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ÖZET

Yeni teknolojilerin toplumsal olarak kabul görmesi ve yaygın olarak kullanılması zaman 

alan bir süreçtir. Özellikle farmakolojide ve diğer bazı alanlarda hemen hiç bir muhalefetle 

karşılaşılmaksızın, yoğun olarak kullanılmalarına rağmen tarımsal biyoteknolojinin üretimi 

olan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO), üretimine başlanan 1996 yılından bu yana 

oldukça tartışılmış ve geniş kitleler nezdinde henüz yeterince kabul görmemiştir. Buna rağ-

men genetiği değiştirilmiş ekinler oldukça hızlı yaygınlaşmaktadır. Global ekim dinamiğine 

paralel olarak küresel tarım ekonomisindeki payları giderek artan GDO’ları hesaba katmadan 

yapılandırılacak tarım sistemlerinin ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimali vardır. Bu nedenden 

dolayı, GDO’larla ilgili izlenecek politika ve pratikleri belirlemek zorunlu bir hale gelmiştir. 

Yeni GDO yönetmeliği beklendiği üzere oldukça sert tartışmalar eşliğinde gündeme gelmiş 

oldu. GDO’larla ilgili derli toplu akademik bilgi eksikliğine medyanın altını dolduramadığı kli-

şe muhalefeti ve Danıştay’ın iptal kararı da eklenince mevcut kafa karışıklığı daha da derinleş-

ti. Bu analiz GDO’larla ilgili teknik bilgiler ve yeni GDO yönetmeliği ile ilgili bir değerlendirme 

yapmayı ve uzun vadeli stratejik adımlar için önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.
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1990 yılların başında ilk boy gösteren GDO’lar daha yumuşak bir muhalefete kar-

şın piyasaya sunulmasına rağmen zaman içerisinde geniş sahalara ekimi ve besin-

lerin yapısına daha yoğun olarak katılmalarından dolayı şimdilerde oldukça yoğun 

tartışılmaktadır. GDO’ların muhtemel faydaları ile sahip oldukları potansiyel riskler 

üzerinden devam eden tartışmalardaki en temel sorun her pozisyon sahibinin kendi 

bakışını meşrulaştıracak argümanları öne çıkarması, bu yüzden de GDO’ları tek yön-

lü değerlendirmesidir. Bu analiz, GDO’ların üretilmesinde kullanılan teknolojilerin 

özeti ile birlikte GDO’ların dünyadaki mevcut durumunun kısa bir değerlendirmesini 

sunmaktadır. Bu analizde ayrıca GDO’ların muhtemel faydalarının ve olası sağlık risk-

leri ve çevresel risklerin dengeli bir fotoğrafı sunulmaya çalışılmıştır. Son tahlilde ise 

GDO’ların ekonomik önemi, küresel tarımdaki rolleri ile Türkiye tarımı için neler ima 

ettiği irdelenmiş ve tarımsal-biyoteknolojinin kontrolü ve ve devlet eliyle geliştiril-

mesi için önerilerde bulunulmuştur.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), genetik yapısında doğal yollarla oluşamayacak deği-

şiklikler meydana gelmiş canlıları, genetiği değiştirilmiş organizmalar olarak tanım-

lamaktadır.1 Canlıların genetik yapısı çok çeşitli yollarla, insan eliyle değiştirilebilir. 

Canlının kendisinde var olmayan ve başka bir canlıdan alınan yeni genlerin eklen-

mesi –ki bunlara transgenik canlılar denilir– söz konusu olduğu gibi canlıda fonksi-

yonel olan genlerin çeşitli teknikler kullanılarak işlevsizleştirilmesi şeklinde de olabil-

mektedir. Genetiği değiştirilmiş hayvanlar yoğun olarak ilaç denemeleri ile genlerin 

1. WHO. 2002. Foods derived from modern technology: 20 questions on genetically modified foods (htpp://
www.who.int/fsf/GMfood/).
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fonksiyonlarını anlamak amacıyla, laboratuar ortamlarında üretilmekte ve bu ortam-

larda test amaçlı kullanıldıklarından dolayı toplumsal tartışmanın sınırları dışında 

kalmaktadır. Gıda amaçlı kullanım için geliştirilen ve gelecekte GDO tartışmalarında 

karşılaşmamız kuvvetle muhtemel, çiftlik hayvanları da mevcuttur. Ancak henüz bu-

güne değin herhangi bir ülkede bu tür üretim için izin alınamamıştır. GDO’larla ilgili 

ana tartışma gıda ve çevre güvenliği ve insan sağlığı ekseninde devam ettiği için 

makale boyunca bu amaçla kullanılan GDO’lara, yani genetiği değiştirilmiş (GD) bit-

kilere yoğunlaşacağız. GD bitkilerin üretiminde ağırlıklı olarak kullanılan teknik tran-

sgenik teknolojidir. Gerçekte GD bitkilerin sadece bir gurubunu oluşturan transgenik 

bitkiler, GD tarımsal ürünlere ve dolayısıyla GD gıdalara kaynaklık ettiği için tartışma-

ların en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu tartışma bağlamında GDO’lu ürünlerle 

transgenik bitkiler birbirinin yerine kullanılabilir.

GDO’ları üretmedeki genel amaç tarımsal bitkileri virüs ya da haşere kaynaklı hasta-

lıklara karşı korumaktır. Bunun için başka canlılardan alınan direnç genleri bitkilere 

aktarılarak bitkinin güçlenmesi sağlanır.2 Ayrıca birçok bitkiye genetik mühendisliği 

teknikleri sayesinde herbisitlere3 karşı direnç sağlayacak genler aktarılarak kimyasal-

lara toleranslı olmaları sağlanır. Bu direnç sayesinde tarlada uygulanan yüksek herbi-

sit, dirençli bitki dışında kalan tüm ayrık otlarını tahrip ederek ayrık otları ile müca-

delede avantaj sağlamaktadır ve GD bitkilerin büyük bir kısmının genetik yapısı bu 

amaçla değiştirilmektedir.4

Bitkilere gen aktarımı için üç metot yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en yay-

gın uygulanan yöntem bir bakteri türünün (Agrobacterium tumefaciens) aracı olarak 

kullanıldığı mekanizmadır. Bu bakteri sahip olduğu plazmit aracılığı ile bitkilerin ge-

netik yapısına kendi tümör yapıcı genlerini bırakabilmektedir. Bu genler, bitkilerde 

fonksiyonel olduğunun anlaşılmasından sonra manipülasyon aracı olarak kullanılma-

ya başlandı. Genetik mühendisliği teknikleri sayesinde bakterinin tümör yapıcı gen-

leri, transgenik canlıda olması hedeflenen genle değiştirilmek suretiyle, bakterinin 

bu geni bitki hücresine aktarması sağlanır.5 Şimdilerde yaygınlaşan ikinci metot ise 

aracı olarak bakteri yerine virüsün kullanıldığı gen aktarım mekanizmasıdır.6 Bunlara 

ilaveten üçüncü bir metod olarak bitki dokularının gen parçacıkları ile bombardıma-

na tabi tutulması için geliştirilen balistik silah metodu, birçok bitkide başarılı olarak 

kullanılmaktadır. Yeni gen aktarılan bitkiler doku kültürü sayesinde büyütüldükten 

sonra gen ya da genlerin bir kaç nesil boyunca fonksiyonel olduğu tespit edilir ve 

doğal çaprazlama yolu ile istenen veriyetelere7 aktarılır. Böylelikle bu yeni gen(leri) 

taşıyan bitki GD bitki olarak tanımlanır.

2. Domingo, J.L. 2007. Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature. 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 47(8): 721-733.
3. Ayrık otlarını tahrip eden kimyasal zehirler. 
4 Domingo, a.g.e. 
5. Potrykus, I. 1991. Gene transfer to plants: assessment of published approaches and results. Annual Review of 
Plant Biology. 42(1): 205-225.
6. Chung, S.M., M. Vaidya, and T. Tzfira. 2006. Agrobacterium is not alone: gene transfer to plants by viruses and 
other bacteria. Trends in plant science. 11(1): 1-4. 
7. Belli karakerleri taşıyan ve bu yönüyle aynı türün diğer bireylerinden ayrılan gurup. 

Gerçekte GD 
bitkilerin sadece 
bir gurubunu 
oluşturan 
transgenik 
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tarımsal ürünlere 
ve dolayısıyla 
GD gıdalara 
kaynaklık ettiği 
için tartışmaların 
en önemli kısmını 
oluşturmaktadır.
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GDO’LARIN MEVCUT DURUMU 

Genetiği değiştirilmiş organizmaların dünyada ekimi hızla artmaktadır. 2008 yılın-

da üç ülkenin daha izin vermesiyle dünyada 25 ülkede GD ekinler ekilmektedir. GD 

bitkilerin ekildiği toplam arazi de buna paralel olarak artmaya devam etmektedir. 

2007 yılında GD tarımsal bitkiler 114.3 milyon hektarlık alana ekilirken 2008 yılında 

%9.4’lük artışla bu alan 125 milyon hektara çıkmıştır ve 12 yıllık artış trendi devam 

etmektedir.8 Bu artışla beraber, birçok ülke halen blok halinde GDO’lu ürünlerden 

oluşan gıdalara karşı oldukça koruyucu tedbirler almakta ve yasal düzenlemeler ge-

tirmektedir. 

Tablo - 1. GD ekinler, 2008 Yılı’nda ekildikleri 25 ülke ve ekildikleri alan9 

Sıra Ülke
Ekim alanı 
(milyon hektar) GD Ekinler

1 ABD 62.5 Mısır, soya fasülyesi, pamuk, kanola, kabak, 
papaya, yonca, şeker pancarı

2 Arjantin 21.0 Mısır, soya fasülyesi, pamuk

3 Brezilya 15.8 Mısır, soya fasülyesi, pamuk

4 Hindistan 7.6 Pamuk

5 Kanada 7.6 Mısır, soya fasülyesi, kanola, şeker pancarı

6 Çin 3.8 Pamuk, papaya, domates, kabak, tatlı biber, 
petunya

7 Paraguay 2.7 Soya fasülyesi

8 Güney Afrika 1.8 Mısır, soya fasülyesi, pamuk

9 Uruguay 0.7 Mısır, soya fasülyesi

10 Bolivya 0.6 Soya fasülyesi

11 Filipinler 0.4 Mısır

12 Avusturalya 0.2 Pamuk, kanola, karanfil

13 Meksika 0.1 Soya fasülyesi, pamuk

14 İspanya 0.1 Mısır, 

15 Şili <0.1 Mısır, soya fasülyesi, kanola

16 Kolombiya <0.1 Pamuk, karanfil

17 Honduras <0.1 Mısır

18 Burkina Faso <0.1 Pamuk

19 Çek Cumhuriyeti <0.1 Mısır

20 Romanya <0.1 Mısır

21 Portekiz <0.1 Mısır

22 Almanya <0.1 Mısır

23 Polonya <0.1 Mısır

24 Slovakya <0.1 Mısır

25 Mısır <0.1 Mısır

8. James, C. 2008. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2008. ISAAA Brief 39.
9. James, a.g.e.
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GDO’lu ürünlerin 
tüketiminin 
yasak olduğu 
bölgelere ihracat 
yapan ülkeler, bu 
ihracatın devamı 
için GDO’ları 
yasaklamayı tercih 
etmektedir. 

GDO’lara karşı ülkelerin farklı pozisyonlarının çeşitli sebepleri vardır. Bu yaklaşım 

farklarının başında ülkedeki kamuoyu gücü gelmektedir. Özellikle Avrupa’da halen 

GDO’ların yolaçabileceği muhtemel sağlık risklerini öne çıkaran güçlü bir sivil mu-

halefet mevcuttur ve bu muhalefetten dolayı yasal düzenleme yapmak siyasi açıdan 

riskli görülmektedir. GDO’ların yaygınlaşması önündeki bir diğer engel, çevre ve sağ-

lık konusunda risk almaktan kaçınma kaygısıdır. Ülkenin, potansiyel riskleri ölçme 

gücünün, bir problemin baş göstermesi halinde müdahale kapasitesinin ve sorunu 

bertaraf etme gücünün sınırlı olması durumunda, GDO’ların ekiminden elde edile-

cek ekonomik getiri kolayca gözden çıkarılmaktadır. Ayrıca GDO’larla ilgili yasaların 

çıkarılması, uygulanması ve takibi ile etiketleme gibi bir dizi işlevsel mekanizma da 

devletlere ek yük çıkarmaktadır. Bu nedenlerden dolayı her devlet bu yükü göze al-

mamaktadır. Ayrıca GDO’lu ürünlerin tüketiminin yasak olduğu bölgelere ihracat ya-

pan ülkeler, bu ihracatın devamı için GDO’ları yasaklamayı tercih etmektedir. Her bir 

ülke için bu faktörlerden bir ya da bir kaçı GDO’ların ekiminin yasaklanmasına sebep 

olabilir. 

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, GDO’lara izin veren ülkelerde de bu tür alt-

yapısal sorunların giderilemediği ve kamuoyunun ikna edilmediğidir. GDO ekimine 

verilen izin, bazen başka kaygılardan dolayı gündeme gelmektedir. Örneğin Brezilya, 

genetiği değiştirilmeyen soya fasülyesinin ülkede yeterince ekilmemesi yüzünden ve 

ülkenin güneyinde, kontrolü zor bölgelerde kaçak GD soya fasülyesi ekiminin önüne 

geçmek amacıyla, GD ekinlerin ekimine bir yıllık izin vermiş ve daha sonra bu izni 

uzatmıştır.10 GDO’ların serbest olduğu bir diğer ülke olan Çin ise pamuk ithalatının 

önüne geçmek, ülkenin en önemli ihracat sektörlerinden olan tekstil sektörünün pa-

muk ihtiyacını karşılamak ve GDO’lu ürünlerde dışa bağımlılığı azaltabilmek için son 

çeyrek asırda tarım-biyoteknolojilerine oldukça ciddi yatırımlar yapmıştır.

Halen dünyada yoğun olarak ekilen GD tarımsal bitkileri üç ana kategoride topla-

nabilir. Tarla bitkileri kategorisine giren ve çoğunlukla işlemden geçirilerek tüketime 

sunulan ya da yem bitkisi olarak kullanılan bitkiler aynı zamanda en yoğun ekilen 

GDO’lardır. Bunlar mısır, soya fasulyesi, kanola, pamuk, şeker pancarı, tütün ve yonca 

gibi GD bitkilerdir. İkinci grup ise bahçe bitkileri olarak sınıflandırılan, nispeten ekim 

alanı dar ve tüketicinin bizatihi seçerek tükettiği sebze ve meyvelerin girdiği grup-

tur. Halen tüketiciye sunulan GD variyeteleri sebze ve meyveler domates, kabak, tatlı 

biber ve papayadır. Bu iki grubun dışında insan veya çiftlik hayvanları tüketimini he-

deflemeyen endüstriyel ve süs bitkisi amaçlı bir diğer GDO grubu daha vardır. Dün-

yanın değişik bölgelerinde GD kavak, petunya ve karanfil çiçeği variyetelerinin ekimi 

yapılmaktadır.11

10. Zarrilli, S. 2005. International trade in GMOs and GM products: National and multilateral legal frameworks. 
United Nations Pubns. 
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Yapılan teorik 
hesaplamalar ve 

deneysel sonuçlar, 
GDO’lu ürünlerin 

pestisit ve herbisit 
kullanımını 

ciddi derecede 
azalttığını ve 

bundan dolayı 
ekonomik avantaj 
sağladığını ortaya 

koymuştur.

Soya fasulyesi GD ekinler içerisinde birinci sırayı almaktadır. 2008 yılı verilerine göre 

en yaygın ekilen GDO’lu tarım ürünü olan GD soya fasülyesi 65.8 milyon hektarlık 

alanla tek başına tüm GD ekinlerin %53’ünü oluşturmaktadır. Hemen ardından %30 

ile GD mısır ve sırasıyla %12 ile GD pamuk, %5 ile GD kanola gelmektedir. GD bitki-

lerde en yaygın aktarılan genler herbisitlere direnç genleridir. 2008 yılında ekimi ya-

pılan tüm GD bitkilerdin %63’ü herbisitlere tolerans genleri taşırken %15’i böceklere 

direnç genleri ve %22 ise her iki özelliği aynı anda taşıyan çok özellikli GD ekinlerden 

oluşmuşlardır. Çok özellikli GD ekinler son iki yılda oldukça hızlı artmaya başlamış-

tır.12

GDO’LARIN EKONOMİK BOYUTU

GD ekinlerin yaygın olarak ekilmeye başlandığı 1996 yılından bu yana çok geniş bir 

coğrafyaya yayılması ve ekim alanının sürekli artması, GDO’ların tarımsal işletme açı-

sından başarılı olduğuna yorulabilir. Bu durum, GDO’ların en azından tarım pratiği 

içerisine rahatlıkla yer bulduğunu gösteriyor. Kullanımdaki temel amacın ayrık otları 

ve haşere ile mücadele olduğu göz önüne alındığında bu mücadeledeki başarının, 

ekonomik katkı sağlaması gerekir. Yapılan teorik hesaplamalar ve deneysel sonuçlar, 

GDO’lu ürünlerin pestisit ve herbisit kullanımını ciddi derecede azalttığını ve bun-

dan dolayı ekonomik avantaj sağladığını ortaya koymuştur.13 Kullanılan metotlar ve 

sayılarla ilgili yoğun tartışmalara rağmen birçok bilimsel raporun ve makroekonomik 

göstergenin bu ekonomik avantajı doğrulaması, GD bitkilerin birçok ülke tarafından 

benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Bu ekonomik getiri genelde hasat edilen ürünün 

niceliğindeki artış ve mali girdideki azalma ile ilişkilendirilmiştir.14

GDO’lu ekinlerin global tarım ekonomisindeki payı, 1996 yılında 115 milyon dolar 

iken her yıl artarak 2007 yılında 6,8 milyar doları aşacak bir büyüklüğe ulaşmıştır. En 

yaygın ekilen dört GD ekini olan soya fasulyesi, mısır, pamuk ve kanola toplam ekil-

dikleri global arazinin %25’ini oluşturmaktadır. Ayrıca diğer temel besinlerden olan 

pirinç ve buğday üzerine de yoğun testler devam etmektedir. Bunların GD variyete-

lerinin de ekilmeye başlanmasıyla, GD ekinlerin global değeri ve tarım ekonomisin-

deki payı oldukça yükselecektir.15

GDO’ların en yaygın ekildiği ülkeler listesinin ilk iki sırasını alan ABD ve Arjantin, 1996 

yılından bu yana GD ekinlerin ekimine izin vermektedirler. ABD yaklasik 60 milyon 

hektarlık alanı bulan GD ekinler sayesinde oldukça ciddi bir maddi getiri sağlamıştır. 

11. James, a.g.e.
12. James, a.g.e.
13. Brookes, G., and P. Barfoot. 2008. Global impact of biotech crops: socio-economic and environmental 
effects, 1996-2006. AgBioForum. 11(1): 21-38. 
14. Konduru, S., N. Kalaitzandonakes, and A. Magnier. 2009. GMO Testing Strategies and Implications for Trade: 
A Game Theoretic Approach. In 2009 Annual Meeting, July 26-28, 2009, Milwaukee, Wisconsin. Agricultural and 
Applied Economics Association
15. James, C. 2008. Global status of commercialized biotech/GM crops: 2007. Journal of Chinese Biotechnology. 
28(2): 1
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Yapılan çalışmalar 
bir taraftan GD 
ekinlerin bazı 
avantajlar sunma 
potansiyeli 
taşıdığını ortaya 
koyuyor. Fakat 
müzmin tarımsal 
sorunlara tek 
başına çare 
olamayacağının da 
altını çiziyor. 

GD ekinlerin ABD ekonomisine, 2006 yılını da kapsayacak 11 yıllık katkısı yaklaşık 16 

milyar dolar olarak hesaplanmıştır. ABD’nin aksine başlangıçta tarımsal biyoteknoloji 

üretme imkanı bulunmayan Arjantin, GDO’lar ile ilgili yasal düzenlemeler ve pratik 

çalışmalara çok erken başlayarak GDO’ların ekimine ABD ile eşzamanlı izin vermiş-

tir. Halen dünyada ekilen toplam GD ekinlerin %17’sini eken Arjantin’in bu ekimden 

sağladığı 11 yıllık ekonomik getiri yaklaşık olarak 6.6 milyar dolar olarak hesaplan-

mıştır.16 Bunun yanında ülke içerisinde tarımsal biyoteknolojik araştırmalar başlamış 

ve yerel tohum şirketleri boy göstermeye başlamıştır. 1980’lerin sonuna doğru yak-

laşık 26 milyon ton tahıl üreten Arjantin, 2002 yılında 75 milyon ton tahıl üretmeye 

başlamıştır. Bu artışın tamamı GD ekinlerden kaynaklanmasa bile, GDO’nun bu artış-

ta büyük bir payı vardır.17

GDO’LARLA İLGİLİ ETİK TARTIŞMALAR VE POTANSİYEL 
SORUNLAR

GDO’lar oluşan ekonomik girdilere rağmen, etik kaygılar ekseninde gelişen birçok 

eleştirinin odağında bulunmaktadır. İlgili bütün tartışmaların kapsamlı bir değerlen-

dirmesini yapmak bu raporun amacı dışında kalıyor. Fakat önemi sebebiyle, ana tar-

tışmaların özetini sunarak, bunların göz önüne alınması gereken kaygılar olduğuna 

dikkat çekmek gerekiyor. 

Etik kaygılar kapsamında öne çıkan tartışmaları üç ana kategoride toplamak müm-

kündür. İlk tartışma GDO’ların gerekli olup olmadığı tartışmasıdır. İkinci tartışma 

kategorisi daha çok metodun etik yönleri üzerinedir. Üçüncü tartışma ise GDO’ların 

sonuçları üzerine olup temelde uygulamaya ilişkindir.

Genelde modern ziraî biyoteknolojinin özelde ise GDO ve daha spesifik olarak trans-

genik canlıların tarımsal hedefleri yakalamak için gerekli olup olmadığı yoğun olarak 

tartışılmaktadır. Tartışma birbirine adeta tamamen zıt, iki farklı ve marjinal yaklaşı-

mın gölgesinde sürdürülmektedir. Taraflardan biri, bu teknolojileri dünyada açlık so-

rununu bertaraf edecek anahtar teknoloji olarak görmektedir. Diğeri ise söz konusu 

teknolojilerin somut hiç bir ilerleme sağlayamayacak bir illüzyondan ibaret olduğu-

nu savunmaktadır. 

Yapılan çalışmalar bir taraftan GD ekinlerin bazı avantajlar sunma potansiyeli taşı-

dığını ortaya koyuyor. Fakat müzmin tarımsal sorunlara tek başına çare olamayaca-

ğının da altını çiziyor. Çünkü global tarımsal sorunların başında gelen açlık sorunu 

sosyal bir sorundur. Dolayısıyla, açlık sorunu, gıda eksikliğinden ziyade onun payla-

şımıyla ilgilidir. Bu sorunun çözümünü siyasi ve sosyal platformlarda aramak gereke-

16. Brookes, a.g.e. 
17. Trigo, E.J., and E.J. Cap. 2004. The impact of the introduction of transgenic crops in Argentinean agriculture. 
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cektir.18 Buna karşın yeni teknolojilerin, geleneksel bitki ıslah metotları kullanılarak 

geliştirilmesi mümkün olmayan hastalık ve haşereye karşı direnç, besin kalitesi gibi 

karakterlerin ilerletilmesinde yeni imkânlar sunma potansiyeli göz önüne alınmalı-

dır. Bu sayede bazı sorunları daha pratik yollardan çözme imkanı bulunabilir. Pirinçte 

A vitamini eksikliğini genetik mühendisliği teknikleriyle çözmek bunun en somut 

örneğidir. 

Her yıl, çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, yaklaşık 250.000 ile 500.000 

arasında çocuk A vitamini eksikliğinden dolayı körleşmektedir. Bu vakaların yaşandı-

ğı bölgelerin büyük çoğunluğunda pirince dayalı bir diyete mahkûmiyet söz konusu-

dur ve pirinçte A vitamini bulunmamaktadır. Bu bölgelerde üretilen pirince genetik 

mühendisliği teknikleri sayesinde A vitamini sentezlenerek ihtiyaç duyulan günlük 

A vitaminin bir kısmının, golden pirinci adı verilen pirinçten karşılanması hedeflen-

mektedir. Bu örnekte olduğu geleneksel ıslah ile çözülemeyen bazı sorunların gide-

rilebilmesi, potansiyel olarak GDO ile mümkün olmaktadır. İkinci tartışma, bitkilerin 

geliştirilmesinde genetik müdahalenin meşru olup olmadığı tartışmasıdır. Meşruiyet 

eleştirisi, Hıristiyanların Tanrı’nın işine karışıldığı düşüncesi, çevrecilerin doğal yapıya 

müdahale itirazı ve Alman düşünür Peter Sloterdijk’in insanın haddini aşması19 ola-

rak betimlediği felsefi duruşa kadar bir dizi farklı perspektiften güç almaktadır. Buna 

karşı, insanlığın tüm ziraî tarihinin, insan eli ile doğal genetik yapının değiştirilme-

sinden ibaret olduğunu söyleyen ve genetik manipülasyonun sadece teknolojinin 

yeni bir evresi olduğunu iddia eden anlayış vardır. Bu anlayışa sahip çevreler, gene-

tik manipülasyonun meşruiyetini savunmaktadır. 

GDO’ları islami açıdan değerlendirmek ve bu konuda içtihat oluşturmak amacıyla 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konu ile ilgili çalıştaylar yapmaya 

başlamış olup ilerleyen aylarda derinlemesine analizden sonra görüşünü açıklaya-

caktır.

Üçüncü tartışma noktası ise tarımsal GDO’ların geniş sahalara ekiminin sonuçlarıdır. 

Etik tartışmaların bu kısmı teorik ya da felsefi olmaktan öte oldukça pratiktir ve bü-

yük bir kısmı niceliğe dökülerek ölçülebilir. GDO’ların sonuçlarına ilişkin tartışmalar 

genelde üç farklı eksende devam etmektedir. Sosyoekonomik kapsamda devam 

eden bu tartışmaların en önemli noktası GDO’ların mülkiyeti tartışmasıdır. GD tarım-

sal ürünlerin büyük çoğunluğunun şirketler aracılığıyla geliştirilmiş olması ve ürü-

nün fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilmesi yoluyla patentlenmesine olanak 

tanınması, tarım sistemleri için ciddi sosyal sorunlar içermektedir. Şirketlerin giderek 

geniş sahalarda ekimi yapılan GDO’lu bitkiler sayesinde tohum üzerinde mülkiyet 

sahibi olması arzulanan bir durum değildir. Çünkü tohumların ticari meta olarak de-

ğerlendirilmesi, çiftçilerin GDO’lu bitkilerden tohum saklayarak gelecek sene yeni-

18. Şakiroğlu, M. 2007. Genetik Teknojilerini Doğru Tartışmak, Bilim ve Ütopya Dergisi. Haziran 2007: Sayi 156
19.  Sloterdijk, P. the Operable Man. http://www.petersloterdijk.net/international/texts/en_texts/en_texts_PS_
operable_man.html (Erişim tarihi 30 Aralık 2009).
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den ekebilmesinin önünde yasal engeller çıkarmaktadır. Bu durumda çiftçiler tohum 

temininde sürekli olarak şirketlere bağımlı hale gelmektedirler. ABD ve Kanada’da 

global tohum şirketi Monsanto’nun çiftçilere açtığı davalar bu sosyal sorunun, mü-

cessem hali olarak ortada durmaktadır. Benzeri sorunlar, GDO’ların küresel yayılımına 

paralel olarak artacaktır. Çin tam da bu noktada sorunun çözümü yönünde şimdiden 

son derece isabetli bir adım atmıştır. Devlet eliyle tarım biyoteknolojileri program-

ları yapılandırması ve yabancı şirketlerin GDO’lu ürünlerine kısıtlama getirmesi ile 

bu tür sorunların önünü kesmiştir. Tarım biyoteknolojilerinin devlet eliyle yapılması, 

geliştirilen GD bitkilerin kamu malı sayılması suretiyle mülkiyet sorununu çözecek ve 

GDO’ların ucuz bir şekilde tüm çiftçilere dağıtılmasının önünü açacaktır. 

Etik kaygılar kapsamında dile getirilen üçüncü tartışma başlığı GDO’ların yolaça-

bileceği muhtemel sağlık sorunları riskidir. Gündemi en çok işgal eden ve GDO’lu 

ürünlerin birçok ülke (yoğunlukla Batı Avrupa ülkeleri) tarafından yasaklanmasının 

da temel sebebidir. GD bitkilerin neredeyse tamamına, kendisinde var olmayan 

genler eklendiği için bu genlerin kısa, orta ve uzun vadede bir dizi sorun oluştur-

ma potansiyeli mevcuttur. Birçok değişik ekine farklı genlerin farklı metotlar kulla-

nılarak aktarılmasından dolayı her bir GDO’lu bitkinin sağlık risklerinin münhasıran 

değerlendirilmesi önerilmektedir.20 Dünya Sağlık Örgütü, GDO’ların sebep olacağı 

potansiyel riskleri oldukça kapsayıcı bir şekilde maddeler halinde açıklamıştır ve 

her bir GDO’nun mevcut riskler dikkate alınarak testten geçirilmesi durumunda kısa 

ve orta vadedeki sağlık risklerinin büyük çoğunluğunun üstesinden gelinebileceği 

ifade edilmiştir. Bu riskler;

a) Yapılan değişimin zehirlenmelere sebep olma ihtimali,

b) Alerji oluşturma ihtimali,

c) Besleyici ya da toksik etkisi olabilecek özel içeriklerin meydana gelme riski,

d) Aktarılan genin stabilitesi ile ilgili sorunlar,

e) Gen modifikasyonunun besin kalitesine etkisi,

f ) Gen eklenmesinin yan etkileri 

olarak sınıflandırılmıştır.21

Bu etkilerden ilk beş tanesi testlerle kısa vadede bulunabilir veya orta vadede göz-

lemlenebilir etkilerdir. Ancak sonuncusunu test etme imkânı veya öngörme ihti-

mali oldukça zayıftır. Çünkü bitkilerde sayıları on binlerle ifade edilen genlere bir 

ya da bir kaç yeni gen eklenmektedir. Bu yeni gen ya da genlerin diğer genlerle 

uzun vadede nasıl bir etkileşim oluşturacağını öngörmek olanaksızdır. Bu durumda 

beklenmeyen negatif bir yan etki orta ve uzun vadede ortaya çıkabilir. Bunun için 

GDO’lu ürünlerin sürekli denetime tabi tutulması ve belli aralıklarla yeniden değer-

lendirilmesi gerekmektedir. GDO’larla ilgili makul kaygıların yoğunlaştığı nokta da 

burasıdır.

20. Domingo, a.g.e.
21. WHO, a.g.e.
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GDO’ların ekolojik çevre ile olan ilişkisi tartışmalardaki en hassas noktalardan biri-

ni oluşturmaktadır. Bir ucu abartılmış ürkütücü kaygılara, diğer ucu pozitif yönleri 

iyice şişirilerek tüm ekolojik ve ziraî sorunların yegane çözümü iddiasına varan çok 

geniş yelpazedeki yaklaşımlar içerisinden makul olan kaygılar ile muhtemel avan-

tajların aciliyetle seçilip ön plana çıkarılması ve mesainin bu noktalara yoğunlaştırıl-

ması tartışmalara yapılacak en önemli katkı olacaktır. 

GDO’lu canlıların üç farklı kategoride çevresel sorun oluşturma potansiyeli vardır. 

Bunlar yatay gen transfer riski, hedef dışı canlıların zarar görme olasılığı ve biyoçe-

şitliliğin ciddi oranda azalması riskidir. Yatay gen transferi tarımsal arazilere ekilen 

bitkilerin ekilen yerlere yakın mesafede yaşayan aynı türe ait yabani bireyler ile toz-

laşma sonucu yeni genin yabani bireylere taşınması olarak özetlenebilir. Gen kaçma-

sı veya genetik kirlenme gibi adlarla da anılan bu durum, doğal variyetelerin trans-

genik variyetelerde sıkça kullanılan herbisit ya da böcek direnç genleri taşımasına 

neden olacağı için de süper ayrık ot gibi yayılmacı türlerin üretilmesine yol açabilir. 

Bunun önüne geçmek için üretilen her GDO’lu ürünün ekileceği bölgelerin büyük 

bir hassasiyetle seçilmesi, yatay gen transfer riskinin ciddiye alınması ve bu riskle-

rin bertaraf edildiği coğrafyaya ekilmeleri gerekmektedir. Çünkü yatay gen transferi 

vuku bulduktan sonra yeniden kontrol altına alınması hemen hemen imkânsızdır. 

Hedef dışı canlıların zarar görme riski ise ancak bu bitkiler ekildikten sonra yoğun 

gözlemlerle tespit edilecek bir durumdur. Bunun en belirgin örneklerinden bir ta-

nesi –hala üzerinde tartışmalar devam etse de– bt mısırdır. Avrupa mısır kurdu adlı 

haşereye direnç sağlaması amacı ile bu ve benzeri haşerelerin gelişimini engelleyen 

toksin üretmesini sağlayan bir bakteri geni, genetik mühendislik teknikleri ile mısıra 

aktarılmıştır. Yapılan çalışmalar mısır tarlalarının yakınındaki su sistemlerindeki kü-

çük canlıların bir kısmının suya düşen bt mısır polenlerinin taşıdığı toksinlerden do-

layı zarar görmüş olabileceğini göstermektedir. Gerçi halen tarım sistemlerinin kro-

nik olarak bağımlı bulunduğu pestisit ve herbisidinin de bu tür etkileri vardır. GDO 

olmasa dahi fazladan uygulanan pestisit ve herbisidin aynı yönde etki edecektir. 

Modern tarımın en kronik yan etkilerinden olan biyoçeşitliliğin azalması özellikle 

son 30 yılda dev tohum şirketlerin aynı variyeteyi çok geniş sahalara ekilecek şekilde 

geliştirmesi ve satması ile zirveye çıkmıştır. GDO’lu ekinlerin 13 yıllık global yayılım 

seyri ekonomik açıdan avantajlı GDO’lu ekinlerin yaygınlaşacağını göstermektedir. 

Bu da hâlihazırdaki ziraî sorunun daha da kötüleşmesinden başka bir işe yaramaya-

caktır. Ancak bu olası risklerin yanında GD bitkilerin bazı tarımsal zararları azaltma 

kapasitesi de mevcuttur. Yapılan çalışmalar GD ekinlerin genetiği değiştirilmemiş 

muadillerine nazaran daha az herbisit ve pestisit kullanımına ihtiyaç duyduğunu 

göstermiştir. Bu durumda hem pestisit ve herbisit kullanımının sınırlandırılmasının 

sağladığı çevresel fayda hem de üretim maliyetinin azalmasından kaynaklanan eko-

nomik fayda söz konusudur.
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YENİ GDO YÖNETMELİĞİ VE TÜRKİYE TARIMI

Türkiye’de GDO’ların yasallaştırılması, gecikmiş olsa dahi, ciddi bir adımdır. Uzun 

süre TBMM’de bekleyen ve oldukça iyi hazırlanan Biyogüvenlik Yasa Tasarısı’nın he-

nüz yasalaşmamasının doğurduğu boşluğu doldurmak amacı ile yine aynı yasa ta-

sarısından damıtılan bu yönetmelik, bu alanda aşılmış bir eşiktir. Yasa çıkana kadar 

en azından konuyla ilgili bir yönetmelik ile boşluğu bir nebze doldurma girişimi ise 

olumlu ve etkili bir yöntem olmuştur. Yönetmeliklerin değiştirilebilme ve geliştirile-

bilme konusunda esneklik sağlaması, GDO gibi her açıdan dinamik bir denetim me-

kanizması gerektiren bir teknolojinin yönetilmesinde oldukça ciddi etkinlik sağlaya-

bilir. Bununla birlikte, bu konulara dönük ilke ve esasları belirleyen çerçeve bir yasa 

hazırlanmasında fayda vardır. 

GDO’lar ve ürünleri ile ilgili yönetmelik oldukça iyi hazırlanmış ve kısa vadede ülke-

nin GDO’larla ilgili yasal düzenleme ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Bir kaç 

konuda geliştirilmeye ihtiyaç duysa da mevcut haliyle oldukça güçlü ve iddialıdır. 

Ülkemizde GDO’ların üretilmesi devlet ya da özel sektör eli ile fiilen yapılmadığı için 

izin verilen tüm GDO’lar dış kaynaklı olacaktır. Böylesi durumda dışarıdan ithal yo-

luyla ülkemize getirilecek GDO’ların ekimi ya da GDO’lu ürünlerin gıda ve yem pro-

sesinde kullanımı konusunda ülkenin savunmacı bir reflekse bürünmesi normaldir 

ve yönetmelik bu konuda adeta bütün kaygıları dikkate alacak şekilde hazırlanmıştır. 

Yönetmeliğe getirilen eleştirilerin büyük bir kısmı yönetmeliğin okunmaması ve bil-

gi kaynağı olarak sorunlu ikincil kaynakların kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Yönetmelik GDO’lu ürünlerin risk taşıyabilecekleri ihtimalini kabul edip, olası riskler 

için makul kaygıları dikkate alacak şekilde madde 4- (l)’de22 risk tanımlaması yapmış-

tır. Ayrıca bu risklerin gerçekleşmesi durumunda ise madde 5- (2)’de23 GDO’lu ürü-

nün üreticilerini ve ithalatçılarının bu yönetmelik kapsamında sorumlu tutulmasını, 

sorumlu kurum olarak addedilen işletmecilerin bu ürünlerin piyasadan çekmesini, 

bunu yaparken de hem ilgili birimlerin hem de kamuoyunun bilgilendirilmesini şart 

koşmaktadır. Ayrıca oluşacak potansiyel sağlık riskleri konusunda risk gurubunun ba-

şında gelen bebeklerin ve çocukların mama ve besinlerinin hazırlanmasında GDO’lu 

ürünlerinin kullanımı madde 5-(3)24 ile yasaklanmıştır. Bunun ötesinde madde 9-(1)-(j 

22. Madde 4-(l) Risk değerlendirme: GDO ve ürünlerinin, genetik değişiklikten dolayı, insan, hayvan ve bitki sağlığı, 
biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde, doğrudan veya dolaylı, derhal veya gecikmeli sebep olabileceği risklerin 
ve risk kaynağının olumsuz etkiye sebep olma potansiyelinin test, analiz, deneme gibi bilimsel yöntemlerle 
belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini,
23. Madde 5-(2) İthal edilen, üretilen veya dağıtımı yapılan GDO lu gıda veya yemin çevre, insan veya hayvan 
sağlığı açısından olumsuzluğu tespit edildiğinde, gıda veya yem işletmecisi sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla 
gerekli tedbirleri almak, Bakanlığı, diğer ilgili mercileri ve tüketicileri acilen bilgilendirmek ve söz konusu gıda 
veya yemi, piyasadan geri çekmek zorundadır.
24. Madde 5-(3) GDO lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile 
bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaktır.
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ve k)’da25 GDO’lu ürünün taşıdığı genin başvuru süresinden en az üç yıl önce gelişti-

rilmiş ve ülkede genin tescil edilmiş olması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca kullanım 

ve ticarî iznin mevcut olduğunun belgelenmesini şart koşarak herhangi bir GDO’lu 

ürünün ilk olarak ülkemizde dolaşıma sokulmasının önüne geçilmiştir. Bunlara ila-

veten madde 9-(1)-(l)26 yatay gen transfer riski taşıyan GD bitki ve hayvanların ülke-

ye ekimini ve çoğaltılmasını engelleyerek ülkenin doğal yapısını korumayı hedefle-

mektedir. Yönetmelik ayrıca GDO içermediği beyan edilen ürünlerin belli aralıklarla 

denetlenmesini de gündeme alarak GDO’ların illegal şekilde ülke içine sokulmasını 

engelleme amacı gütmektedir. Bu konuda beyana aykırı hareket eden ithalatçı ve 

ihracatçı firma ile ülkenin risk gurubuna alınması gibi tedbirler madde 11-(2)-(c)’de27 

belirtilmiştir.

GDO’lu ürünlerin tüketici tercihleri ile yüz yüze geldiği durumlarda, tüketicilerin tav-

rı bu ürünlerin başarısını belirleyecektir. Tüketicileri yönlendirmeye dönük ticari rek-

lam kampanyaları oldukça etkilidir ve kendi reklamını yapan kampanyalarda GDO 

içermez türü reklamların tüketim tercihi üzerine oldukça etkili olduğu bilinmektedir. 

Bu tip kampanyalar kendi muadili GDO içeren ürün hakkında negatif bilinç oluştu-

rarak haksız rekabete neden olmaktadır. Zenaca adlı şirketin GD domatesten üret-

tiği ve bunu etiketinde açıkça yazdığı domates sosu ve ketçapın 1999’da negatif 

kampanyalar yüzünden piyasadan çekmek zorunda kalması, bu tür kampanyaların 

ne kadar etkili olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yollu haksız re-

kabetin engellenmesi amacı ile madde 5-(8)’de28 GDO içermeyen ürünlerin bunları 

içermediğine dair etiket bulundurması yasaklanmaktadır. Bu durum, sanıldığı gibi 

GDO’lu ürünlerin tüketici tarafından bilinmesini engelleme amacı taşımamaktadır. 

Nitekim madde 14’te29 zorunlu etiketleme prosedürleri oldukça detaylı bir şekilde 

25. Madde 5-(1)-(j) Başvuru yapılan gen veya genlerin, geliştirilmiş oldukları ülkede başvuru yılından en az üç 
yıl öncesinde tescil edildiğini, piyasada satışının serbest olduğunu gösterir bilgi ve yetkili mercilerden alınmış 
onaylı belgeler,
Madde 5-(1)-(k) Çeşidin başta tescil edildiği ülke olmak üzere ilgili mevzuatın uygulanmakta olduğu ülkelerde de 
ticari olarak üretildiğini gösterir bilgi ve yetkili mercilerden alınmış onaylı belgeler
26. Madde 9-(1)-(l) Türkiye flora ve faunası için potansiyel bir tehlike oluşturmasını engellemek üzere GDO nun 
Türkiye’de yakın akraba ve yabanileri olan türlere ait olmadığını gösterir bilgi ve belgeler.
27. Madde 11-(2)-(c) Yapılan analiz sonucunda GDO lu olduğu tespit edilen ürünün ülkeye girişine izin verilmez. 
Söz konusu ithalatçı ve ihracatçı firma ve ülke risk listesine alınır.
28. Madde 5-(8) GDO suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO suz olduğuna dair ifadeler bulunamaz.
29. Madde 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilen GDO lu gıdaların % 0,9 un üzerinde GDO içermesi 
hâlinde, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer 
alan gerekliliklere ilave olarak aşağıdaki hususlar çerçevesinde etiketlenmeleri zorunludur.

a) GDO lu gıdanın tek bileşenden oluşması durumunda “genetik olarak değiştirilmiştir” veya ürün ismi ya da 
hammaddenin ismi “genetik olarak değiştirilmiş ………..’den üretilmiştir” ifadesi ile birlikte etiket üzerinde yer 
almak zorundadır.

b) GDO lu gıdanın birden fazla bileşen ihtiva etmesi durumunda, ürün ismi ya da bileşen ismi, “genetik olarak 
değiştirilmiş ……….” veya “genetik olarak değiştirilmiş ……….’den üretilmiştir” ifadeleri ile birlikte bileşen 
listesinde söz konusu bileşenden hemen sonra gelecek şekilde parantez içerisinde yer almak zorunda olup, 
parantez içindeki ifade diğer bileşenlerle aynı karakter büyüklüğünde olmalıdır.

c) GDO lu dökme gıdaların beraberinde, etiket bilgilerini içeren belge bulundurulmak zorundadır.
ç) Yukarıda belirtilen etiketleme gerekliliklerinin yanı sıra, GDO lu gıdaların GDO suz eşdeğer ürünlerden; 

bileşimi, beslenme etkileri veya beslenme değeri, kullanım amacı açısından farklılık gösterdiği durumlarda, 
bu hususlar etiket üzerinde belirtilmelidir. Besin bileşeninde farklılık gösteren GDO lu gıdalarda, beslenme 
etiketlemesi yapılması zorunludur.

d) GDO lu gıdaların GDO suz eşdeğer ürünlerden farklı olması durumunda, tüketilmesi sonucunda sağlık riski 
oluşturabilecek tüketici gruplarına ait uyarıların etiket üzerinde belirtilmesi zorunludur.

e) GDO kullanılarak elde edilen gıdanın GDO suz eşdeğerinin olmaması durumunda, söz konusu ürünün 
doğası ve özelliklerine ait bilgilerin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen hükümlere uygun olarak etiket üzerinde 
belirtilmesi zorunludur.          
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tanımlanmıştır ve GDO’lu ürünleri içeren yiyeceklerin içeriğinde GDO olduğunu be-

lirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Hatta GDO’lu ürünlerin varlığının baskı teknikleri 

ve yazı stili ile gözden kaçırılmasının yolu kapatılmıştır. Aynı etiketleme prosedürleri 

madde 15’te30 yem ve yemlik madde olarak kullanılacak ürünler için de getirilmiştir.

Yönetmelik kapsamında her bir GDO’lu ürünün izni için oluşturulması planlanan 

komitenin önerisi doğrultusunda söz konusu GDO’lu ürüne izin verme yetkisi ba-

kanlığa tanınmıştır. Ancak komitenin raporunu, bakanlık izninden önce kamuoyu 

ile paylaşabilmesine olanak tanıyan madde 6-(3)31 ile izin verilen ürünlerin Tarım 

Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmasını öngören madde 6-(5)32 kamuoyunun 

bu konuda bilgilendirilmesine imkân tanıyacaktır. Ayrıca hem tartışmalara kamuoyu 

katkısının önü açılacak hem de karar mekanizmalarının daha açık işletilmesine katkı 

sağlayacaktır.

GDO’lu ürünlerden kaynaklanacak olası çevresel ve ziraî problemlere karşı ülkenin 

ekolojik sistemini ve gıda kaynaklarını koruma amaçlı bir dizi tedbir icbar eden yö-

netmelik aynı zamanda böyle sorunlar meydana geldiğinde izlenecek yasal prose-

dürler konusunu da açığa kavuşturmuştur. 

Yönetmeliğin bazı noktalarda geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu da muhakkaktır. Bu 

noktalardan ilki, madde 5-(2)’dir. Maddede belirtildiği üzere, GDO’lu gıda veya ye-

min, insan ya da hayvan üzerine olumsuz bir etkisinin görülmesi durumunda, bu 

ürünün piyasadan çekilmesi sağlanacak ve işletmecinin kamuoyu ve yetkili birimleri 

bilgilendirilmesi istenecektir. Ancak işletmecilerin doğacak zarardan sorumlu olması 

gerekliliği konusunda herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Hâlbuki bu kadar ince-

likle hazırlanan bir yönetmeliğin şirketlere karşı vatandaşı ve tarım sektörünü kolla-

yacak ibareler içermesi beklenirdi. Ciddi sağlık sorunlarının oluşması durumunda bu 

sorunlara sebebiyet veren şirketin bir özür ile sıyrılmasına göz yumulmamalıdır. Yö-

netmeliğe şirketlerin kendi sebep olacakları bir sorun ortaya çıktığında sorumluk sa-

hibi olacaklarında dair net ifadeler konulmalıdır. Ayrıca Tarım Bakanlığı bünyesinde 

30. Madde 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yem veya yemlik madde olarak kullanımına izin verilen GDO 
lu yemlerin % 0,9 un üzerinde GDO içermesi hâlinde, yem mevzuatında yer alan etiket gerekliliklerine ilave olarak 
aşağıdaki şekilde etiketlenmesi zorunludur.

a) GDO lu yemin özel adının yanında parantez içinde “genetik olarak değiştirilmiş ………” ifadesi bulunmalıdır. 
Bu ifade yem bileşen listesi altında dip not olarak da yer alabilir. Bu durumda yazı karakter büyüklüğünün listede 
belirtilen ürünlerin karakter büyüklüğünden az olmaması gerekir.

b) GDO dan elde edilen yemin adının yanında parantez içinde “genetik olarak değiştirilmiş ………’den elde 
edilmiştir” ifadesi yer almalıdır. Bu ifade yem bileşen listesi altında dip not olarak da yer alabilir. Bu durumda yazı 
karakter büyüklüğünün listede belirtilen ürünlerin karakter büyüklüğünden az olmaması gerekir.

c) GDO lu dökme yemlerin beraberinde, etiket bilgilerini içeren belge bulundurulmak zorundadır.
ç) GDO lu yemin GDO suz eşdeğerinden farklı olması hâlinde bileşiminin, besleme özelliklerinin, kullanım 

amacının, belirli hayvan türü ya da kategorisi için yapılan sağlık beyanlarının etiket üzerinde bulundurulması 
zorunludur.

d) GDO lu yemin GDO suz eşdeğeri yok ise, o yemin yapısı ve karakteristikleri ile ilgili uygun bilgilerin etiket 
üzerinde bulundurulması zorunludur.
31. Madde 6-(3) Bakanlık onaydan önce, GDO ile ilgili Komite kararını kamuoyunun görüşlerine açabilir.
32. Madde 6- (5) Bakanlık, izin verilen GDO ve diğer GDO larla ilgili bilgileri Bakanlık internet sitesinde yayımlar.
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madde 10’da33 sıralanan bir dizi konuda uzmanların yürütmesi öngörülen çalışmalar 

için “yapılabilir” ifadesi kullanılmıştır. Oysaki bu konular GDO’ların serbest bırakıldığı 

bir ülkede çok önceden yapılmalıydı. Yaklaşık on yıllık bir ihmalin mevcut şartlarda 

giderilmesi için daha etkin bir çaba içinde olunması gerekirken, sadece bir öneri ola-

rak yer almış olması halihazırdaki yönetmeliğin bir diğer büyük eksikliğidir.

KAFA KARIŞIKLIKLARI VE TEMEL SEBEPLERİ

Türkiye’de GDO’larla ilgili çok yoğun tartışmalar olmasına rağmen, tartışmaları bes-

lemesi gereken yetkin bilgi maalesef mevcut değildir. Bu durumda tartışmanın reto-

rik ve bıktıran bir tekrara dayanması şaşırtıcı değildir. Ülkemizdeki araştırma kurum-

larında GDO’lar konusunda elle tutulabilir hiç bir ciddi çalışmanın yapılmaması ve 

dolayısıyla bu konudaki tartışmalara ciddi bir akademik katkının olmaması bu kısır 

tartışmalara yol açmaktadır. Bu boşluk haliyle konuya meraklı ancak teknik açıdan 

donanımsız birey veya guruplar ile doldurulacaktır. Makul kaygılar ile marjinal yo-

rumlar arasına sınır çizmesi beklenemeyecek bu kaynaklar, kamuoyunu aydınlat-

maktan öte kitlesel bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Ayrıca yukarıda özetlendiği 

şekliyle GDO’ların sebep olabileceği olası sağlık riskleri nedeniyle ekonomik açıdan 

gelişmiş toplumlarda bu teknolojilere karşı güçlü bir sosyal muhalefet mevcuttur ve 

bu muhalefetin ülkemizde yansımaları oldukça etkilidir. Ancak Türkiye’de bu muha-

lefetin şiddetini arttıran asıl faktör GDO konusunun etkin siyasi muhalefet için çok 

işlevsel olmasıdır. GDO’ların çok yoğun bir kaygı ile karşılanmasının altında bu tür 

bir siyasi araç olarak kullanılmasının etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Yönetmeliğin Danıştay tarafından iptali GDO’ların ekilmesinden kaynaklanan olası 

hukukî karmaşanın fiilen ortaya çıkmasını öne aldı. Bu karmaşanın en önemli nedeni 

Biyogüvenlik yasa tasarısı’nın yasalaşmasının çok uzun süredir erteleniyor olmasıdır. 

Nitekim Danıştay yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasını, yönetmeliğin her-

hangi bir yasaya dayanmaksızın çıkarılmasına bağlamıştır. Yasal boşluk doğuracak 

potansiyeldeki iptal kararı, zaten gecikmiş olan yasal düzenlemelerin daha da erte-

lenmesine yol açacağı da muhakkaktır. Her ne kadar bakanlığın itirazı yerinde bulan 

Danıştay geri adım atmış olsa da belirsizlik hali henüz tamamen ortadan kalkmış de-

ğildir. Genel bir çerçeve yasanın (biyogüvenlik yasa tasarısının) zaman geçirilmeksizin 

çıkarılması, yasal sorunların aşılmasını sağlayabilir. Bu tıkanma GDO’larla ilgili potan-

siyel yasal sorunların bertaraf edilmesinde oldukça geç kalındığının kanıtıdır. 

33. Madde 10 – (1) Aşağıdaki konularda çalışma yapmak üzere; uzmanlar listesinden oluşan, üye sayısı ve çalışma 
süresi TAGEM tarafından belirlenen çalışma grupları kurulabilir:

a) Uluslararası gelişmeleri izleyerek ülkenin GDO ve ürünleriyle ilgili politika ve stratejileri için önerilerde 
bulunmak,

b) Hassas tüketici grupları için GDO ve ürünleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulunmak,
c) Uluslararası kullanımda bulunan GDO ve ürünleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak Bakanlığa önerilerde 

bulunmak,
ç) GDO çalışması yapılmış ve üretime sunulmuş riskli ürünleri belirleyerek ilgili kurumları bilgilendirmek,
 d) Biyogüvenlikle ilgili yakın, orta ve uzun vadeli risk senaryoları hazırlamak ve bunlarla ilgili çözüm önerileri 

sunmak,
e) Ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, özellikle acil durum tedbirleri ile ilgili önerilerde bulunmak.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

GDO’lar, oldukça girift kaygılar ve amaçlar gölgesinde üretilmektedir. İlk ekildikleri 

1996 yılından bugüne değin katlanarak artan bir hızla global tarımın ve haliyle glo-

bal ekonominin bir parçası olmaktadırlar. Bu gelişmeler karşısında özellikle Türkiye 

gibi gelişmekte olan bir devletin, steril bir bakışla “istemezük” tavrını uzun süre sür-

dürmek gibi bir lüksü olamaz. Ulusal tarım sisteminin uzun vadede gıda güvenliğini 

sağlaması, ülke tarımının ayakta kalmasına bağlıdır. Bu da ancak küresel gelişmeleri 

doğru okumakla mümkündür. Dünyadaki tarımsal sistemlerin giderek birbirine daha 

da bağımlı hale gelmesi, yerel tarımın küresel gelişmelerden kaçınılmaz olarak daha 

fazla etkilenmesine neden olmaktadır. Amerika’da mısırdan hızlı ve ucuz olarak üre-

tilen yüksek oranda fruktoz içeren şurubun tüm dünyada şeker üretimine indirdiği 

darbe ve ülkemizde şeker pancarı ekimine kota getirilmesini zorunlu kılan gelişme-

ler, global ziraî gelişmelerin etkisi gösteren en net örneklerden bir tanesidir. GDO’lu 

ürünlerin benzer etkiler oluşturacağına dair güçlü işaretler mevcuttur. Bu sebeple 

ileriye dönük vizyon sahibi bir bakışın geliştirilmesi zaruridir. 

GDO’larla ilgili ileriye dönük kapsamlı projeksiyonlar, her ihtimali göz önüne alsalar 

bile GDO’ların uzun vadede birçok ülke tarafından serbest kalacağı değerlendirmesi 

ağır basmaktadır. Bu durumda tüm olasılıklara hazır olacak şekilde tarım sistemle-

rinin esnek yapılandırılması çok daha uygun bir strateji olacaktır. GDO’ların küresel 

tarım sistemlerinin bir parçası olması durumunda tarım sistemlerimizin GDO’lu ekin-

leri ekecek kadar tarım pratiğini kazanmış olması, bu teknolojilerin sebep olacağı 

muhtemel hukukî karışıklıklar için kuramsal vizyon ve yasal tedbir geliştirilmesi el-

zemdir. Aşağıdaki öneriler, tarım sistemlerinin yapılandırılması ve bir GDO vizyonu 

geliştirilmesi kaygısı çerçevesinde dile getirilmiştir. 

Tarımsal biyoteknolojinin devlet denetiminde akademik birimlerce geliştiril-•	

mesi gelecek nesillerin gıda güvenliği için hayatidir. Bu teknolojinin yabancı 

şirketler tarafından üretiliyor oluşu ülke ihtiyaçları ve ülkenin üretebilen tarım 

sisteminin devamı açısından stratejik bir eksikliğe işaret eder. Yabancı şirket-

lere bağımlılık ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdir. Bunun için ülke ih-

tiyacını göz önüne alarak araştırma öncelikleri belirlemek ve bu konuda bi-

yoteknoloji uygulamalarını yönlendirmek, ulusal güvenliğin bir parçası olarak 

değerlendirilmelidir. 

Türkiye’de tarım biyoteknolojileri konusundaki en önemli sorun, ülke içerisin-•	

de bu teknolojilerin üretilmesi, değerlendirilmesi ve ileriye dönük projeksiyon 

yapabilecek nitelikte akademik birimlerin ve yetişmiş insan gücünün olmayı-

şıdır. Bu eksikliğin giderilmesi için Türkiye’nin değişik bölgelerindeki üniversi-

teler bünyesinde tarımsal biyoteknolojik araştırma yapacak enstitüler açılma-

lıdır. 

GDO’lu 
ürünlere verilen 
iznin ileride 
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gerekli tedbirler 
alınmalıdır.
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Bu enstitülerde araştırma yapacak akademik personel ihtiyacının ivedilikle gi-•	

derilmesi için, muhtelif üniversitelerde tarımsal biyoteknoloji ya da bu alana 

yakın çalışma yapan akademisyenlerin, bu enstitülerde toplanmaları sağlan-

malıdır. 

Halen ABD ve diğer gelişmiş ülkelerdeki araştırma kurumlarında tarımsal bi-•	

yoteknoloji alanında aktif çalışma yürüten akademisyenlerin cazip tekliflerle 

ülkeye dönmesi için çalışma başlatılmalıdır. 

Bu enstitülerde tarım hukuku konusuyla ilgili hukukçuların çalışabilecekleri •	

akademik ortam hazırlanmalıdır.

Açılacak enstitülere yerel tarımsal pratikler konusunda bilgi akışının sağlan-•	

ması ve mevcut imkânların etkin kullanılması için Tarım Bakanlığı’na bağ-

lı bölgesel araştırma enstitüleri ile yeni kurulacak enstitülerin işbirliği temin 

edilmelidir. 

Yeni kurulacak enstitülerin araştırma fonlarından etkin yararlanabilmeleri için •	

tarımsal biyoteknoloji alanına özgü destekleme programları açılmalı ve uzun 

vadeli mali desteğin garantisi sağlanmalıdır.

Açılacak enstitülerin yerel tohum şirketleri ile koordineli çalışmaları sağlanma-•	

lı, bunun için yerel tohum şirketleri ile enstitülerin birlikteliğini temin edecek 

ortak araştırma ve eğitim programları açılmalıdır.

Yapılandırılması planlanan araştırma kurumları, tarımsal ekonomi açısından •	

önemli tüm bitkilerin GD versiyonlarına ait teorik risk analizleri ile pratiğe dö-

külmüş her bir ekin için ülkemize has yerel risk saptaması yapmalıdır.

Tarım Bakanlığı ülke tarımı açısından önemli bitkiler ile bu bitkilere ait tarım-•	

sal biyoteknolojik öncelikleri belirlemeli ve bu konulara dönük araştırmaları 

desteklemelidir.

Bir taraftan akademik yapılanma devam ederken diğer taraftan da GDO’ların •	

ülkede ekimi ve ürünlerinin kullanılmasının sıkı bir şekilde denetlenmesine 

devam edilmelidir. 

Batı Avrupa ülkelerinin GDO’lu ürünlerin gıda ve yem olarak kullanımına katı •	

yasaklar getirmesi, bu ülkelerle yapılan tarım ticareti için önemli bir veridir. 

Benzeri kategoriye giren ülkelere tarımsal ürün ihracatı yapılırken GDO’lu 

ürünlere verilen iznin ileride ihracatta sorun yaratmaması için gerekli tedbir-

ler alınmalıdır.

TBMM’de bekleyen •	 ulusal biyogüvenlik yasa tasarısı, teknolojideki hızlı değiş-

meleri gözönüne alınarak olabildiğince genel ve çerçeve bir yasa olarak düşü-

nülmeli ve acilen yasalaşmalıdır. 
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Yeni teknolojilerin toplumsal olarak kabul görmesi ve yaygın olarak kullanıl-

ması zaman alan bir süreçtir. Özellikle farmakolojide ve diğer bazı alanlarda 

hemen hiç bir muhalefetle karşılaşılmaksızın, yoğun olarak kullanılmalarına 

rağmen tarımsal biyoteknolojinin üretimi olan Genetiği Değiştirilmiş Orga-

nizmalar (GDO), üretimine başlanan 1996 yılından bu yana oldukça tartışılmış 

ve geniş kitleler nezdinde henüz yeterince kabul görmemiştir. Buna rağmen 

genetiği değiştirilmiş ekinler oldukça hızlı yaygınlaşmaktadır. Global ekim di-

namiğine paralel olarak küresel tarım ekonomisindeki payları giderek artan 

GDO’ları hesaba katmadan yapılandırılacak tarım sistemlerinin ciddi sorun-

larla karşılaşma ihtimali vardır. Bu nedenden dolayı, GDO’larla ilgili izlenecek 

politika ve pratikleri belirlemek zorunlu bir hale gelmiştir. Yeni GDO yönetme-

liği beklendiği üzere oldukça sert tartışmalar eşliğinde gündeme gelmiş oldu. 

GDO’larla ilgili derli toplu akademik bilgi eksikliğine medyanın altını doldura-

madığı klişe muhalefeti ve Danıştay’ın iptal kararı da eklenince mevcut kafa 

karışıklığı daha da derinleşti. Bu analiz GDO’larla ilgili teknik bilgiler ve yeni 

GDO yönetmeliği ile ilgili bir değerlendirme yapmayı ve uzun vadeli stratejik 

adımlar için önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.
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