. 
http://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html  

 

http://www.cdc.gov/obesity/childhood/problem.html
http://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html


 

mevcuttur ki, literatürde ‘‘obezojen’’ adlı yeni bir 
terim ortaya çıkmıştır (kanserojen gibi).   19

Her geçen gün artan bulgular, çocuklarda 
gelişim dönemi süreçlerinin bozularak, 
obezite ve diyabet benzeri metabolizma 
etkilerinin görülmesinde, pestisitler ve diğer 
kimyasallara maruz kalmanın rolünü ortaya 
çıkarmaktadır.96  
 
2002 yılında Ballie-Hamilton’ın incelediği 
veriler, obezite salgınının, geçtiğimiz 40 yıl 
içinde pestisitler dâhil çeşitli endüstriyel 
kimyasalların kullanımındaki artış ile 
örtüştüğünü iddia etmiştir (Bkz. Şekil 7). 
Yazar, pestisitler ve diğer kimyasalların, 
kiloyu kontrol eden hormonları etkileyerek, 
nörotransmitterlere hassasiyeti değiştirerek, 
veya sempatik sinir sistemini (ç.n. otonom 
sinir sisteminin iki bölümünden biri) bozarak, 
potansiyel kilo alımına neden olduğunu ileri 
sürmüştür.97  
 
Bu incelemeden sonra geçen 10 yılda, 
endokrin bozucu kimyasallar ile obezite ve 
diyabet arasında ilişki kuran birçok çalışma 
yürütülmüştür.98 Ulusal Sağlık Enstitüsü, 
‘‘çevresel kimyasallara maruz kalmanın obezite, 
tip 2 diyabet ve metabolik sendromlar 
üzerindeki rolünü’’99 inceleyen araştırmalara 
hibeler vermektedir. 21 yıl boyunca 100.000 
Amerikalı çocuğu kapsayacak, Ulusal Çocuk 
Araştırmaları adında bir çalışma ise, endokrin 
bozuculara anne karnında maruz kalmanın, 
obeziteyle ilişkisini irdelemektedir.100 

 
● Yeni doğdukları dönemlerde organofosfat 

pestisit klorpirifosa düşük dozda maruz 
bırakılan bir hayvan deneyindeki fareler, 
diyabet öncesi metabolik işlev bozuklukları 
geliştirmiştir.101 

● Danimarka’da, anneleri serada çalıştığı için 
doğum öncesi dönemde pestisitlere maruz 
kalan çocukların, pestisitlere maruz 
kalmayan sera işçisi kadınların çocuklarına 
kıyasla, daha yüksek beden kütle 
endeksine (BMI) sahip olduğu, ayrıca 
yüksek düzeyde maruz kalan çocukların 
daha büyük cilt katlanmaları ve yüksek yağ 
oranları sergilediği saptanmıştır.102 

19 Güncel literatürün bir taraması için, Wendy 
Holtcamp’ın inceleme makalesine bakınız: 
‘‘Obezojenler: Obeziteyle Çevresel Bir İlişki’’ 
(Environmental Health Perspectives, Şubat 2012). 
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info%3Adoi%2F1
0.1289%2Fehp.120-a62#r13   

● Lindan  adlı pestisite çocukluk döneminde 20

maruz kalan yetişkinlerin karın bölgesinde 

fazla yağlanma, bel çapında artış, yüksek 

BMI ve yağ kütle oranı görülmektedir.103 
 

20 Organoklor bir pestisit olan Lindan’ın, KOK’lara 
İlişkin Stockholm Sözleşmesi’nde, küresel çapta 
kaldırılması önerilmiştir. Tarımsal kullanımı 
ABD’de 2006’da yasaklanmış; farmasötik kullanımı 
ise (kene şampuanları ve uyuz tedavisi) 
Kaliforniya’da 2001 yılında yasaklanmış olsa da, 
diğer eyaletlerde devam etmektedir.  

 

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.120-a62#r13
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.120-a62#r13


 

● Organoklor  pestisitlere maruz kalmak, 21

hayatın ileri dönemlerinde tip 2 diyabet 
geliştirme riskini, özellikle obez bireylerde, 
artırmaktadır. Kandaki serum organoklor 
konsantrasyonları, tip 2 diyabete güçlü bir 
kanıt oluşturmakta, ve bu ilişki obez 
bireylerde daha da öne çıkmaktadır.104  

● Naftalinlerdeki pestisitin (p-diklorobenzen) 
bir metaboliti olan 2,5-DCP seviyeleri, obez 
çocukların idrarında genelde daha yüksek 
seviyelerde bulunur. Bu ilişki, Ulusal Sağlık 
ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) 
verilerinde gözlenmiştir.105 

 
Ayrıca, obeziteye neden olduğu düşünülen bazı 
genler tanımlanmıştır, ki bunların bazıları 
özellikle çocuklarda obeziteyle ilişkilendirilmiştir. 
Bu genler, metabolizma hormonlarını 
düzenlemekte rol oynuyor olabilir.106 

 
Bilim insanları, (pestisitlere maruz kalmak gibi) 
çevresel etkenlerin, bu tür genlerin ifadesini 
etkilemekteki rolünü de incelemeye başlamıştır. 
Bu ‘‘epigenetik’’ değişimler, genelde ‘‘sessiz’’ 
olan bir genin harekete geçmesi, veya normalde 
aktif olan bir genin susması gibi olayları 
kapsayabilir. Araştırmacılar, bu değişimlerden 
bazılarının, nesilden nesile aktarılabileceğini 
keşfetmekteler (Bkz. bir önceki sayfa, yan 
kutu).107  
 
Astım salgını, yedi 
milyonun üzerinde 
çocuğu etkiliyor 
 
Astım, hırıltılı solunum, 
nefes darlığı, ciğer 
sıkışması ve öksürük gibi 
semptomlara neden olan 
kronik bir ciğer 
hastalığıdır. Günümüzde, 
ABD’deki astımlı çocuk 
sayısı, 30 yıl öncesine 
kıyasla çok daha fazladır; 
1980’de 2.1 milyondan, 
2009’da 71 milyona 
yükselmiştir.108 Şu anda 
ABD’deki en yaygın kronik 
çocuk hastalığıdır (Bkz. Şekil 
8).  

21 Organoklor pestisitlerin çoğu artık ABD’de 
yasaklanmıştır, ve uluslararası kullanımının 
bitirilmesi de Stockholm Sözleşmesi doğrultusunda 
hedeflenmiştir. Bu sözleşmenin hızla uygulanması, 
bu çok kalıcı kimyasalların hava ve su akıntıları ile 
tüm dünya yayılmasını yavaşlatacak ve 
azaltacaktır.  

 
Astım, her yıl 200.000 yatışla, kentlerde 
yaşayan çocukların en fazla hastane girişine 
neden olan sağlık sorunudur. Ayrıca, her yıl 
10.1 milyon okul günü kaçırılmasına neden olan 
en büyük devamsızlık sebebidir.109 Okul 
devamsızlığı, akademik performansı da 
olumsuz etkilemektedir; ciddi astım semptomları 
gösteren çocuklar, akademik açıdan, daha hafif 
astım hastası olanlara kıyasla daha 
başarısızdır.110  

 
Astım, 30 yıl önce yaklaşık iki milyon çocuğu 
etkiliyorken, günümüzde yedi milyon çocuğu 
etkilemektedir.  
 

 
Astımın, siyahi bireyler üzerinde orantısız bir 
etkisi vardır. 2009 verileri gösteriyor ki, her altı 
Hispanik olmayan siyahi çocuktan biri (yüzde 
17), 2009’da astım hastasıydı. Bu, herhangi bir  
etnik/ırk grubu arasında en yüksek orandır. 
Genel olarak, doğumdan ergenliğe kadar geçen 
süreçte, oğlan çocuklarının astım olma ihtimali 
kız çocuklardan daha yüksektir (oğlanlar %11.3,  

 



 

 
 
kızlar %7.9). Yetişkinlerde ise, astımlı kadınların 
oranı, erkeklerden yüksektir.111,   22

 
Bilimsel Gerçekler 
 
Ev ortamındaki hamam böcekleri, toz akarı, küf 
ve hava kirleticiler gibi ‘‘solunum tahriş 
edicilerin’’ (iritanların) önemini inceleyen birçok 
çalışma yürütülmüştür. Birçok pestisit de 

22 Mayıs 2012’de, Başkan’ın Çevre Sağlığı ve 
Çocukların Güvenlik Risklerine İlişkin Çalışma 
Grubu, Etnik ve Irk Eşitsizliğini Azaltmaya Dair 
Örgütlü Federal Eylem raporunu yayınlamıştır. Bu 
eylem, üç ile beş yıl içinde bu kritik halk sağlığı 
meselesini çözmeye yönelik bir plan sunmuştur. 
Bkz. 
http://www.epa.gov/asthma/childrenstaskforce  

solunum yolu tahriş edicidir  ve araştırmalar, 23

pestisitlere maruz kalmanın astım atakları, 
şiddetlendirici semptomlar ve genel olarak 
astım riskini artırıcı rol oynadığını ileri 
sürmektedir.112  
 
Pestisitler, bedenin bağışıklık sistemini 
bastırarak veya hipersensitivite tetikleyerek de 
astım vakalarını artırabilmektedir. Örneğin, 
alerjik tepkiler, çevredeki bir alerjene karşı 
bağışıklık sisteminin geliştirdiği hipersensitivite 
olaylarıdır.113  
 

23 Bkz. EPA Ulusal Pestisit Bilgi Merkezi’nin 
Pestisit Zehirlenmesi Tanı ve Yönetim sayfası: 
http://npic.orst.edu/health/child.html  
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Çeşitli çalışmalar, pestisitler ile yetişkinlerdeki 
astım vakalarını ilişkilendirmiş, daha yeni 
araştırmalar ise, çocuklarda hem astım vakaları, 
hem de hırıltılı solunum olaylarının tetiklenmesi 
veya şiddetlenmesi ile bağlantılarını 
incelemiştir.  
 
● 12 güney Kaliforniya topluluğundan 4.000 

çocuğu kapsayan bir araştırma, yaşamın ilk 
yılında pestisitlere maruz kalmanın, beş 
yaşından önce astım teşhisi konma riskini 
ciddi oranda artırdığını belirtmektedir.114  

● 3.291 Lübnanlı okul çağı çocuğunu 
inceleyen bir kesitsel araştırma, çocuklarda 
görülen astım ile, ebeveynlerin mesleki 
olarak şu anda kullanımda olan çeşitli 
pestisitlere maruz kalması arasında, olası 
bir ilişki öne sürmektedir.115  

● İspanya’da, altı yaşında astım teşhisi konan 
çocukların göbek bağı serumundaki DDE 
seviyeleri, astımsız çocuklarınkine kıyasla 
daha yüksektir. Ayrıca, 7-10 yaş arası, 
kanında DDT metaboliti DDE bulunan 343 
Alman çocuğu kapsayan bir çalışma, bu 
çocuklarda astım riskinin ciddi biçimde 
daha yüksek olduğunu saptamıştır.116,   24

● Çocuklukta organofosfat, karbamat ve 
piretroid insektisitlere maruz kalmak, bronş 
daralmasına yol açarak astım 
semptomlarını tetikleyebilmekte veya 
şiddetlendirebilmektedir.117  

 
ABD’deki çocuklarda astımın giderek 
yaygınlaşmakta olduğunu gören Dr. David 
Schwartz, hava kirleticiler ve pestisit gibi 
çevresel kirleticilerin, çocuk astımları üzerindeki 
etkisine daha fazla odaklanmaları için 
meslektaşlarına bir çağrı yapmıştır.118  
 

24 Bu ölçümler kan serumundan alınmış, ve erken 
dönem veya doğum öncesi maruz kalma 
düzeylerini temsil ettiği düşünülmüştür, fakat 
gerçek maruz kalma yolu bilinmemektedir.  

 



 

 

4. Kritik Aralıklar 
En savunmasız olan çocuklarımız zarar görüyor 

 
Çocuklar, çevreleri hakkında seçimler yapamaz; güvenliklerini sağlayacak doğru kararları         

vermek, yetişkinlerin sorumluluğudur. – Dr. Lynn R. Goldman 
 
 

‘‘Güvenli’’ diye nitelediğimiz ortamlarda 
çocuklar, çoğunlukla, çeşitli sağlık zararlarıyla 
ilişkilendirilmiş pestisitler ve diğer kimyasallarla 
temas hâlindedir. Birçok kimyasal, plasenta 
aracılığıyla anne rahmine bulaşır, ve gelişmekte 
olan bir ceninin içinde bulunduğu ilk ortamın bir 
parçası olur. Doğumdan sonraki aylar içinde, 
bebekler bu yeni dünyayı keşfetmeye başlar, 
gördükleri ve duyduklarını test etmek için çeşitli 
objelere dokunur ve ağızlarına götürürler. 
Çevrede bulunan zararlı kimyasallar, bu şekilde 
bedene alınır.  
 
Bebekler ve okul çağı çocukları, evlerin dışında, 
olası pestisit tehditleri taşıyan kreşler, sınıflar, 
oyun bahçeleri ve parklar gibi ortamlarda 
bulunurlar. Gıdanın içinde ve üzerindeki 
kalıntılar, anne sütünden bebek sandalyesine 
ve yemekhane tepsisine kadar, çocukluk 
boyunca karşılaşılan önemli pestisit 
kaynaklarıdır.  

Birçok pestisit, plasenta yoluyla anne rahmine ulaşır, 
ve burada gelişmekte olan bir ceninin ilk çevresine 
yerleşir.  
 
Fizyolojik sistemler, çocukluğun çeşitli 
aşamalarında, genelde hormonlar tarafından 
tetiklenen ve ince bir ayarla kontrol edilen, hızlı 
gelişim süreçleri geçirirler. Yine bu dönemlerde, 
çocuklar yetişkinlere kıyasla daha fazla yemek 
ve su ve hava tüketir, ve biyolojik sistemleri, 
henüz zararlı kirleticileri temizleyecek kadar 
güçlü değildir.  
 

Kısaca, pestisitlere maruz kalma yollarının 
çeşitliliği nedeniyle, bedenleri henüz çok 
savunmasız olan çocuklar, bir gün içinde 
bünyelerine çeşitli zararlı kimyasallar alabilir.  

Pestisitlere cenin gelişimi sırasında 
maruz kalmanın, hayat boyu süren 
etkileri vardır 
 
İnsan canlısının en savunmasız dönemlerinden 
biri olan cenin gelişimi sırasında pestisitlere 
maruz kalma etkileri, oldukça iyi belgelenmiştir. 
 
Müstakbel bir annenin bedeninde, kanda ve yağ 
dokularında yıllar boyunca biriken pestisitler, 
gebelik başlayınca hareketlenebilir ve plasenta 
engelini aşabilir. Anne, hamileliği süresince de 
pestisitlere maruz kalırsa, rahimdeki bu 
kimyasal karışım artar.119  
 
Birçok çalışma, yeni doğanların dünyaya 
beraberinde getirdiği pestisit yükünü 
belgelemiştir. New Yorklu araştırmacılar, göbek 
bağı kanını test ettikleri yeni doğanların yüzde 
80’inden fazlasında, pestisitler ve metabolitlerini 
saptamıştır.120 2001 tarihli bir araştırma, alınan 
göbek bağı kan örneklerinin tamamında, yani 
yüzde 100’ünde, organofosfat pestisit 
metabolitleri belirlemiştir.121 Yürütülen bir pilot 
araştırma, amniyotik sıvı içinde organofosfat 
metabolitleri bulmuş, böylece cenin gelişiminde 
pestisitlerin etkisine yeni kanıtlar eklenmiştir.122  
 
Annelerin gebelik döneminde tükettiği 
gıdalardaki pestisit kalıntıları, bebeklerde de 
saptanmıştır. Yeni bir Kanada araştırması, 
belirli herbisitlerle yetiştirmek için genetiği 
değiştirilmiş soya, mısır ve patates tüketen 
kadınlardan alınan göbek bağı örneklerinin 
yüzde 100’ünde, bu herbisitlerden birinin 
metabolitleri keşfedilmiştir.123,   25

 

25 Bu araştırmadaki kadınlar kentlerde 
yaşamaktadır, ve tükettikleri gıdalar dışında 
herhangi bir herbisit ile temas etmemişlerdir.  

 



 

Cenin gelişimi, neredeyse tamamen, hamile 
annenin hormonlarıyla kontrol edilir; bu 
hormonlar, bedenin çeşitli sistemlerinin 
büyümesini tetiklemek ve kontrol etmek için çok 
düşük dozlarda faaliyet gösterir. Birçok pestisiti 
de kapsayan bazı kimyasallar, hormonları taklit 
ederek doğal gelişim süreçlerine müdahale 
eder. Hormon işlevlerindeki bu bozulmalar, 
doğum kusurları, çocuklukta öğrenme engelleri, 
veya yetişkinlikte kanser ya da kısırlık gibi hayat 
boyu sürecek, geri döndürülemez etkiler 
yaratabilir (Bkz. yan kutu).124  
 

Evde, kreşte ve okulda yaygın 
pestisitler 
 
Pestisitler, güneş ışığı, yağmur, toprak 
mikroorganizmaları ve yüksek sıcaklıklar gibi 
aşındırıcı / parçalayıcı etkenlerin bulunmadığı 
kapalı alanlarda çok daha kalıcıdır ve 
dolayısıyla maruz kalma aralığı daha uzundur.  
 
Evde ve kreşte 
Bebeklerin, genelde sık sık ağızlarına 
götürdüğü oldukça hareketli elleri vardır ve 
yerlerde oynarlar, dolayısıyla, ev veya kreş 
ortamlarında kullanılan pestisitlerin etkisine 
maruz kaldıklarına şüphe yoktur. Kapalı 
alanlarda kullanılan pestisitlerin bulaştığı toz, 
buhar ve fısfıs damlacıkları, birçok Amerikalı 
bebeğin başlıca maruz kalma sebebidir. Evcil 
hayvanlarda kene ve pire kontrolü için kullanılan 
pestisit ürünler de, çocuklar üzerindeki önemli 
etkenlerden biridir.125  
 
Massachusetts’te yürütülen bir çalışma, 
kullanımı yasaklandıktan onlarca yıl sonra bile, 
evlerde DDT kalıntısına rastlamıştır.126 Çevrede 
nispeten hızlı parçalanan pestisitler bile, kapalı 
alanlarda oldukça kalıcıdır. Klorpirifos adlı 
yarı-uçucu insektisitin, kapalı dairelerde tahmin 
edildiğinden daha uzun süre boyunca, halılar, 
mobilyalar, yumuşak oyuncaklar ve yastıklarda 
iki haftadan fazla kaldığını saptayan bir çalışma 
yürütülmüştür.127 Pestisit buharları, kapalı 
alanda kullanıldıktan sonra genelde zemine 
çöker, dolayısıyla bebeklerin nefes aldığı 
bölgedeki seviyeler hep daha yüksektir.128 

Kanıtlar gösteriyor ki çocuklar, evde, kreşte veya 
evcil hayvanlar üzerinde kullanılan pestisitlere 
kesinlikle maruz kalmakta.  
 
Pestisitlere evlerin bahçeleri ve çimleri, veya 
kreşlerdeki açık hava oyun alanlarında maruz 

kalmak da, önemli olabilir. Çocuklar genelde 
çimlerde yuvarlanır ve oynar, çıplak toprakta 
oturur veya yatar, bebeklerin ise ağızlarına 
toprak aldığı bilinmektedir.129 Eğer bu alanlarda 
pestisit kullanılmışsa, bunları yeme veya 
soluma riski yüksektir.  
 

 



 

Kırsal topluluklarda, çevredeki tarlalardan 
rüzgarla sürüklenme nedeniyle risk de artabilir. 
Washington Eyaleti’nde yürütülen bir çalışma, 
açık hava oyun alanlarında, klorpirifos ve etil 
parathion dâhil birçok tarımsal pestisit kalıntısı 
saptamıştır.130 PAN’ın Kaliforniya ve 
Minnessota’daki Hava Kapanları (ç.n. etraftaki 
havadan numuneler almak için kullanılan bir 
cihaz - Drift Catcher), evlerin arka bahçesinde 
ve oyun alanlarında da çeşitli tarım pestisitleri 
belgelemiştir.131, 132 

 
Kırsal bölgelerdeki bebekler, havayla doğrudan 
evlerine taşınan ve içme sularını kirleten 
pestisitler nedeniyle de potansiyel bir tehlike 
altındadır. Illinois, Nebraska, Iowa ve 
Minnessota’daki su analiz sonuçlarında görülen 
atrazin herbisit seviyeleri, düşük kiloda doğuma 
neden olduğu bilinen düzeyin üzerinde tespit 
edilmiştir.133 Tarım işçisi ailelerin genç çocukları, 
bedenler ve giysiler ile eve taşınan kalıntılar 
nedeniyle de ek etkilere maruz kalmaktadır.134 

 
Okulda ve oyun bahçelerinde 
 
Okul binalarında kullanılan pestisitler, kitaplar, 
raflar, sıralar ve duvarlara yapışabilir. Çocuklar, 
kirletilmiş yüzeylere temas ettiği zaman, okul 
ortamında günlerce kalacak kalıntıları 
bünyelerine alabilir. Oyun bahçelerini yabani 
otlardan temizlemek için kullanılan herbisitler, 
çocukların elleri, bedenleri, giysileri, spor 
ayakkabılarına yapışabilir veya uygulama 
sonrası sınıflara bulaşabilir.  
 
Yakın zamanlı bir ulusal incelemeye göre, 
okullarda en yaygın kullanılan 40 pestisitten 28’i 
büyük ihtimalle veya olası kanserojen, 26’sının 
üreme sistemi etkileri yarattığı, 26’sının sinir 
sistemine hasar verdiği ve 13’ünün doğum 
kusurlarına neden olduğu tespit edilmiştir.135  
 
Kırsal bölgelerde, pestisitler etraftaki tarlalarda 
uygulanırken veya uygulama sonrasında, okul 
bahçelerine ulaşır. Hava Kapanı cihazları ile 
ülke çapında yürütülen hava izleme çalışmaları, 
tarım bölgelerindeki okulların içinde veya 
yanında pestisitlere rastlamıştır.136 Okullarda 
görülen pestisit zehirlenmesi vakaları da, 
olağandışı değildir. Örneğin: 
● Florida’da bir lisenin öğrencileri, Hava 

Kapanı kullanarak, çevredeki lahana 
tarlalarından okula bulaşan endosülfan, 

diyazinon ve trifluralin  adlı pestisitleri 26

ölçtü.137  
● Strathmore, Kaliforniya’daki bazı okul 

çocukları, Kasım 2007’de etraftaki 
tarlalarda kullanılan pestisitlere maruz 
kalarak, baş dönmesi ve hastalık belirtileri 
göstermiştir.138  

● 2007 yılında, Kahuku, Hawaii’de bir halı çim 
çiftliğinde kullanılan organofosfat pestisit 
dumanı, rüzgarla  yakındaki bir okula 
taşınarak, yedisi hastanelik olmak üzere 11 
kişiyi hasta etmiştir.139 

 
Oyun alanlarında pestisit kullanımı, ülke 
çapında aileler ve çevre sağlığı taraftarlarının 
dikkatini çekmiştir. Ulusal Pestisitsiz Çim 
Bahçeler Koalisyonu, ‘‘çocuklarımızın oyun 
bahçelerini derli toplu tutmak için her gün 
yaptığımız yaygın uygulamalar, onları kasıtsız 
olarak ve gereksiz yere kanserojenlere, 
astmojenlere ve gelişim bozukluğuna yol açan 
toksinlere maruz bırakıyor’’, demekte, ülke 
çapında oyun bahçelerinde organik çim 
kullanılması için çağrı yapmaktadır.140  

Anne sütünden yemekhane 
tepsilerine, pestisit kalıntıları 
 
Yiyecek ve içeceklerdeki pestisit kalıntıları, 
çeşitli pestisit karışımlarına çocukluk boyunca 
düzenli olarak düşük dozda maruz kalmanın 
temel nedenlerindendir.  
  
Tüm dünyada yürütülen araştırmalar, anne 
sütünde pestisitlere rastlamış olsa dahi, 
uzmanlar anne sütünün bebekler için hâlâ en iyi 
besin kaynağı olduğunda hemfikir (Bkz. bir 
sonraki sayfa, yan kutu). Bebeklerin tükettiği 
mamalar ve meyve suları, genelde yüksek 
düzeyde işlenmiş gıdalardır ve bazen taze 
gıdalarda bulunan kalıntıların iyice 
yoğunlaşmasına neden olabilir.141 Bebek 
mamalarındaki pestisitleri ölçen Amerikalı 
araştırmacılar, birçok düşük seviye pestisit 
kalıntısına rastlamıştır; bunların sekizi sinir 
sistemine toksik, beşi hormon bozucu, ve sekizi 
olası kanserojendir.142  

26 Endosülfan, şu anda ABD’de bitirilme 
sürecindedir, ve KOK’lara Dair Stockholm 
Sözleşmesi sayesinde küresel olarak da ortadan 
kaldırılmaktadır. Bkz. 
http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/endosu
lfan/endosulfan-cancl-fs.html  

 

http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/endosulfan/endosulfan-cancl-fs.html
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Çocuklar yetişkinlerden fazla gıda, su ve hava 
tüketirken, bedenleri zararlı kirleticileri işleyecek 
kadar gelişmemiştir.  

 
Okul çağı çocuklarının tükettiği gıdalar da 
pestisit kalıntısı içerebilir. Kentlerde yaşayan 
çocukların beslenmesini inceleyen 
araştırmacılar, örnek alınan gıdaların yüzde 
14’ünde en az bir adet organofosfat pestisit 
saptamıştır. Toplamda, 11 farklı organofosfat ve 
üç piretroid bulunmuştur.143 Çocukların sıkça 
tükettiği havuç, elma ve şeftali gibi ürünlerde 

kalıntı analizi yapan USDA, bu ürünlerin her 
birinde düzinelerce farklı pestisite ait 
metabolitler bulmuştur (havuçlarda 26, 
elmalarda 42 ve şeftalilerde 62).   27

 
Doğrudan çocukların bedeninde ölçülen 
pestisitler, beslenme yoluyla maruz kalmak 
hakkında önemli bir bilgi sunmaktadır. 
Araştırmacılar, organik meyve, sebze ve meyve 
suyu içen çocuklarla, konvansiyonel üretim 
ürünleri tüketen çocukların idrarındaki 
organofosfat metabolitlerin seviyesini 
karşılaştırmıştır. Bulgulara göre, daha organik 
beslenen çocuklardaki metabolitler, 
konvansiyonel beslenen çocukların altıda biri 
düzeyindedir.144 Aileler organik besinlere 
geçtikten sonra, klorpirifos ve malathion gibi 
insektisit metabolitlerinin büyük bir hızla 
saptanamaz düzeylere düştüğünü gösteren 
başka çalışmalar da yürütülmüştür.145 

 
Çocukların bedeninde yaygın olarak pestisit 
metabolitleri bulunması,146 ve beslenme biçimini 
değiştirince metabolit seviyelerinin de paralel 
olarak değiştiğini gösteren araştırmalar göz 
önüne alındığında, gıdalardaki pestisit 
kalıntılarının çocukların düzenli olarak bir 
pestisit karışımına maruz kalmasındaki en 
temel nedenlerden biri olduğu, açıkça 
görülmektedir.  

Neden çocuklar daha 
savunmasızdır? 
 
Peki bütün bu iyi belgelenmiş pestisit etkileşim 
yolları, çocuk sağlığı için ne anlama geliyor? 
 
Çocuklar, hayatlarının ilk altı ayında, vücut 
ağırlığı kilo başına, yetişkinlerin 15 katı su 
tüketir.147 Çocuklar, aynı zamanda, daha fazla 
hava solur. Yaklaşık 12 yaşına kadar, bir 
çocuğun soluma hızı, bir yetişkinin iki katı 
kadardır. Bu demektir ki, çocuklar, evde veya 
dışarıda kullanılan pestisitlerin eve sızması 
nedeniyle havada bulunan kalıntıları, 
yetişkinlerin yaklaşık iki katı dozda 
solumaktadır.148  
 
Pestisitlere maruz kalmak, genelde fiziksel 
temas, soluma veya yutma yoluyla gerçekleşir. 
Çocuklar, tüm bu yollarla, yetişkinlerden daha 
fazlasını bünyelerine alma eğilimindedir. 
Bebeklerin ve küçük çocukların cildi, örneğin, 
özellikle geçirgendir ve çocuklardaki cilt 

27 Bu rakamlar, tek bir örnekteki kalıntıları 
yansıtmıyor olabilir. USDA verilerine bakınız: 
http://www.whatsonmyfood.org  
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yüzeyi-vücut ağırlığı oranı, yetişkinlere göre 
daha yüksektir.149 Çocuklarda, akciğer yüzey 
alanının soluma hızına oranı da yetişkinlere 
göre daha yüksektir,150 sindirim sistemindeki 
soğurma düzeyleri de, özellikle alkali pestisitler 
söz konusuysa daha yüksektir, çünkü çocuk, 
yetişkinlere has mide asiti düzeylerine iki 
yaşından önce ulaşamaz.151  
 
Yukarıda bahsedildiği gibi, cenin gelişimi ve 
doğumdan sonraki ilk altı ay boyunca, beyin ve 
sinir sistemi özellikle savunmasızdır. Bu 
süreçte, yetişkinlerde toksik maddelere karşı 
sinir sistemine belirli bir ölçüde koruma 
sağlayan kan-beyin bariyeri,  henüz yeterince 28

gelişmemiştir.152  
 
Son olarak, genç bedenler, vücudun başlıca 
temizlik organları olan karaciğer ve böbrekler 
henüz yeterince gelişmediği için, zararlı 
kimyasalları parçalayacak ve dışarı atacak 
kapasiteye sahip değildir. Bedenin kimyasalları 
işlemesine yardımcı olan enzimlerin seviyesi, 
henüz tam gücüne ulaşmamıştır (Bkz. yan 
kutu). Genetik varyasyonlar, bu koruyucu 
enzimlerin üretiminde muazzam bir çeşitliliğe 
neden olmaktadır; bazı yeni doğan bebekler, 
klorpirifosa karşı yetişkinlere kıyasla 164 kat 
daha hassastır.153 

 
Araştırmacılara göre, organofosfatlara maruz 
kalmaktan kaynaklanan zararlı sağlık etkilerinin, 
tamamını olmasa bile bebeklerin büyük bir 
kısmını, hatta belirli bir alt grup yetişkini de 
etkileme ihtimali yüksektir. Bu değişkenliği 
hesaba katmayan politikalar, en değerli 
varlıklarımızı korumayı başaramaz ve birçok 
çocuğu tehlikeye atar.  
 

İnsan bedeninin çocukluk boyunca geçirdiği hızlı      
büyüme ve gelişme dönemindeki birçok süreç,      

28 Kan-beyin bariyeri, beyni kan dolaşımında 
bulunan zararlı maddelerden koruyan 
yüksek-yoğunluklu hücrelerden oluşmaktadır.  

pestisitler ve kimyasallara bağlı bozukluklara karşı      
savunmasızdır.  

 
 
 
 
 

 



 

5. Örnek Vakalar 
 
Sevdiklerimizi korumalıyız. – Sandra Steingraber 

 
 

Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar, bu ülkedeki 
pestisit kullanımı genel olarak istikrarlı ve 
çarpıcı biçimde artış göstermiştir. Yukarıda 
gösterdiğimiz gibi, bu pestisitler, günümüzde 
çocuklarımızı etkilemekte olan birçok kronik 
hastalık ve bozukluğun önemli bir sebebidir.  
 
Çocukların bu savunmasızlığı üzerine endişe 
duyan topluluklar, halk sağlığı yetkilileri ve 
savunucuları harekete geçmekte, hem eyalet 
düzeyinde hem de yerel düzeyde zararlı 
pestisitlerin kullanımını azaltmaya yönelik 
politikalar oluşturmaya başlamaktadır. Bu 
bölümde, ABD’deki pestisit kullanım örüntüleri 
ve eğilimlerinin genel bir çerçevesini sunuyor, 
çocukları erken dönemlerde pestisitlere maruz 
kalmaktan koruyan bazı gerçek başarı 
hikâyeleri anlatıyoruz.  

Her yıl 0.5 milyar kg pestisit 
kullanılıyor 
 
1945’ten bu yana, herbisit, insektisit ve diğer 
pestisitlerin toplam kullanım miktarı yılda 
neredeyse 90 milyon kilogramdan, 0.5 milyar 
kilograma çıkmış, 1.000’den fazla kayıtlı 
kimyasal, çeşitli formülasyonlara 20.000’in 
üzerinde ürüne dönüştürülmüştür (Bkz. Şekil 9).  
 
Bu rakamlar, ahşap koruma amaçlı pestisitleri 
veya özel biyositleri (örneğin plastikler ve 
boyaların içindeki) kapsamamaktadır. Bu 
ürünler de dâhil edildiği zaman, rakam yıllık iki 
buçuk milyar kilograma yaklaşmaktadır.154,155,156 

 
Tarımda pestisit kullanımı 
Pestisitlerin büyük bir kısmı tarlalarda 
kullanılmaktadır, ve hacimsel olarak en büyük 
kısmını da ot öldürücü herbisitler 
oluşturmaktadır.  
 
Ekimden önce toprağa zerk edilerek, otları, 
böcekleri ve mantarları öldüren toprak 
fumigantları, oldukça yüksek hacimlerde 
kullanılmakta ve sonrasında çevreye yayılma 
eğilimindedir. Kalıcılığı yüksek (DDT, klordan ve 
aldrin gibi) organoklor pestisitler yerine, 
1980’lerde kullanılmaya başlayan organofosfat 
insektisitlerin tüketimi, son yıllarda azalmıştır.  
 

Organofosfatların toksisitesi hakkında duyulan 
endişeye ilişkin, piretroid adı verilen yeni bir 
grup insektisit, ‘‘daha güvenli’’ olarak 
pazarlanmış ve 1990’larda geniş çapta ilgi 
görerek, kullanımı hızla artmıştır. Amerika 
Kimya Topluluğu’na göre, Kaliforniya’daki 
piretroid kullanımı (tarım, inşaat ve peyzaj 
bakımı) 1992 ile 2006 arasında neredeyse üç 
katına çıkmıştır.157 Son araştırmalar, 
piretroidlerin gelişimsel nörotoksikan, endokrin 
bozucu ve kanserojen özelliklerini tespit 
etmekte, dolayısıyla, insanlara önceden tahmin 
edildiğinden daha zararlı olabileceğini ileri 
sürmektedir.158,   29

 
Yaygın kullanımı gittikçe artmakta olan başka 
bir pestisit sınıfı ise, neonikotinoidlerdir. 
Neonikotinoidler, genel olarak memelilerde 
böceklere kıyasla çok daha düşük toksisiteye 
yol açsa da, birçoğu nörogelişim etkileri 
gösterebilmekte ve bazıları da EPA tarafından 
muhtemel kanserojen olarak ele alınmaktadır.159 
Bunlar, genelde (tohum kaplama veya daldırma 
yoluyla) köklere uygulanan ve bitkinin dolaşım 
sistemi yoluyla bünyesine aldığı ‘‘sistemik’’ 
pestisitlerdir. Gıdalardaki sistemik pestisitler, 
yıkayarak temizlenemez.  
 
Neonikotinoid pestisitler, arılarda koloni çöküş 
sendromu ve arı ölümleriyle ilişkilendirilmiş, bu 
nedenle bazı ürünler Avrupa ülkelerinde 
yasaklanmıştır. İmidakloprid adlı bir 
neonikotinoid, günümüzde tüm dünyada en 
yaygın kullanılan insektisitlerden biridir.160  
 
Evlerde pestisit kullanımı 
Tüm pestisitlerin yüzde 80’i tarlalarda kullanılır, 
fakat evler, bahçeler, oyun parkları, okullar, 
hastaneler ve diğer binalardaki uygulamaları da 
önemli bir yer tutmakta, yukarıda bahsedildiği 

29 Üreticiler tarafından hazırlanan on yıllık 
zararlı-tepki raporları, piretrinler ve genel olarak 
piretroidlerin, 2007 yılında ABD’de gerçekleşen 
tüm ölümcül, ‘‘üst düzey’’, ve ‘‘orta dereceli’’ 
zehirlenme vakalarının yaklaşık yüzde 26’sını 
oluşturmaktadır. (1998’de yüzde 15 iken). Birincil 
veriler için bkz. 
http://apps.cdpr.ca.gov/calpiq/calpiq_input.cfm ; 
veri analizi için bkz. 
http://www.iwatchnews.org/environment/health-an
d-safety/perils-new-pesticides  

 

http://apps.cdpr.ca.gov/calpiq/calpiq_input.cfm
http://www.iwatchnews.org/environment/health-and-safety/perils-new-pesticides
http://www.iwatchnews.org/environment/health-and-safety/perils-new-pesticides


 

gibi, çocuk sağlığına özel bir tehlike 
oluşturmaktadır.  
 
2007’de, yaklaşık 35 milyon kilogram (aktif 
madde), ülke çapında evler ve bahçelerde 
kullanılmıştır, ve listenin başını da 2,4-D ile 
glifosat (RoundUp) çekmektedir.161 Evsel 
pestisit ürün endüstrisinin yıllık net değeri 1.4 
milyar dolar olarak tahmin edilmektedir; EPA’ya 
göre, 78 milyondan fazla evde, yani ABD’deki 
tüm evlerin yaklaşık yüzde 74’ünde, pestisit 
kullanıldığı belirtilmiştir (Bkz. Tablo 5).162  
 
Birçoğu piretroid içeren evsel kullanım 
insektisitleri yaygın bir şekilde uygulanmakta, 
maruz kalma potansiyeli yüksek olan çocukları 
tehdit etmektedir. Emory Üniversitesi ve CDC 
çalışanları, yalnızca organik beslenen 
çocukların bile, ebeveynleri evde piretroid 
insektisit kullandıysa, bedenlerinde piretroid 
metabolitleri tespit etmişlerdir.163  
 
Neonikotinoid ürünleri, evcil hayvanlarda kene 
ve pire kontrolü için de yaygın olarak 
kullanılmaktadır; kaldı ki bu kullanım, özellikle 
çocuklara ciddi bir maruz kalma tehlikesi 
oluşturmaktadır.164 

 

Okullar ve kreşlerde daha güvenli 
zararlı kontrolü 
 
Şu anda, 3.000’in üzerinde pestisit ürün, 
okullarda kullanım için onaylanmıştır;165 oysa 
güncel, ulusal pestisit kuralları, pestisitlerin 
okullar, kreşler ve çevrelerinde kullanımını ele 
almamaktadır. Okulların Çevresel Koruma 
Federal Kanunu (SEPA), bu açığı kapatmak 
amacıyla 1999’un Kasım ayında yürürlüğe 
girmiştir, ve günümüzde Kongre’de tartışılmaya 
devam etmektedir.  
Kâr amacı gütmeyen sektörde, Çocukların 
Çevresel Sağlık Ağı (CEHN) bu boşluğu 
kapatmak amacıyla Eko-Sağlık Çocuk Bakımı 
(EHCC) programını oluşturmuş, çocuklara 
sağlıklı bir çevre sunmak için gerekli araçları 
sağlamayı hedeflemiştir. Program, şu anda ülke 
çapında 1600’ün üzerinde ‘‘Eko-Sağlıklı’’ kreş 
belirlemiştir, ve bu listeyi ebeveynlerle internet 
üzerinden paylaşmaktadır.   30

 
Bu sırada, bazı eyaletlerde, çocukları bu erken 
yaş ortamlarında pestisitlerden korumayı 
hedefleyen politikalar önerilmektedir.  
 

30 Programla ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
http://www.cehn.org/ehcc  

● 2005’te Connecticut yetkilileri, K-8 çim 
alanlar ve oyun sahalarında pestisit 
kullanımını yasaklamıştır; yasa, 2009 
yılında genişletilerek, kreş bahçelerini de 
kapsamıştır. Bu politika sayesinde, çeşitli 
belediyelerdeki okullar, organik çim bakımı 
programlarını başarıyla hayata 
geçirmiştir.166 

● New York da, 2010 yılında bu örneği takip 
ederek Çocuklar için Güvenli Oyun Alanları 
Kanunu’nu imzalamış, pestisitlerin 
okullardaki (liseler dâhil) oyun bahçeleri ve 
spor sahalarında kozmetik kullanımını 
yasaklamıştır.167 

 
Tablo 4: Tüm Pazar Sektörlerindeki 
Pestisit Kullanımı, 2007 

Pestisit Sınıfı Aktif Madde 
Herbisitler 
İnsektisitler 
Fungisitler 
Fümigant/Nematisitler 
Diğer 

241 milyon kg 
42 milyon kg 
32 milyon kg 
60 milyon kg 
13 milyon kg 

Toplam 388 milyon kg 
Herbisitler, ABD’de en yaygın kullanılan 
pestisitlerdir; yalnızca 2007’de 241 milyon kg aktif 
madde uygulanmıştır. Kaynak: Pestisit Endüstrisi Satış & 
Kullanım, 2006-2007 Pazar Tahminleri, ABD EPA, Washington 
DC, Şubat 2011. Bkz. 
http://www.epa.gov/opp00001/pestsales/07pestsales/market_esti
mates2007.pdf 
 

Tablo 5: Pestisit Kullanılan Evler 

Pestisit Türü Ev Sayısı 
İnsektisitler 
Fungisitler 
Herbisitler 
Uzaklaştırıcılar 
Dezenfektanlar 
Herhangi bir pestisit 

59 milyon 
14 milyon 
41 milyon 
53 milyon 
59 milyon 
78 milyon 

EPA’ya göre 78 milyon evde, ABD’deki tüm evlerin 
yüzde 74’ünde, pestisit kullanılmaktadır. Kaynak: EPA 
1992 yılı Ulusal Eve ve Bahçe Anketi ile 2000 yılı ABD Nüfus 
Bürosu tahminleri. (www.quickfacts.census.gov/qfd/states)  
 

 

http://www.cehn.org/ehcc
http://www.epa.gov/opp00001/pestsales/07pestsales/market_estimates2007.pdf
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kılan ve EZY (Entegre Zararlı Yönetimi) 
teşvik eden bir yasanın 2000 yılında 
yürürlüğe girmesinden sonra, pestisit 
kullanımı birçok okul bölgesinde ciddi 
oranda düşmüştür. Los Angeles, San 
Francisco, Santa Barbara ve Palo Alto 
bölgeleri, önemli ilerlemeler kaydetmiştir.168  

● Kaliforniya yetkilileri, 2001 yılında, bir yasa 
geçirerek (AB 947), ilçe tarım müdürlerine, 
okul ve kreş gibi hassas yerlerin çevresinde 
pestisit kullanımını yasaklama yetkisi 
vermiştir. Bu doğrultuda, Tulare İlçesi 
toplulukları, kullanımı kısıtlanmış 
pestisitlerin okul bölgelerinde (eğer okul 
devam ediyor veya 24 saat içinde 
başlayacak ise), tarım işçilerinin bulunduğu 
kamp yerlerinde ve yerleşim yerlerinde 
havadan uygulamasına 400 metre tampon 
bölge zorunluluğu getiren yeni kurallar 
kabul etmiştir.169 Kern, Stanislaus, Merced 
ve Fresno ilçeleri, ilerleyen yıllarda benzer 
kuralları yürürlüğe sokmuştur.  

 

 
Bazı eyaletler, çocukların sağlığını korumak için, 
oyun bahçeleri ve spor sahalarında pestisit 
kullanımını kısıtlayan politikalar uygulamaktadır.  
 
Pestisitsiz okul yemekleri 
Şu anda, okul yemeklerindeki pestisit 
kalıntılarını azaltmaya yönelik ne ulusal yasalar, 
ne de eyalet yasaları bulunmaktadır. Fakat, ülke 
çapında birçok topluluk, çocuklara taze, 
pestisitsiz (bazen yerel üretilmiş) meyve ve 
sebze içeren öğlen yemekleri sağlamak için 
çalışmaktadır. 
● Washington Eyaleti’ndeki Olympia Okul 

Bölgesi’nin uyguladığı Organik Seçim 
Salata Barı projesinde ürünlerin yüzde 25’i 
doğrudan yerel üreticilerden, yüzde 50’si 
ise organik ürünlerden geliyor; Orcas Adası 
Çiftlikten Yemekhaneye Programı 
kapsamında ise, yerel, organik çiftliklerden 
gelen ürünlerle, okul bahçelerinde üretilen 

 



 

ürünler bir arada kullanılıyor, öğrenci-aşçı 
yarışmaları düzenleniyor.  

● Minnessota’da, White Earth Land Recovery 
Projesi, 2007-2008 okul yılı için, Mino-miijim 
(İyi Gıda) Programı kapsamında bir 
çiftlikten-okula öğesi oluşturarak, taze, yerel 
ve organik gıdaları teşvik ve korumayı 
amaçlayan gıda egemenliği hedefine 
ulaşmayı kolaylaştırmıştır.170  

● Kaliforniya’daki Berkeley Yenebilir Okul 
Bahçesi (Edible Schoolyard - ESY) Projesi, 
dört dönümlük bir ‘‘etkileşimli sınıf’’ olarak, 
King Orta Okulu öğrencilerinin taze, organik 
sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak 
amacıyla başlatılmıştır. Zamanla gelişerek, 
internet üzerinde bir gıda müfredatı 
oluşturma ve paylaşım girişimine 
dönüşmüş, ülke çapında benzer 
programların gelişmesine vesile olmuştur.171  

 
Bu programların çoğu, tüm ülkedeki K-12 
okullarını yerel çiftliklerle bağlayarak, bir yandan 
yemekhanelerde sağlıklı öğünler sunmayı 
hedefleyen, öteki yandan yerel, çoğunlukla 
organik çiftçileri destekleyen, Ulusal Çiftlikten 
Okula Ağı’nın (NFSN) bir parçasıdır.172 

Pestisitsiz parklar ve oyun alanları 
 
Ülke çapında topluluklar, halka açık parklar ve 
oyun bahçelerinin bakımında zararlı pestisitler 
kullanmamayı tercih etmekte. Pasifik 
Kuzeybatı’da 17 şehir, 85 adet pestisitsiz park 
ve bahçe oluşturarak pestisit kullanımını 
ortadan kaldırmakta, yasal engellere rağmen 
yerel ölçekte güçlü politikalar üretilebileceğini 
göstermektedir (yandaki kutuya bakınız).173  
 
Özellikle Seattle, pestisitsiz şehirler için bir öncü 
olmuş, parklardaki pestisit kullanımını 
1970’lerden bu yana yaklaşık yüzde 80 
azaltmıştır. 1999 yılında, tüm şehircilik birimleri 
için bir pestisit azaltım stratejisi uygulamaya 
geçirmiş, ve 14 adet pestisitsiz park tespit 
etmiştir.174 Program, şimdi, tüm şehir çapında 
22 park ve 200 dönümlük araziyi kapsayacak 
biçimde genişletilmektedir.175 

 
Ülkenin diğer tarafında, New Jersey yöneticileri, 
2011 yılında oybirliğiyle ‘‘Çocuklar için Güvenli 
Oyun Alanları Kanunu’’nu kabul etmiş, böylece 
belediye, ilçe ve eyalet sınırlarındaki tüm oyun 
bahçeleri ve parkların yanı sıra, kreşler ve okul 
bahçelerinde de pestisit kullanımını 
yasaklamıştır.176  
 
Ülke boyunca diğer birçok topluluk, bu akımı 
takip etmektedir. Kansas’ın Lawrence kentinde 

yürütülen bir pilot programdan, Oregon, 
Kaliforniya ve Colorado eyaletlerindeki yenilikçi 
topluluklara kadar, birçok şehir, çocukların 
güvenle oynayabileceği pestisitsiz parklar ve 

oyun bahçeleri yaratmaktadır.  
Ülke çapında çiftlikten-okula programları, öğrencilere     
yemekhanelerde taze ve pestisitsiz meyve ve      
sebzeler sunmaktadır.  
 

 



 

6. Daha Sağlıklı Bir Geleceğe Yatırım Yapmak 
Çocuklarımızın hayata sağlam bir başlangıç yapması, ulusal bir        

öncelik olmalıdır 
 

Toplumların, çevre kirliliğini azaltacak hızlı yatırımlar yapmayı göze alamayacağını iddia edenler,           
onarılamayacak bazı zararların varlığını inkâr etmektedir. – Deborah Axelrod, Devra Lee           
Davis & Lovell A. Jones 

 
 

Ulus olarak, çocuklarımızın refahına değer 
vermekteyiz. Sevdiklerimizi koruma 
içgüdümüzün yanı sıra, toplumsal düzeyde 
başarılarının, canlı ve güvenli bir gelece bağlı 
olduğunu biliriz. Tüm anketler gösteriyor ki, 
Amerikalılar’ın %80’i için çocuk sağlığı en 
öncelikli meseledir.177 Uygulamalarımızı ve 
politikalarımızı da bu değerler doğrultusunda 
çizmeliyiz. 
 
Her yıl yaklaşık 500 milyon kilogram pestisit 
kullanımı, bilimsel verilere göre beyin ve beden 
gelişimini sekteye atıp tam kapasiteye 
ulaşmalarını engellediği için, çocuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atmaktadır.  
 
Zararlıları kontrol etmenin başka hiç bir yolu 
olmasaydı, bu tekli bir seçim olurdu: ihtiyaç 
duyulan bir dizi fayda, bilinen ve yenileri 
eklenen zararlara karşı ele alınırdı. Fakat 
tehlikeli kimyasallar kullanmadan da zararlıları 
kontrol edebilecek birçok kanıtlanmış yöntem 
olduğu göz önüne alınınca, seçim oldukça 
netleşiyor. Çocuklarımızı daha iyi koruyan 
politikalar oluşturmanın zamanı gelmiştir (yan 
kutuya bakınız).  
 
Ulusal Araştırma Konseyi, çocukları 
pestisitlerden korumak için hızlı bir eylem 
önereli neredeyse 20 yıl, Rachel Carson 
pestisitlerin verdiği sağlık zararları hakkında ilk 
uyarıları yapalı ise, 50 yıl olmuştur. Peki, hangi 
engellerle karşı karşıyayız? 

Güncel politikalar, pestisit 
endüstrisinin işine geliyor 
 
Güncel endüstriyel tarım ve zararlı kontrol 
sistemimiz, bir avuç şirketin sattığı kimyasal 
girdilere bağımlıdır. Bu çok uluslu şirketler, 
sistem üzerinde muazzam bir kontrol sahibidir; 
araştırma günceleri178 oluşturmaktan 
finansmana, tarım ürünü seçiminden girdilere, 
tüm üretim ve dağıtım zinciri boyunca.  
 

 



 

Şaşırtıcı değildir ki, yine bu şirketler, politika 
alanında da ciddi bir nüfuz sahibi olarak, 
seçmenleri, yetkilileri ve düzenleyici otoriteleri, 
hem eyalet, hem de federal düzeyde 
etkileyerek, pestisit pazarını korumak için 
çalışmaktadır.179 

 
Sonuç olarak, tarım, gıda ve zararlı kontrol 
sistemleri, yalnızca bu şirketlerin menfaati için 
çalışmaktadır. Fakat, operasyonlarının günlük 
kontrolünü kaybetmeye, ve hem kendilerinin 
hem de ailelerinin hayatını tehlikeye atmaya 
başlayan çiftçilere hizmet etmemektedir. Tarım 
işçilerinin menfaati gözetilmemektedir ve insan 

sağlığını tehlikeye atan kimyasallara düzenli 
olarak maruz kalmaktadırlar. 
 
Ve, ülke çapında, hem tarlalarda hem de 
yaşadıkları, öğrendikleri ve oynadıkları yerlerde 
zararlıları kontrol etmek için kullanılan 
pestisitlere maruz kaldıkları için, çocukların 
sağlığı da tehlikeye atılmaktadır.  
 
Kısaca, sistem bozuktur.  
 
Çocuk sağlığını önceliklendirmek, 
gerçek bir değişim gerektirir 
 
Çocukları pestisitlerin zararından korumanın en 
iyi yolu, ulusal ölçekte tüketim hacmini çarpıcı 
biçimde düşürmektir. Bu, çocukların en hassas 
dönemlerinde onları belirli ölçüde korumakla 
kalmaz, çocuk sahibi olabilecek yaşa gelen 
kadın ve erkeklerin bedenindeki pestisit 
seviyelerini de aşağıya çekecektir; tek bir 
hamleyle, hem şimdiki hem de gelecek nesilleri 
koruyacaktır. Çocuklara en zararlı pestisitlerle 
işe başlamak gereklidir.  
 
Bu, ne küçük bir değişim, ne de hafife alınacak 
bir öneridir. Fakat, bilim bize sorunun ciddi ve 
acil olduğunu söylüyor, güvenli ve mümkün 
alternatiflerin mevcut olduğunu da ekliyor. Eğer 
gidişatı değiştirmezsek, çocuklarımız bütün 
yeteneklerini değerlendiremeyecek, çünkü 
sağlıklarından taviz vermeye devam edeceğiz.  
 
Evde bilinçli gıda seçimleri, aileleri korur ve 
zararlı pestisitler kullanmadan yapılan üretimin 
büyümesini sağlar, çünkü böylece daha fazla 
çiftçi, değişim yolunda harekete geçebilir. Ev 
içinde zararlı pestisitleri kullanmamak da, çocuk 
sağlığı üzerindeki uzun vadeli olumlu etkilerin 
hemen başlamasını sağlayacaktır.  Fakat, 31

çocukları tehlikeli kimyasallardan koruma yükü, 
yalnızca ailelerin üzerine bırakılamaz. 
Politikalarda değişiklik, şarttır.  

Öneriler: Acilen etkili politikalara 
ihtiyacımız var 
 
Çocukları, pestisitlerin sağlık zararlarından 
korumak için, politika yapıcıların çok daha etkili 

31 Zararlı yönetiminde zehirsiz yaklaşımlar 
seçmenin yanı sıra (bkz. PAN’ın Evler, Evcil 
Hayvanlar & Bahçeler internet kaynakları, 
http://www.panna.org/your-health/home-pets-gard
en), evde çocukların maruz kalma düzeyini 
düşürmek için Ulusal Pestisit Bilgi Merkezi’nin 
Pestisitler ve Çocuklar sayfasına bakabilirsiniz: 
http://npic.orst.edu/health/child.html  

 

http://www.panna.org/your-health/home-pets-garden
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araçlara ihtiyacı var. En acil değişim ihtiyacının, 
şu üç soruya nasıl cevap verildiğiyle ilgili 
olduğunu düşünüyoruz:  
 
● Tarımda hangi pestisitler kullanılıyor? 

 
● Çocukların yaşadığı, okuduğu ve oynadığı     

yerlerde hangi pestisitler kullanılıyor? 
 
● Çiftçiler, pestisit bağımlılıkları azaltılırken    

nasıl desteklenecekler? 
Bu alanların her biri için, aşağıdaki politika 
değişikliklerini öneriyoruz: 
 
1. Pestisit endüstrisinin, çocuk 

sağlığını tehdit eden tarım 
ürünleri satmasını engellemek 

 
Çocukların, pestisitlere maruz kalmaya ne 
kadar açık olduğu, ve çok çok düşük dozlarda 
toksik kimyasalların bile çocuklara ne kadar 
zarar verebileceği göz önüne alındığında, tarım 
pestisitleriyle ilgili riskleri değerlendirme ve 
kontrol etmeye ilişkin güncel yaklaşımların, 
çocuklarımızı yeterince korumadığı söylenebilir.  
 
Bilimsel kanıtlar, çocukların gelişmekte olan 
zihinleri veya bedenlerine zarar verebileceği, ve 
çocukların büyük olasılıkla bu etkilere maruz 
kalacağını gösteriyor ise, karar verici yetkililerin, 
bu tarımsal pestisitleri piyasadan hemen 
çekebileceği veya yeni bir pestisitin piyasaya 
girmesini engelleyebileceği uygun araçlara 
sahip olması gerekir. Özellikle, kural 
koyucuların şu yönde çalışması gerektiğini 
düşünüyoruz:  
 

● Mevcut pestisitler hakkında hızla eyleme 
geçmek: Eğer araştırmalar, bir pestisitin 
nöro-gelişimsel veya üreme sistemine 
toksik, hormon sistemi bozucu veya insan 
kanserojeni olduğunu saptarsa, ve, bu 
madde insanlarda, okullarda, evlerde, 
veya su ile gıdada kalıntı olarak ölçülür 
ise, EPA bu pestisitin hızla kaldırılmasını 
hedeflemeli, daha güvenli kontrol 
yöntemlerine hızlı bir geçiş için çiftçileri 
desteklemek amacıyla ABD Tarım 
Bakanlığı’nın kaynaklarını kullanıma 
açmalıdır.   32

 

32 Bkz. örneğin, Maine’de ‘‘yüksek endişe kaynağı 
kimyasallar’’ listesinin geliştirme süreci ve kriterleri: 
http://www.maine.gov/dep/safechem/highconcern/
chemicals.htm  

● Yeni zararlı pestisitlerin engellenmesi: 
EPA, bilimsel araştırmaların 
nöro-gelişimsel veya üreme sistemine 
toksik, hormon sistemi bozucu veya insan 
kanserojeni özelliklerini saptadığı yeni 
pestisitleri, onaylamamalıdır – kısa vadeli 
‘‘şartlı’’ onaylar dâhil.  

 
● Zararlı düşük seviye maruz kalmanın 

engellenmesi: EPA, hormon sistemi 
bozucu pestisitlere maruz kalmanın, 
gelişmekte olan çocuklara özel bir tehlike 
oluşturduğunu bildiren kanıtları ciddiye 
almalıdır; uzun süredir bekletilen hormon 
bozucuları izleme programı (EDSP), hızla 
hayata geçirilmelidir. Şimdiki hızda 
giderse, yalnızca 58 kimyasaldan oluşan 
ilk grup, ancak 2017’de takibe 
alınabilecektir.  

 
Klorpirifos adlı insektisit, düzenleme 
sistemimizdeki endişe verici hataları göz önüne 
seren net bir örnektir. Çocukların beyin 
gelişimine açık bir tehlike oluşturduğu için,  33

evsel kullanımı neredeyse on yıl önce 
yasaklanan pestisit, hâlen, yıllık 4.5 milyon 
kilogramdan fazla miktarda, tarım alanlarında 
uygulanmaktadır. Yine de çocuklar, tüm ülkede 
maruz kalmaya devam etmektedir; kırsal 
bölgelerdeki okullar ve topluluklarda ve bu 
nörotoksik kimyasalla işlenen gıdaları tüketerek.  

Çocuklarımızı pestisitlerin zararından korumanın en 
iyi yolu, ülke çapında kullanım hacmini azaltmaktır.  
 
2. Çocukların yaşadığı, öğrendiği ve 

oynadığı yerleri korumak 
 
Politika yapıcı yetkililerin, çocukların yaşadığı, 
öğrendiği ve oynadığı yerlerde pestisitlere 
maruz kalmasını engelleyecek güçlü araçlara 
ihtiyacı vardır. Bu korumalar, gelişmekte olan 

33 Araştırmalar, maruz kalan çocuklarda düşük 
bilişsel işlevlerin açık bir göstergesi olan daha 
küçük kafa çapına sebep olduğu kanıtlandığı için, 
klorpirifos’un evsel amaçlı kullanımı 
yasaklanmıştır.  

 

http://www.maine.gov/dep/safechem/highconcern/chemicals.htm
http://www.maine.gov/dep/safechem/highconcern/chemicals.htm


 

zihinleri ve bedenleri, kimyasallara en hassas 
oldukları yıllarda sağlıklı tutmaya yardım 
edecektir.  
 
Şu önlemlerin hızla uygulamaya geçmesini 
öneriyoruz: 
 

● Çocuklar için güvenli evler, kreşler & 
okullar: Kimyasal pestisitlerin olası 
gelişimsel veya üreme sistemine toksik, 
endokrin bozucu veya insan kanserojeni 
özellikleri bilimsel çalışmalar ile 
saptanırsa, EPA, evler, kreşler ve 
okullarda kullanılan mevcut pestisit 
ürünlerin onayını geri çekmeli, yenilerini 
onaylamamalıdır. 

 
● Daha güvenli parklar & oyun bahçeleri: 

Araştırmalar çocuk sağlığına zarar tespit 
ederse, halka açık tüm parkların, oyun 
bahçesi ve alanların zararlı pestisit 
kullanmadan yönetilmesi için gerekli 
politikalar, devlet yöneticileri ve yerel 
yetkililer tarafından yasalaştırmalıdır.  

 
● Koruyucu tampon bölgeler: Tarım 

bölgelerindeki okullar, kreşler ve yerleşim 
yerleri çevresinde pestisitsiz tampon 
bölgeler oluşturulması için eyalet 
yetkilileri girişimde bulunmalı, veya yerel 
yöneticileri bu doğrultuda 
yetkilendirmelidir.  

 
● Daha sağlıklı okul yemekleri: Yerel okul 

bölgeleri, eyalet ajansları ve USDA’nın 
çiftlikten-okula programları, çocuk 
sağlığına zararı kanıtlanmış pestisitler 
kullanmadan yetiştirilen taze, yerel 
meyve ve sebze temin etmesi için okulları 
teşvik etmelidir.  

 
3. Pestisit değirmeninden inmek 

isteyen çiftçilere yatırım yapmak 
 
Çocukların sağlığına zararlı kimyasallara 
bağımlı olmadan gıda üreten çiftçilere yatırım 
yapmak, ulusal bir öncelik olmalıdır. Özellikle:  
 
● Çiftçiler için kaynak seferberliği: Federal ve 

eyalet yetkilileri, pestisit bağımlılıklarını 
azaltmak amacıyla çiftçilerin iyi bilinen ve 
etkili zararlı yönetim stratejileri 
uygulayabilmesi için, mevcut kaynakları 
harekete geçirmeli ve koordine etmelidir. 
USDA, EPA ve birçok eyalet ajansı ile 
üniversite, önemli araştırma, yaygınlaştırma 
ve eğitim programlarına sahiptir. Böylece, 

söz konusu hedef, tamamlayıcı yollarla 
güçlendirilebilir.  

● Yenilikçi çiftçiliğe daha fazla yatırım: 
Kongre, çiftçilerin zararlı pestisitleri azaltan 
sürdürülebilir uygulamalar kazanmasını 
destekleyen büyük hibe programları 
onaylamalıdır. Şu anda bu amaçla var olan 
programlar, konvansiyonel üreticilere 
verilen maddi destek programlarına kıyasla, 
çok küçük oranda maddi destek almaktadır.  

 
● Kullanım azaltım hedefleri oluşturmak: EPA 

ve USDA, net ve cesur ulusal pestisit 
azaltım hedefleri koymalı, önceliği ise 
çocuklara zararı kanıtlanmış pestisitlere 
vermelidir.  Bu hedef yolunda ilerlemenin 34

takip edilebilmesi için, çiftçilerin 
uygulayıcılar ve zararlı yönetimi 
danışmanlarıyla ortak çalışması, pestisit 
kullanım miktarlarını ulusal bir taranabilir 
veritabanına rapor etmesi gerekmektedir.   35

 
● Çocuk sağlığı için tedarik: Gıda 

dağıtımcıları, tedarikçilerin çocuklara zararlı 
pestisit kullanımını kısıtlamalarını talep 
etmelidir.  

 
Etkili agroekolojik üretim yöntemleri, başlıca 
tüm tarım ürünleri için mevcuttur, fakat bu 
yöntemler genelde ciddi eğitimler ve çiftlik 
yönetiminde gerçek bir değişim gerektiren, 
bilgi-yoğun tekniklerdir.  Üreticilerin pestisit 36

bağımlılığından kurtulmak için doğrudan 
desteklenmeleri gerekir. Uygulamalı saha 
çalışmaları, bağımsız uzmanların sunacağı 
teknik danışmanlık ve agroekoloji 
uygulamalarına yatırım teşvikleri, bu 
desteklerden bazılarıdır.  
 
Bu önerilerin tümü, çocuklarımızın refahını riske 
atan tehditlerin kanıtları ışığında alınması 
gereken sağduyulu tedbirlerdir. Çocuklarımızın, 
torunlarımızın ve gelecek nesillerin sağlığını 

34 Bkz. EK B. 
35 Pestisit kullanım raporlaması, Kaliforniya’da 
kullanıma girmiştir; 1990’da devreye giren bu 
programın uygulamasından çıkarılan dersler, 
benzer bir raporlama sisteminin federal ölçekte 
uyarlanması için kullanılmalıdır.  
36 Agroekoloji uygulamaları, zararlı sorunlarını 
önlemek veya asgariye indirmek için tasarlanmış, 
toprak/bitki/hayvan etkileşimi üzerine konumdan 
konuma değişen, detaylı bir bilgi dağarcığına 
dayalıdır. Çiftçiler, şu anda ABD’de üretilen bütün 
tarım ürünlerinde, bu tür uygulamaları başarıyla 
yürütmektedir.  

 



 

önceliklendirecek siyasi iradeyi oluşturma 
zamanı gelmiştir.  

Çocukların sağlığına zarar veren kimyasallara 
bağımlı olmadan gıda üreten çiftçilere yatırım 
yapmak, ulusal bir öncelik olmalıdır. 

 



 

7. Ek A: Daha Fazla Bilimsel Gerçek: Kilit araştırmalar 
 

Bu incelemeyi hazırlamaktaki niyetimiz, kanıtların kapsamlı bir değerlendirmesini sunmak değildir.          
Pestisitlerin, çocuk sağlığını nasıl etkilediğini araştıran geniş ve derin literatür, on yılları            
kapsamaktadır.  

 
Amacımız, son yıllarda büyük bir hız ve güçle ortaya çıkmakta olan yakın zamanlı bulguların bir çerçevesini                

oluşturmak, tümü bir arada ele alındığında, pestisitlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkisi hakkında            
kuvvetli kaygılar uyandıran bilimsel çalışmaların bir resmini çekmektir.  

 
Raporda, her sağlık etkisi için kilit bulguların bazılarını ayrı ayrı öne çıkararak, özellikle ikna edici olduğunu                

ve/veya benzer bulgular ortaya koyan diğerlerini temsil ettiğini düşündüğümüz araştırmalara          
odaklandık. Araştırmanın nasıl yürütüldüğü ve araştırmacıların neler keşfettiğini, genel bir anlam           
oluşturacak biçimde sadeleştirerek anlattık. Ek A, hem yukarıda resmettiğimiz kilit çalışmalar, hem de             
bazı diğer çalışmalar hakkında biraz daha detay veriyor. Bu çalışmaları, sağlık etkisine göre             
sınıflandırdık ve her kategori içinde yazar adına göre alfabetik sırayla sunduk.   
 
 
Beyin & Sinir Sistemi Zararları 
(bilişsel işlevin azalması, otizm, 
ADHD) 
 
‘‘Organofosfat pestisitlerin üriner metabolitleri 
ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu.’’  
 
Bouchard M.F., D.C. Bellinger, R.O. Wright 
and M.G. Weisskopf.“Attention-deficit/ 
hyperactivity disorder and urinary 
metabolites of organophosphate 
pesticides.” Pediatrics 2010. 125(6): 
e1270–e1277.  
 
Bu çalışma, 8-15 yaş çocuklarda, organofosfat 
metabolitlerin üriner konsantrasyonu ile ADHD 
arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırmacılar, 
ABD nüfusunu temsil edecek şekilde 1.139 
çocuğu kapsayan Ulusal Sağlık ve Beslenme 
Anketi’nin kesitsel verilerini analiz etmiştir. 
Analizde, üriner DMAP metabolit düzeyleri 
(organofosfat pestisitlere maruz kalındığını 
belirtir), bir ADHD değerlendirmesi, ve ev 
anketleri kullanılmıştır. Veriler, organofosfatlara, 
Amerikalı çocukların sık sık karşılaştığı 
seviyelerde maruz kalmanın, ADHD olasılığını 
artırdığı hipotezini desteklemektedir.  
 
 
 
‘‘Anne rahminde organofosfat pestisitlere maruz 
kalan CHAMACOS çalışmasındaki çocuklarda 
PON1 ve nörogelişim’’ 
 
Eskenazi B., K. Huen, A. Marks, 
K.G.Harley, A. Bradman, D.B. Barr, et al. 
“PON1 and Neurodevelopment in Children 
from the CHAMACOS Study Exposed to 

Organophosphate Pesticides in Utero.” 
Environ Health Perspect. Aug 2010 118: 
1775-1781. See 
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1002234  

Paraoksanaz 1 (PON1) adlı enzim, bazı 
organofosfat (OP) pestisit metabolitlerini 
zehirsizleştirir (detoksifiye eder), ve PON1’in 
genetik polimorfizmi, enzim faaliyeti ve miktarını 
etkiler. Araştırmacılar, bu çalışmada, anne ve 
çocuklardaki PON1 genotipleri ve enzim faaliyet 
düzeylerinin, nörogelişim değişimlerine etki edip 
etmediğini, ayrıca, OP pestisitlere anne 
rahminde (in utero) maruz kalmak ile 
nörogelişim ve davranış bozuklukları arasındaki 
ilişkide, PON1 düzeyleri ve genotiplerinin nasıl 
bir etkisi olduğunu incelemiştir (OP pestisitlere 
maruz kalma markörü olarak, annedeki üriner 
dialkil fosfat metabolit konsantrasyonu 
kullanılmıştır). Araştırmacılar, inceledikleri iki 
yaşındaki 353 çocukta, belirli bir PON1 
varyasyonu (PON-108T aleli) taşıyanların, Zihinsel 
Gelişim İndeksi’nde daha düşük, Psikomotor 
Gelişim İndeksi’nde ise nispeten daha düşük 
performans gösterdiğini tespit etmiştir. 
Araştırmacılar, PON1 varyasyonlarının 
çocuklarda nöro-davranış gelişimi ile ilişkili 
olduğunu saptamışsa da, OP pestisitlere anne 
rahminde maruz kalmanın bu ilişkiyi ne şekilde 
değiştirdiğini anlamak için, daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.  
 
 
 
‘‘Otizmde çevresel etkenlere duyarlılık’’ 
 
Pessah I.N., P.J. Lein. “Evidence for 
environmental susceptibility in autism” in: 

 

http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1002234


 

Autism, (Zimmerman AW, ed). Totowa, NJ: 
Humana Press 2008 409–428.  
 
Yazarlar, otizm pato-fizyolojisi ve genetiği 
üzerine araştırmaların, beyin gelişiminde 
olumsuz sonuçlara neden olabilecek çevresel 
etkenleri tanımlamakta nasıl bir fayda 
sunabileceğini araştırmaktadır. Otizm riskini 
artırma ihtimali yüksek olan üç gen-çevre 
etkileşimine vurgu yapmaktalar: (1) asetilkolin 
adlı nörotransmittere müdahale eden pestisitler; 
(2) γ-aminobütirik asit (GABA) 
nöro-transmisyonuna müdahale eden 
pestisitler; ve (3) kalsiyum iyonu (Ca2+) sinyal 
yolları ve Ca2+-bağımlı efektörleri doğrudan 
değiştiren kalıcı organik kirleticiler. Hem 
genetik, hem de çevresel faktörler, gelişimin 
kritik dönemlerinde aynı nörotransmitter veya 
sinyal sistemlerini ortaklaşa bozuyorsa, zararlı 
etkiler güçlenebilmektedir.  
 
 
‘‘Yaygın bir organofosfat pestisite doğum öncesi 
maruz kalan çocuklarda beyin anomalileri’’ 
 
Rauh V.A., F.P. Perera, M.K. Horton, R.M. 
Whyatt, R. Bansal, X. Hao X, et al. “Brain 
anomalies in children exposed prenatally 
to a common organophosphate 
pesticide.” Proc Natl Acad Sci 2012 
109(20):7871-6.  

Bu çalışma, klorpirifos’a doğum öncesi maruz 
kalmak ile, beyin morfolojisi arasındaki ilişkiyi 
incelemektedir. Sigara dumanı ve polisiklik 
aromatik hidrokarbonlara doğum öncesi düşük 
seviyede maruz kalan 40 çocuktan, klorpirifos’a 
yüksek ve düşük seviyede maruz kalan 20’şer 
çocuk karşılaştırılmıştır. Bulgular, klorpirifos’a 
doğum öncesi standart kullanım seviyelerinde 
maruz kalmak ile, gelişmekte olan insan 
beynindeki yapısal değişiklikler arasında güçlü 
bağlar kurmuştur. Yüksek düzeyde maruz 
kalmanın, beyindeki bazı bölgelerde fazla 
büyüme, ve ön analizlerde, cinsel ayrımların 
tersine dönmesi, veya beklenen ayrımların 
gerçekleşmemesi gibi sonuçlara yol açabildiği 
tespit edilmiştir.  
 
 
‘‘Piretroid insektisitlerin gelişimsel 
nörotoksisitesi: eleştiriler ve araştırma 
ihtiyaçları’’ 
 
Shafer, T.J., D.A. Meyer and K.M. Crofton. 
“Developmental Neurotoxicity of 
Pyrethroid Insecticides: Critical Review 
and Future Research Needs.” 

Environmental Health Perspectives 113, 
no. 2 Oct 2004: 123–136 .  
 
Piretroid insektisitler ve bunların muhtemel 
gelişimsel nörotoksik etkilerine ilişkin veriler 
incelenmiş, araştırma tasarımlarını geliştirme 
önerileri ve istatistiki analizler sunulmuştur. 
Piretroidlerin başlıca hedeflerinden biri olan 
voltaj-hassas sodyum kanalları üzerindeki çeşitli 
etkiler tartışılmıştır.  

 



 

 
 
 
 
Çocuk kanserleri 
 
‘‘Birleşik Devletler’deki Yoğun Tarım 
Bölgelerinde Yaşamakla İlişkili Çocuk Kanseri 
Riskleri’’ 
 
Carozza S.E., B. Li, K. Elgethun and R. 
Whitworth.“Risk of childhood cancers 
associated with residence in agriculturally 
intense areas in the United States.” 
Environ Health Persp 2008 116(4): 
559–565.  
 
ABD’li araştırmacılar, yüksek tarımsal üretim, 
dolayısıyla yüksek pestisit sızıntısı olan 
bölgelerde yaşayan 15 yaş altı çocukların 
kanser geliştirme olasılığındaki farklı risk 
oranlarını değerlendirmiştir. Kuzey Amerika 
Merkezi Kanser Sicil Dairesi vukuat verilerini 
kullanarak, ilçe-düzeyinde, cinsiyet ve yaşa 
göre düzenlenmiş çocuk kanseri oranlarını, 
tarımsal sayım verileri (ilçe yüzölçümü, tarım 
arazisi yüzdesi, ayrı ayrı tarımsal ürünlerin 
kullandığı arazilerin yüzdesi) ile 
karşılaştırmışlardır. Veriler, orta ve üst seviyede 
tarımsal faaliyet sürdürülen ilçelerde 
yaşayanların, çocuk kanseri riskinde hatırı 
sayılır bir istatistiki artış ortaya koymuştur. 
Farklı kanser riskleri, farklı tarımsal ürünlerle 
ilişkilendirilmiştir; örneğin, mısır veya yulaf 
yetiştirilen ilçelerde yaşamanın, Hodgkin-dışı 
lenfoma ve tiroid kanseri riskini artırdığı tespit 
edilmiştir.  
 
 
‘‘Pestisitler ve Çocuk Kanserleri: Zahm ve 
Ward’ın 1998 İncelemesine bir Güncelleme’’ 
 
Infante-Rivard C, S. Weichenthal. 
Pesticides and childhood cancer: an 
update of Zahm and Ward’s 1998 review. J 
Toxicol Environ Health B Crit Rev 2007 
10(1): 81–99.  
 
Infante-Rivard ve Weichenthal, 1998’de 
Zahm ve Ward’ın yürüttüğü çalışmadan bu 
yana yayınlanan epidemiyolojik ve ekolojik 
çalışmaları incelemiştir. Yazarlar, bu 
incelemeden itibaren 15 vaka-kontrol 
çalışması, 4 kohort çalışması, ve 2 ekolojik 
çalışma yayınlandığını saptamış, bu 21 
çalışmadan 15’inde, ebeveynleri mesleki 
olarak pestisite maruz kalan çocuklarda, 

istatistiki olarak ciddi bir çocuk kanseri artışı 
belirtmiştir. Annelerin herbisitlere ve bitki 
insektisitlerine maruz kalma sıklığı arttıkça, 
riskin tüm çocuk kanserleri için de arttığını 
tespit etmiştir. Dahası, anne ve babalarda 
doğumdan beş yıl öncesine kadar 
insektisitlere ve herbisitlere maruz kalmanın, 
çocuklarda beyin tümörü, astroglial tümör, 
Hodkin’s-dışı lenfoma, primitif 
nöro-ektodermal tümör ve diğer glial tümör 
riskini artırdığını da kaydetmiştir. 
Ebeveynlerin tarımla uğraşması, Ewing 
sarkomunda risk artışı ile ilişkilendirilmiştir. 
Araştırmacılar, pestisitlere en azından bir 
miktar maruz kalmanın, çocuk kanserlerine 
neden olabileceğine ilişkin kanıtların varlığını, 
ortaya koymuştur.  
 
 
 
‘‘Norveç’te Tarımsal Faaliyetlerde Bulunan 
Ebeveynlerin Çocuklarında Kanser: Çiftlik 
Ortamındaki Risk Faktörleri ve Vukuat 
Sıklığı’’ 
 
Kristensen, P., A. Andersen, L.M. Irgens, 
A.S. Bye and L. Sundheim. “Cancer in 
Offspring of Parents Engaged in 
Agricultural Activities in Norway: 
Incidence and Risk Factors in the Farm 
Environment.” International Journal of 
Cancer. Journal International Du Cancer. 
Jan 1996 65 (1): 39–50.  
 
Norveç’te, 1952 ile 1991 arasında doğmuş 
323.359 çocuğu kapsayan bir kohort çalışması, 
pestisit satın alma kayıtları doğrultusunda, 0-14 
yaş arasında beyin tümörü riskinin neredeyse 
iki katına, astrositom hariç diğer nöroepitelyal 
tümör riskinin de üç katına çıktığını bildirmiştir. 
Çiftlikte büyümek gibi bazı alt-grup özellikleri 
hesaba katıldığında, bu ilişkiler daha da 
kuvvetle öne çıkmaktadır. Nisan-Haziran 
arasında doğanlarda görünen nöroepitelyal 
beyin tümörü yoğunlaşması nedeniyle, 
ebeveynlerin döllenmeden 0-3 ay öncesine 
kadar dönemsel olarak pestisitlere maruz kalma 
koşullarının, bunda etkili olabileceği 
düşünülmektedir.  
 
 
 
‘‘Çocuklukta Lösemi ve Hodgkins-dışı Lenfoma, 
ve Pestisistlere Maruz Kalmak: Almanya’da, 
Sicile Dayalı Bir Vaka-Kontrol Çalışmasının 
Sonuçları’’ 
 
Meinert, R., J. Schuz, U. Kaletsch and J. 

 



 

Michaelis. “Leukemia and Non-Hodgkins 
Lymphona in Childhood and Exposure to 
Pesticides: Results of a Register-based 
Case-Control Study in Germany.” Am 
Journal of Epidemiology 2000. 151 (7): 
639-646.  
 
Almanya’da, 1993-1997 arasında yürütülen bir 
vaka-kontrol çalışması, maruz kalma 
döneminden ve kanser türünden bağımsız 
olarak, mesleki maruz kalma koşullarının çocuk 
kanserleriyle ilişkisini tespit etmiştir. 
Araştırmacılar, bunun, ebeveynlerin (vaka ve 
kontrol) pestisitlere maruz kalmakla ilgili olayları 
yanlış hatırlaması ihtimalinden doğabileceğini 
düşünmüştür. Hem profesyonel uygulayıcılar, 
hem de aileler için, evsel insektisit kullanımı, 
yüksek çocuk lenfoması riski ile 
ilişkilendirilmiştir.  
 
 
 
‘‘Çocuklarda Beyin Tümörleri, Evsel İnsektisit 
Kullanımı ve Pestisit Metabolizma Genleri’’ 
 
Nielsen S.S., R. McKean-Cowdin, F.M. 
Farin, E.A. Holly, S. Preston-Martin and 
B.A. Mueller. “Childhood brain tumors, 
residential insecticide exposure, and 
pesticide metabolism genes.” Environ 
Health Persp 2009 118(1): 144-149.  
van Wijngaarden E, P.A. Stewart, A.F. 
Olshan, D.A. Savitz and G.R. Bunin. 
“Parental occupational exposure to 
pesticides and childhood brain cancer.” 
Am J Epidemiol 2003. 157(11): 989–997.  
 
Kaliforniya ve Washington’daki araştırmacılar, 
çocuklar insektisitlere maruz kaldığı zaman 
ortaya çıkan belirli genetik polimorfizmlerin, 
çocuklukta yüksek beyin tümörü riskiyle 
bağlantılı olduğunu gösteren kanıtlar bulmuştur. 
Genotip ve çocuklukta maruz kalınan insektisit 
etkileri arasında güçlü etkileşimler saptanmıştır. 
Maruz kalan çocuklar arasında, PON-108T aleli 
başına beyin tümörü riski artmaktayken, hiç 
maruz kalmamış çocuklarda beyin tümörü riski 
artmamıştır. Nielsen ve diğerleri, çocuklukta 
organofosfat pestisitlere maruz kalma 
etkilerinin, bu pestisitleri zehirsizleştirme 
yeteneği de düşükse, çocuklarda beyin 
tümörüne neden olabileceğine karar vermiştir.  
 
 
 
‘‘Ebeveynlerin mesleki nedenlerle pestisitlere 
maruz kalması ve çocuklukta beyin tümörleri’’ 
 

van Wijngaarden E, P.A. Stewart, A.F. 
Olshan, D.A. Savitz and G.R. Bunin. 
“Parental occupational exposure to 
pesticides and childhood brain cancer.” 
Am J Epidemiol 2003. 157(11): 989–997.  

ABD’li araştırmacılar, çocuklarda beyin 
kanserine ilişkin olarak, ebeveynlerin evde veya 
işyerinde pestisitlere maruz kalmasını 
değerlendirmiştir. Örnek vakalar, kanser teşhisi 
konmuş çocuklar ve dört ABD eyaletinden 
seçilmiş eş kontrol grubundan oluşmuştur. 
Mülakatlar, süjelerin biyolojik anneleri ile birlikte 
gerçekleştirilmiş, çocuklar doğmadan önceki iki 
yılı da kapsayan evsel ve mesleki maruz kalma 
koşullarını değerlendirmek hedeflenmiştir. 
Veriler, evsel herbisit kullanımı nedeniyle 
yaşanan maruz kalma etkilerinin, ciddi bir 
astrositom riski teşkil ettiğini ortaya çıkarmıştır. 
Hem evsel, hem mesleki nedenlerle oluşan 
herbisit etkileri birleştiğinde, riskin hâlâ yüksek 
olduğu belirlenmiştir.  
 
Doğum Kusurları 
 
‘‘Meksikalı-Amerikalı annelerin pestisitlere 
maruz kalması ve nöral tüp kusurları’’ 
 
Brender, J.D., M. Felkner, L. Suarez, M.A. 
Canfield and J.P. Henry. “Maternal 
Pesticide Exposure and Neural Tube 
Defects in Mexican Americans.” Annals of 
Epidemiology. 2010 20(1): 16–22.  
 
Araştırmacılar, annelerde pestisite maruz 
kalma ve nöral tüp kusurları (NTD) arasındaki 
ilişkiyi, Meksikalı-Amerikalı kadınlar ve 
karşılaştırma gruplarının bebeklerinde 
incelemiştir (vaka grubu için 184, 
karşılaştırma için 225 kadın). Karşılaştırmayı, 
annenin eğitim düzeyi, sigara kullanımı ve 
gebelikte folik asit alımı farklarına göre 
düzenledikten sonra, evde veya bahçede 
pestisit kullandığını bildiren kadınların 
çocuklarında, kullanmayanlara göre iki kat 
NTD olasılığı tespit edilmiştir (%95 güven 
aralığı [CI], 1.2-3.1). Vaka grubu kadınları, 
genelde tarım alanlarına 400 metre mesafede 
yaşamaktadır. Olası pestisit kaynakları 
arttıkça, NTD riski de artmıştır. İlişkilere göre, 
anensefali riski, spina bifida riskinden daha 
yüksektir.  
 
 
 
 
‘‘ABD, Minnesota’nın Kızıl Nehir Vadisi’nde 

 



 

yaşayan pestisit uygulayıcıların çocuklarında 
doğum kusurları, döllenme dönemi ve 
cinsiyet’’  
 
Garry V.F., M.E. Harkins, L.L. Erickson, 
L.K. Long-Simpson, S.E. Holland and B.L. 
Burroughs. “Birth defects, season of 
conception, and sex of children born to 
pesticide applicators living in the Red 
River Valley of Minnesota, USA.” Environ 
Health Persp 2002. 110(3): 441–449.  
 
Minesota’nın Kızıl Vadi Bölgesi’nde yürütülen 
bir kesit çalışması, ebeveynler tarafından 
bildirilen doğum kusurları verilerine göre, 695 
çiftçi ailenin (1.532 çocuğun veri analizi) 
üreme sağlığı çıktılarını incelemiştir. 
Araştırmacılar, döllenme bahar döneminde 
gerçekleştiği takdirde, diğer mevsimlere göre 
daha fazla çocuğun kusurlu doğduğunu 
belirlemiştir. Veriler, bahar aylarında etrafa 
yayılan herbisitler gibi çevresel ajanların, 
doğum kusuru oranını kötü yönde etkilediğini 
göstermektedir. Dahası, fungisitlere maruz 
kalmakla çocuk cinsiyeti arasında, erkek 
ceninin hayatta kalma oranını etkileyen bir 
ilişki keşfedilmiştir (kız / erkek doğum oranı; 
1.25 : 1 olarak bulgulanmıştır).  
 
 
‘‘1.442 Fransız yeni doğan bebekte,  jenital 
anomalilere ilişkin doğum öncesi çevresel risk 
faktörleri: iç içe geçmiş bir vaka-kontrol 
çalışması’’ 
 
Gaspari L., F. Paris, C. Jandel, N. Kalfa, M. 
Orsini, J.P. Daures and C. Sultan. 
“Prenatal environmental risk factors for 
genital malformations in a population of 
1442 french male newborns: a nested 
case-control study.” Hum Reprod 2011. 
26(11): 3155–3162.  
 
Fransız araştırmacılar, Güney Fransa’da 
1442 yeni doğan bebek için bir hekimin 
muayeneleri ve aile görüşmelerini temel alan 
bir analiz yürütmüş, erkeklerde dış jenital 
kusura neden olan risk faktörlerini 
tanımlamayı amaçlamıştır. Ebeveynlerin, 
organoklor pestisit gibi endokrin bozucu 
kimyasallara mesleki olarak maruz kalma 
oranlarına odaklanılmıştır. Bebeklerde 
kriptorkidizm, hipospadya ve mikropenis 
vakaları incelenmiş, ayrıca ebeveynlere 
gebelik, kişisel özellikler, yaşam tarzı ve 
endokrin bozucu kimyasallara mesleki maruz 
kalma koşulları hakkında bir anket verilmiştir. 
Toplamda, 39 jenital bozukluk bildirilmiştir 

(%2.70). Yeni doğanlarda kriptorkidizm, 
hipospadya veya mikropenis vakalarıyla, 
ebeveynlerin mesleki olarak pestisitlere 
maruz kalmaları arasında, jenital bozukluk 
olasılığını 4.41 katına çıkaran güçlü bir ilişki 
tespit edilmiştir. Bu veriler, doğum öncesi 
pestisitlere maruz kalmanın, yeni doğan 
erkek çocuklarda olası dış jenital bozukluk 
riski taşıdığını iddia eden hipotezi 
desteklemektedir.  
 
 
 
‘‘Pestisitler ve Hipospadya: bir meta-analiz’’ 
 
Rocheleau, C.M, P.A. Romitti and L.K. 
Dennis. “Pesticides and Hypospadias: a 
Meta-analysis.” Journal of Pediatric 
Urology. Feb 2009 5(1): 17–24.  
 
7 farklı ülkede yürütülen çalışmaların bir 
meta-analizi (Kanada, Danimarka, İtalya, 
Hollanda, Norveç, İspanya, ABD), annelerin 
pestisitlere mesleki olarak maruz kaldığı 
durumlarda %36, babaların maruz kaldığı 
durumlarda ise %19 daha yüksek hipospadya 
riski ortaya çıkarmıştır.  
 
 
‘‘ABD’de Yüzey Sularındaki Tarım 
Kimyasalları ve Doğum Kusurları’’ 
 
Winchester PD, Huskins J, Ying J. 2009. 
Agrichemicals in surface water and birth 
defects in the United States. Acta Paediatr 
98(4 ): 664–669.  
 
Indiana ve Ohio’dan araştırmacılar, USGS 
Ulusal Su Kalitesi Değerlendirmesi (NAWQA) 
su verilerini (yüzey sularındaki nitratlar, atrazin 
ve diğer pestisitleri ölçerek), aylık gebelik ve 
doğum olaylarını detaylandıran CDC verileriyle 
karşılaştırmıştır. Veriler, 1996 ile 2002 yılları 
arasında ABD’deki kadınlarda, anne rahmine 
düşme Nisan ile Temmuz ayları arasında 
gerçekleştiyse, kusurlu doğum olasılığının 
büyük ölçüde arttığını ortaya çıkarmıştır. 
NAWQA yüzey suyu numunelerinde bulunan 
atrazin, nitratlar ve diğer pestisitler, Nisan ile 
Temmuz ayları arasında yine daha yüksek 
seviyede ölçülmüştür. İstatistiki açıdan güçlü 
olan bu bağlantı, yüzey sularındaki tarım 
kimyasalı konsantrasyonlarındaki artış ile, 
Nisan-Temmuz ayları arasında görülen daha 
yüksek doğum kusuru riskini, böylece 
ilişkilendirmiştir.  
 

 



 

Erken ergenlik 
 
‘‘Son zamanlarda meme gelişim yaşının 
düşmesi: Kopenhag ergenlik çalışması.’’ 
 
Aksglaede L., K. Sorensen, J.H. Petersen, 
N.E. Skakkebaek and A. Juul. “Recent 
decline in age at breast development: the 
Copenhagen puberty study.” Pediatrics 
2009. 123(5): e932-939.  
 
Danimarkalı araştırmacılar, iki Kopenhag 
kohortundan (1991-1993 ve 2006-2008) 5.6 ile 
20 yaş arasında 2.095 kadının verilerini 
toplayarak, meme gelişimindeki farkları 
incelemiştir. En isabetli palpasyon (el ile 
muayene) yöntemini kullanan Aksglaede ve 
diğerleri, memelerde ortalama bezdoku oluşum 
yaşına bakarak, ergenliğin 2006 grubunda 
çarpıcı biçimde daha erken başladığını 
bulmuştur. Menarş ve kasıklarda tüylenme yaşı 
da, 2006 grubunda nispeten daha düşüktür. 
Ergenliğin hem erken, hem daha geç 
dönemlerini yansıtan göstergelerdeki bu 
zamanlama değişimlerinden ötürü, ergenliğin 
daha uzun sürdüğü düşünülmektedir. Yazarlar, 
bu gözlemleri, pituiter-gonadal aksın erken 
aktifleşmesinden ziyade, meme gelişim 
düzeyinde gonadotropin-bağımsız östrojenik 
eylemlerin bir işareti olarak yorumlamıştır. Bu 
zamanlama değişimleri, üreme hormonları ve 
BMI değişimleri ile açıklanamamakta, böylece 
konuya müdahil diğer faktörlerin araştırılma 
ihtiyacını öne çıkarmaktadır.  
 
 
‘‘Ergenlikte büyüme ve gelişme ile, doğum 
öncesi ve gebelikte poliklorlu bifenil (PCB) ve 
Diklorodifenil Dikloreten’lere (DDE) maruz 
kalmak.’’  
 
Gladen B., N. Ragan and W. Rogan. 
“Pubertal growth and development and 
prenatal and lactational exposure to 
polychlorinated biphenyls and 
Dichlorodiphenyl Dichloroethene.” 
Pediatrics 2000. 136(4): 490-496.  
 
Çevresel Sağlık Bilimleri Ulusal Enstitüsü 
araştırmacıları, çocukların PCB ve DDE’ye 
doğum öncesi ve doğum sonrası erken 
dönemde maruz kalma ilişkilerini incelemiştir. 
Bu araştırma, çevresel kirleticiler ile, erkeklerde 
ergenlik başlangıç yaşını bir arada ele alan çok 
nadir çalışmalardan biridir. Kuzey Karolina 
Bebek Besleme kohort çalışmasından 594 
çocuğun inceleyen uzmanlar, ergenliğin 

başlama yaşına ilişkin bir etki tespit 
edememiştir. Fakat, ergenlik yaşına gelen 
oğlanların kilosu ve boyu (kiloya göre 
ayarlanmış), trans-plasenta yoluyla DDE’ye 
maruz kalma düzeyi yükseldikçe, artmıştır.  
 
 
‘‘İzole kuzeybatı Toskana bölgesi 
coğrafyasında yüksek oranda görülen erken 
ergenlik: bir östrojen bozucu salgını mı?’’ 
 
Massart F., P. Seppia, D. Pardi, S. 
Lucchesi, C. Meossi, L. Gagliardi et al. 
“High incidence of central precocious 
puberty in a bounded geographic area of 
northwest Tuscany: an estrogen disrupter 
epidemic?” Gynecol Endocrinol 2005. 
20(2): 92–98.  
 
İtalyan araştırmacılar, Kuzeybatı Toskana 
(KBT) bölgesindeki erken ergenlik vakalarının 
dağılımını analiz etmişlerdir. Bölgedeki genel 
erken cinsel ergenlik oranının 100’de 10 ile 20 
arasında olduğunu tespit etmişlerdir, ve bu, 
KBT bölgesindeki dört şehrin vaka ortalamasına 
denk gelmektedir. Fakat erken ergenlik 
vakalarının yüzde 47’si, 100.000’de 161 
oranıyla, Viareggio bölgesindedir. Bu bölgede 
yoğun bir tersanecilik ve seracılık faaliyeti 
yürütülmektedir; dolayısıyla yüksek bir kimyasal 
östrojen kirliliği söz konusudur. Bu rakamlar, 
KBT bölgesinin toplam nüfusu içinde yüzde 
13.78 gibi bir yer tutmaktadır, ve bölge sakinleri 
için erken ergenlik riskinin epey yüksek olduğu 
söylenebilir. Vakaların bölgedeki coğrafi 
dağılımı gösteriyor ki, çevresel etkenler/kirlilik, 
erken ergenlik sorunlarına ilişkin önemli bir risk 
göstergesidir. 
 
 
 
‘‘Geçmişe yönelik bakış açıları’’ 
 
Nebesio T and O. Hirsh Pescovitz. “ 
Historical perspectives.” Endocrinologist 
2005. 15(1):44-48.  
 
Nebesio ve Pescovitz, normal ergenlik yaşını 
değiştirdiği ileri sürülen endokrin sistemi 
bozucular hakkında raporları incelemiş, 
pestisitlere kaza yoluyla maruz kalma 
örneklerini ilişkilendiren çalışmaları da 
kapsama almışlardır. Bu çalışmalar arasında, 
kızlarda erken ergenliği konu alan iki çığır 
açıcı araştırma da bulunmaktadır: Vasiliu ve 
diğerlerinin (2004) Michigan’daki balıkçıların 
kızlarını incelediği ve 
Krzstevska-Konstantinova ve diğerlerinin 

 



 

(2001), yerli ve dışarıdan gelen Belçikalı 
kızlarda erken ergenliği ele aldığı 
araştırmalar. Nebesio ve Hirsch Pescovitz 
(2005), ayrıca, Kudüs’te erken ergenlik 
problemi geliştiren kız vakalarını 10 yıl 
boyunca takip eden ve erken cinsel gelişim 
vakalarının mevsimsel artışına 
(Nisan-Haziran) ilişkin önemli kanıtlar ortaya 
koyan Boneh ve diğerlerinin (1989) 
araştırmasını da değerlendirmiştir. Mevsimsel 
pestisit kullanımı, muhtemel bir neden olsa 
da, bu mevsimselliğin altında yatan gerçek 
nedenler bilinmemektedir.  
 
 
‘‘ABD kızlarında düşmekte olan ergenlik yaşı: 
ne biliyoruz, ne bilmemiz gerekiyor.’’ 
 
Steingraber S. 2007. The falling age of 
puberty in U.S. girls: what we know, what 
we need to know. The Breast Cancer 
Fund.  
 
Bu araştırma, menarş ile ergenlik başlangıcının, 
birbirinden gittikçe ayrıldığı gözlenen iki cinsel 
olgunluk süreci olduğunu, ve böylece kızlarda 
ergenliğin uzadığını iddia etmektedir. Yazar, 
cinsel hormonları etkileyen bir endokrin 
bozucuya asgari düzeyde maruz kalmanın bile 
çocuklukta ciddi sonuçlar doğurabileceğini 
gösteren yeni kanıtlar ışığında, çevresel 
kirleticilerin önemli bir rolü olduğunu 
belirtmektedir.  
Obezite & diyabet 
 
‘‘Kimyasal Toksinler: Küresel Obezite Salgınını 
Açıklayan bir Hipotez.’’ 
 
Baillie-Hamilton, P.F. “Chemical toxins: a 
hypothesis to explain the global obesity 
epidemic.” J Altern Complement Med 2002 
8(2): 185–192.  
 
Hamilton, küresel obezite salgınını açıklamak 
için yeni bir hipotez öne sürmektedir: kimyasal 
toksinler. Aşırı yeme ve hareketsizlik, 
obezitedeki bu güncel durumu tamamen 
açıklamada yetersizdir. Baillie-Hamilton, genetik 
etkenlerden ziyade, çevresel nedenleri 
inceleme çağrısı yapmaktadır. Sempatik sinir 
sistemi, belki de önemli bir ağırlık-kontrol 
sistemidir ve en yaygın sentetik kimyasalların 
birçoğu tarafından hedef alınır. Pestisitler 
(özellikle de organofosfatlar ve organoklorlar) 
dâhil, sık kullanılan birçok sentetik kimyasal, 
kilo alımına neden olmaktadır. Bunu, vücut 
ağırlığını kontrol eden temel hormonları 

bozarak, miktarını ve nörotransmitterlere 
hassasiyetini değiştirerek, metabolizma 
süreçlerine müdahale ederek ve beden 
dokularına geniş çapta zarara vererek 
yapmaktadır. Bu müdahaleler, iştahı, gıda 
verimliliğini, yağlar, proteinler ve 
karbonhidratların sindirimini değiştirmektedir.  
 
 
‘‘Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Adipojenez 
ve Obezitenin Gelişimsel Programlaması.’’ 
 
Janesick, A. and B. Blumberg. “Endocrine 
Disrupting Chemicals and the 
Developmental Programming of 
Adipogenesis and Obesity.” Birth Defects 
Research Part C: Embryo Today: Reviews 
2011. 93, no. 1: 34–50.  
 
Bu inceleme makalesi, kalori girişi aynı bile 
olsa, bireyler arasında kilo alımı ve vücut kütle 
birikimi değişkenliğinin olası nedenlerini 
araştırmaktadır. Yazarlar, klinik, epidemiyolojik 
ve biyolojik araştırmaların sunduğu, obezitenin, 
doğum öncesi süreç dâhil, çok erken 
dönemlerde programlandığını gösteren kanıtları 
gözden geçirmiştir. ‘‘Bazı endokrin bozucu 
kimyasallara doğum öncesi veya erken 
bebeklikte maruz kalan bireylerde, yağlanma ve 
obezite eğilimi oluştuğunu’’ iddia eden, çevresel 
obezojen hipotezini ele almışlardır. 
‘‘Obezojenlere maruz kalmak, multipotent 
stromal kök hücrelerin epigenomunu 
değiştirerek, kemik yerine yağ hücrelerine 
dönüştürmektedir.’’ Dolayısıyla, doğum öncesi 
veya erken bebeklikte obezojenlere maruz 
kalan bireylerin kök hücrelerindeki değişimler, 
adipojen kaderi tayin edebilmektedir.  
 
 
 
‘‘Kalıcı Organik Kirleticilerin Serum 
Konsantrasyonları ile Diyabet Arasındaki Güçlü 
Doz-Tepki İlişkisi.’’ 
 
Lee D.H., I.K. Lee, K. Song, M. Steffes, W. 
Toscano, B.A. Baker and D.R. Jacobs.“A 
strong dose-response relation between 
serum concentrations of persistent 
organic pollutants and diabetes: results 
from the National Health and Examination 
Survey 1999-2002.” Diabetes Care 2006 
29(7): 1638–1644.  
 
Araştırmacılar, altı adet KOK’un serum 
konsantrasyonları ile diyabet yaygınlığı 
arasındaki ilişkinin kesitsel bir incelemesini 
yürütmüştür (bu KOK’lar, katılımcıların yaklaşık 

 



 

yüzde 80’inde saptandığı için seçilmiştir). 
Aldatıcı bazı değişkenler (yaş, cinsiyet, ırk ve 
etnik köken, yoksulluk ve gelir oranı, vücut kütle 
endeksi ve bel ölçüsü) için düzenleme 
yapıldıktan sonra, 1992-2002 Ulusal Sağlık ve 
Beslenme İnceleme Anketi’ne katılan 2.016 
yetişkin katılımcı incelenmiş, kan serumundaki 
söz konusu altı KOK’un lipid ayarlı 
konsantrasyonları ile, diyabet riski arasında 
güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Dahası, KOK’lar 
ile diyabet arasındaki ilişki, obez bireylerde, 
zayıflara kıyasla, çok daha baskındır.  
 
 
‘‘Diyabetsiz bireylerde düşük dozlu 
organoklor pestisitler ve poliklorlu bifenillere 
maruz kalmak, obezite, dislipidemi ve insülin 
direncine neden olmakta.’’  
 
Lee, D.H., M.W. Steffes, A. Sjödin, R.S. 
Jones, L.L. Needham, D.R. Jacobs. “Low 
dose organochlorine pesticides and 
polychlorinated biphenyls predict obesity, 
dyslipidemia, and insulin resistance 
among people free of diabetes.” PLoS One 
2011 6(1): e15977.  
 
2010 yılında, KOK’lara düşük dozlu maruz 
kalma ve tip 2 diyabet üzerine yürüttükleri 
araştırmanın devamı olarak, Lee ve diğerleri, 
diyabetsiz olduğu onaylanan bireylerde 
KOK’ların serum konsantrasyonları ile 
adipozite, dislipidemi ve insülin direnci 
arasındaki ilişkiyi inceleyen iç içe geçmiş bir 
vaka-kontrol çalışması gerçekleştirmiştir 
(araştırma süjeleri 20 yıl boyunca 5 durum için 
değerlendirilmiştir). Araştırmacılar, çeşitli 
organoklor pestisitler ve poliklorlu bifenilllere bir 
arada maruz kalmanın, diyabetsiz birey 
popülasyonunda obezite, dislipidemi ve insülin 
direnci oluşturabileceğini saptamıştır. Bunlar, tip 
2 diyabetin bilinen öncü semptomlarıdır. 
KOK’lara maruz kalmak, ayrıca, aşırı adipozite 
ve diğer dismetaboli hastalıklarına da yol 
açabilmektedir. 10 adet KOK, ileride daha 
yüksek trigliserit, ve 14 KOK, ileride daha düşük 
HDL-kolesterol riski oluşturmaktadır. En tutarlı 
biçimde daha yüksek beden kütle endeksine, 
trigliseritlere ve HOMA-IR’a (insülin direnç 
endeksi) yol açan, aynı zamanda, 20. yılda 
daha düşük HDL-kolesterole sebep olan 
organoklor pestisit, p,p’-DDE olarak 
tanımlanmıştır.  
 
 
‘‘Endokrin bozucu kimyasallara gelişim 
döneminde maruz kalmak ve obezite salgını.’’ 
 

Newbold R.R., E. Padilla-Banks, R.J. 
Snyder, T.M. Phillips and W.M. Jefferson. 
“Developmental exposure to endocrine 
disruptors and the obesity epidemic.” 
Reprod Toxicol 2007. 23(3): 290–296.  
 
ABD’de yapılan araştırmalar, endokrin bozucu 
kimyasallara çevresel olarak maruz kalmak ile, 
obezite arasındaki bir ilişki ortaya çıkarmıştır. 
Araştırmacılar, östrojen aktiviteye sahip güçlü 
bir perinatal endokrin bozucu olan 
dietilstilbestrol (DES) kimyasalına, gelişim 
döneminde maruz kalmayı inceleyen bir hayvan 
modeli kullanmış, bir canlıyı obeziteye 
programlayan mekanizmaları çalışmıştır. 
Bulguları, özellikle DES gibi östrojen aktivitesi 
olan endokrin bozucu kimyasallara hayatın 
erken dönemlerinde kısa vadeli maruz 
kalmanın, aşırı kilo ve obezitenin yanı sıra, 
obeziteyle ilişkili diğer hastalıklara (tip 2 diyabet 
ve kalp-damar hastalıkları) yol açma ihtimali 
ortaya çıkmıştır. Bu araştırma, güncel obezite 
bilgimizi karmaşıklaştırmakta ve çevresel 
kimyasallar gibi daha komplike faktörleri hesaba 
katma gerekliliğini öne çıkarmaktadır.  
 
Astım 
 
‘‘Pestisitler ve astım.’’ 
 
Hernández A.F., T. Parrón and R. Alarcón. 
“Pesticides and asthma.” Curr Opin 
Allergy Clin Immunol 2011 11(2): 90–96.  
 
Hernandez ve diğerleri, pestisitler ile, astım 
atakları ve artan astım geliştirme riski 
arasındaki ilişkiyi irdeleyen epidemiyolojik ve 
klinik çalışmaların bir incelemesini yürütmüştür. 
Yazarlar, pestisitlerin birçoğunu hassaslaştırıcı 
(duyarlaştırıcı) veya tahriş edici (irritan) olarak 
tanımlasa da, hassaslaştırma potansiyelinin 
kısıtlılığını vurgulamıştır. Fakat, daha önemlisi, 
pestisitler, astım geliştirme riskini 
arttırabilmekte, eski bir astım sorununu yeniden 
alevlendirebilmekte veya hatta, bronşlarda 
hiper-duyarlılığa neden olarak, astım ataklarını 
tetikleyebilmektedir.  
 
 
‘‘Astım için erken dönem çevresel risk faktörleri: 
Çocukların Sağlığı Çalışması bulguları’’ 
 
Salam MT, Y.F. Li, B. Langholz, F.D. 
Gilliland.“Early-life environmental risk 
factors for asthma: findings from the 
Children’s Health Study.” Environ Health 
Perspect 2003 112(6): 760–765. 

 



 

 
Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden 
araştırmacılar, 12 Kaliforniya topuluğunda 
yürütülen Çocukların Sağlığı Çalışması’ndan 
4.244 süje seçerek, çocuklukta çevresel 
koşullar ile astım riski arasındaki ilişkiyi 
ölçmeyi hedeflemiştir. Beş yaşından önce 
astım teşhisi konmuş çocuklar ile, astımsız 
olan kontrol grubu çocukları (yaş, cinsiyet, 
yaşanan topluluk ve annenin gebelikte sigara 
içmesi gibi faktörler) eşleştirildikten sonra, 
bebekliğin ilk yılında çevresel kirleticilere 
maruz kalmanın, uzun vadeli bir astım türü 
olan erken başlangıçlı kalıcı astım riskini 
artırdığı belirlenmiştir. Hiç maruz kalmamış 
çocuklara kıyasla, bir yaşına kadar 
herbisitlere maruz kalan çocuklarda astım 
riski 4.6 kat, bir yaşına kadar pestisitlere 
maruz kalan çocuklarda ise 2.4 kat risk artışı 
tespit edilmiştir. İkisi bir arada ele alındığında, 
bir yaşına kadar herhangi bir pestisit veya 
herbisite maruz kalan çocukların astım riski, 
bunların hiçbirine maruz kalmayan çocuklara 
kıyasla, 2.53 kat daha yüksektir.  
 
  
 
‘‘Çocuklarda solunum semptomları ve 
pestisitlere maruz kalmak.’’ 
 
Salameh P.R., I. Baldim, P. Brochard, C. 
Raherison, B.A. Saleh and R. Salamon. 
“Respiratory symptoms in children and 
exposure to pesticides.” Eur Respir J 2003 
22(3): 507–512.  
 
Lübnan’daki Lübnan Üniversitesi ve Fransa’daki 
Victor Segalen Bordeaux II Üniversitesi’nden 
halk sağlığı araştırmacıları, pestisitlere maruz 
kalmanın Lübnanlı çocuklarda kronik solunum 
sorunlarına yol açıp açmadığını değerlendiren 
bir kesitsel çalışma yürütmüştür. 19 devlet 
okulundan rastgele seçilen, 5-16 yaş arası 
3.291 çocuk, pestisitlere ev içinde, ev dışında 
ve mesleki olarak maruz kalmanın, solunum 
yolu hastalığı riskini, ayrıca kronik balgam, 
kronik hırıltı ve herhangi bir dönemde hırıltı gibi 
kronik solunum septomlarını ciddi oranda 
artırdığını (1.82 kat daha yüksek), belirlemiştir 
(tek istisna, kronik öksürüktür). Örneklerin 
yüzde 12’si kronik solunum yolu hastalığı 
bildirmiştir, tıbbi olarak astım teşhisi konanlar 
da, bunların yüzde 84’ünü oluşturmaktadır 
(örneklerin yüzde 2.6’sı).  
 
 
‘Erken dönemde DDE’ye maruz kalmak, 
emzirme ve altı yaşında astım.’’ 

 
Sunyer J, M. Torrent, R. Garcia-Esteban, 
N. Ribas-Fitó, D. Carrizo, I. Romieu et al. 
“Early exposure to 
Dichlorodiphenyldichloroethylene, 
breastfeeding and asthma at age six.” Clin 
Exp Allergy 2006 36(10): 1236–1241.  
 
İspanya ve birleşik Krallık’tan araştırmacılar, 
Balear Adaları’ndan 468 Minorkalı çocuğu 
kapsayan uzun vadeli bir çalışma yürüterek, 
DDE ve diğer organoklor bileşiklere doğum 
öncesi maruz kalmak ile astım arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir (Minorka Adası’nın bulunduğu 
Balear Adaları’nda, yerel kirlilik kaynağı yoktur.) 
Astımı tanımlarken, hırıltı, kalıcı hırıltı veya 
ebeveynlerin bildirimiyle dört yaşına kadar 
doktor teşhisi konmuş vakalar ele alınmıştır. 
Tüm çocuklar, ölçülebilir DDE ve PCB bileşiği 
düzeyleri ile doğmuştur. Dört yaşında, tüm 
çocukların yüzde 11.6’sı için hırıltılı soluma 
bildirilmiştir. DDE konsantrasyonu arttıkça, 
özellikle de en yüksek çeyrekte, dört yaşına 
kadar hırıltılı soluma vakaları da artmaktadır; 
kalıcı hırıltı da dâhil. Bu ilişki, olası değişkenler 
için düzenleme yapıldıktan sonra da devam 
etmiştir. Bu sonuçlar, Karmaus ve diğerlerinin 
2001’de Alman okul çocuklarıyla yürüttüğü 
çalışmada, astım ve DDE arasında kurduğu 
ilişkiyi kuvvetlendirmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8. Ek B: Tarımda & Evde En Sık Kullanılan Pestisitler 
 
Tablo B-1: En Yaygın Kullanılan Pestisit Aktif Maddeleri - Tarım  
Kullanım hacmine göre listelenmiştir1 

Pestisit & kullanı
miktarları  
(milyon kg  
aktif madde) 

PAN  
HHP2 Tip 

Yüksek3
Akut 
Toksisite

Kan- 
serojen 

Akut nöro-
toksikan 
(ChE 
inhibitörü)

Gelişim 
veya 
üreme  
sistemi 
toksikanı 

Endokrin  
sistemi 
bozucu 

Başlıca  
tarım  
ürünleri 

Gıda  
kalıntıları4 

Glifosat (81-84)  H    ? ? Kuru ot/mera, soya, mısır VY 
Atrazin (33-35) X H  X  ? şüpheli Mısır, şeker kamışı Ispanak, buğday, soğan, 

marul, su 
Metam-sodyum 
(22-25) X FUM 

X X  X şüpheli Patates, havuç, domates, soğan
yer fıstığı 

VY 

Metolaklor  
(13-16) X H  olası  ? şüpheli Domates, fasulye, mısır, pamuk Yulaf, kereviz, su, mısır 

Asetoklor  
(13-15) X H  X  ? şüpheli Mısır, patlamış mısır Su 

Diklorpropen  
(12-15)  FUM X X  ? ? Çilek, tatlı patates, ağaç yemişle 

2,4-D (11-13) X H  olası  ? şüpheli Çimler, buğday, turunçgiller, ağa
yemişleri 

Patates, su 

Metil bromür  
(5-7) X FUM X   X şüpheli Domates, çilek, badem, biber, 

karpuz, salatalık 
VY 

Kloropikrin (4-5) X FUM X ?  ? ? Tütün, domates, çilek, dolmalık 
biber 

VY 

Pendimetalin  
(3-4) X H  olası  ? şüpheli Soya, mısır, pamuk, yer fıstığı Havuç, kara lahana, kale 

Etefon (3-4)  BBD   X ? ? Pamuk, ceviz, üzüm, domates VY 
Klorotalonil  
(3-4) X F X X  ? ? Domates, karpuz, soğan Turna yemişi, kereviz, taze 

fasulye 
Metam Potasyum 
(3-4)  FUM X X  X ? Marul, patates VY 

Klorpirifos (3-4) X I   X ? şüpheli Ağaç yemişleri, elma, alfalfa, 
brokoli, turunçgil, üzüm, tatlı mıs

Elma, dolmalık biber, turna 
yemişi, kale, üzüm, şeftali 

Bakır Hidroksit  
(2.5-3.5)  F    ? ? Ağaç yemişleri, üzüm, şeftali VY 

Simazin (2-3) X H    X şüpheli Mısır, turunçgil, üzüm, ağaç 
yemişleri 

Yaban mersini, kale, su, 
portakal 

Trifluralin (2-3) X H  olası  ? şüpheli Soya, pamuk, taze fasulye, 
brokoli, domates 

Havuç, ıspanak, buğday, 
soya, brokoli 

Propanil (2-3) X H  olası  ? şüpheli Pirinç, yulaf, arpa, buğday Buğday 
Mancozeb (2-3) X F  X  X şüpheli Elma, domates, soğan, karpuz VY 
Asefat (1-2) X I  olası X ? şüpheli Pamuk, tütün, turna yemişi, naneTaze fasulye, dolmalık biber

 
Diuron5 (1-2) X H  X  X şüpheli Portakal Kuşkonmaz, portakal, su, 

patates 
MCPA (1-2) X H X olası  ? ? Keten, arpa, buğday, pirinç Su 
Paraquat (1-2) X H X   ? şüpheli Mısır, soya, pamuk, elma VY 
Dimetenamid  
(1-2) X H  olası  ? ? Mısır, soya, şeker pancarı Soya, su 

 
Tablo B-2: En Yaygın Kullanılan Pestisit Aktif Maddeleri – Ev & Bahçe  
Kullanım hacmine göre listelenmiştir 

Pestisit & kullanım 
miktarları  
(milyon kg  
aktif madde) 

PAN  
HHP Tip 

Yüksek  
Akut  
Toksisite Kanserojen 

Akut nöro- 
toksikan 
(ChE inhibitörü) 

Gelişim 
veya 
üreme  
sistemi 
toksikanı 

Endokrin  
sistemi 
bozucu 

2,4-D (4-5) X H  olası  ? şüpheli 
Glifosat (2-4)  H    ? ? 
Carbaril (2-3) X I  X X X şüpheli 
Mekoprop-P (MCCP)  
(2-3) 

X H  olası  ? ? 

Pendimetalin (1-2) X H  olası  ? şüpheli 
Piretroidler6 (1-2) X I X X  X şüpheli 
Malathion (1-2) X I X olası X X şüpheli 
Dicamba (0.5-2)  H    X ? 
Malathion (1-2) X I X olası X X şüpheli 
Trifluralin (0.5-2) X H  olası  ? şüpheli 
Pelargonik Asit (<0.5)  H/F  ?  ? ? 
Notlar: 
1. Bkz. Tablo 3.6 ve 3.7, Pestisit Endüstrisi Satış & Kullanımı, 2006 ve 2007 Pazar Tahminleri, ABD, EPA, Washington, DC, Şubat 2011. 
www.epa.gov/opp00001/pestsales/market_estimates2007.pdf 
2. PAN Uluslararası, küresel azaltımı ve ortadan kaldırılması hedeflenen, insan sağlığı ve çevreye zararlı bir Yüksek Düzeyde Zararlı Pestisitler                   
(YZP) listesi yayınlamıştır. Bkz. www.panna.org/issues/publication/pan-international-list-highly-hazardous-pesticides  

 

http://www.epa.gov/opp00001/pestsales/market_estimates2007.pdf
http://www.panna.org/issues/publication/pan-international-list-highly-hazardous-pesticides


 

3. PAN’ın pestisit veritabanı, bu kategorilerin tanımlarını verir, ayrıca bu ve diğer pestisitler için ek toksisite, kullanım ve düzenleme bilgisi içerir.                     
Bkz. www.pesticideinfo.org  
4. USDA’nın Pestisit Veri Programı, www.whatsonmyfood.org adresinde verilmiştir.  
5. Söz konusu sağlık etkileri, yüzde 7’den düşük oranda diuron içeren ve yalnızca yapraklara uygulanan ürünler için geçerli değildir.  
6. Farklı piretroidlerin sağlık zararları birbirinden farklıdır; burada anlatılan etkiler, yalnızca en zararlı etkilere sahip olanları temsil eder.  
 
 
 
 

 

http://www.pesticideinfo.org/
http://www.whatsonmyfood.org/


 

9. Ek C: İnternet Kaynakları & Araçlar 
 
Bu derleme, hükümet ajansları ve kamu yararına çalışan toplulukların internet üzerinde sunduğu  bazı 
anahtar kaynakları öne çıkarmaktadır.  
 
 
Pestisit kullanım verileri 
Kaliforniya pestisit kullanım raporlama sistemi: 
http://calpip.cdpr.ca.gov  
EPA Pestisit Endüstrisi Satış & Kullanım: 
www.epa.gov/opp00001/pestsales  
USDA Ulusal Tarım İstatistikleri Hizmeti: 
www.nass.usda.gov  
 
Pestisitlerin sağlık zararları 
Toksik Maddeler & Hastalık Sicili, ToxSSS: 
www.atsdr.cdc.gov/az/c.html  
Sağlık & Çevre, Toksikan & Hastalıklar İşbirliği 
Veritabanı: 
www.healthandenvironment.org/tddb  
EPA Pestisitler & İnsan Sağlığı Meseleleri: 
www.epa.gov/opp00001/health/human.htm  
EPA Pestisit Zehirlenmesi Tanı ve Yönetimi: 
http://npic.orst.edu/rmpp.htm  
Ontario Aile Hekimleri Fakültesi, Pestisitlerin 
İnsan Sağlığı Etkilerin İlişkin Sistematik bir 
İnceleme: 
www.ocfp.on.ca/docs/pesticides-paper/pesticide
s-paper.pdf  
PAN Uluslararası Yüksek Düzeyde Zararlı 
Pestisitler: 
www.panna.org/issues/publication/pan-internati
onal-list-highly-hazardous-pesticides  
PAN’ın pestisit veritabanı: 
www.pesticideinfo.org  
Sosyal Sorumluluk, Pestisitler & İnsan Sağlığı 
Hekimleri: Sağlık Uzmanları İçin Bir Kaynak: 
www.psr-la.org/resources/reports-training-mater
ials/#Pesticides  
Endokrin Bozukluğu Paylaşım Merkezi (TEDX): 
www.endocrinedisruption.com/pesticides.introd
uction.php  
 
Pestisitler & çocuk sağlığı 
Pestisitlerin Ötesinde, Öğrenme/Gelişim 
Bozuklukları kaynak sayfası: 
www.beyondpesticides.org/health/learningdevel
opmental.htm  
Çevre Araştırmaları & Çocuk Sağlığı Merkezi: 
www.cerch.org/research-programs/chamacos  
EPA Pestisitler & Çocuklar: 
www.epa.gov/opp00001/health/children.htm  
Ulusla Bilim Akademisi: 
www.nap.edu/catalog.php?record_id=2126  
PAN’ın Çocuklar sayfası: 
www.pana.org/children  

 
Gıdalarda Pestisit Kalıntıları 
FDA Toplam Beslenme Çalışması: 
www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodContamina
ntsAdulteration/TotalDietStudy/default.htm  
Yemeğimde Ne Var? veritabanı (sağlık etkisi 
verileri de içerir): www.whatsonmyfood.org  
USDA Pestisit Veri Programı: 
www.ams.usda.gov/AMSv1.0/pdp  
 
Çocuk hastalıkları & bozuklukları 
Amerikan Pediyatri Akademisi: www.aap.org  
CDC Çocuk Sağlığı İstatistikleri: 
www.cdc.gov/nchs/fastats/children.htm  
 
Çocukların çevre sağlığı 
 
Çocukların Çevre Sağlığı Ağı (Children’s 
Environmental Health Network): www.cehn.org 
--- Misyonu, gelişmekte olan çocukları çevresel 
sağlık zararlarından korumak ve daha sağlıklı 
bir çevre yaratmak olan, çok-disiplinli bir ulusal 
örgüttür.  
Çocukların Çevre Sağlığı Projesi (Children’s 
Environmental Health Project): 
www.cape.ca/children --- Kanada, Çevre için 
Helimler Birliği’nin bir projesi olan CEHP, klinik 
tedavi uzmanlarını (ve hastalarını), çocukların 
çevresel sağlık sorunları hakkında aydınlatmayı 
hedefler. Çevresel kaynaklı maruz kalma 
koşullarının sağlık etkileri hakkında çeşitli 
bilgiler, bir sistem yaklaşımıyla sunulmuştur.  
Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Dünya (Healthy Child, 
Healthy World): www.healthychild.org --- Eğitim 
ve önlem stratejileri sayesinde, çocukların 
sağlık ve refahını zararlı çevresel etkilere karşı 
korumak.  
Sağlıklı Çocuklar (Healthy Kids): 
www.healthy-kids.info --- Eğitimciler, sağlık 
uzmanları, resmi çalışanlar, örgütler, politika 
yapıcılar ve ailelerin birlikte çalışarak, çocuklar 
için sağlıklı okullar sağlamasına yardımcı 
kaynaklar ve programlar sunmaktadır.  
Öğrenme & Gelişim Engelleri Girişimi 
(Learning & Developmental Disabilities 
Initiative):www.healthandenvironment.org/initiati
ves/learning --- Öğrenme ve Gelişim Engelleri 
örgütleri, araştırmacılar, sağlık uzmanları ve 
çevre sağlığı toplulukları arasında işbirliğini 
destekleyen, çevresel kirleticilerin çocukların 

 

http://calpip.cdpr.ca.gov/
http://www.epa.gov/opp00001/pestsales
http://www.nass.usda.gov/
http://www.atsdr.cdc.gov/az/c.html
http://www.healthandenvironment.org/tddb
http://www.epa.gov/opp00001/health/human.htm
http://npic.orst.edu/rmpp.htm
http://www.ocfp.on.ca/docs/pesticides-paper/pesticides-paper.pdf
http://www.ocfp.on.ca/docs/pesticides-paper/pesticides-paper.pdf
http://www.panna.org/issues/publication/pan-international-list-highly-hazardous-pesticides
http://www.panna.org/issues/publication/pan-international-list-highly-hazardous-pesticides
http://www.pesticideinfo.org/
http://www.psr-la.org/resources/reports-training-materials/#Pesticides
http://www.psr-la.org/resources/reports-training-materials/#Pesticides
http://www.endocrinedisruption.com/pesticides.introduction.php
http://www.endocrinedisruption.com/pesticides.introduction.php
http://www.beyondpesticides.org/health/learningdevelopmental.htm
http://www.beyondpesticides.org/health/learningdevelopmental.htm
http://www.cerch.org/research-programs/chamacos
http://www.epa.gov/opp00001/health/children.htm
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=2126
http://www.pana.org/children
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodContaminantsAdulteration/TotalDietStudy/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodContaminantsAdulteration/TotalDietStudy/default.htm
http://www.whatsonmyfood.org/
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/pdp
http://www.aap.org/
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/children.htm
http://www.cehn.org/
http://www.cape.ca/children
http://www.healthychild.org/
http://www.healthy-kids.info/
http://www.healthandenvironment.org/initiatives/learning
http://www.healthandenvironment.org/initiatives/learning


 

nörolojik sağlığı üzerindeki olası etkilerini 
çalışan, uluslararası bir ortaklıktır.  
Sütlerimizi Güvenli Hâle Getirmek (Making 
our Milk Safe – MOMS): www.safemilk.org --- 
Çocuklar için daha güvenli ve sağlıklı bir çevre 
yaratmak için çalışan annelerden oluşan ulusal 
bir taban hareketidir; eğitim, savunuculuk ve 
kurumsal kampanyalar yürütümektedir.  
Pediyatrik Çevre Sağlığı Özel Birimleri 
(Pediatric Environmenal Health Specialty Units): 
www.aoec.org/PEHSU.htm --- ATSDR ve 
EPA’nın desteklediği bu ağ, sağlık uzmanları, 
halk sağlığı yetkilileri ve diğer kimselere, 
çocukların çevresel sağlığı hakkında eğitim 
vermektedir.  
Sosyal Sorumluluk için Hekimler (Physicians 
for Social Responsibility - PSR): 
www.psr.org/resources/pediatric-toolkit.html --- 
PSR, bebek ve çocuk sağlığını etkileyen toksik 
kimyasallar ve diğer maddelere maruz kalmayı 
engelleme amacıyla, sağlık çalışanları için kolay 
kullanılabilir referans rehberleri ve kullanıcı 
dostu sağlık eğitim malzemelerini birleştiren bir 
pediyatrik çevre sağlığı araç takımı geliştirmiştir. 
Bu araçlar, Amerikan Pediyatri Akademisi 
tarafından da desteklenmektedir.  
Daha Güvenli Kimyasallar, Daha Sağlıklı 
Aileler (Safer Chemicals, Healthy Families - 
SCHF): www.saferchemicals.org --- Ulusal 
kimyasallar politikasının yenilenmesi için baskı 
yapan bir koalisyondur. SCHF, ebeveynler, 
sağlık uzmanları, öğrenme ve gelişim engelleri 
olan insanların savunucuları, üreme sağlığı 
savunucuları, çevreciler ve çeşitli kurumları 
kapsayan 11 milyon bireyi temsil etmektedir.  
Çocukların Çevre Sağlığı Enstitüsü 
(Children’s Environmental Health Institute): 
www.cehi.org --- Zararlı çevresel maddelere 
maruz kalmaktan kaynaklı, olumsuz çocuk 
sağlığı etkilerine karşı çözümler bulmak, 
geliştirmek ve kullanmak için çalışmaktadır.  

 

http://www.safemilk.org/
http://www.aoec.org/PEHSU.htm
http://www.psr.org/resources/pediatric-toolkit.html
http://www.saferchemicals.org/
http://www.cehi.org/


 

Notlar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


