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G0O,vR
Bu rehber tüketicilerin

"Ne satın atdığını bilme hakkı"
"Ne yediğini bilme hakkı" ve

"Her tür canlının yaşam hakkı"na
yönelik olarak hazlrlanmlştlr.
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[]anhlar ti/]n[üde yap an l)U d(üğişiklikler; canh sağlĞl, bryolqik ç6itilik, eko

lOjik d0ng()lorin txYull]ıasl, ekonomik bağmhlk, canl ann yaşam tEkknln elin

dljı] ahnnlas Ve canhlar dzerinde mülkryel hakk lanlma§ aç§ndan önem

li lehdil ve riskler laslrnaktadır.

Nedır?GDo
Bir canhnıı] gen' dizillminin değişlnlmesi ya da Ona kend] d0

ğaslnda bul!ı]mayan bambaşka bır karakter ka7andlrllmasl

yoluyla e]de ed]leİ Canll Organizmalara "Genetği Değiştr]lmiŞ

0rgaf]iln]alar' Veya k§aca GDO adl Veril]y0r

ljll (]ilıı (jitr] (liğ(xinü] u0n akttnlınü, t]İ çeşlkesme, yapüştrıüla Ve çOğaltma iŞlemi

O]ıll) ü](nr(rl]k lni]hendislel larafndan UygUanüyoü. Aktanlacak gen önce bulundu

aüıl]ıül n ül l)N^'s lxIan kOsilerek çıkan yor sonra Vektör ad Verilen taş y C]Virus e

l,u ] l]\^ı,i,hııl,ır,y,,11ş1,,1ro,
Frank(]Şlilyl1 (l(]i1 (iiıüık dı ııik)0]0n GDO'br bugün koera bakters gen] taşyaı)

yoül.iı ak(ıl (lürüli tıŞ]yaü] l)aü]lılk, liıVılk geflli palates, balk genli domates gibi g

da ar |(]k]ll1üJ(] kitüşülülla ÇlkryOr,

IıSaİhk hU(lü]ül ([)(jıl ç(]Şililia() /iııilü V(n(nck lljr lenqinliğinin yOk Olmaslna yo] aÇaıl

Gll0'laıll ç()Şitii yOllaıdaıı yilYlliılilk y(]lli IIiır]k0ştaynlar yaratma tehlikeslyle karşü

karşya

Neden GDO'ya Hayır?

Yaşam bÜtÜndÜr ve bütün canlı organizmalar
(mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar),

milyonlarca yıl boyunca değişerek bugüne geldiler.

İnsanlığın da yaşamsal ihtiyaçlannın kaynağı olan bu

zenginlik, dengeli bir alış-veriş ve ekolojik bütünün her

b|r unsuru (lüm canlılar, toprak, su, güneş, ay,

hava vs) ile etkileşim içinde gelişerek çeŞİtlendi.
Bu değişim, doğal olmayan yol|arla, sadece

belli nokalarda hızlandırılsa ne olur?
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GDO'lar
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reler canhlann bağ§lkhk sistemini de etileyen sağllk problemlerine de yol açtl, Ar,

tk yen çözümlere gerel§]nim Vardl

D§tan müdahale başansız ollnca, canllann genleri ie oynamaya baş andl |.,

Gen aktanmı yoluyla yabani otlar, Zararlı bdcek Ve hastahklara dayanikh, ürunier el-

de edildi,, Ve böylece inMn, genlerjyle oynanm§ gdalada tan§t,

Ba$angıçta hashlk Ve zararlllara dayanlk]ı olduğU için tek tip ünjn yetjştirmeye ik,

na edilen çiftçi her yıl kslr tohumlar almaya Ve bu tohumlann büyuyup gelişmesi

için gerek]i ilaçIan kullanmaya bağlmh oldu. Ancak gerek tek tip ürun yelıştjrmek

gerekse bu GDO'IU ürünlerin kontrol edilemeyen bir biçimde doğaya yaylma9 bi-

yoLoiik çeşitlilik aç§lndan çok Ciddi tehditlere yol açt,

Bir başka tehdit ise dünyada GDO'|U tanm Ve yem ürünlerinin tohum piyasasün] elin-

) tutan B-10 frmanln gen aktardlklaı ürunlern palent hakklnl elinde tutarak, 1üm ü

ierin tanm Ve hawanc llğ]n, tohlm Ve ilaÇ alm]nda kendilerine bağlama Çabaslydl

1. Biyolojik Çeşitlilik, Tarımsal Biyoçeşitlilik ve
Doğal Dengeye Etkileri
Yerel türler tehdit aitnda, Yaşam bir bütündür Ve gen ha kalanndaki en küçük bir

değişiklik beslenme zinciri yoluya bütündek] diğer parçalaı da etkiler. Sonuçta in-

San, hawan, bif(, mikoorganizmalarda yapl]an her bir değişiklik bütıjndn brr d]ğer

parça§ olan tarümg biyoç§itiliği, yani sağllkll beslenmenin temeli olan gda ç§il
liliğini de et{leyeceKir.
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ktanlm§ toh

tehd it ve riskleri
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1 GDo
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20, yüZyrlda, bitkisel üretimde Verim artüŞi oerekçes]yie Uygulanan

Suni gübreler Ve kimyasallarla zararll konlrolü] loprak, sU Ve hava

kirlil]ğ]ni de beraberinde getirdi, Yoğln tanmda kullanllan ilaç Ve

suni gübreer her geÇen yü toprağl daha da Verimsiz eşlürdi; |op-

rağln Verimi düştükçe çiflç her geçen yll daha da fazla ilaç Ve

gübre kulanmaya yönoidi Gübreye ahŞan bitki daha çok gübre

stedi, ilaca bağlşlkük kazanan böcekieri öldülebilmek içn daha klwet-
ii Zehürler gerekti.,

Böylelikle artan Verimin bedeli Mdece çevre kirliliği olmadl Kulanllan ilaç Ve güb,
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Hastahk v€ diğer zararlılara karşı dayanıklı olması
için genleriyle oynanmış bir buğday türünün

belki verimi yüksektir ama, anidsn ortaya

çıkabilecek bir hastalık ya da zararlı o tünin yok
olması ve dÜnyada artık başka bir tür buğday

yetiştirilmediği için buğday lİklnln tamamen orladan
kalkması gibi bir felaketi beraberinde getirebilir.

Modem hnm Kjntemlerinin yol açtğ et{ler yıjzünden zaten

yeteri kada, azalm§ olan çeşiter (Asya'da 140 b]n ç6it pi-

rinçten 0'§, burada pirinç ekilen topraklann ydzde 70'ini kap,

llyor) GDO'nun tehdidi altlna girmektedir. Çünkü GDo'lann ak-

tanlmüş genleri, çevresinde gelenelcel yöntemlerle üretilen

üünlere de geçebilmektedir,

Anlar, k4|a., b(bekler Ve njzgar gibi tozlaşmay sağlayan et€nler, GDO'|U polen-

leri allp komşu tarlaIaa taşyabilmekte, komşu tarlaya bulaşan genler oradakj ünjn-

de de genetik değişikliğe neden olabilmektedir, "GOn kaEşl adl Verilen bu b!laş-

ma sonucunda yaşarnün sürdürulebilirliği aEslndan çok büyük önem taŞyan bitkiler

giderek tek tjple§mene, doğal çe§itilik azalmaktadlr.

Böylece milyonlarca ydda oluşan üder

5-10 yılhk bir sürede yok olma tehlike,

siyie karş ka§lya kdmakh Ve yeni olu-

Şan deli bitkr tdrleri odaya çlkabilmekte-
dir, Bu yüzden GDO, yeryüzündeki mil-

yonlarca canlıünjn vaiğnltehdit Ve eko

sistemi hhrio etmektedir.
. Bir kez gen aktanml başlamüşsa, de-

ğişmiş üdnün geneliğinin değiştirilme-

miş ürünlere bu]aşma$ -ileriki nesi]lere

de aktanlacağından- önlenemez hale

gelmektedr. Böylece hasar]üolan Urünler çeşitiyo]larLa yayılarak, Orjina] (yerel)tür

ler n yok olmas na neden o makta Ve türern doğal yapüannda sapmalar meydana

geleb]lmekted r.

. Günümüzde dünya nüfusunun %90'üyaln[ca 15 kadar bitkj türu ile beslenmek-

tedir Yayqln Olarak yeli$lrilen 1ür sayslnln azalması bu ürünlere müdahaleyi kolay,

laştrmaktadır. Bu durum özellikle tanmsal biyolojik pşitilik için başka bir tehdit

oluşfurmaktadlr Çünkü glda çeşitlliği azaldlkça bU gıdalann yok olma riski çOğa]-

maktad r. Genetik mühend serinn yüksek Verim için, hastahklara Ve zararh ara da

yanlklü oIarak ed€ etlikleri tek tip üdner herhangi bir nedenIe zayüfladlğlnda ya da

yepyeni bir hastalıkla karşllaştüğnda o tür tamamen yok olmaktadır.

(Ömeğin, hastahk Ve diğer zararlılara karş dayanlkh olma§ için qenleriyle oynanm§

bir buğday tünjnün belki Verimi yül$eKir ama, aniden ortaya Ekabilecek bir hasta

hk ya da zararlı 0 türl]n yok olmas Ve dünyada aa0k başka br ttjr buğday yetiştri]-

mediği için bürğday lrkinln hmamen ortadan ka kmasl gibi bir fe]akeli berabernde

getlrebilir,)

r
I

Iı



Toksin karakterli genlerin yarattüğl bk başka sorü]n ise tol(sinin etkili olduğu böcek

tüjrlerinin, bU toksine ka§l dayan]kl lk kazanmasl.

(ABD'de Bt genli pamuk ekili alanlann bir k§mnda pamuk koza kurdunun eti
li bir pkjlde konrd edjıemediği gözlendi ,A]am, 1999),

Yaban0 Otara dayanftl genlerin akları|dğ bitkiler gödnürde GDO'lu bU bitoe yer

açllma§nl sağla§a da, diğer canlllar üerinde dldünjcü etd yapabiIiyor. Böylelik]e

gen aktanlm§ biü{ler diğer bir çok canİ hjnjnün kaytna yol açabiliyor,

(Glifosat içerikli yabanı otann UğUr böceği oibi yarart bdceklere dldünjcü et{ yap-

t]ğl biliniyor - sleinbrecher, 1996).

Tüı,kye'deki 11 bn bitki türünden alt Slnfland rma b lmleriy-

e br kte yak]aş k 3700'ü dünyanln baŞka hiçbir yerinde bür,

]Unmuyor, Türkiye biyOlojik zengnlik Ve endemk (sadece o

yörede bulunan) b]lk tür]eri aEslndan çok zengn Olmasl ne-

denye tür çeşitliliğini tehdit eden GDO lar konülsunda önlem

arnmas sadece Türkiye icin değil, dünyanln byolo]k m ras-

nln gelecek nesilere taŞnabilmes aç§lndan hayat bür Önem

laŞryOr, Tanmsal byoo]ik çeş]l]lik aç§ündan AnadOlU çOk

önemli çünkü b!ğday arpa, yuaf, n0hut gib] günümüzde

dünya nüfuslnln çok büyük bir küsrn nln glda§ haline gelmiş

blr çOk ünjnün gen merkezi de bU lopraklar
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Daha fazla tanm ilacü

kuI|anllmaslna yol açabiliyor:
Böceklere dayan k]lhk geni aktanlm§

GDo'lar hedef böcek]erin duyar§Z-

laşmaslna neden olarak, zaman a ar-

tan oranda taım ]ac ku]ianllmaslna

neden olabiiyor. Geniş aan]arda

yüksek oranda ilaÇ kullan mr bir çok
canh türünün yok Olmaslna Ve topra-

ğln Ve],ims Zleşmesine y0 açarken,

gdalardaki tanm ilaO kahnt]an kan-

serojen etki yapabiliyor,

(lsp,AA'nün (Uluslararasl Tanm BiyO,

teknoloji Uygulamalan KurulUşU)

1998 tarihli raporuna göre, GDO'IU

tohumlann %70'i zararll ot öldünj0tj

ilaçlara, geri kalanlan da bdceklere

kar§ı to]erans gösteriyor, Bir süre

sonra GDO'lu tohumdan üdn yeliştr

mek için daha fazla ilaç gerekebili

yor.)

s§,

Yararll kicekler yok oluyoc Zararll böcekIere karŞ dayanlkİ olrrElafın sağla,

mak iç,in bazü bit{lere akhnlan tol$in (zehir) karakterli genler, 0 böcekleri yiyerek

beslenen yarafll bdcek ürlerinin de yok olmagm neden olabiliyor,

0oksin karakterli 8l (Bacillus üUringiensjs) geniaktanlm§ bir bit{yi ylyen bjr b(-
cekle beslenen tJğur bdceği (Gelin bdceği) gibi yararİ böceklerin ölüm oranınn art-

tığl Ve gelişmelerinin geciktjği saptand - Hagedorn, 1998),
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Doğanın herhangi bir parçasında yapılan en ufak
bir değişiklik, bütünde onarılamaz yaralar açabilir.

Genleriyle oynanmış ürünlerin yapabileceği

değişikliklerin geri dönüşü yoktur.

Yabani otlarla Mücadele Zorlaşlyor: 'Yabani otara daya-

nlkl]lk' geni aklan m§ bür bılknin değiştürimiş genlerinin rüzgar,

kUş, an gibi etkenler]e baŞka bitkibre bulaşmas sonucunda bU

gen a]an yabani otlar savaşlma§ guç b r şeklde çoğalab]liyor,

Ayrca yabani 01 acüna dayan k gen er aktal mlş b]r ürünün yetŞtiği larlaya ertesi

yllfarkh bür ünjn ekildiğinde, tarlada kalan geÇmş yllrn ürünü yeni ürün için yabani

ot Olü.]yor. Ancak esk ürün yabani ot i]açlanna dayankl olduğlndan onunla müca-

dee etmek de mkanszlaşjyor Ve bU durun] çftÇiyitoprakan VermSZleştiren 1ektip

ürün yetiştrmeye ya da ilaç ku]anmaya mecbur birakabiliy0r Ve bU da genet]k çe-

Şillilik aç§ndan öneml] bir tehdil Oluşfuruyor.

(Yaban Otlara doğrU "gen kaÇlşi'nln kolza Ve pancarda belrginleşmesi, Fransa Ta-

nmsal Araştırmaar Ullsal Enstitüsü'nün (INRA) yaban Otara dayanlkl tüm kolza

Varyetelerini stoklanndan çlkarmas]na neden oldu )

2. İnsan ve hayvan sağlığına etkileri

A ar k reaıslvcil al uzmanlar, hastallklara ve bö-

cek ere dürenç gösteren genetiği değ ştürim]ş btk erin

diğer bitklerden daha yüksek br a]erjik potansiyele

sahip oiabi]eceğine djkkat çekiy0r
Alerjenler, genetik mühendisliği yoluyla bireylenn gü-

Venli Oldü.]ğUnu düşündükleri için tüketmekte saklnca

görmed kLeri bes nlere de aktarülabiliyor, B! durumda

birey alerien] taşdlğln bi]mediği genlerye oynanmlş tjrünü ttjketerek biimeden

kend]n rske atabiliyor

Aer]ik real$ yon ann slk o masa da ölümcül a er]ik reaksiyona bağ ölüm riskitaş-

dlğl göz önüne ahn]rsa Ola§ tehdidin boyutür daha iyi anaŞllabi]lr.

(11 Aralk 2003'te Rusya'da bir grup b]lim adaml son üç yl içinde aler-

ji belrtisi gösteren hastalann saysnda üç kat artüş OldUğUn! Ve bunun altlnda ya-

1an nedenin genetiği değişllr]miş ürünlerin (GDÜ) tüketim olabileceğin açlkladllar,

- Traavik Ve Smith, 2004)
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(Mart 1996'da ABD'deki Nebras-

ka Üniversitesi'nden araştlrmac(al

Brezilya flndlğında bulürnan bir

alerjik maddenin soyaya aklanl-

m§ oldUğUnU doğrulad ar. Tohu-

mu üreten firma, hawan vemi

aKarm§t Laboratuvar ve deri

testlerinde, genleriyle oynanm§

soya tÜrünün Brezilya fndlğlna

a eıisiolan kişilerde real$iyon ya-

rattğı belİlendi Ve ürüjn geri çekil-
d,- Nordlee Ve ark, ] 996)

uzun zamandan beri böcek öldürücü olarak kullan-

lan Bt spreyi loprakta parçalanlyor. Aynca tükelilen

ürün ylkanarak Bt spreyinden anndn]abliyor, Ancak Bt geni aktan m§ ünjnlerde Bt

toksininin parÇalanmas ya da ürünün ykanarak tem zlenmesi sdz konusu değil Bu

durumda Bt toksini bütün etkisin] urün tüketlene kadar, hatta belki de tüketildikten

sonra dahiSürdürüyor Bl geni aldaılm§ ürünlerin tükel m]nde bireyn maruz kald -

ry"",

E E

Antibiyotiklere karşl dayanlkllllk oluşlurmasl:
Geneliği değiştirilmiş ünjnlerin üretimi §rasnda beliüleç gen oiarak kullan an antj-

blyolik direnç genlerinin en büWk tehlikesi, ortamda bulunan bakteriler araohğlyla

yaylma§, Bakteriler arasında doğaI yollarla gen ahşVerişi yaplldğl biliniyor, Antibi-

yolik direnç g€nlerinin hastalık yapan mikoorganizmalara geçişi, bU bakterilerin ne-

den olduğu enfel$iyonlann konlrcl altna almmasnı güçleşliriyor. BU ür ünjnleri nj-

keten canllnn sindiüim sisteminde bulumn baKer erin, o ürı.jnün yap§nda bulunan

arrtibiyotik direnç genini alma§ mümkün.

ı] ğü Bt tol€ini rniktan Bt spreyindeknin

10,100 kat, Hayvanlar üZerinde yapllan

dğney er Bt tol$ininin memel]erde aktil

o duğunu, sindirim sistemnde parçalan-

madğnl, bağlrsaklarda bağlanabildiğin

Ve insai sağllğl açsündan tehdit oluştu-

rabileceğini ortaya koyü.ryor.

(Filipinlelde bir Bt m§ır ekjm alannln ya,

knlnda yaşayan köy halkünda solunum

yolU, sindırim sistemi, cill realüsiyonlan Ve

ateşle seyreden hastahğın, mslnn polen

saçtü dönemde ortaya çlkbğ fark edil

di. BU bireylerin kan ömeklerinde Bt tok-

Sinine l(arş antjkorlar saphndl, , Traavik,

2004)

Toksik (zehirleyici) etkiler: fuaş,

tlrmalar genelik yaplsl değiştirilmiş

patateslerin fareler için tol§ik et(
yarattğlnl, bağlşkhk s]steminde bo-

zuk]Uklar, Viral enfeksiyonlar gibi birçrk eüileri olduğunu ortaya ko[ryor,

('1980'brin sonlannda bir Japon frrmag, tiptofan adh aminoasidi bir bakteriye üret-

tjrerek besin takviyesi olarak ABD'de satşa sundu. Aylar içinde ünjntj kullanan ki-

$lerde sinir sislemini eüileyen kas ağnlan ve kandaki baz hücrelerin sayBnda ar-

tş ile seyreden eozinofrlj-mialji sendromu orhya gkt, Bu sorunlan yaşayan 1500

kişide kah0 lEsa, meydana geldi, 37 hash yaşamn yilirdi, - Mayeno Ve Gle|ch,

1994. Yapün incelemeler sonucunda, genleri deği$irilmiş bakterideki armş rip-

tofan üretiminin toksik (zehirli) bir yan üdn oluşUmuna yol açlüğ Ve sendromun,

ünjnün içerdiği toksik madde nedeniyle ortaya çıktğ anlaşldl,)

',
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Kürssel ölçekt6 ür6tilon bitkiler
üzerind€ 132 patont bulunuyor.
N,lls]rda 68

Pataleste 17

Soyada 25

Buğdayda 22

Sağhksız Hayvanlar Ve Hayvansal

Urünler: Diğer gen aktanlmş ünjnlerin ya-

nl s]ra sı.it Verimini arbrmak için kullanılan

RS8H (Rekombinant Slğlr Bü^jme Hormo-

nu) uygulanan süğlrlardan elde edilen süün uzun Vadedeki etkilen bilinmiyor, Ancak

araştrmalar RSBH uygulanan ineklerden elde edilen sütdn düşük kalite-

li Ve protein içeriğinin doğal süe oanla az olduğunu göst8riyor, Bu süter daha faz-

la bakter] içerdiği için daha çabuk bozu]uyor,

(BSBH Uygulanan ineklerde meme enfeksiyonlan, tumurtalıKarda kjst gelişimi, ra-

him Ve sindirim si§temi ile ilgili bozukluklar daha slk görulüyor, Bununla bağlant-

ll olarak haylanlarda gebelik oranl d§üyor, ant]biyotik kullanma $klüı aİtyor,)

Bim ingnlan ayİca ıki hjr potansiyel tehlikeye de dikkat çekiyori durgun viütblerin

yeniden harekete geçmesi Vo Virüsler araslnda yeni bü]laşro diziler oluştıjrabilecek

kombina§yonlar|,. (Virüs DM'snln fare genomuna yerleştiği Ve hamile farelere ye

dirilen vİnjs DNA'snln yeni doğmuş yavrulann hücrelerine gediği lQndlandl,)

Sağllkslz beslenme Ve yol açtlğl
sorunlar: Sadece en Verimli Ve daya-

n k]l birkaç tüjrı.jn yetiştiri]mesine yol açan

G0o'hnn yarattğı en büJyük tehlikelerden

biri de gen çeş]tlliğin n yok olmaslyla bir"

likte insanian tek tp gda almak zoruİda

blrakryor olmas, Tek tip gldalar, insanla-

nn sağhklü Ve dengel beslenmelerini en-

gelleyen en önemli etkenler ara§nda, BU

dururnda tek tip güdaya mahkum edilen

yolaullar sağlğnı ytlriyor, maddi ]mkanl

olanlar da gda takvrye malzemeleri ve

tedaviydntem Ve iaçanna büyük miktar-

da paralar harcamak zorunda ka]ryorlar.

.I

I

3. Ekonomiye ve Ureiime Etkisi
Yaşam patentlenemez I GDo'lar eko-

nomik bağmllllk Ve canhlann yaşam

hakknln elinden alnma§ ve canhlar

tjzernde mülkiyet hakh tan]nmasl

agsndan önem|i tehdit Ve riskler ta-

şlyor

G€netik yapüs değiŞtirilen ürünlerin

ekonomik olarak getirdiği en buyük

saklncalardan bir] b! ürunlerin patent

hakklnln tum dünyada bürkaç çOk

uluslu şirketin elinde olmasl. BU çallş,
malan yapan ş]rketer en büyük ka-

zançlaaru patent bedeli tahsil ederek

sağ ryOr ar Çillçi, term na10 r (yok ed c ) genlerle klslrlaşlnlan 1ohu m]an her y l yeni-

den almak Zorlnda ka yor. BU da çiftÇiyi çOk ürl!Sü] tohum üretic]si şlrketlere ba-

ğlmh klryor.

Dünyanün önde gelen GDO üreticisi firmalardan tohum aan çiftç]erinin ürünler]nin

Ve,digi yeni lOh,,ü]laa tarlalarna e(me haklaıl yok. Üre 0 frrrıalaı D- lonurnlal"

kolsan]ğ]n yapanann önüne geçmek ç]n kOmşU ispiyonu gibi en basit yo]lardan

dedektif tü]trnaya kadar her yoia başVuruyor, Bugüne kadar yüz kadar çiftçi, mah-

keme Süreçlerinden kurlulmak iç n ürunlerini yakt üretici firmaya tau minal ödedi ve

banka hesaplarınü n0e enrü]eye açtı

(2000 yıı rakamlanna göre; dünya-

da 500 bnden fazla gene patent

Verjldi, Bunlann %27'si ,161 bin

] 95 adet- lnsan oenine ait,)



GDO'lu olabiIir?

Genetk müh€ndser] Ve GDO üretc erinn Verim aılŞnl

One sürerek, g daarda Uygü] anan gen aktanm ann n açll

ğa çare o acağı savlar Se tamarnen br adatmaca.

BM Glda Ve Tarm Örgütü'nün (FAO) raporu|a göle tah ürret]mindeki art§ dün-

ya nüflslndaki aül§tan 0/o50 daha faz a Ve açhğln asll nedeni dünyadak g danln

adil Olrnayan dağllüm.,

ABD Tanm BakanüğrnI Ver]erine göre, Amerika da her y Urel]eıgıdann0/o25

'inden fazla$ sraf ediliyoü

Sadece 
-]995 y nda çöpe at lan g da m ktar 43 m yon ton

B r kş nin günde Oılalaül]a ].5 kilo g da tüketl ğ düşunü]düğünde, israf edilen g

daıln yansü le 40 000 000 kş nin doymas mümkün

Sadece 0/o5' bile ger kazaİllsa 4.000.000 insan n doyması sağ]alablil

Dünyada açlük Sün rnln a t nda 800.000 000 nsan O d!ğU bi niyor

B r günde aç ktan Olen çOcuk saysl Se Odalan]a 35 000

Yan] Sadece Arneika'nln br güıde israf ettiği gldann % 15i e ölentümço-

cuklarn hayat kuülar ab r,

@

Uretimi sıras nda içeriğinde GDo kUllanl]nriş çOk
sayıda ürün bulunuyor;

[,l|]ülr1]|jl]ırı(](]ü](]l/t]i]\ül,]ıülŞl]1(i]ü :]li]3 ıda ( !] 
.ı iülda \/el i] a q Ç|l]t] l]l

k ili]ril ..üPl e. !a| L],L]ı ei, kt] .1ü aa] l]t]tl]ül ,,il,ül(]ü GD(] ür (]ılı l:k 1ıŞ},

. [,ll] \ji] |][]ı]ixıi], ll(]l (]l] Jit(] lll ül|ıi,lı (] k(]/ i,iirl]ü] l,i](k]T|l fr](tal çaür,l

", l] 
]

ıll]ı |](]lı]l (]l pl a ı(]l]ü b t

ki]i] /ıüi],i, l]ıı]i]k ııiıııai]ü Avrupa'da 15 Ülkede 16.029 kişiyle

|j{]1(]l (]ll i] (]l I k(] iı1; u] ül(lI yapllan ankette'
ü( li]ü lıı,,ı !]ı]ıl]iia üüıs ü \iıl Geneiği değiştinlmiş ürunlere
jı!ı)r ji| ]l trii|ak ti]keieı ta Karşüyım, diyenler ya71

ı/!( !e l]1]ılü l]av\/nülsı, ! Karşi değilm, diyenler %17

l]ııl t] l]lüüiuk G[]i] t] 0ü|a Fikılm yok, diyen]er y"12

l sk tıŞ yi]ı q aı ıl ı l,]as ır:]:L 'Topllm Ve Bl m Klrumül Eurbarometer ankei

ıt] !0l
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BUgün dünyada genetiğiyle

Oynanm]Ş pek çOk ürün bU,

lü.]nL]yor lV]s]r, patates, d0-

males, pırinç, soya, buğday,

kabak, bakabağl, ayçiçeği,

yer flstğ, baz balk türleri,

kol7a, kasava, papaya

Bunlann dişnda ça ]şma ann

devam etrğ] ürünler: MUZ,

ahududu, çilek, küra7, ana,

nas, biber, kavun karpuz,

kanola

ll!+lı,

l*._

Hangi ürünler



GDOl! tohlm Türkye'de yasakanm§ osa da bU 1p ürun€rn

ithalatnln kontr0 ü yok Ve girişler sadec€ beyana dayah.. Ayn

ca gümrüklerde bu konlrda herhang bir kontro bulunmü.]yor

Gen aktan mış ürun yetştiriciliğinin de yasak Olduğ! Tlrkye de, Taım Ve Köy Ş er]

Bakanlğ Tohum Uk ithalat Uyguiama Gene]gesi'ne göre (19BB), ya]nlzca araştlrma

Ve deneme amaçll olrnak üzere, Bakanhkça Uygun göı-jlen bU trp lohurn]Uklaın il-

na.ne ıev7ual çeüçevesinde i7n Verihyor Tann vc Kcjy işle,i Bakanhginl, ba/ oe

neme sahalannda kontrolü oarak GDO bitk yetiştiriciliği yapllyor Ayn genelgeye

göre, gerek deneme gerekse ticari amaça değerlend]r]mek üzere yap acak tüm

aktarma genli olmayan bitki çeştlelne ait tohlmiuklann thaatnda se ithalatç fr-

ma taraflndan söz konusu tohü]mluğ!n aktarma genli Olmadlğln n beyan Ve taahhüt

ed mes oerekiyor.

GDo iceren ürünlerin Türkive've ithali serbest

Sa düZenleme bullnmlyor BU nedenle tükelcye sunulan pek çok ürunün GDO'|u

o]ma rsk blllnlyor Riski en yüksek olan ürünler içerğ nde m s r Ve soyadan e -

de edilen yan ü rün er çeren ürün]er Çün kü Türk ye m S r Ve SOya ]thalat nln büyü k

bölümünü en büyük genetğye Oynanmş m]s]r Ve soya üretc er] ABD Ve Arjan-

tin'den SağLyor

ı

T
k

E

y0
ürkiye'de

denetim

E

n Ş yan Urün er içer-

lekted r. Ancak

lUrkive de GDo'lır

üngl urunlenn nsk

]r!b!nda OldUğUnü]

inlayab irsniz.

l.

l
,]

. sadece m§lrdan üretilen Ve çeşiti gdalarda "biI§en" Veya kat( maddesi ola-

rak kullanılan yan ürun sayısı 700'ü, soyadan üretlen tı.jrevlerjnin saysı ise 900'ü

bulüyor, Yani bu yan ürünlei içeriğind€ kullanan her bir işlenmiş ürüjnün GD0'lür ol
ma riski bulunuyor

Gıda seçim|nde
neIere dikkat etmeli?

Türkiye'de hangi ürünlerin GDO'IU olduğu konusunda bir

etiketleme olmadğndan bU üdnieri d§ gönjnüşünden aylrt

etmek imkansz. Ancak tıjkelici olarak riski azaltabilecek

baz önlemler aıman2 mümkün,
. Yukanda Verjlen "Hangi ürüjnler GDO'lu olabiliİ?" kilümü-

nü dikkatle incsleyin, Bir çok oıda genetjk olarak değiştiril,

. Organik (EkolojivBryo]ojik) Ve tam gldalar (özünden aynlmamlş ya da rafine iŞ-

leminden geçirilmemiş) yemeye diklQt edin, Ekolojik gdalarda ekolojik serlifika-

ll tohum kullanllması, bu ünjnlerin zararll kimyasalIar Ve suni gübre kullanılmadan

üretilm§ olmalan, bU ünjnlerin sağllk Ve çevre aEslndan gtjvenılirliğini sağlayan en

önemli Unsurladlr, Bu yüzden ekolojik ünjnler GDO'sUz olmas açsndan en gtivenli

ürtlnler, Sertifkal ürtjnlerin üzerinde "Organik' ya da 'Ekolojik" ürrjn logosunu ve-
ya üdnün sertifika belgesini mutlaka görün Veya satnln2dan göstermesini isteyin,

l\.4arketlerde yaptğlnE aüverişlerde rnağaza yetkili]erinden organil/ekolojik Ve tam

ürr]n taleplerinizi dile getrin



oo
gn 9n,l;Yaz sebze ve meyve|eri

DOmateS, salatal]k, pat can, biber, kabak, taze fasu ye,

bezely€ bamya, Semizotu enginar, taZe bakLa,

Erlk, kira7 çilek, karpürz, kaVUfl kay$, şeftali, neklarin,

yaz armudu, yaz elma§, ayva, incür, üzüm, k[ılcık,

Kış sebze ve meyveleri
Lahana, spanak karnabahar plrasa, havuç, turp, pazı brokoli

E]ma, mü]Z portakal manda na greyfurt, k§ armudü], kivi

a . Gdalan mevsimirıde yemeye özen

gösterin. l.4evsimi dlşlnda yetiştirilen

sebze Ve metveler için hormon, gen ak-

tanmüVe benzeri doğa Olmayan zorlama

yöntemlerin kullanllma risk] çOk yül$ek

Dooal yöntemlerjn (anlar, faydah bdcek-

ler ya da zararll böcek fuzaklan) kullanf

mad6l seralarda bU amaçla çOk fazla

tanm ]lacr kullanllabileceğini de Unutma

yln,

Domates yerine salça kullanlmr gibi yaz,

llk ürünler lçin kşn kullanabileceğiniz

pek çok alternatiİ Var.

. Gldalarlnz yerel olanlar araslndan

seçmeye gayret edin, Halen Türkiye'ye

GDO'lu ü[inler için bir ginş yasağlVe kontrol bulunmadlğlndan, özellikle ABD Ve Ar-

]antn gibi dünyada ğn çok GDO üreten ülkelerden gelen ürünlerin GDO'lu olma rls-

kiçOkyül(sek, Ülkemizde üretilen Ve kaynağlnl b ldiğimiz ünjnler tükelerek yerelçe-

şitlerin korunma§na da katkda bulunm!Ş olacal$nE. Aynca dünyanln lark,

lı bölgelerinden gelen ünjnlerjn ulaştnlma$ için harcanan yakıtn yaratğl kirliliği de

unulmayn.

Wır"

lı '/

./ı,

,)I

Gıdanızın kontrolü için
ne yapabilirs z?n

.trtrbbtrbtrtrbtr. . Bilqi edinme hakklnz kullanln, Günlük olarak

en çok ttjketliğiniz gdalann, şüphe duyduğunuz

tohum Ve yemledn listesjni Qkararak Tanm V€

Köyişleri Bakanlğina Tanm ilVe ilçe [4üdürlükle-

ri kanalryla bU gıdalann GDO'fu olup olmadğnl

sorabilirsiniz Bilg Edinme Yasaslna göre, yetkililer szi 15 gün içinde konuy]a ilgi-

] bibibndlrmek zorundalar

(BaşVuruyu yapan şahlslar wwwadalet,gov.irlgercek.doc tüZel kişiliklerse

www,adalet,gov,t/luzel.doc adresindeki başvuru formunu doldurarak bilgi ed|nme

hakknl kullanabilirler)
. AJş/erişleinizde mağazanln dil€ldşikayel kutusuna ünjnlerjn GDO'|U olup olma-

dçlnl bilmek istediğiniz yolunda istek]erde bUlUnUn. Ünjnlerin ülerine GDO konu-

§]nda Uyanlar konulmasnlhlep edin. Üretci Ve satDriann tüketcilein talep Ve ihtj-

yaçlannn 0öz önünde bulundurmas gerektiğini Ve kamuoyunun yarattğ bask gü-

cünün ne denli etkili olabilecegini Unutmayln, Sürekli ürı.jnlerini satln aldığınz gda

firmalannn ttjketici servislerine aldğlnz ünjnün GDO'|U olup olmadığınl sorun,
. Şüphe duyduğunuz ürüjnleri siz de bizat

Ankara il Kontrol Laboraluvan ya da Bursa

Gıda l\4erkez Araştlrma Enstilı.jsü'ne analiz

ettirebilirsin]z. Ancak ana]zler ücret karşhğl

yapilyor, (Ankara i] Kontrol Laboratuvan

Müdüdüğü Tel:31 2,3150089 Bursa Gda

Konlrol Ve Merkez Araştlrma Emlihjsü lVü

diilıtğü I dl224.24647 21 -22 -23)

. GDO'ya Hayır Platformu'nun "Yaşam Pa-

tentlenemez" baŞllkll kampanyaslna imzalann]zla destek Vereb]lir, kampanyada gö-

nü]lü olarak görev alab ]irs niz,
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imza Kampanyaslna DoslokV€mok va Bilgi Edinmok içini
ü14/.rJ,gdOyahay11,0lg

www.buQday 0r§ / wı]W ekolojikpoli|rka orQ / ıı!t Oreenpeace 0r8.tl

GD0 Konu§unda Yaladanülabilecek Kaynaklar:
. C€lEıik Muhendislqi Rüya rnlKah,s mU? lŞ Bankas Küllu Yayınlan Mae.wan Ho ]9g9
. Tanrİ, oda, Ekos]slem Boyltuy]a ByoÇeşillilikj Toplırmsa] Ve Yasal Yank an S.Os Çevre

Gdı.llüleri Pla|lorm! Yayn ftof Dr tsminlr iopa] l§anhj 2m2
. AB Ve Türk lvev?Uatmda organik Tarm ve Genetğ Değişiüriln]ş organizünalaİ

Trkye Aevfe Vak Yayn 2003
. Yaşom Brftn Gd,elPs
. lıitlirJ gdoyanaylr.olg

. Buğday Eko o]k Ya§am Deois, Say 9ve23

. wlrwh]gday or0

. Aoac,l(akan Dergis, say 37 Ve 38.2000 200]

. MliorEl Geoqraph0 Türkye ftıarrs 2002

. hllD //www foeeurope OrQ/

GDO'ya Hayır Platformu

Genetiğiyle oynanmış
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GDo'ya Haylr PlalJomu'na dahii olan kulullrşlar:
AX€P Frdarlz Q€t/üe fuılffiİU)/ 8A]cEP {Ball Kaadeu Ç€v,e Phfolrr(r)/ BAŞtO(q ıt{ (mP€MİF]

B|.0[OCıAp DLa\tJ , BJGOA/ Dl^q\LĞj !f DLB09 Çtvcl \|\Frh{,4tqDtBi]ıĞ ÇIVBF
MÜNEND]SLER| oDAsı / DEğ8MEN Ç FTL Ği / DoKctı lMu xarığılz klre PhüOfüİ0) / EKoDER /

tho{0.]llotffifl / EIo / cFtFNPLAcf ,JrOf çrr1l()ı / l.'MIr çfVBt DtFNtö, \ADos liid"o, B{üm

(ü[!r Ve $ial Do§ian Defnd ) / KLAN ÇüF[Ğ / MARÇEP (Maümala Ç€Vle Plaforınr) / M!MUn cE\flE

^ohAıA 
DtFNtcl ,ONDOrul i,iAr'|s ıJlılM8slTts t[OtOJlr rA§qM uLjBU, TOq u,,lSA. lotoJ

6qJBL fu^Erc rA<.Ao DtR\t: -UrODtB -UBçr. TLc{vü. iLQ, ç-(lSENDhAüşVA
]NlSiYAT]Fil VtlERiNEn dOA tlUYtNüsnE8 oERNEğ / lEtfllN[B FAXaLıELERı MEnİlLAn] DAYAı.I|§ü\ıA

DERNEGI / YtŞ ILEB / ZRn^] MUHENO|SLEB| oDp§l

İ#ffi .Hffi H§ffi -ffi ?ffi ffi f ,5, jİiifl 
"-Yffi;IliT,?GEt ,üiÜ.O.İl\!çıfo, lsGPı kuE çnt Ffu M €En ü. İ.rın Eqm, (İDn Eaıı.tsl d.r, ğEıo. ,irih kıin.*ıgınntr.xtrü.ı§.rr@ı",,*ç.aıoıçç,-i"ıtıı-,-.ı.,,;i§;iö 

;-'-.

ffi


