
Projenin Genel Amacı: Projenin Genel Amacı; TR61 Düzey II Bölgesinde 

Su, AtıkSu, Gıda Mikrobiyolojisi, Çevresel Gürültü Ölçümü, Çevre 

Danışmanlığı, İş Sağlığı-İş Güvenliği Analizleri konularında Türkak'tan 

Akredite ve İlgili Bakanlıklardan yetkili olarak Laboratuvar hizmeti veren 

ALANYA ÇEVRE LABORATUVARI MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. (A.ÇEV.LAB.) 

ihracata yönelik pestisit (kalıntı) analizlerini yaparak; hizmet kapasitesini 

ve analiz çeşitliliğini artırmayı, istihdam olanakları oluşturarak bölgede 

sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvikini, bölge üreticilerinin 

ürünlerinin belgelendirilmesiyle yeni üretim modellerinin geliştirilmesini ve 

insan sağlığının korunmasına yardımcı olmayı, Türkiye ihracatçılar meclisi 

ve kalkınma ajanslarının istihdam ve ihracat hedeflerine ulaşmasını ve bu 

yöndeki faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olmayı, kurumsal hizmet 

kazanan laboratuvar sayesinde bölge üreticilerinin ve hizmet alan diğer 

kurum ve kuruluşların kurumsal alt yapısını güçlendirmeyi hedeflemek-

tedir.

Projenin Özel Amacı: Projenin Özel Amacı: Laboratuvarımızda yeni 

teknolojik cihazların kullanılmasıyla verimli ve kaliteli rapor düzenlemek, 

Üreticilerin her sezonda ürettikleri ürünlerin kalitesini belgelemek, sağlığa 

uygun olduğu belirlenen ve raporlanan tarımsal ürünleri ihracata ve diğer 

kurumlara sunarak rekabet gücünü artırmak, Alanya bölgesine Türkak 

tarafından akredite olarak alternatif Kalıntı analiz hizmeti ve uluslararası 

geçerliliğe sahip rapor veren laboratuvar kazandırılarak gerekli deneyim 

ve eğitim kazandırılmış yeni istihdam olanakları oluşturmak, yurt dışına 

gönderilecek yıllık 1300-1500 adet tarımsal ürünün kalıntı analizlerinin 

yerinde ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak, tarımsal ürünlerin 

yerinde analizi ile 180 ila 130 km uzaklıktaki ANTALYA bölgesine 

gönderilmesini önleyerek boşa geçen zaman kayıplarını, kaynak 

kayıplarını ve iş gücü kayıplarını önlemek ve bürokratik işlemlerin 

kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Alanya Çevre Laboratuvarımızda TR61/14/ARGEİ/0023 sözleşme no ile 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı yenilikçilik odaklı İktisadi 

Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında “ANTALYA’NIN DOĞU 

BÖLGESİNDE ORGANİK TARIMI DESTEKLEYİCİ VE İHRACATA YÖNELİK 

ANALİZ FAALİYETLERİ” projesi yürütülmektedir.

BAKA Projemiz Onaylandı Pestisit analizinin önemi:

· Pestisitlerin büyük çoğunluğu insan ve çevre sağlığı açısından 
önemli riskle (kanser, üreme bozukluğu ... ) taşımaktadır.

· Yoğun ve bilinçsiz pestisit kullanımının sonucunda gıda , toprak 
, su ve havada kullanılan pestisitin kendisi yada dönüşüm 
ürünleri kalabilmektedir. Hedef olmayan diğer organizmalar ve 
insanlar üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır.

· Ticarette sağlık için belirlenen limit ( MRL - Maksimum Rezidü 
Limiti ) değeri önemli bir kriter oluşturmaktadır.

Pestisitlerin canlılar üzerindeki etkileri:

· Bir pestisit kimyasal bir madde, virüs yada bakteri gibi biyolojik 
bir ajan olabilir. Kimyasal pesitistlerin çoğu hedef organizmaya 
seçkin etkinlik gösteremedikleri için, hedef organizma dışındaki 
organizmalarda da çeşitli hastalıklara yol açar, hatta öldürücü 
olabilir.

· Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından 
kullanılmaları sonucunda, insanlarda yaygın hastalıklara ve 
intenmeyen sıkıntılı durumlara sebep olurlar.

· Tarım ile uğraşan ve pestisite maruz kalan insanlarda yapılan 
çalışmalarda, bu bireylerde genetik bozuklukların ortaya çıktığı 
ve nesilden nesile geçme olasılığının bulunduğu görülmektedir.

TANIMLAR

Pestisit : Tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, 
taşınması ve dağıtılması sırasında zararlıların kontrolü, 
uzaklaştırılması, imha edilmesi, önlenmesi amacıyla kullanılan , 
bitki gelişimini düzenleyiciler dahil tüm kimyasal maddelerdir.

Pestisitler genel olarak üçe ayrılır:

1. İnsektisit : Böcek ve haşerelere karşı kullanılır.

2. Herbisit : Yabancı otlara karşı kullanılır.

3. Fungusit : Mantarlara karşı kullanılır.

Bu üç türün türevi olarak mollusit, rodentisit, nematisit, akarisit 
sayılabilir.

Pestisit Kalıntısı : Pestisit kullanımı sonucu tarımsal ürünlerde ve 
gıdalarda ortaya çıkan, pestisit türevleri, dönüşüm ürünleri, 
metabolitleri, parçalanma ürünleri de dahil toksikolojik anlamda 
kirliliğe sebep olabilen maddelerdir.

PARAMETRELER
 Ya ş Meyve ve Sebzeler
LC-MS/MS Pestisit Kalıntı Analizleri(84 adet)
2,4-D; Acetamiprid; Alachlor; Amitraz; Atrazine
Azoxystrobin; Bifenthrin; Bupirimate; Buprofezine
Carbaryl; Carbendazim/Benomyl; Carbofuran;
Carbosulfan; Chlorfluazurone; Chlorpyrifos
Clofentezine; Cycloate; Cymoxanil; Cyproconazole;
Cyprodinil; Deltamethrin; Diazinon; Dichlofluanid
Dichlorvos(DDVP); Difenoconazole; Dimethoate
Dimethomorph; Dinocap; Dithianon; Epoxiconazole;
Ethiofencarb; Ethofumesate; Famoxadone;
Fenarimol; Fenazaquin; Fenoxycarb; Fenpropathrin;
Fenthion; Fludioxonil; Furathiocarb; Hexythiazox
Imidacloprid; Ioxynil; Iprodione; Kresoxim- methyl;
Lambda-Cyhalothrin; Lufenuron; Malathion;
Metalaxyl M; Metolachlor ; Metribuzin; Monolinuron
Oxadixyl; Oxamyl; Oxyfuorfen; Penconazole;
Pendimethalin; Phenthoate; Phosalone; Phosmet;
Pirimicarb; Pirimiphos- methyl; Profenofos;
Propargite; Propiconazole; Propyzamide;
Prothiofos; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion
Pyriproxyfen; Simazine; Tau-fluvalinate;
Tebuconazole; Terbutryn; Thiamethoxam;
Thiophanate-methyl; Tolyfluanid; Triadimefon
Triadimenol; Triallate (Tri-allate); Trichlorfon
Trifloxystrobin; Triflumizole

GC-MS Pestisit Kalıntı Analizleri(23 adet)
alpha-Cypermethrin; beta-Cyfluthrin;
Bromopropylate; Captan;
Chinomethionat (Quinomethionate)
Chlorothalonil; Chlorpropham;
Cypermethrin (izomerleri dahil);
Dicofol; Dinobuton; Endosulfan (alpha+beta+sulfate)
Esfenvalerate; Fenitrothion; Fenvalerate;
Folpet; Formothion; Metalaxyl ; Parathion-methyl
Permethrin; Procymidone; Tetradiphon (Tetradifon)
Trifluralin; Vinclozolin

Nitrit-Nitrat Tayini

Quechers
EN 15662
Method

Ulusal / Uluslararası Metod

TS 6183

Yaş Sebze ve Meyvelerde
Pestisit Analizleri


