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ÖZET

Planlama Uzmanl  Tezi

B TK SEL ÜRET MDE GENET  DE T R LM  ORGAN ZMALAR 
VE ÜRÜNLER  LE B YOGÜVENL K

Modern biyoteknoloji, 20’nci yüzy l n sonlar ndan ba lamak üzere ula t  
seviye ve uygulama alan n n geni li i ile son dönem teknolojilerinin yükselen de eri 
haline gelmi tir. nsan hayat na dair birçok sektörde ekonomik ve sosyal anlamda 
oldukça faydal  dönü ümlere neden olmas na kar n, özellikle ekonomik ç karlar n 
çat mas  ve etik anlam nda önemli soru i aretlerini de beraberinde getirmi tir. 

Günümüzde bu ikilem içinde tüm dünyada, üretim, ticaret, çevre
düzenlemeleri tart lan tar msal biyoteknoloji alan nda ara t rma 

seviyesinde yürütülen çal malar n haricinde, önemli bir at l m sa layamam  olan 
ülkemizin mevcut potansiyelinin, ihtiyaçlar n n ve bu teknolojiyi kullanabilme 
f rsatlar n n de erlendirile politikas n  belirlemesi ve bu 
do rultuda etkin çal an bir mekanizmay  tesis etmesi gerekmektedir.

Söz konusu ihtiyaçlardan hareketle bu çal ma kapsam nda, modern 
biyoteknolojinin bir ürünü olarak nitelendirilen bitkisel üretimde geneti i 
de i tirilmi  organizmalara (GDO) yönelik dünya ve Türkiye ölçe inde geli tirilen 
politikalar, yasal düzenlemeler ve bunlar n etkileri incelenmi tir. 

Bu bulgular nda, Türkiye’de geneti i de i tirilmi  ürünlere ili kin 
politikalar olu turulurken uluslararas  geli melerin temkinli bir ekilde izlendi i ve 
mümkün oldu unca AB’deki geli meler ekseninde yürütüldü ü görülmektedir. 
Sonuç olarak, GDO’lar n risklerine yönelik altyap  eksikliklerinin giderilmesi, Ar

kapasite art r lmas , bu faaliyetlerin kamu, özel sektör ve üniversite 
i birli i ile ele al nmas  gerekmektedir Bunun yan  s ra, bitkisel üretim sektörünün 
sürdürülebilir küresel rekabet gücünü art rmak için d  ticaret potansiyeli yüksek olan 
iyi tar m ve organik tar m uygulamalar n n yayg nla t r lmas , yerel bitki gen 
kaynaklar n n ve biyolojik çe itlili in korunmas  önem arz etmektedir. Bu nedenle,
özellikle de yem ihtiyac m z  kar lamak üzere ithal edilen geneti i de i tirilmi  
“soya fasulyesi” “m s r” için ivedilikle yeni üretim politikalar n n haz rlanmas  
gerekli görülmektedir. 

bitkisel üretim, biyogüvenlik, Biyogüvenlik Kanunu, 

“soy bean” “corn”
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G R

Birle mi  Milletler Nüfus Fonu (United Nations Population Fund-

UNPFA)’ verilerine göre dünya nüfusu 2013 y l n n ortalar nda ki i

y l nda ki iye ula mas öngörülmektedir.  Uluslararas  

G da Politikalar  Ara t rma Enstitüsü (International Food Policy Research 

Institute-IFPRI) taraf ndan yay mlanan Küresel Açl k ndeksi (Global 

Hunger Index-GHI)’ne göre dünyada açl k oran  1990 y l ndan itibaren 

üphesiz h zl  nüfus art  

de birtak m sorunlar ardan en önemlisinin artan 

nüfusun yeterli, dengeli ve sa l kl  olarak ldu u bilinmekle birlikte 

bir di er önemli sorunun da ekonomik faaliyetlerin artmas do al 

çevrenin zarar görmesi oldu u görülmektedir. Günümüzde strate

tan mlanan 3F (food, fuel and finance g da, yak t ve finansman), hükümetler

aras  kurulu lar  g da üretim ve da t m ekillerini yeniden dü ünmeye 

yönlendirmektedir.

Sürekli dünya nüfusunun beslenme sorununun giderilmesi amac yla 

ekilebilir alanlar n geni letilmesinden ziyade birim alandan al nan ürün miktar n n 

art r lmas hususu önem ta maktad r. günümüze kadar uygulanan 

klasik slah yöntemleri sayesinde bitkisel ürünlerin kalite ve miktar nda önemli 

ölçüde geli meler kaydedilmi tir ncak, söz konusu slah yöntemleri ile sonuçlar 

uzun y llar süren çal malar neticesinde elde edilmektedir. üksek üretim de eri 

bulunan tar m ürünlerinin üretiminin art r lmas nda kullan lan klasik slah 

yöntemlerinin geli tirilmesi ve etkinli inin art r lmas  amac yla moleküler biyoloji 

alan nda yap lan çal malar dünyada ‘‘Bitki Biyoteknolojisi’’ avram n  

ortaya ç karm , bu alanda ap lan ara t rmalar n artmas  ve baz  biyoteknolojik

yöntemler ile slah çal malar n n entegrasyonu neticesinde ise çal malar n çok 

k sa zamanda tamamlanmas  sa lanm t r.

y llarda klasik slah yöntemleri ile birlikte bitkilerde 

özellikle hastal k etmenlerine ve zararl lara kar  kullan lan kimyasal ilaçlar n 

toprakta ve besin zincirinde ayr madan uzun süre kalmas n n insan ve hayvan 
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sa l  ile çevre aç s ndan giderek artan bir endi e kayna  olu turmu  olmas  

yöntemleri kullan larak bitkilere gen

çal malar ba lam t r. yöntem ile klasik slah uygulamalar yla kültür 

bitkilerine aktar lmas  mümkün olmayan genlerin aktar lmas na olanak 

tan nmaktad r. 

yöntemleri kullan larak gen

organizmadan di er bir organizmaya aktar lmas na “Gen Transferi”

“Geneti i De i tirilmi  

Organizmalar (GDO)” ad  verilmektedir. Uluslararas  Tar msal Biyoteknoloji

Uygulamalar n  Edinme Servisi (International Service for the Acquisition of Agri-

Biotechnology Applications-ISAAA) verilerine göre 1996 y l nda 

geneti i de i tirilmi ürünlerin ekim alanlar  2013 y l nda

a ula m t r. GD ürün ekimi yapan ülkelerin say s  ise 2009 

y l nda 25 iken, 2013 y l nda 27’ e yükselmi tir. Bu 27 ülkeden 10’unun ekim 

alan  ise 1 m n üzerindedir.  

Her geçen gün artan ve ürünlerinin üretimi ve tüketici 

kullan m na sunulmas  ile bu ürünlerden kaynaklanabilecek özellikle insan ve 

hayvan sa l  ile çevre ve biyolojik çe itlilik üzerine olas  olumsuz etkiler, baz  

yeni yasal düzenlemelere gidilmesini zorunlu k lm t r ve neticede 

“Biyogüvenlik” konusu ortaya ç km t r. 

ve ürünlerinin üretimi ve ticareti konusunda dünyada farkl  

çekmektedir. Örne in, irle ik evletleri’nde 

neti i de i tirilmi ürünlerde büyük ölçüde özel kesimin Ar çal malar  ile 

geli tirdi i bir yakla m sergilendi i irli i'nde ise, özellikle tüketicinin 

çevre ve sa l k kayg lar n n ön plana ç kmas  nedeniyle etiketleme de dâhil

üzere, yo un bir kamu düzenlemesine tabi oldu u görülmektedir. 

Türkiye’de 2000’li y llarda alan nda yap lan ara t rmalar 

artm , biyoteknoloji, Dokuzuncu Kalk nma Plan 2013)’nda gelece e 

yönelik alanlardan biri olarak belirtilmi tir. GD ürünlere yönelik mevzuat
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yönelik alanlardan biri olarak belirtilmi tir. GD ürünlere yönelik mevzuat

altyap s  olu turulmadan önce at lan ilk ad m Birle mi  Milletler Biyolojik 

Çe itlilik Sözle mesi’ne ek protokol olarak haz rlanan ve yürürlü e giren,

ürünlerin s n r a an hareket, transit, ele al n  ve kullan m n  kapsayan 

“Cartagena Biyogüvenlik Protokolü (CBP)”nün 2004 y l nda yürürlü e 

girmesidir. Protokolün kabulünden sonra erek Protokol kapsam nda GD

ürünlerin iç piyasada üretimi, da t m  ve çevreye sal n m  konusunda bir tak m 

zorunluluklar n öngörülmesi, gerekse bu alanda ülkemizin mevzuat eksikli inin 

giderilmesi amac yla haz rlanan “Biyogüvenlik Kanunu” 

kabul edilmi  olup, 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 say l  Resmi Gazete’de 

yay mlanm t r. Akabinde, 13 A ustos 2010 tarihinde “Genetik Yap s  

De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik’’ yay mlanm t r.

geli melere ek olarak 2014 Y l  Program ’nda, genetik yap s  

de i tirilmi  organizmalar ve ürünlerden kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi 

ve insan, hayvan ve bitki sa l  ile çevre ve biyolojik çe itlili in korunmas  

amac yla söz konusu ürünlerle ilgili izlenebilirli in sa lanmas ,

denetim sisteminin etkin ekilde i letilmesi hususlar n n önemini korudu u 

vurgulanm t r

Nitekim, ülkemiz dünyada bulunan Yak n 

Do u ve Akdeniz gen merkezleri üzerinde yer almakta olup, yüksek endemizm ve 

çe itlili e sahiptir. Konuya ili kin olarak, Kalk nma Plan ’nda 

“ülkemizde do al bitki gen kaynaklar  ile biyoçe itlili in korunmas  ve 

sürdürülebilmesi için GDO ve biyoteknolojik ürünlerin kullan m  ve dola m  

konusunda standartlar n olu turulmas  ihtiyac ”n n devam etti i belirtilmektedir. 

Bu bilgiler do rultusunda, söz konusu çal mayla amaçlanan, tar mda 

sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde mevcut Biyogüvenlik Kanunu’na göre 

’lara yönelik uygulamalar n . Ayr ca, ülke tar m nda 

önümüzdeki dönem içerisinde özellikle baz  GD ürünlerin

yap sal de i imler de erlendirilmi tir. Bu süreçte Dünya ve 

Birle mi  Milletler Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi: 29 A ustos 1996 tarihli ve 4177 say l  Kanun 
ile onaylanmas  uygun bulunmu , 21 Kas m 1996 tarihli ve 96/8857 say l  Bakanlar Kurulu 
Karar yla onaylanm , 27 Aral k 1996 tarihli ve 22860 say l  Resmi Gazete’de yay mlanm t r.



Türkiye ölçe inde GDO’lara yönelik politika e yasal düzenlemeler incelenmi

ülkemiz tar m  üzerindeki etkileri günümüz ve gelecekte kar la labilecek 

ve GDO’lara ili kin ülkemizdeki irdelenmi tir

Bu çerçevede, Dünya ölçe inde GDO’lara yönelik

husustaki geli meler ile Türkiye ölçe inde konuya ili kin geli tirilen politika

yasal düzenlemeler incelenmi tir. Ülkemizin mevcut bitkisel üretim

üstünlükleri, zay f ve kuvvetli yanlar  özellikle Biyogüvenlik Kanunu

çerçevesinde ele al narak ortaya ç kabilecek risklere yönelik politika öncelikleri 

belirlenmi tir

Alt ana bölümden olu an bu tez çal mas n n birinci bölümünde,  

kavram n n ortaya ç k  ve tarihçesine de inilerek, özellikle bitkisel 

üretimde biyoteknolojinin kullan m alanlar  ve uygulanan yöntemler ba l klar 

halinde ele al nmaktad r

kinci bölüm dört alt bölüm içermekte olup, alt bölümlerde

kapsam nda geneti i de i tirilmi ganizmalar n tan m  yap lar

dünyadaki geli meler verilmekte, geneti i de i tirilmi  organizmalar n etkileri 

l klar halinde ele al nmakta geneti i de i tirilmi  organizmalar n analiz 

yöntemleri aç klanmaktad r

Üçüncü bölümde ise biyogüvenlik kavram  ele al narak, ülkemiz için

s  alanda ba lay c l  olan BM Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi ve 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü  Dünya ölçe inde ü

örnekleri ve uygulamalar nda ara t rmalarda bulunulmakta, ek olarak baz  önemli 

ululararas  kurulu lar n GD bitkilere yönelik risk de erl

Çal man n dördüncü bölümünde, Türkiye’de geneti i de i tirilmi

organizmalar ve ürünlerine yönelik mevzuat ve kurumsal yap  incelen

kamu politikalar na yer veril ba ta Kalk nma Planlar , 

Y ll k Programlar olmak üzere konuya ili kin politika dokümanlar  sunulmaktad r

Ayr ca, u bölümde, ülkemiz ko ullar  dikkate al narak Biyogüvenlik Kanunu’nun 
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Ayr ca, u bölümde, ülkemiz ko ullar  dikkate al narak Biyogüvenlik Kanunu’nun 

güçlü ve zay f yanlar Di er taraftan Türkiye’de GDO’lara 

yönelik toplumsal bak  dünyadan da örnekler verilerek aç klanmaktad r.

Be inci bölümde ise dünyada ticarete konu olan ve ülkemizin yem amaçl  

olarak ithal etti i özellikle GD fasulyesi ve m s r bitkilerine yönelik verilere 

dayal  detayl  incelemelerde bulunularak törel mevcut durum irdelenmektedir

Ayr ca, yesi ve m s r için 2023 y l na göre üretim miktar , yurtiçi 

kullan m miktar , öngörülerinde bulunulmaktad r

Çal man n son bölümü olan genel de erlendirme ve öneriler ile sonuç 

k s mlar nda ise bitki biyoteknolojisi ile geneti i de i tirilmi

ürünlerine ili kin de erlendirmelerde bulunulmakta mevcut bilgiler nda

ülkemizin GDO’lar konusunda ara t rma ve üretim aç s ndan nas l bir yakla ma 

sahip olmas  gerekti i ba ta olmak üzere konuya ili kin politika önerileri

sunulmaktad r Ayr ca, Biyogüvenlik Kanunu’nun güçlü ve zay f yanlar  ile bu 

çal man n politika önerileri dikkate al narak olu turulan politika ve tedbirle

çal mas na da yer verilmektedir



B TK SEL ÜRET MDE B YOTEKNOLOJ N N GEL M SÜREC

Üretimde Kavram  

Tarihsel süreçte b kökeni yakla y l 

önceye

üzere toplanmas d r

ürün geli tirmek için bu yöntemi  bilinmektedir

MÖ 6000’lerde bira ve üretiminde mikroorganizmalar n 

biyolojik etkinliklerine ba l  do al bir i lem olan mayalanma yöntemi 

kullan lmaya ba lanm t r MÖ 4000’lerde

ve Çin’de yo urt yapmak için laktik asit üreten lm

üretimi için küften, arap sirkesi üretimi için aset

yararlan lm t r

yüzy yar s

ke fedilmi ve pastörizasyon yöntemi geli tirilmi tir.

’in çal malarla geneti in temelleri 

kurulmu tur. Biyoteknoloji alan ndaki her yeni geli me ve me ekil 1.1’de 

görüldü ü üzere karma kl k düzeyini de art rm t r.

Mayalanma ya da fermantasyon lar ve di er mikroorganizmalar 
arac l yla s  vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olay d r.

da sanayiinde, besin maddelerini hastal k yap c  mikroorganizmalardan ar nd rmak amac yla 
uygulanan s tma yöntemi
TÜB TAK, 200

ekil Biyoteknolojinin Geli imi

1996’dan faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

II. Dünya Sava ’ndan sonra dünya nüfusunun önemli ölçüde 

artmaya ba lamas  beraberinde besle meye yetecek kadar tar msal üretimin 

sa lanmas  ihtiyac n  da ortaya ç karm t r. Bu ihtiyac  giderme ve ayn  zamanda 

itkisel ürünlerin kalite ve miktar ndaki iyile tirme çal malar i önemli 

dönem dikkat çekmi tir

Bu dönemlerden ilki, “Ye il Devrim (1965-1985)” olarak adland r lan ve 

s n rl  alanlardan dahi yüksek oranda verim art  sa layan geli meleri kapsamakta 

olup, bu dönemde bitki slah gübreler ile di er 

geli imi etkili olmu tur. Ayn  zamanda ürünlerin verim ve kalitesinde 

seleksiyona ba l  olarak önemli art lar sa lanm t r ilerleyen y llarda 

uygulanan slah programlar nda birtak m sorunlarla kar la lmas , bitkilerde 

Bitki Islah : Ekonomik yönden önemli olan bitkilerde, genetik
bitki cins, tür ve çe itlerinin genetik yap s n  üretici ve tüketicinin ist

do rultusunda planl  bir ekilde de i tirme ve geli tirmedir (Özgen, M. ve ehirali, S., 
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özellikle hastal klara ve zararl  böceklere kar  dayan kl  çe itlerin 

geli tirilememesi nedeniyle kimyasal ilaç kullan m  zorunluluk arz etmi tir.  Bu 

kimyasal ilaçlar n toprakta ve besin zincirinde ayr madan uzun süre kalmas  

insan ve hayvan sa l  aç s ndan büyük sorun te kil etmi , kullan lan kimyasal 

gübre ve zirai ilaçlar n insan ve çevre sa l na olan etkileri tart lmaya 

ba lanm hatal  ve bilinçsiz kullan m n insan ve çevreye zarar verdi i yap lan 

çal malarla gösterilmi , hatta baz  tar m ilaçlar  yasaklanm t r.

1942 y l nda ilk yapay tar m ilac  olarak kullan lan DDT, günümüzde WHO’ya

ba l  kanser ara t rmalar  birimince “olas  insan karsinojeni”

almaktad r. nsandaki kanser yap c  riski hala kan tlanamamakla birlikte deney 

hayvanlar nda kanser yap c  etkisini gösteren güçlü kan tlar nedeniyle pek çok

ülkede kullan m  tamamen yasaklanm t r. Ayr ca Birle mi  illetler Çevre

Program (UNEP) taraf ndan yürütülen Kal c  Kirleticilere li kin Stokholm 

Konvansiyonu’nda, hem insan sa l  hem de çevre aç s ndan ciddi etkileri olan 

kimyasallar n aras nda yer almaktad r.

Bahse konu sorunlar  slah yöntemlerinin yetersiz kalmas

sonuçlar n uzun y llar süren çal malar neticesinde elde edilebilmesi nedeniyle 

yap lan çal malar ‘‘Biyoteknoloji Devrimi (1985-2005)”nin ortaya ç kmas na y

açm t r. dönemde, slah süresinin k salt lmas n n yan  s ra, 

teknikler geli tirilerek verimi ve kalitesi yüksek olan çe itler elde edilmi  olup, 

bitkilerde özellikle hastal k ve zararl lara dayan kl l kta bir ya da birden fazla gen

aktar m p labilmi tir. 

Bu geli meler nda ve genetik biliminde yap lan ara t rmalar n da 

artmas yla önemli ilerlemeler sa lanm t r. Bu kapsamda, günümüzde ekonomik

de eri tar m ürünlerinin üretiminin art r lmas  amac y

klasik slah çal malar  entegre edilerek olumlu sonuçlar al nm t r

lk olarak, 1919 y l nda, Macar bilim adam  Karl Ereky taraf ndan “biyoteknolojik 

sistemler yard m yla hammaddelerin yeni ürünlere dönü türüldü ü i lemlerdir”

eklinde tan mlanm daha sonra 1992 y l nda, Biyolojik Çe itlilik

Sözle mesi’nde ‘‘özel bir kullan m amac yla, ürün elde etme veya ürünü modifiye 

etmek üzere, ya ayan organizmalar  veya türevleri dâhil, herhangi bir biyolojik 

sistemi kullanan teknolojik uygulama” olarak ifade edilmi tir ünümüzde

geli en modern tekniklerin de bu alanda uygulanmas  ile tan m, 

içerik ve anlam bak m ndan de i ikliklere u ram  olup, “özel bir kullan ma 

yönelik olarak ürün ya da i lemleri dönü türmek ya da olu turmak için biyolojik 

sistem ve canl  organizmalar  ile bunlar n türevlerini kullanan teknolojik 

uygulamalar”10 olarak tan mlanmaktad r.  

Genetik biliminin dinamik yap s  gere i ve teknolojideki h zl  ilerleme

alan ndaki geli meler dönemler halinde izlenmi tir.

1930’lu y llar  kapsayan  

lma yoluyla geli tirilen 

biyoteknoloji olarak tan mlanan dönem “Geleneksel Biyoteknoloji Dönemi”

Di eri ise geli mi  ve modern tekniklerin biyolojik sistemlere uygulanmas

ili kin çal malar  kapsayan “Modern Biyoteknoloji Dönemi”

“Geleneksel slah ve seleksiyonda kullan lan teknikler d nda, 

do al fizyolojik üreme engelini a arak, rekombinant deoksiribonükleik asidin 

(rDNA) ve nükleik asidin hücrelere ya da organallere do rudan aktar lmas n  

sa layan in vitro nükleik asit tekniklerinin ya da taksonomik olarak 

s n fland r lm  familyan n d nda, farkl  tür ve s n flar aras nda hücre füzyonu 

tekniklerinin uygulanmas ” olarak tan mlanmaktad r

birçok aç dan farkl  

alanlar olarak de erlendirilmektedir. Geleneksel biyoteknoloji doymu  ve oturmu  

teknoloji ise, yenilikçili e (inovasyon) aç k, çok h zl  

büyümesine kar n potansiyeli s n rs z, ancak “moleküler biyoloji” de yap lan 

temel bilim ara t rmalar na ve alt yap s na s k  s k ya ba l  bir teknolojidir

Biyogüvenlik Kanunu’nun 2’ f kras
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nin ba lang c  olarak, Gregor Mendel’in 1869 y l nda 

yay nlad  bezelye ile ilgili sonuçlar da dâhil olmak üzere, 

Francis Crick’in gerçekle tirdi i bir çal ma ile De(z)oksiribo-Nükleik-Asit 

(DNA) molekülünün yap s n n çözülmesi kabul edilmektedir (Bkz. ekil 

Söz konusu çal ma y l n ’nde yay nlanm , Watson, 

Crick ve Wilkins, 1962 y l nda bu bulu lar yla Nobel Ödülü’nü alm lard r.

ekil 1.2. DNA

1974 y llar  aras nda yap lan çal malar neticesinde, 

birbirinden farkl  DNA birle tirilebilece i ve

edilebilece i (rekombinasyon) fikrinin ortaya ç kmas  ile birlikte DNA’n n 

kesimini sa layan enzimleri (restriksiyon enzimi) bulan ara t rmac lar 

y l nda Nobel Ödülü’nü alm lard r (Loban, Kaiser, Cohen ve di erleri) 1980’li 

y llarda laboratuvar ko ullar nda DNA parçalar n n kopyalar n n üretilmesini 

sa layan (PCR) yöntemi geli tirilmi tir

Azot(N) ve Fosfor(P) elementlerinden olu an üç 
farkl  molekülün ( eker, fosfat ve bazlar) birle erek nükleotidleri ve bunlar n da uzun, dallanm  
zincirler eklinde birle mesiyle olu an nükleotid polimeridir (Özcan, S., Gürel, E., Babao lu, M.,

ekil 1.2. DNA

1999 y l nda, Caenorhabditis elegans adl  bir nematodun genomunun ifresi

(DNA dizili  s ras  veya sekans ) çözülmü tür. 2000 y l nda sirke sine

Drosophila melanogaster’in gen  tamamlanm , daha sonra 

familyas ndan Arabidopsis thaliana

mu tur.

nin geli im a amalar  incelendi inde genel anlamda, 

bitki doku kültürü, rekombinant DNA teknolojisi, mikroorganizma geneti i, bitki 

geneti i, hayvan geneti i ekil 1.3’te de yer ald  üzere 

dikkat çekmektedir.

ekil 1.3. Sistem Biyolojisi ile Omik T

Dönmez, S. ve Budak, Ö., ., 2012’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Di er taraftan, günümüzde yönelik uygulamalar 

farkl  renklerle sembolize edilmekte olup, ekil 1.4’te detayland r ld  üzere 

Bir canl daki tüm DNA’ya verilen isimdir (Akar, N. ve Haspolat, I., 2007). 
say s  30.000 000 kadard r. Bu say , genom analiz çal malar  bitmi  küçük 

Arabidopsis Thaliana’da 25 000, bir kurtçuk olan Caenorhabditis Elegans’ta 
ve meyve sine i Drosophila melanogaster’de 13 600’dür ÜB TAK,
Gen: Yunanca ba lang ç ya da do um anlam ndaki “genos”tan gelmektedir. Ya am  belirleyen          

sarmal nda yer almaktad r (Akar, N. ve Haspolat, I.,
TÜB TAK, 2001:
Sistem Biyolojisi doku, hücre ve/veya organizma gibi biyolojik bir sistemin tümünün 

genomikten, metabolomi e do ru tüm araçlar kullan larak ncelenmesi anlam na gelmektedir 
(Dönmez, S. ve Budak,Ö., .,



1999 y l nda, Caenorhabditis elegans adl  bir nematodun genomunun ifresi

(DNA dizili  s ras  veya sekans ) çözülmü tür. 2000 y l nda sirke sine

Drosophila melanogaster’in gen  tamamlanm , daha sonra 

familyas ndan Arabidopsis thaliana

mu tur.

nin geli im a amalar  incelendi inde genel anlamda, 

bitki doku kültürü, rekombinant DNA teknolojisi, mikroorganizma geneti i, bitki 

geneti i, hayvan geneti i ekil 1.3’te de yer ald  üzere 

dikkat çekmektedir.

ekil 1.3. Sistem Biyolojisi ile Omik T

Dönmez, S. ve Budak, Ö., ., 2012’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Di er taraftan, günümüzde yönelik uygulamalar 

farkl  renklerle sembolize edilmekte olup, ekil 1.4’te detayland r ld  üzere 

Bir canl daki tüm DNA’ya verilen isimdir (Akar, N. ve Haspolat, I., 2007). 
say s  30.000 000 kadard r. Bu say , genom analiz çal malar  bitmi  küçük 

Arabidopsis Thaliana’da 25 000, bir kurtçuk olan Caenorhabditis Elegans’ta 
ve meyve sine i Drosophila melanogaster’de 13 600’dür ÜB TAK,
Gen: Yunanca ba lang ç ya da do um anlam ndaki “genos”tan gelmektedir. Ya am  belirleyen          

sarmal nda yer almaktad r (Akar, N. ve Haspolat, I.,
TÜB TAK, 2001:
Sistem Biyolojisi doku, hücre ve/veya organizma gibi biyolojik bir sistemin tümünün 

genomikten, metabolomi e do ru tüm araçlar kullan larak ncelenmesi anlam na gelmektedir 
(Dönmez, S. ve Budak,Ö., .,



“tar msal biyoteknoloji” alan ndaki geli meler “ye il biyoteknoloji”

adland r lmaktad r

ekil ygulamalar n n

J., 2004’ten faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

biyoloji, kimya, tar m, g da, çevre rçok bilim 

dal  ile ili kili olmakla birlikte daha çok tar m ve g da sanayii, sa l k, çevre ve 

kimyasal üretim sektörlerinde kullan lmaktad r. Ancak, en fazla geli im alan n  

“tar m” ktöründe bulmu tur

Tar mda, bitkisel üretimdeki uygulamalar n n bilhassa

ekonomik öneme sahip olan bitkilerde çal ma alan  buldu u bilinmektedir. 

Özellikle de bitki büyüme ve geli mesini 

Çetiner, S., 2009:53.; DaSilva E. J., 2004:3.
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(bask ) etmenlerine kar  bitkileri korumak ve özel g dalar, biyokimyasallar ile 

ilaçlar elde etmek amac yla kullan lmaktad rlar

ba lamas  ve geli mesinde iki önemli bulu tan               

söz edilmektedir. Bu bulu lardan ilki bitki doku kültürü çal malar n n da temelini 

olu turan “Totipotensi22” Agrobacterium tumefaciens23

tümör olu turma mekanizmas n n ö renilmesidir. Bu önemli bulu lar nda, 

itkisel üret biyoteknoloji uygulamalar  gerçekle tirilmi  ve “bitki doku 

kültürü” “bitkilere gen aktar m ” “DNA parmak izi çal malar ” olmak üzere              

üç genel ba l k alt nda toplanm t r Söz konusu uygulamalar hakk nda detayl

’ e yer almaktad r.

Dünyada GD bitkilerin farkl  sektörlerde kullan m amaçlar na 

bak ld nda, do rudan insan ve hayvan g das  d nda farkl  kullan mlar

du u ve bu farkl  alanlardaki ara t rmalar n ise her geçen gün artt  

görülmektedir. sanayi sektöründe özellikle biyoyak t hammaddesi 

olarak GD bitkilerin kullan m  öne ç kmaktad r.  Örne in Arjantin büyük ora

bu amaca yönelik olarak GD yeti tirmekte, Brezilya ise ayn  

amaçla GD ekerkam  üretimi yapmaktad r.

renkle sembolize edilen ve gen tabanl  biyoendüstri olarak 

adland r lan sektörde daha çok endüstride ve g da i lemede kullan lan enzimlerin 

üretilmesi üzerinde yo unla lmakta ayr ca kâ t, tekstil ve boya sanayii yan nda 

biyomalzeme olarak biyoplastik üretiminde de çal lmaktad r.

Ormanc l k sektöründe ise GD a açlar ve bitkiler yard m yla sera gaz  

sal mlar na ve küresel s nmaya yönelik çal malar yap ld  bilinmektedir. Yine 

Her bir canl  hücresinin yeni bir canl  olu turabilecek yetene e (genetik ifreye) sahip olmas  

 Agrobacterium, Rhizobiaceae familyas ndan toprakta ya ayan gram negatif bir bakteridir. ki   
çenekli (dikotiledon) bitkilerde A. tumefaciens kök bo az  uruna, A. rhizogenes ise saçak kök 
olu umuna neden olmaktad r (Özcan,S. ve ark., 2001:113).
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endüstriyel kullan m için klasik kauçuk ve latekse alternatif olacak yeni üretim 

sistemleri üzerine çal lmaktad r.

Çevre sektöründe biyorafinerilerde biyokütle ve biyoenerji elde etmek 

çl  biyoat klar n de erlendirilmesinde, ayn  amaçla makro veya mikro alg 

üretiminin geli tirilmesinde mikroorganizmalar üzerine çal ld  

Di er taraftan sa l k sektöründe, eker hastalar n n kulland  insülin

kanser ilaçlar n n, a lar n ve antibiyotiklerin önemli bir bölümünün 

GDO’lardan üretildi i ifade edilmektedir.

B TK SEL ÜRET MDE GENET  DE T R LM

ORGAN ZMALAR

Bitkisel üretim ülkelerin tar m sektörleri için 

stratejik öneme sahip olup tar msal geli im mekanizmas n n temelidir. Çal man n 

bu bölümünde, öncelikle s kl kla kar t r lan 

avramlar n n aç klanmas na yer verilmi tir.

Hibrit (Melez) Tohum Kavram

Tohum, tar msal üretimin ba lang c  ve birçok bitkinin ço alt m materyali 

olup, g da zincirinin ilk halkas n , biyolojik ve kültürel çe itlili in ise yap sal 

göstergesini olu turmaktad r. Tar m n geçimlik bir faaliyet biçiminden ekonomik 

una ve ça da  bir endüstriye dönü ümüne paralel olarak, 

bitkisel üretimin en temel girdisi olan tohumun üretim ekli de benzer bir evrim 

geçirmi tir. Öyle ki genetik bilimi, bitki slah , bitki biyoteknolojisi

tohumluklar n sa lad  avantajlar ve özellikle “Bitki Islahç  Haklar  (Bitki Çe it 

Koruma)” konular  tüm dünyada giderek a rl n  hissettirmeye ba layan 

tohumculu un endüstri olmas nda etkili olmu

Tohumculuk tar ma girdi sa layan alt sektörlerden birisi olarak do rudan 

veya dolayl  bir ekilde ba ta üretim ve kalitede art , istihdam, katma de er, 

döviz tasarrufu veya ihracat gelirleri olmak üzere ulusal ekonomiye bir dizi 

katk lar sa lamaktad r. Ba ar l  bir tar msal üretimin temelini iyi ve kaliteli 

tohumluk olu turmaktad r. Yüksek verim potansiyelini genetik olarak ta mayan 

çevre artlar  uygun olsa dahi yüksek performans göstermeyebili

çe itlerin geli tirilmesi tohumculu un geli mesi yönünden 

büyük yararlar sa lamaktad r.

, ayn  bitki türüne ait ve uzak akraba konumunda 

olan iki do al bitki kümesi veya popülasyonundan seçilen saf hatlar n veya 

Demir, . ve ark., 2010:877.
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bireylerin birbirleri ile çaprazlanmas  sonucunda elde edilen ilk nesil (F1) melez 

yap lar  gere i tohum 

ldi inde, F1’ ki istenilen özelliklerin çok az bir 

k sm n n F2’de korundu u örülmektedir. Örne in 1’

hastal a dayan kl l k özelli i F2’de kaybolmakta, dolay s  ile bu özelliklere sahip 

bir çe idi talep eden kullan c lar her sene yeniden F1 tohumu sat n almak zorunda 

kalmaktad rlar Di er bir deyi le, 

ilk y l maksimum verimi vermekte, izleyen y llarda ise verim giderek 

dü mektedir. 

Son y llarda hibrit çe it üretimindeki geli meler, genetik

mühendisli indeki ilerlemeler ve moleküler yöntemler kullan larak yeni çe itlerin, 

seçilmesi, tan mlanmas  ve geli tirilmesi ile GDO’lar n kullan m ndaki 

düzenlemeler sektörü önemli bir rekabet ortam na getirmi tir.

Di er taraftan, günümüzde hibrit

zaman zaman birbirleri ile kar t r lmaktad r. Ancak, yukar daki

lerden de anla laca  üzere hibrit tohumlar uzun y llar süren melezleme 

çal malar  neticesinde yap ya laboratu ar ko ullar nda 

do rudan müdaha Ayr ca, GDO teknolojisi ile türler 

aras  gen aktar m  mümkün olabi

Üretimde eneti i e i tirilmi  Kavram  ve Geli im 

Süreci

Genetik yap s  do al rekombinasyonlar d nda kalan yol veya süreçlerle 

de i tirilmi  olan mikroorganizmalar, “genetik yap s  de i tirilmi  

mikroorganizma (GDM)” k yöntemler kullan lmak suretiyle 

aktar larak elde edilmi , insan d ndaki bi

TÜRK
Demir, . ve ark., 2010:886.
Genlerin yeni bile imlerinin olu umudur.

dâhil canl  organ “genetik yap s  de i tirilmi  organizma (GDO)34”

olarak tan mlanmaktad r.  

Genetik mühendisli i teknolojisi kullan larak üretilen bu organizmalar 

literatürde, geneti i de i tirilmi (GDO), geneti i de i tirilmi  

ürünler (GDÜ) olarak modifiye edilmi  organizmalar (GMO) geneti i 

de i tirilmi  g dalar (GM food) aktar ml  organizmala

mühendislik organizmalar  gibi adlarla da tan mlanmaktad r. 

Bu organizmalara aktar lan genler ise “transgen (gen aktar m  yap lm  veya 

aktar ml  gen)”

1970’li y llarda moleküler biyolojide gerçekle en geli meler sonucunda, 

bakteri veya virüs gibi canl lar aras nda DNA parçalar n n transfer 

edilebilmesini sa layan Rekombinant DNA geli tirilmesiyle DNA 

diziliminde de i ikli e u ram  GDO’lar sadece farkl  türler aras nda yap lan gen

aktar m ile de il ayn  zamanda ayn  türün farkl  çe itleri aras nda veya mevcut bir 

canl n n bir tak m özelliklerinin geli tirilmesi amac yla kendi DNA diziliminde 

de i iklik yap larak da üretilebilmektedir.

Günümüzde geli tir bitkilerde temel olarak üç alanda çal malar

sürdürülmekte “Birinci Nesil GD Bitkiler (first-generation of 

genetically-modified crops)” Bu bitkiler üretim a amas nda olup, yabanc  ot 

ilaçlar  (herbisit), böcekler, hastal k etmenleri ve çevresel stres ko ullar na 

dayan kl l k gibi özelliklerin kazand r ld  bitkilerden olu maktad r. 

Herbisitlere dayan kl  GD bitkilerin geli tirilmesinin amac , yabanc  

otlar n, oldukça yay l c  ve mücadelesi zor olan bitkiler olmas , mücadelesi 

yap lmad  alanlarda büyük oranlarda ürün kay plar na neden olabilmesidir. Bu 

kapsamda yürütülen ara t rmalarda, Streptomyces hygroscopicus

“bar” geninin kültür bitkilerine aktar larak bitkide fosfinotrisin-N-

asetil transferaz (PAT) enzimi üretildi i ve bu enzimin ise geni  spektrumlu 

z. Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik’in 4’üncü 
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fosfinotrisin ini parçalayarak bitkilerde dayan kl l k sa lad  

Böceklere dayan kl  GD bitkilerin geli tirilmesinin nedeni ise kültür bitki 

çe itlerinin birço unun böceklere kar  dayan ks zl k göstermesi dolay s yla 

günümüzde zararl  böceklerin bitkisel üretimi tehdit eden en büyük etmen olarak 

görülmesidir. bu alanda yap lan tüm mücadelelere kar n tar msal ürün 

kayb  yüzde 20 seviyelerine ula maktad r. Ayr ca, böcekler birçok hastal n 

yay lmas  ve geli mesinde de ta y c  olarak rol oynamaktad rlar.

nin bitkilerde kullan m  neticesinde Bacillus thrungiensis

bakterisinden kopyalanarak kültür çe itlerine aktar lan “cry (kristal)”

zararl  böceklere kar  dayan kl  bitkiler üretilebi

dayan kl  GD bitkilerin geli tirilme amac  ise cak, so

k tl , yüksek tuzluluk veya a r metallere kar  yüksek tolerans kazand r lmas  

ile bitkilerin uygun olmayan ko dahi yeti ti nin sa lanmas d r

Örne in, tütün bitkisine (Nicotiana tabacum) aktar  ile 

ozon zarar n n 3 4 kat azalt oldu u rogenaz olu umundan 

sorumlu genin aktar lmas yla kurakl a kar  dayan kl l n art r ld

membran n n (hücre zar ) lipitler ile doyurulmas na katk

so u a kar  tolerans  art rd  bilinmektedir. Ayr ca, G

fazla üretilmesini sa genin çelti e aktar m  ile tuza kar  tolerans artmakta 

eninin aktar lmas yla da tuza kar  dayan kl l k 

art r lmaktad r. A r metallere kar  tolerans  art genlerin aktar lmas yla da 

kirlenmi iyi yeti mesi sa ad

 Bacillus thrungiensis ’e
cry (kristal) genlerinin bitkilere aktar lmas yla ararl  böcekler GD

cry genlerin üretmi  oldu u Bt endotoksinleri böceklerin orta 
ba rsa nda aktif formlara dönü tükten sonra ba rsak epidel hücrelerinde bulunan reseptör 
bölgelerine ba lanarak hücrelerin patlamas na ve sonuçta böceklerin ölümüne neden olmaktad r
Cry proteinleri öze pul kanatl lar),
(k nkanatl lar, böcekler) tak m ndaki zararl  böcekler üzerine 
ölümcül etki göstermektedirler

bitkilere yönelik bir di er yakla m ise “ kinci Nesil GD Bitkiler 

(second-generation of genetically-modified crops)”dir. Ara t rma ve geli tirme 

a amas nda olan söz konusu bitkiler, daha çok verim ve kalite art r m na yönelik 

Ya  asit bile imi de i tirilmi , vitamin içeri i yükseltilmi , lif miktar  

artt r lm  bitkiler bu gruba örnek olarak verilebilir.

“Üçüncü Nesil GD Bitkiler (third-generation of genetically-

modified crops)”de ara t rma ve geli tirme a amas nda olup, insan tedavisinde

kullan lan çok pahal  a  ile ilaçlar n üretildi i ve biyoyak t üretimine daha yatk n 

Günümüzde dünyada birçok bitki türünde birinci, ikinci ve 

üçüncü nesil GD bitkiler üretildi i veya üretim a amas na geldi i

Dünyada eneti i De i tirilmi Üretim

Dünya’da biyoteknoloji, özellikle gen teknolojisi alan ndaki geli meler 

1980’li y llardan itibaren h z kazanmaya ba lam t r 1986 y l nda ilk kez tütün 

bitkilerin alan denemeleri ba lam  olup, öncelikle ABD

Fransa ve ngiltere’de yo unla m , daha sonra Arjantin, Meksika gibi geli mekte 

olan ülkeleri kapsayarak yayg nla m t r. Ticari olarak bilinen ilk transgenik ürün 

95 y l nda pazara sürülen ve “Flavr Savr” ad  ile an lan uzun raf 

ömürlü domatestir. Daha sonraki dönemlerde dünyada geli mi  ve geli mekte 

olan ülkelerde teknolojinin de h zl  art  ile domatesi, gen aktar lm  “m s r, 

pamuk, soya fasulyesi, kolza ve patates” ürünleri izlemi tir.  

Dünyada 2012 y l nda toplam yirmi sekiz ülkede ürün üretimi 

yap lm  olup, 2013 y l  itibar yla sekizi geli mi , on dokuzu geli mekte olan ülke 

olmak üzere toplam yirmi yedi ül ürün üretimi yap lmaktad r.
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Y llar tibar yla lanlar  (

2013’t
faydalan larak azar taraf ndan olu turulmu tur.

2.1’de Uluslararas  Tar msal Biyoteknoloji Uygulamalar n  

verilerine göre, 1996 y l nda 1

ürünlerin ekim alanlar n n h zla artm  oldu u ve bu ekim alanlar n n                  

2012 y l nda 170,3 mha’a ula t  görülmektedir. y l nda ülkedeki

milyon küçük ve büyük üretici toplam ürünleri üretmi  

ve 2012 y l na göre yakla k yüzde 3’lük bir büyüme ile GD ürünlerin ekim alan

lan daha artm t r. Geçen 18 y ll k sürede ekim alanlar n n 10

artmas  dikkat çekmektedir.

ünyada ekimi yap lan bitkiler ve ekim alanlar  incelendi inde 

eri kapsam na giren ve ço unlukla i lemden 

geçirilerek tüketime sunulan ya da yem bitkisi olarak kullan lan m s r

, kanola, pamuk, eker pancar , patates ve yonca dikkati çekmektedir

Di er bir grup ise bahçe bitkileri kapsam na giren, nispeten ekim alan  daha dar 

olan domates, kabak, tatl  biber ve papaya gibi sebze ve meyve türleridir. Di er 

ünyan n de i ik bölgelerinde endüstriyel ve süs bitkisi amaçl  olarak 

kavak, petunya ve karanfil çiçe i çe itlerinin de ekimi yap lmakta olup,

müdahale çal malar  devam eden ürünler aras nda ise “pirinç, bu day, kabak, 

kavun, erik, gül, hindiba ve keten” yer ald  

Tablo 2.1’de yer alan ve halen yeti tirilmekte olan GD ürünlerin ekim 

alanlar  incelendi inde, y l  verilerine göre, bu ekim alanlar n n büyük 

bölümünü s ras yla 

(10,8 mha), Çin (4,2 mha), 

Güney Afrika (2, ’ n olu turdu u 

görülmektedir. ülkede 50 bin hektar

üretim yap lmakta olup, dünyada GDO’lu ekim yap lan mha tar m

yakla k olarak yüzde 40’ n n ABD’de olmas  dikkat çekmektedir.           

y l  verilerine göre, ülkelerinden Brezilya ve 

antin, Asya ülkelerinden Hindistan ve Çin, Afrika k tas nda ise Güney 

Afrika’n n ürün üretiminde r durumda oldu u görülmektedir.
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Ülkelere öre lanlar  ve Ürünler Y l )

Ülke Ad
Y l
Alan Ürün

M s r,
kanola, eker pancar  kaba 
yonca, papaya, balkaba

m s r,
m s r,

Kanola, m s r,
eker pancar

Çin *
çarliston biber

, m s r,
M s r, 

m s r

M s r

spanya * M s r

, m s r

ili M s r,
M s r
M s r

Küba M s r
Çek Cumhuriyeti M s r

M s r
M s r

’lu üretim yapan ülkeler
ps: 2013’t

faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.
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er taraftan, önceki y llar baz nda kar la t r ld nda (Bkz. Tablo 2.2),               

ürün üretiminde Güney Amerika k tas nda Brezilya’da, son y llarda 

y ll k ekim alan ndaki art  dikkati çekmektedir. Nitekim, 2011 y l nda bir önceki 

la nazaran 4,9 mha’l k (yüzde 20 bir art n, 2012 y l nda 3 mha’l k (yüzde 21)

ve 2013 y l nda ise 3,7 mha’l k (yüzde 10) art n ldi i gözlenmi tir. 

Ayr ca, 2011 y l nda alt ürünün onayland  bilinmektedir.

konu ürünlerden birisi ise Brezilya Tar msal Ara t rmalar (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA) taraf ndan geli tirilen virüse 

dayan kl  fasulyedir. ’ n amu unun kullan m nda 10 mha üretim 

n n  a arak, 11 ula t  görülmektedir Çin’ on küçük üretici 

(ortalama 0,5 ha araziye sahip) üretmi lerdir.

amu un toplam pamuk alan  içerisinde pay  ise yüzde 0’ ç km t r. 

’de üretilen ve virüse dayan kl  olan apayan n taze meyve olarak 

tüketilmesini 2011 y l n n Aral k ay nda onaylam t r. Afrika ülkelerinden Güney 

Afrika, Burkina Faso ve Sudan’n n üretim alan  büyüklü ü 3 

mha’  geçmi tir Ayr ca yedi Afrika ülkesi’nde (Kamerun, M s r, Gana, Kenya, 

GD tatl  patates, kurakl a dayan kl  GD m s r,

gibi bitkiler üzerine geni  ölçüde tarla denemeleri yap lmaktad r ’ne 

üye be  ülke ( spanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya) özellikle GD 

m s r üretiminde bulunmu tur tohumlar n küresel e eri 2011 y l nda 

yakla k 13 m lyar ABD dolar na ula m  olup bunlardan üretilen tar m ürünlerinin 

de eri ortalama y lda 160 milyar ABD dolar na kar l k gelmektedir umlar n 

küresel pazar de eri 2012 y l nda yakla k 15 milyar ABD dolar , 2013 y l nda ise 

15,6 milyar ABD dolar  seviyesine ula m  olarak görülmektedir

Günümüzde ticari amaçla tar m  yap lan ba l c tar m ürünleri “soya 

fasulyesi, m s r, pamuk ve kolza”d r. yer ald  Tablo 2.3 

incelendi inde ise, 2013 y l nda küresel olarak GD bitkilerin ekim alan n n toplam 

ekim alan na oran  aç s ndan en büyük pay  yüzde 79 n ald  
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görülmektedir. s ras yla, pamuk (yüzde 70), m s r (yüzde 32) ve 

kolza (yüzde 24

Ürünlere Ait Bilgiler
Ürünler Ekim Alan  (mha) Ekim Alan  (mha)

M s r

, Eri im Tarihi: 10 May s 2014.

m s r y l nda birçok ülke 

taraf ndan ekiminin yap ld  Tablo 2.4’te görülmektedir.

Ülkeler Baz nda Y l nda Ekimi Yap lan GD
Ülke Say s Ülke Adlar

M s r
Uruguay, Filipinler, spanya, ili, Honduras, 

, Çek Cumhuriyeti, Küba, 

Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Paraguay, G. Afrika, 

Uruguay, Bolivya, Meksika, il

Kanada, Avustralya, ili, 

Çin

eker pancar

Çin

Çin

Çin

“Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops:2013” en faydalan larak 
yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Söz konusu GD ürünlerin üretiminin tercih edilme nedenleri ele al nd nda

(yabanc  ot öldürücü) (böcek öldürücü)’lere 

dayan kl l k müdahale ile ek vitamin ve mineraller ta yan 

daha besleyici ürünler elde edilmesi ile raf ömrü daha uzun olan

küresel düzeyde belirlenen çe itli

çekmektedir (Bkz. Kutu 2.1).

Bitkilerle lgili Olarak Küresel Düzeyde Belirlenen H

Yabanc  ot ilaçlar na dayan kl  ekerpancar , bu day, yonca, eker kam , 
sebze, meyve ve orman a aç türleri,
Zararl lara dayan kl  transgenik domates, eker kam , 
patl can, kavak çe itleri,
Hastal klara dayan kl  patates, m s r, sebze ve meyve türleri,
Kura a ve so u a dayan kl , havan n azotundan yararlanabilen tür ve çe itler,
Di er dayan kl l k özelliklerinin eldeki transgenik çe itlere aktar larak birden 
fazla dayan kl l n elde edilmesi,
Yem ve g da kalitesi yükseltilerek lisini art r lm  m s r çe itleri,
Protein ve ya  oranlar  de i tirilmi  çe itleri,
Doymu  ya  asit oran n n azalt lm , doymam  ya  oranlar  art r lm  

ve kolza çe itleri,
karoten oran  art r lm  kolza,

Likopeni art r lm  domates, aminoasiti art r lm  tah l, demiri ve vitamini 
art r lm  çeltik, eker oran  art r lm  m s r
Dü ük kalorili eker oran na sahip pancar,
Renkli ve farkl  kalitede life sahip (uzu
Kuru madde oran  yüksek domates ve patates, 
Raf ömrünün uzat ld  meyve sebze (kavun, çilek vb.), 
Gluteni yükseltilmi  bu day,
Kafeini do al olarak azalt lm  kahve,
shal a s  içeren muz, protein içeren patates, kuduz a s  içeren m s r

monoklonal antikor üreten m s r, 
So u a dayan kl  eker kam . 

Özgen, M. ve ark. 2005:12.
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2012 Y l nda Dünyada Yeti tirilen Temel Ürünler

Ürün

ST* M s r

HT M s r
Bt M s r

HT eker Pancar

Di erleri

*HT: Herbisit toleransl , ST: Birle tirilmi  özellik 

eneti i e i tirilmi  lar n

Dünyada ’lar n potansiyel riskleri ve faydalar  halen tart lmakta olup

kir ayr l klar  oldukça belirgindir. GDO ve ürünlerine yönelik olumlu 

yakla mlara göre, GDO’lar çevre dostu ve gelecekte insanl n açl k sorununu 

çözecek en önemli unsur olarak de erlendirilmekte olup, olumsuz yakla ma göre ise 

edilmekte ve GDO’lar n üretim ve kullan mlar na izin verilmeden 

önce uzun dönemde etkilerinin incelenmesinin gerekti i ulmaktad r.

Nüfus ve açl k göstergelerine daha detayl  bak lacak olursa, 2013 y l n n 

ortalar nda 7,2 milyar ki i olan dünya nüfusunun, 2025 y l nda 8,1 milyar,

2050 y l nda 9,6 milyar ve 2100 y l nda ise 10,9 milyar ki iye ula aca  tahmin 

ünyada açl k oran  1990 y l ndan itibaren azalmakta ancak, 

G da ve Tar m Örgütü (FAO)’nün, dünya genelindeki g da 

güvensizli ine ili kin raporlar nda, 842 milyon ki inin 2011 2013 y llar  aras nda 

kronik açl k çekti i bu say n n 2010 2012 y llar  aras nda ise 868 milyon ki i 

oldu u belirtilmektedir Raporda, dünyada muhtemelen sekiz ki iden birinin kronik

açl k çekti i bu durumunun ise bölgeden bölgeye farkl l k gösterdi i ve özellikle 

Sahraalt  Afrika’s nda durumun endi e verici oldu u vurgulanmaktad r

GD bitkilerin üretilme gerekçeleri aras nda dünyadaki söz konusu yetersiz 

(Bkz. ekil Ek ) ve açl k sorunlar  gösterilmektedir. Ancak, FAO’nu

2002 y l nda yay mlad  bir raporunda belirtti i üzere dünyada açl k sorununun

üretimdeki yetersizlikten de il, üretilen ürünlerin adil bir ekilde 

payla lmamas ndan kaynakland  belirtilmi tir.

GD ürünlerin di er muhtemel faydalar  literatürde; üreticilerin zehirli 

delerle olan temaslar n  azaltmak, dü ük girdi maliyetlerinden ve 

yüksek ç kt dan dolay  çiftlik ve sektör baz nda artan kârl l k, i gücünden tasarruf, 

arz art ndan dolay  dü en fiyatlar, çevreye sal nan kimyasalda azalma, koruyucu 

toprak i lemeden dolay  iyile en toprak verimlili i ve azalan erozyon, daha az 

karbondioksit emisyonu eklinde belirtilmektedir. GD ürünlerin daha çok 

potansiyel risklerine yönelik hususlar ise üç alt ba l k olarak a a da sunulmaktad r. 

2.3.1. Çevre çe itlili e 

Biyolojik çe itlilik; toplumlar n ekolojik, ekonomik, kültürel ve manevi 

zenginlikleri ve geçmi leriyle ba lant l  olup, büyük önem arz etmektedir. Ancak, 

artan nüfus ile birlikte do al kaynak tüketim h z n n artmas  dolay s yla ge

çe itlili in azalmas  nedeniyle son y llarda ’lar n neden olabilece i olumsuz 

etkiler büyük endi yaratmaktad r. 

Çevreye sal n mlar  durumunda ekil 2.2’de görüldü ü üzere, ’lar n 

olabilece i olumsuz etkiler genellikle kontrolsüz tozla kaç

yabani hibritle o abilecek

herhangi bir ö “yabani genin” di canl

Ayd n ve ark., 2011:17.
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ba ka türlere geçme olas l n ortaya ç kartmaktad r. Bö

çe itlilik, tüm ekosistem, insan ve hayvan sa l  alt na girmektedir. 

ekil 2.2. GDO’lar n Çevre ve Biyolojik Çe itlili e Olan Muhtemel Etkileri

Kaynak: Özdemir, O., 2007’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

on y llarda yürütü çal malar ile ’lar n çevreye sal n m  ve kullan m  

do ada baz olumsuz etkilerin ortaya ç kabilece ine yönelik

konulmaktad r. Kutu 2.2’de görüldü ü üzere geçi

olabilece i birçok ara t r c  taraf ndan kabul edilmektedir. 

B YOLOJ K 
ÇE TL L K

Gen Kaç  
(Kontrolsüz/Yabani 

Tozla ma/Hibritle me)

Dayan kl l n 

Süper Yabani 
Türlerin Ortaya 

Ç kmasZararl larda 
Dayan kl l n 

Artmas

Organizmalar n 
Zarar Görmesi

Kaynaklar nda 

Gen Kaç lar na Ö

geçi leri sadece bakterilerle s n rl  olmay p, farkl  böcek türleri aras nda 
(Robertson and Lampe, 1995), bakteri ve böcekler aras nda (Hawtin et al., 1995)   
ya da bitki ve bakteri aras nda da görülebilmektedir.

’n n ölü bitki dokular nda, hücre duvarlar  arac l  ile, en az birkaç gün, geçi  
özelli ini koruyacak biçimde kalabildi i bilinmekle birlikte (Nielsen et al., 2000)
u süre zarf nda topraktaki transgenik bitki parçalar ndan toprak 

mikroorganizmalar na transgenler geçebilmektedir (Paget and Simonet, 1997)

’s n n, topra n yap s na, pH’y
aktivitesine ba l  olarak, birkaç saatle birkaç gün içerisinde toprak bakterilerine
geçebilece ini göstermektedir. 
Kaynak: Özgen, M. ve ark. 2010:243.

Di er taraftan, yap lan son çal malar GD bitkilerin üretiminde kimyasal ilaç 

kullan m n n artt n  göstermektedir. Arjantin'de 1999 y l nda 

alan nda yüzde 17’lik art a kar l k pestisit (tar m ilac ) kullan m n n iki kat artt  

bildirilmi tir. Pestisit kullan m ndaki art  ekim alan ndaki art la 

aç klanamamakta ve ayn  dönemde verimin de azald  belirtilmektedir.

Ayr ca, birçok bilimsel ara t rma sonucunu içeren ve 2012 y l nda 

yay mlanan “GDO Mitleri ve Gerçekler”50 adl  raporda GD ürünlerin pest

kullan m n  azaltmad  aksine art rd  belirtilmektedir. Raporda devamla, glifosat 

(glyphosate) çevreye zarar vermedi i ve güvenli oldu u 

Roundup Ready®’nin güvenli olmad  tersine ilerinin oldu u 

hatta kansere yol açt  ifade edilmektedir.

2010 y l nda yay nlanan “GDO: Ça da  Esaret”51 adl  eserde,                       

tohumlar n yüzde 80’nin yabanc  otlar  öldürmek için kullan lan herbisitlere 

direnç gösterdi ini, dünyada en yayg n kullan lan herbisiti üreten firman n ise söz 

konusu tohumlar n tamam na yak n n  üretti ini ancak, üretti i GD tohumlar daha az 

tar m ilac  gerektirecek olsa, yine firman n kendisinin üretti i herbisit sat lar n n 
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azalaca n  bu durumun ise ticari mant a ayk r  oldu unu ve son y llarda ise bitkiler 

üzerinde çok fazla ilaç bulundu unu belirtmektedir. 

Yine söz konusu yay nda, Bt toksini içeren GD ’de 

böcek öldürücü ilaç (insektisit) kullan m n n 1996 2008 y llar n  kapsayan 13 y lda 

toplam 29.100 ton azald  buna kar n, ayn  sürede glifosat etken ma

kullan m n n 173.500 ton artt , toplamda pestisit miktar n n ise 144.400 ton artt  

Di er taraftan, GD bitkilerin uzun vadede dirençli yabani ot ve böceklerin 

ortaya ç kmas na neden olabilece i dü ünülmektedir. Do ada bulunan bitkilerin 

kendini koruma yetene i nedeniyle her türlü herbisite direnç geli ebilece i özellikle 

2005 y l ndan sonra bu bak mdan çok h zl  bir art  gözlendi i ve be  k tadan                   

15 ülkede, 96 bölgede, 16 farkl  bitkide glifosat direnci saptand  ifade edilmekte 

’nin Georgia Eyaleti’nde 50 bin dönümden fazla tar m

art k hiçbir ürün yeti tirilemedi i belirtilmektedir.

Dünyada GDO’lu ekim alanlar n n artmas yla birlikte bir di er endi e de yer 

alt  sular  ve akarsular n kirlenmesi ile topra n zarar görmesidir. Bilindi i üzere 

toprak canl d r, bir gram toprakta yakla k 600 milyon bakteri, 400 milyon maya ve 

100 bin yosun hücresi vard r. Ayr ca, topra n yakla k 15 cm’lik en üst katman nda 

çok say da mikroorganizma, tek hücreli canl lar, nematodlar, böcekler, örümcekler, 

yumu akçalar bulunmaktad r. Bu nedenle, toprak canl lar na rekombinant gen

kaç  olabilece i idd

GD bitkilerin biyolojik çe itlilik üzerine etkilerinde önem arz eden bir di er 

önemli konu da “Terminatör” gen teknolojisidir. Terminatör teknolojileri olarak 

adland r lan Genetik Kullan m  S n rlay c  Teknolojiler (Gene Use Restriction 

Direnç gösteren bitkiler:

Technologies-GuRTs)55 k s r bitkiler yaratmay  amaçlamaktad r. Terminatör gen 

“terminatör (sonland r c ), aktivatör (ba lat c ) ve repressör 

(engelleyici)”57 olmak üzere ba l ca üç gen üzerinde faaliyetini göstermektedir. Bu 

toprak bakterilerine geçmesi ya da terminatör geni aktif 

duruma getirmek için kullan lan baz  neticesinde dayan kl  yeni bakteri 

türlerinin ortaya ç kma olas l  kayg  uyand rmaktad r.

2.3.2. Sa l k ü

’lu g dalar n insan sa l  üzerine etkileri aras nda, antibiyotiklere kar  

direnç, alerjik reaksiyonlar n tetiklenmesi, toksisite, artan do um anomalileri

say labilir. Bunlardan, antibiyotik direnci ile alerji kesinle mi  yan etkiler olarak 

kronik hastal klar ile sakat ve ölü do umlar gibi 

uzun dönemde ortaya ç kabilecek etkilere yönelik net bir bilgi bulunmamaktad r.

ürün tüketiminin sa l k üzerine olumsuz etkileri konusunda pek çok 

örnek verilmektedir

Çe it Kullan m n  S n rlay c  Teknoloji) ve T
Belirli Özelli in Kullan m n  S n rlay c  Teknoloji) olmak üzere ikiye 

ayr lmaktad r. V ojisinde tohumlar k s rla t r lmaktad r. Tohumun ekildi i y l ürün 
al nmas na kar n üreticinin bir sonraki üretimde kullanaca  tohumluk olu mamaktad r. T
teknolojisinde ise tohumlar k s rla t r lmamakta ve bir sonraki üretim için saklanabilmektedir
Ancak, bu tohumlar n aktif olabilmeleri için, biyoteknoloji firmalar ndan al nan özel kimyasallar n 
uygulanmas  gerekmektedir

Terminatör geni; tohum geli imini engelleyen bir gen olup, geli en tohum olgunlu a yakla t nda 
özellikle tohumun embriyosunda programlanm  ekilde bulunmaktad r. 
Repressör geni; tohumlar üreticilere sat l ncaya kadar terminatör geninin faaliyetini 
Aktivatör geni gulanmas ndan sonra faaliyetine 
ba lamaktad r. 

o umda yap sal ya da i levsel bir kusur veya sakatl k durumudur.
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özellikle tohumun embriyosunda programlanm  ekilde bulunmaktad r. 
Repressör geni; tohumlar üreticilere sat l ncaya kadar terminatör geninin faaliyetini 
Aktivatör geni gulanmas ndan sonra faaliyetine 
ba lamaktad r. 

o umda yap sal ya da i levsel bir kusur veya sakatl k durumudur.
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Uluslararas  alanda ticareti yap lan ve pamu un yüzde 

81’inin, m s r n yüzde 35’inin ve kanolan n yüzde 30’unun GDO’lu oldu u 

y l  itibar yla GDO’lu ekim yap lan tar m yakla k 

olarak yüzde 40’ n n ’de olmas , GD ürünlerden elde edilecek kar n di er 

üretici ülkelere k yasla daha çok ABD’de kalaca n  göstermektedir.

Di er taraftan, GD kaç  ya da GD ürünlerin organik veya 

geleneksel ürünlerle kar mas  sonucu olu an bula man n ciddi bir sorun oldu u,  

organik tar m yapan üreticilerin ürününü koruyabilmesi için baz  

önlemler almak zorunda kald  bu durumun üreticiye fazladan bir maliyet yükledi i

Örne in, ABD’de önemli bir organik m s r çe idi “Terra 

Prima”ya GD m s rlardan gen geçi inin belirlenmesi üzerine ürünün tamam

edilmi tir

Ayr ca, GD tar m ürünlerinin dünyada giderek yayg nla mas  ile dünya tohum

sas nda dengelerin de i ece i, bu durumun geli mekte olan ülkeleri ve 

özellikle de küçük ölçekli üreticileri olumsuz etkileyebilece i (tohumda d a 

ba ml l k, ithal edilen tohumlar n yerel ko ullara uyum sa layamamas  vb. 

sorunlar)

Nitekim, Hindistan’da yap lan bir ara t rmada, dünyada önemli üreticilerden 

Monsanto irketi taraf ndan üretilen böcek zararl s na dirençli GD pamuk çe idi 

ile yerel bir çe idin Hindistan’ n Andhra Pradesh Eyaletinde üç y ll k üretimi 

kar la t r lm , ncelenen be  parametre içerisinde GD pamu un sadece zararl  

mücadelesi harcamas aç s ndan yüzde 7’lik bir â sa lad , tohumluk maliyetinde 

Bula ma iki ekilde olmaktad r: Birincisi, GD u tarladan tozla ma nedeniyle,  
organik tar m yap lan kom u tarlalara gen kaç  olmas d r. kincisi ise hasat edi

veya i lenmesi s ras nda geleneksel yöntemlerle üretilmi  ürüne 
kar mas d r (Demirkol, K., 2010:

Bayraç, A.T. ve ark. 2011:
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yüzde 234’lük, toplam tar msal yüzde 12’lik, net geri dönü  maliyetinde 

yüzde 57’lik ve verimde yüzde 8,3’lük zarar olu turdu u sonucuna var lm t r.

k olarak, dünyada çok uluslu büyük biyokimya irketlerinin (Monsanto, 

DuPont/Pioneer, Sygenta, Bayer Cropscience, BASF ve Dow Agrosciences) dünya 

tohumluk piyasas n n yüzde 50’den fazlas n  kontrol etti i, bu irketlerin piyasaya 

hâkimi artt kça benzeri bir sisteme do ru gidece i

Küresel ölçekte GD sektöründe ise Monsanto, Du Pont/Pioneer, Sygenta ve 

Dow/Mycogen olmak üzere ba l ca dört firma çal makta olup, bu pazar n yüzde 90’  

tek ba na Monsanto’ yak n gelecekte fiyatlardaki art n 

kaç n lmaz olmas  demektir. Nitekim, 2009 y l nda Monsanto baz m s r

tohumluklar n n fiyat n  yüzde 25 art rm t r. Bu durumun, tar msal üretimde d a 

ba ml l  art raca  dü ünülmektedir.

Ayr ca, 1998 y l nda Amerika’da merkezi olan irketi ile

Amerika Tar m Bakanl  taraf ndan patenti al nan terminatör gen teknolojisinin 

yayg nla t r lmak istenmesindeki amaç Amerika Tar m Bakanl  taraf ndan üçüncü 

dünya ülkelerinde yeni pazarlar açmak ve Amerikan tohum irketleri taraf ndan ticari 

isim alt nda sat lan tohumlar n de erini artt rmak olarak aç klanm t r. Bu 

teknolojinin uygulanmas  ile elde edilen ürünleri yeti tiren ya da bunlar  alan 

üreticiler üretmi  olduklar  tohumlardan gelecek y l için saklam  olduklar  tohumlar  

tekrar kullanmamak için anla malar imzalamaktad rlar. Bu durumda olan üreticiler 

her y l kendilerine gerekli olan tohumlar  sat n almak zorunda kalmaktad rlar. Sonuç 

olarak, üreticiler uzun dönemde bu irketlere ba ml  hale gelmektedir.

bu teknolojinin patentine sahip olan firmalar n sadece gen patentine 

sahip olmad  ayn  zamanda bu genlerin fonksiyonel olabilmeleri için gereken 

kimyasallar n ve di er tar msal girdilerin tekelini de ellerinde bulunduracaklar  

görülmektedir. Bu durumda birbirine ba l  olarak bir tekelle me sürecine gidildi i 

anla lmaktad r.

Dere, . ve Aygün, A., 2008:

ekonomik etkilerin bir di er boyutu ise ürünlerin tüketiciler 

taraf ndan tercihi ve halk n kabulü olup; tüketicinin ne yedi ini bilmesi ve 

göre yapabilmesi için bu ürünlerin etiketlenmesinin zorunlu 

tutulmas d r. Etiketleme, tüketiciler için tercih kolayl  sa larken, zaman zaman 

firmalar  için . Birçok ara t rma sonucuna göre

tüketicilerin büyük ço unlu unun güvenli kullan m için GDO ve ürünlerinin 

etiketlenmesini istediklerini ortaya koymaktad r. Örne in,  ABD’de 1997 y l ndan 

yap lan kamuoyu ara t rmalar  sonucunda, halk n büyük ço unlu unun

enmeye taraf oldu u, spanyol tüketicilerin GD g dalar n etiketlenmesini 

fiyatlar ndan daha fazla önemsedikleri, genel olarak Avrupal lar’ n ço unun 

ürünlerin etiketlenmesinden yana olduklar  

Di er taraftan ürünler etik yönden sorunlara da neden olmaktad r. 

Nitekim, Müslümanlar, Hindular ve Yahudiler gibi baz  inanç gruplar , içerisinde 

böcek ve hayvan geni olan meyve ve sebzelerden uzak durmak istemektedirler.  

Örne in, Müslümanlar ve Yahudiler domuz geni ta yan tah llara kar d rlar. Benzer 

ekilde baz  vejetaryenler, hayvan geni içeren meyve ve sebzelere kar  

Bu nedenlerle, GD g dalar n etiketlenmesi, tüketicinin tüketti i 

ürünün özelliklerini bilmesi ahlaki aç dan da bir zorunluluk o

de erlendirilebilir. Bu noktada, özellikle d  ticarette “Helal Üretim” kapsam ndaki 

yeni uygulamalara ve getirilen standartlara uyum aranmas n n ülkemizde yap lan 

ithalat aç s ndan bir ölçüt olarak al nabilece i dü ünülmektedir.

Bitkisel Üretim eneti i e i tirilmi  

Daha önceki bölümlerde de ifade edildi i üzere, GD bitkiler, genomlar na yeni 

veya genlerin eklenmesi ile karakterize edilmekte, aktar lan yeni gen ile protein 

ifade edilmektedir. Bu uygulama ile bitki hastal k ve zararl lar na dirençli olma 

yeni özellikler kazand r lmaktad r.

Günümüzde m s bitki çe itlerinde

modifikasyonlar farkl  bilimsel yakla mlar bulunmaktad

Özdemir, O. ve Duran, M., 2010:24.
Çelik, V., Bal k, D.T., 2007:22.
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Örne in, Enzime Ba l  Ba kl k Deneyi (Enzyme Linked mmuno Sorbent Assay-

ELISA) yöntemi antijen ve antikor aras ndaki ba lanma özelli ini kullanarak özel 

varl n  (Polymerase 

Chain Reaction-PCR) yöntemi ile aktar lan DNA sekanslar  belirlenmektedir

di er yöntem ise E  Zamanl  PCR (Real-Time PCR)’d r.

ürünlerin belirlenmesi temelde 3 a amadan olu maktad r: 

en aktarmada s kl kla kullan lan promotör ve terminatör

ço alt lmas  ile Tarama a amas ,

Çe ide özgü primer ve/veya prob kullan larak analiz edilen ürünün hangi çe it 

oldu unun belirlenmesini içeren Tan mlama a amas  ve 

Üründe ne kadar GDO oldu unu belirleyen Miktar Tayini (Kantitatif PCR) 

a amas d r.

 arças

Khodae am njan, M

Günümüzde genellikle 35S promotör (Cauliflower Mosaic Virus)

NOS terminatör (Agrobacterium tumefaciens) taranmaktad r Bunlar n 

yan nda son y llarda 35S ve NOS genlerini içermeyen yeni bitki çe itleri de 

geli tirildi inden tarama a amas

Promotör ve Terminatör: Aktar lmak istenen genin bitki dokular nda ifade edilebilmesi için RNA 
polimerazlar n tan n p ba lanabilecekleri düzenleyici dizilerdir.

   aret (Markör) geni aktar m yap lan hücre ve dokular n seçimi için seçici bir i aret  

   Raportör gen: aktar lan genin bitkide ifade edilip edilmedi inin anla lmas na yard mc  olmak     
üzere yer alan gendir.

   Promotör: Transkripsiyonu ba latmak için gerekli olan ve bununla ilgili i aretleri ta yan ba lat c    
nükleotid dizisidir. Bitki, virüs ve bakteri kökenli olabilir.

(Figwort Mosaic Virus)-34S Promotör ve Bar Streptomyces hygroscopicus

genlerininde taramas yap lmaktad r. 

Dünyada, GDO’lar için uygun tarama, tan mlama ve miktar tayini kitleri

geli tiri Bu kitler oldukça pahal  olup, ülkemizde kullan lan GDO 

tamam  ise yurt d ndan ithal edilmektedir

Ülkemizde resmi olarak GDO belirleme çal malar  G da Tar m

Hayvanc l k Bakanl  (GTHB)’na ba l  G da Kontrol ’nda

Özel ’ yap lmaktad r. GTHB’nin 13 A ustos 2010 tarihli ve                    

27671 say l  Gazete’ yay m Yönetmelik ve GDO Yönetmeli i 

Uygulama Talimat ’na göre g da ve g da katk  maddelerinde GDO tespit 

Ancak, yem ve yem katk  maddelerinde GDO

‘‘Tespit Edildi’’ eklinde ç kmas  durumunda onayl  ve onays z genler için ayr  ayr  

“Tip Belirleme Analizleri”nin yap lmas  gerekmektedir. Tip belirleme analizinin 

sonucunun yine pozitif ç kmas  durumunda onayl  ve onays z genler için ayr  ayr  

“Miktar Analizi” yap lmal d r (Bkz. ekil 2.4). Yem numuneleri m s r

eker pancar , kanola, pamuk gibi farkl  ürün gruplar n  içerebilmektedir. 

Bu nedenle her numunede numunenin içeri ine göre farkl  analizler 

yap labilmektedir.

Ülkemizde tip belirleme ve miktar analizlerinde Topluluk Referans 

Laboratuvar  (Community Referans Laboratory-CRL) yöntemleri kullan lmaktad r.

Khodae am njan, M.,
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ekil 2.4. Türkiye’de Uygulanan GDO

GTHB, zmir G da Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü G da ve Yem Analiz’35 Yay n , 
2013’ten faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Örne in Homojenizasyonu ve Tart m
DNA zolasyonu

DNA safl k ve konsantrasyonunun tespiti
Real Time PCR cihaz nda Bitki DNA’s  varl n n tespiti 

Real Time PCR cihaz nda GDO tarama analizinin yap lmas
Analiz sonuçlar n n de erlendirilmesi

"Tespit Edildi" eklinde raporland r lan g da ve g da 
katk  numunelerinde analiz sonland r larak raporlan r.

"Tespit Edilmedi" eklinde raporland r lan  g da, 
g da katk , yem ve yem katk  numunelerinde analiz sonland r larak 
raporlan r.

"Tespit Edildi" eklinde raporland r lan  yem ve 
yem katk  numunelerinde m s r, soya fasulyesi ve eker pancar  tarama 
analizlerine geçilir.

M s r, soya fasulyesi ve eker pancar  tarama analizlerinde "Tespit 
Edildi" eklinde de erlendirilen numunelerde, o ürün gruplar  için tip 
belirleme analizlerine geçilir.

"Tespit Edilmedi" eklinde raporland r lan 
gen bölgeleri için, analiz sonland r l r.

"Tespit Edildi" eklinde raporland r lan gen 
bölgeleri için, miktar analizlerine geçilir.

Her gen bölgesi için yap lan  miktar analiz sonuçlar  de erlendirilerek 
raporlan r.

DÜNYADA B TK SEL ÜRET MDE GENET  DE T R LM  

ORGAN ZMALARA YÖNEL K POL T KA VE 

Global düzeyde genel anlamda çevre konusunun gündeme geli i 1972 y l nda 

yap lan “Stockholm Konferans ”78 ile ba lam , 1992 y l nda Rio de Jenerio’da 

düzenlenen “Dünya Zirvesi”nde yay nlanan “Rio Deklerasyonu (Birle mi  Milletler 

Çevre ve Kalk nma Konferans )”79 ile önemli geli meler sa lanm t r. Dünyada 

çe itlerin üretilmesi ve kullan lmas na ili kin geli meler de 

uluslararas  düzeyde izlenmekte, hedefler ülke ekonomisine katk s  dikkate al narak 

belirlenmekte ve uluslararas  i birli i olanaklar  ara t r lmaktad r

Kurumsal aç dan bak ld nda, dünyada uluslararas  ya da bölgesel düzeyde 

do rudan biyogüvenlik alan nda çal an bir kurum bulunmamakla birlikte, Birle mi  

Milletler G da ve Tar m Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations-FAO), birli i Kalk nma Te kil t  (Organisation for 

Economic Co-operation and Development-OECD), ünya Örgütü (World 

Trade Organization-WTO) ve Avrupa Birli i (AB) i ya da geçici 

çal ma gruplar  veya anal yla çal maktad r. 

bünyesinde GDO’lar ve biyogüvenlik konusu, OECD’nin daimi dört 

ayr  komitesinde farkl  çal ma gruplar  ile ele al nmaktad r. OECD “Bilim ve 

Teknoloji Politikalar  Komitesi” OECD üyesi ülkelere, biyoteknoloji

teknoloji politikalar  konusunda destek sa lanmaktad r. OECD “Çevre Politikalar  

Komitesi”, GDO’lar n çevresel risklerinin de erlendirilmesi ve g da güvenli inin 

sa lanmas  amac yla çal malar yapmaktad r. OECD “Çevre ve Tar m Politikalar  

Komiteleri Birle ik Çal ma Grubu”, biyoteknolojinin, bitki ve hayvanlar n biyolojik 

Stockholm Konferans : 1972 y l nda düzenlenen Konferanta dünyan n ekolojik aç dan duyarl  
ekilde yönetimi için bir dizi ilke belirlenmi tir. Dünya liderlerinin çevre

kalk nma konusunu tart t klar  il sonucunda, çevresel konulardaki 
uluslararas  çal malarda önemli kurulmu tur. 

Eri im Tarihi: 30 Ocak 2013.
Rio Deklarasayonu Rio Deklarasyonu, çevre ve kalk nma konusunda ülkelerin hak ve 

yükümlülüklerini kapsayan, hukuki olarak ba lay c  olmamakla birlikte, hükümetlere po
yükümlülük getiren ilkeler dizisidir. Deklarasyon Türkiye’nin de içinde bulundu u ülkelerin devlet 
ve hükümet ba kanlar  taraf ndan onaylanm t r.

, Eri im Tarihi: 30 Ocak 2013.
Türkiye Ziraat Mühendisli
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potansiyelinin de i tirebilecek veya üretime kar  çevresel direnci dü ürebilecek 

kisini birden yapacak, ayn  zamanda g dalar n besin de eri ve güvenilirli i 

üzerinde etkileri olabilecek teknolojilerden bir olmas  yakla m  ile çal malar n  

sürdürmektedir. OECD’nin “Tar m Komitesi” ise, g da güvenli i

nlar ndan kaynaklanan uluslararas  ticari çat malar  incelemekte, 

biyoteknolojinin pazar ve ticaret üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. 

Birle mi  Milletler Endüstriyel Kalk nma Organizasyonu (United 

Nations Industrial Development Organization-UNIDO) Birle mi  Milletler Çevre

Program  (United Nations Environment Programme-UNEP), 

de i imi mekanizmas n n kurulmas na öncülük etmi  ve “Biotrack Online” ad  

alt nda bilgi mekanizmalar n  birle tirmi lerdir. Bu mekanizma alt nda OECD’nin 

biyogüvenlik uyumla t rma dokümanlar na, alan denemeleri veri taban na, 

ürünleri veri taban na, di er OECD çal malar na, UNEP biyogüvenlik 

kay t sistemine, Birle mi  Milletler Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi çal malar na ve 

UNIDO’nun “Uluslararas  Biyogüvenlik Bilgi A  ve Dan ma Servisi”

ula labilmektedir. Ayr ca, ülkeler ’lara ili kin olarak, ilgili kurumlar , 

düzenlemeleri içeren bildirimleri, DTÖ’ye sunmaktad r

Biyogüvenlik Kavram

Son y llarda modern biyoteknoloji alan nda ya anan geli meler ile ortaya ç kan 

’lar n, dünyada özellikle ABD’nde olmak üzere üretim ve tüketim amac yla 

kullan m n n artmas  beraberinde bu ürünlerden kaynaklanabilecek muhtemel 

risklerin de erlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin al nmas  ihtiyac n  or

ç karm t r. Biyogüvenlik, “ nsan, hayvan ve bitki sa l  ile çevre ve biyolojik 

çe itlili i korumak için GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir ekilde 

yap lmas ”82 eklinde

uygulamalar nda kullan lan yöntem, organizmalara 

yap lan genetik müdahalelerdeki farkl l klar, nihai ürün, ürünün kullan m amac  ve 

yeri farkl  riskler olu turdu u için ayr  tedbirler al nmas  ge

Biyogüvenlik Kanunu’nun 2’

Biyogüvenlik tedbirleri bilimin önünü kesmeden, insan sa l

biyolojik çe itlilik üzerinde olu acak olumsuzluklar önceden belirleyerek, tedbir 

yap  ve hukuki düzenlemeleri 

iyogüvenli in sa lanmas  için yürütülen her türlü faaliyet

ile idari, hukuki ve kurumsal yap lanman n tamam n ,

“Biyogüvenlik Sistemleri” olu turulmaktad r. Bu ba lamda, uluslararas  birtak m 

gönüllü biyogüvenlik düzenlemeleri bulunmakla beraber ülkelerin kendi regülasyon 

sistemleri de mevcuttur. Bu sistemler, temelde yatay ve dikey düzenlemeler olmak 

üzere ikiye ayr lm t r. Dikey düzenlemelerde ürün baz nda çal l rken yatay 

düzenlemelerde üretim s ras ndaki süreçten itibaren düzenlemeler yap lmakta ve 

konvansiyonel ürünlere uygulanan düzenlemelerden farkl  bir sistem 

geli tirilmektedir. Kanada ve ABD gibi ürün temelli düzenlemelerde genetik

de i ikli in yap ld  sürece bak lmamakta, nihai ürünün özelliklerine 

ve kullan m amac na bak lmaktad r. AB ve Avustralya gibi baz  ülkelerde ise süreç 

sistemi benimsenmi tir.

Ülkelerin kendi düzenlemelerinin yan  s ra, uluslararas  platformlarda 

tart larak haz rlanan biyogüvenlik düzenlemeleri mevcut olup, bunlar ba lay c l  

olmayan k lavuz niteli inde ve gönüllü uygulamaya dayal  düzenlemelerdir.

Bu düzenlemelerin ba l calar  unlard r;

UNIDO Sekreteryas ’n n 1991 y l nda yay nlad  “Organizmalar n Çevreye 

Sal m  Konusunda Gönüllü Talimat ”

taraf ndan, Bitki Genetik Kaynaklar Komisyonu’nun (CPGR-

Commission on Plant Genetic Resources) talebi üzerine haz rlat larak, 

1991 y l nda yay nlanan “Bitki Biyoteknolojisi Talimat ”,

Gündem 21’i hayata geçirme amac n  ta yan Biyoteknolojinin Risklerinin 

Önlenmesi çin “Uluslararas  Teknik Direktifler”,

ve Biyogüvenlik Ö K Raporu, 2000:16.
ö akt. Co kun, S.,



Biyogüvenlik tedbirleri bilimin önünü kesmeden, insan sa l

biyolojik çe itlilik üzerinde olu acak olumsuzluklar önceden belirleyerek, tedbir 

yap  ve hukuki düzenlemeleri 

iyogüvenli in sa lanmas  için yürütülen her türlü faaliyet

ile idari, hukuki ve kurumsal yap lanman n tamam n ,

“Biyogüvenlik Sistemleri” olu turulmaktad r. Bu ba lamda, uluslararas  birtak m 

gönüllü biyogüvenlik düzenlemeleri bulunmakla beraber ülkelerin kendi regülasyon 

sistemleri de mevcuttur. Bu sistemler, temelde yatay ve dikey düzenlemeler olmak 

üzere ikiye ayr lm t r. Dikey düzenlemelerde ürün baz nda çal l rken yatay 

düzenlemelerde üretim s ras ndaki süreçten itibaren düzenlemeler yap lmakta ve 

konvansiyonel ürünlere uygulanan düzenlemelerden farkl  bir sistem 

geli tirilmektedir. Kanada ve ABD gibi ürün temelli düzenlemelerde genetik

de i ikli in yap ld  sürece bak lmamakta, nihai ürünün özelliklerine 

ve kullan m amac na bak lmaktad r. AB ve Avustralya gibi baz  ülkelerde ise süreç 

sistemi benimsenmi tir.
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ö akt. Co kun, S.,



Geli mekte olan ülkelerin, biyogüvenlik kapasitelerini olu turmalar nda 

k lavuzluk yapmak amac yla UNEP taraf ndan haz rlanm  olan 

“Biyogüvenlik K lavuzu”,

irle mi  Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi,

irle mi  Biyogüvenlik Protokolü’dür.

Bu düzenlemelerden ’ ve 6’nc  s rada olanlar di erlerinden farkl  

uluslararas alanda ba lay c  özellik ta maktad rlar.

uygulamalar n n potansiyel zararlar na ili kin kesin 

bilimsel verilerin istenilen düzeyde ortaya konulamam  olmas  nedeniyle ister 

üretim ister kullan m amac yla olsun uzun vadede risk olu turma ihtimali olan 

’lu ürünlerde risk analizi yap lmal  ve gerekli önlemler al nmal d r. Risk analizi 

“Risk De erlendirme” “Risk Yönetimi” “Risk leti imi”

a amalar n  kapsamaktad r.

Birle mi  Milletler Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi

Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi’nin metni, dünyadaki sanayile me, ehirle me 

çe itlilik üzerindeki bask lar  art ran süreçlerin h zlanmas  ile birlikte 

do an ihtiyaç üzerine, 1987 y l nda UNEP taraf ndan ba lat lan ve dört y l süren bir 

çal ma neticesinde olu turulmu tur. tarihlerinde imzaya aç lan

Sözle me’ 2012 y l  itibar yla 193 ülke taraft r

Sözle menin amac , biyoçe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m n  

te vik etmek ve genetik kaynaklar n kullan m ndan do an yararlar n adil bir ekilde 

payla m n  desteklemektir. Sözle me çerçevesinde “Ulusal Biyoçe itlilik Stratejisi 

ve Eylem Plan ” “Türkiye Bitki Genetik Çe itlili inin Yerinde (in-situ) Korunmas  

Ulusal Plan ” haz rlanm t r “Ulusal Biyolojik Çe itlilik Stratejisi ve Eylem 

Plan ”n n güncellenmesine ili kin çal malar, Orman ve Su leri Bakanl ’n n 

e güdümünde yap lmaktad r. 

Biyogüvenlik Kanunu’nun 2’nci maddesinin (ü),(v),(y) bendleri.
i leri akanl

Eri im Ta

Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi maddeler baz nda incelendi inde,

çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m na yönelik hükümler ile 

biyogüvenlik düzenlemelerinin Sözle mede önemli bir yer tutmakta oldu u 

görülmektedir. Sözle me’nin “ lke” ba l kl  3’üncü maddesinde yer alan; “Birle mi  

Milletler art  ve uluslararas  hukuk ilkeleri uyar nca devletler, kaynaklar n  kendi 

çevre politikalar  do rultusunda kullanma egemenli i hakk na sahiptirler ve kendi 

yarg  yetkileri veya kontrolleri dâhilindeki faaliyetlerin, di er devletlerin çevrelerine 

veya ulusal yarg  yetkilerinin s n rlar  d ndaki alanlar n çevrelerine zarar 

vermemesini de sa lamakla yükümlüdürler88” hükmünde, ülkelerin kendi 

kaynaklar n  ba ms z bir ekilde kullanma haklar n n oldu u ve di er ülkelere kar  

yükümlülükleri belirtilmektedir. 

Sözle me’de “In-situ89” Koruma ba l kl  8’

“Biyoteknoloji sonucunda de i ikli e u rat lm  ve biyolojik çe itlili in korunmas  

ve sürdürülebilir kullan m n  etkilemesi muhtemel olumsuz çevresel etkiler 

do urabilecek canl  organizmalar n kullan lmas  ve serbest b rak lmas  ile ba lant l  

riskleri düzenlemeye, yönetmeye veya denetlemeye yönelik araçlar , insan sa l  

için do abilecek riskleri de dikkate alarak tesis veya idame ettirecektir.81” 

hükmünde ise ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde 

bulundurularak muhtemel zararlar  önlemek için taraf ülkelerin yerine getirmesi 

öngörülen uygulamalar ifade edilmektedir. 

Sözle me’nin 19’ ara t rmalar n n 

kaynaklara dayal biyoteknolojiden sa lanan faydalar n adil 

payla m  ve GDO’lar n s n r ötesi transferinin güvenli bir ekilde yerine getirilmesi 

belirtilmektedir. Bu maddenin 1’ “Âkit taraflar n her 

biri, biyoteknolojik ara t rma için genetik kaynaklar  temin eden âkit taraflar n ve 

özellikle geli mekte olan ülkelerin mümkünse bu âkit taraflar n ülkelerinde, 

Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi,
In-situ (Do al Koruma): Ekosistemlerin ve do al habitatlar n korunmas  ve tür popülasyonlar n n   

kendi çevresi içinde canl  olarak saklan p, ya am n  sürdürmesi ya da kültür çe itlerinin kendi 
özelliklerini geli tirdikleri çevre ko ullar nda yeti tirilmesidir ( ehirali, S. ve Özgen, M.
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yarg  yetkileri veya kontrolleri dâhilindeki faaliyetlerin, di er devletlerin çevrelerine 

veya ulusal yarg  yetkilerinin s n rlar  d ndaki alanlar n çevrelerine zarar 

vermemesini de sa lamakla yükümlüdürler88” hükmünde, ülkelerin kendi 

kaynaklar n  ba ms z bir ekilde kullanma haklar n n oldu u ve di er ülkelere kar  

yükümlülükleri belirtilmektedir. 
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riskleri düzenlemeye, yönetmeye veya denetlemeye yönelik araçlar , insan sa l  

için do abilecek riskleri de dikkate alarak tesis veya idame ettirecektir.81” 

hükmünde ise ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde 

bulundurularak muhtemel zararlar  önlemek için taraf ülkelerin yerine getirmesi 

öngörülen uygulamalar ifade edilmektedir. 

Sözle me’nin 19’ ara t rmalar n n 

kaynaklara dayal biyoteknolojiden sa lanan faydalar n adil 

payla m  ve GDO’lar n s n r ötesi transferinin güvenli bir ekilde yerine getirilmesi 

belirtilmektedir. Bu maddenin 1’ “Âkit taraflar n her 

biri, biyoteknolojik ara t rma için genetik kaynaklar  temin eden âkit taraflar n ve 

özellikle geli mekte olan ülkelerin mümkünse bu âkit taraflar n ülkelerinde, 

Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi,
In-situ (Do al Koruma): Ekosistemlerin ve do al habitatlar n korunmas  ve tür popülasyonlar n n   

kendi çevresi içinde canl  olarak saklan p, ya am n  sürdürmesi ya da kültür çe itlerinin kendi 
özelliklerini geli tirdikleri çevre ko ullar nda yeti tirilmesidir ( ehirali, S. ve Özgen, M.



biyoteknolojik ara t rma faaliyetlerine etkin bir biçimde kat l m n  sa lamak için 

uygun hukukî, idarî ve siyasî tedbirleri alacaklard r.81” hükmünü getirmektedir.  

Genetik kaynaklara dayal  biyoteknolojiden sa lanan faydalar n âdil olarak 

payla m  için al n as  gerekli tedbirler, yine 19’uncu maddenin 2’

“Âkit taraflar n her biri, Âkit taraflar n ve özellikle geli mekte olan ülkelerin, bu âkit 

taraflarca temin edilen genetik kaynaklara dayal  biyoteknolojilerden do an yarar ve 

sonuçlara, âdil ve hakkaniyete uygun biçimde öncelikli kar l kl  olarak mutab k 

kal nan artlara tâbi olacaklard r.81” ükmü ile ifade edilmektedir. 19’

’üncü bendinde ise, GDO’lar n s n r ötesi transferi, i lem görmesi ve 

kullanmas yla ilgili olarak bir protokolün haz rlanmas  gerekti i öngörülmektedir.  

Bu çerçevede, 3’üncü bentte; “Taraflar, biyoteknoloji sonucunda de i ime 

u ram  ve biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde 

olumsuz etkide bulunabilecek her türlü canl  organizman n emniyetli biçimde 

ta nmas , i lem görmesi ve kullan lmas  konusunda, özellikle önceden 

bilgilendirilerek mutabakat sa lanmas n  da kapsayan uygun usullerin yer ald  bir 

protokolün gereklili ini ve bunun eklini de erlendireceklerdir.81” eklinde bir 

yükümlülük yer alm t r.  

’lar n kullan m ko ullar  ile potansiyel zararlar na ili kin bilgilerin 

payla m  hususunda yap lmas  g rekenler, yine Sözle me’nin 19’uncu maddesinin 

4’üncü bendinde, “Âkit taraflar n her biri, yukar daki 3’üncü paragrafta an lan 

organizmalar n i lem görmesinden kendisinin art ko tu u kullan m ve emniyet 

kurallar na ili kin mevcut her türlü bilgiyi, ayr ca özgün organizmalar n potansiyel 

olumsuz etkileriyle ilgili mevcut her türlü bilgiyi, bu organizmalar n ithal edilece i 

âkit tarafa, ya do rudan do ruya ya da bu çe it organizmalar  kendi yarg  yetkisinin 

alan  içinde temin etmekte olan gerçek veya hükmî ah slardan talep ederek 

verecektir.81” eklinde belirtilmektedir.  

örüldü ü üzere, Sözle me’nin 19’ 3’üncü ve 4’üncü 

bentlerinde al nan kararlar n, uluslararas  biyogüvenlik sisteminin kurulmas  

yönünde temel olu turdu u ifade edilebilir. Bu kapsamda, 3’üncü bentte, taraflar n 

biyogüvenlik protokolü haz rlamalar  gerekti i belirtilirken, 4’üncü bentte ise 

biyogüvenli in sa lanmas  için elzem görülen her türlü bilgi payla m n n yap lmas  

gerekti i vurgulanmaktad r. 

Birle mi  Milletler Cartagena Biyogüvenlik Protokolü

Çevre ve Kalk nma Konferans ’ndan sonra 1992’de Rio’da yap lan ve 

Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi uygulamalar  ile birlikte ortaya ç kan geli meler, 

’lar n üretimi ve tüketimine ili kin bir hukuki düzenlemenin gereklili ini ortaya 

ç karm , BM Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi de bu ihtiyac  hükme ba lam t r. 

Sözle me’nin 8’nci maddesinin (g) f kras  ve 19’uncu maddesinin 3’üncü ve 

4’ üncü bentlerine yönelik olarak ve II/5 no’lu Taraflar Konferans  Karar gere ince 

haz rlanan “Cartagena Biyogüvenlik Protokolü” 130’dan fazla ülke taraf ndan 

29 Ocak 2000 tarihinde Fransa’da kabul edilmi , 24 May s 2000 tarihinde imzaya 

aç lm  ve 11 Eylül 2003 tarihinde yürürlü e girmi tir. Günümüzde 163 ülke 

Protokol’e taraft r Bkz. ekil 2.5 Türkiye’de söz konusu Protokol, 17 Haziran 

4898 say l  Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan 

24 Ocak 2004 tarihinde yürürlü e girmi tir. 

ve 25148 say l  Resmi Gazete.
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ekil 2.5. agena Biyogüvenlik Protokolü’ne Taraf Olan Ülkeler

e il

çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m n n sa lanmas  için 

uygulamalar ndan kaynaklanabilecek olumsuzluklar n önlenmesine 

yönelik olarak haz rlanan ve 2003 y l ndan bu yana yürürlükte olan Protokol, 

’lar n muhtemel risklerine kar  insan, hayvan, çevre çe itlili in 

as nda kapsaml  ve etkili bir hukuki belgedir. 

Protokolde bütün GDO türleri dâhiline al nm  ve ön tedbir ilkesi 

gere ince bilimsel belirsizli in oldu u durumda, kat l mc larla ilgili ürünlere 

yasaklama hakk  verilmi tir. Di er yandan, “sürdürülebilir kalk nman n elde 

edilebilmesi için ticari ve çevresel anla malar n kar l kl  olarak birbirlerini 

destekleyici nitelikte olmal d r” ifadesiyle ülkelerin uluslararas  anla malarda girmi  

oldu u yükümlülüklerden, Protokol hükümleri ba ms z tutulmu tur. 

Protokol, genel çerçeve itibar yla a a daki hususlar  içermektedir

’lar n s n r a an hareketi öncesinde “ön bildirim” yap lmas  ve ithalat

kabul edilen GDO’lar n “etiketlenmesi”,

G da ve hayvan yemi olarak kullan lacak GDO ürünlerinin ithalat ndan 270 gün 

önce “risk de erlendirmesi”nin yap lmas , 

’lar n ekolojik riskleri ile ticareti aras ndaki dengelemenin öngörülmesi,

Protokol ile ticaret antla malar  aras nda kar l kl  destekleyicilik, ba ms zl k

ve ayn  uygulama gücünün öngörülmesi

Protokol’ün temel amac , 1’ “Çevre ve Kalk nma Hakk ndaki 

Rio Deklarasyonunun 15’inci prensibinde yer alan ön tedbirci yakla ma uygun 

olarak, bu Protokolün amac , insan sa l  üzerindeki riskler göz önünde 

bulundurularak ve özellikle s n r ötesi hareketler üzerinde odaklanarak, biyolojik 

çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde olumsuz etkilere sahip 

olabilecek ve modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  olan de i tirilmi  canl  

organizmalar n güvenli nakli, muamelesi ve kullan m  alan nda yeterli bir koruma 

düzeyinin sa lanmas na katk da bulunmakt r.” eklinde ifade edilmi tir. 

Protokol’ün kapsam  ise, 4’üncü maddede; “Bu Protokol, insan sa l  

üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik çe itlili in korunmas  ve 

sürdürülebilir kullan m  üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek tüm de i tirilmi  

canl  organizmalar n s n r ötesi hareketi, transit geçi i, muamelesi ve kullan lmas  

için geçerli olacakt r.” desi ile belirtilmi tir. Yine 5’inci maddeye göre; 

için ecza malzemesi olarak de i tirilmi  canl  organizmalar, Protokol kapsam  

d nda tutulmaktad r. 

’lar n do ayla etkile imine ba l  olarak, ortaya ç kabilecek risklerin 

önlenmesiyle ilgili, taraflar n sorumlulu u, Protokolün “Genel Hükümler” ba l kl

2’ “Taraflar, insan sa l  üzerindeki riskleri de göz önünde 

bulundurarak, herhangi bir de i tirilmi  canl  organizman n geli tirilmesi, 

muamelesi, ta nmas , nakli, kullan m  ve çevreye serbestçe b rak lmas n n biyolojik 

çe itlilik üzerindeki riskleri engelleyecek ya da azaltacak ekilde gerçekle tirilmesini 

sa layacaklard r” ifadesi ile hükme ba lanm t r.

’lar n çevre ve insan sa l  üzerindeki etkilerinde bilimsel yönden 

oldu u durumlarda de erlendirme süreci, Protokolün “Karar Süreci” 

ba l kl  10’ “Bir de i tirilmi  canl  organizman n insan sa l  

üzerindeki riskler dâhil olmak üzere, ithalât taraf ndaki biyolojik çe itlili in 

korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin 
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Protokol ile ticaret antla malar  aras nda kar l kl  destekleyicilik, ba ms zl k

ve ayn  uygulama gücünün öngörülmesi

Protokol’ün temel amac , 1’ “Çevre ve Kalk nma Hakk ndaki 
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olabilecek ve modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  olan de i tirilmi  canl  

organizmalar n güvenli nakli, muamelesi ve kullan m  alan nda yeterli bir koruma 

düzeyinin sa lanmas na katk da bulunmakt r.” eklinde ifade edilmi tir. 

Protokol’ün kapsam  ise, 4’üncü maddede; “Bu Protokol, insan sa l  

üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik çe itlili in korunmas  ve 

sürdürülebilir kullan m  üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek tüm de i tirilmi  

canl  organizmalar n s n r ötesi hareketi, transit geçi i, muamelesi ve kullan lmas  

için geçerli olacakt r.” desi ile belirtilmi tir. Yine 5’inci maddeye göre; 

için ecza malzemesi olarak de i tirilmi  canl  organizmalar, Protokol kapsam  

d nda tutulmaktad r. 

’lar n do ayla etkile imine ba l  olarak, ortaya ç kabilecek risklerin 

önlenmesiyle ilgili, taraflar n sorumlulu u, Protokolün “Genel Hükümler” ba l kl

2’ “Taraflar, insan sa l  üzerindeki riskleri de göz önünde 

bulundurarak, herhangi bir de i tirilmi  canl  organizman n geli tirilmesi, 

muamelesi, ta nmas , nakli, kullan m  ve çevreye serbestçe b rak lmas n n biyolojik 

çe itlilik üzerindeki riskleri engelleyecek ya da azaltacak ekilde gerçekle tirilmesini 

sa layacaklard r” ifadesi ile hükme ba lanm t r.

’lar n çevre ve insan sa l  üzerindeki etkilerinde bilimsel yönden 

oldu u durumlarda de erlendirme süreci, Protokolün “Karar Süreci” 

ba l kl  10’ “Bir de i tirilmi  canl  organizman n insan sa l  

üzerindeki riskler dâhil olmak üzere, ithalât taraf ndaki biyolojik çe itlili in 

korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin 



derecesinin belirlenmesi için, yetersiz bilimsel bilgi ve veriyle ba lant l  olarak 

ortaya ç kan bilimsel belirsizlik, söz konusu taraf n bu tür potansiyel olumsuz 

etkilerin minimize edilmesi ya da bunlardan kaç n lmas  amac yla de i tirilmi  canl  

organizman n ithaline ili kin olarak yukar da Paragraf 3’te belirtilen ekilde bir 

karar al nmas n  engellemeyecektir.” eklinde belirtilmektedir. 

Protokolün 11’inci maddesi ise, g da veya yem olarak ya da i leme için 

do rudan kullan m amaçl  de i tirilmi  canl  organizmalar için yerine getirilmesi 

öngörülen i lemleri içermektedir. Bu do rultuda, ilgili maddenin birinci bendinde, 

kapsamda belirtilen özellikte g da ya da yem olarak do rudan kullan m amaçl  bir 

ürünün s n r ötesi hareketi ve pazara sokulmas  için, ilgili taraf n nihai karar  

almas ndan itibaren 15 gün içinde, Biyolojik Takas Mekanizmas  arac l  ile di er 

11’inci maddenin 6’nc  bendinde, ulusal 

biyolojik mevzuat  henüz tamamlanmam  olan geli mekte olan ülkelerin, belirtilen 

kapsamdaki g da, ya da yem amaçl  ürünlerin ithalat na ili kin olarak, Protokol’ün

15’inci maddesinde öngörüldü ü ekilde, risk de erlendirmesine göre 270 gün içinde 

karar almalar  gerekmektedir. Ancak, bilimsel bel rsizli in olmas  durumunda, 11’

’inci bendinde belirtildi i üzere, ithalatç  ülkenin sözü geçen ürünü 

yasaklama hakk  vard r. 

Risk de erlendirmesi sonucu belirlenen risklerin etkisinin kullan m öncesi ve 

s ras nda en aza i dirilmesi için, Protokol’ün 16’nc  maddesi, gerekli risk yönetimi 

i lemlerinin yap lmas n  öngörmektedir. Bu çerçevede, getirilen yükümlülükler 

“Taraflar Sözle menin 8(g)  maddesini göz önünde bulundurarak, bu protokolün risk 

de erlendirmesi hükümlerinde de i tirilmi  canl  organizmalar n kullan m , 

muamelesi ve s n r ötesi hareketi ile ilgili olarak tan mlanm  olan riskleri 

düzenlemek, yönetmek ve kontrol etmek amac yla uygun olan mekanizmalar , 

önlemleri ve stratejileri kuracak ve idame ettirecektir.” eklinde belirtilmi tir.

Bu çerçevede yerine getiri mesi gereken i lemler, yine 16’nc  maddenin

’üncü bendinde; “Yukar da yer alan Paragraf 2’nin hükümlerine dokunmaks z n, 

taraflardan her biri, ister ithal edilmi , ister yerel olarak geli tirilmi  olsun, 

de i tirilmi  bir canl  organizman n amaçlanan kullan ma al nmadan önce, ya am 

döngüsü ya da üreme zaman  ile uyumlu bir gözleme sürecine tâbi tutuldu unu 

garanti etmek için çaba göstereceklerdir.” adesi ile yer almaktad r.

II’den olu an Protokol’de 

kat l m , ekonomik de erlendirme, yasad  s n r ötesi hareketler, izleme ve 

rapor verme, uyum, de erlendirme ve inceleme, sorumluluk ve tazminat, b

payla m  ve biyogüvenlik takas mekanizmas , muamele, ta ma, paketleme ve 

tan mlama, basitle tirilmi  i lem konular na ili kin hükümler bulunmaktad r

Ülke Örnekleri

Son y llarda biyoteknoloji politikalar n n belirlenmesinde uluslararas  

i birli inin sa lanmas nda geli mi  ülkelerde önemli ilerlemeler sa lanm t r. 

Biyoteknoloji alan nda özellikle de da ve yem amaçl  genetik yap s  de i tirilmi  

organizmalar ve ürünlerine yönelik olarak yap lan çal malar Birle ik 

(ABD), Avrupa Birli i (AB), Çin özelinde

i tir.
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Birle ik Devletleri 

Dünyadaki en büyük GDO üreticisi ve kullan c s  olan Amerika Birle ik 

(ABD)’nde biyoteknoloji alan ndaki çal malara ilk izin, çal anlar n ve 

çevrenin güvenli ini vurgulayan kurallar n belirlenmesiyle Ulusal Sa l k Enstitüsü 

(National Institutes of Health-NIH) f ndan 1976 y l nda verilmi  olup, bu Enstitü 

, birçok ülkenin kurallar n n belirlenmesine öncülük etmi tir. 

iyoteknolojik ürünlerin düzenlenmesi çal malar ; Tar m Bakanl

(United States Department of Agriculture-USDA), ABD G da ve laç Dairesi (United 

States Food and Drug Administration-FDA) ABD Çevre Koruma Ajans  (United 

States Environmental Protection Agency-EPA) taraf ndan gerçekle tirilmektedir.

ulu lar n kendi aralar ndaki koordinasyonuna yönelik Bilim ve Teknoloji 

Politikalar  Ofisi (Office of Science and Technology Policy-OSTP) taraf ndan, 

(Biotechnology Science Coordinating 

Committee-BSCC) ad  alt nda bir yap olu turulmu tur. Bu kurulu lar, 1986 y l nda 

biyoteknolojik çal malar  düzenleyici çerçeve yönetmeli ini yay mlam lard r. 

ABD’de ba ta FDA olmak üzere bu kurulu lar n yönetimi alt nda, biyoteknolojik 

çal malar sürdürülmekte ve biyoteknolojik ürünler kullan lmaktad r. ABD’de 

federal yönetimin d nda, yerel yönetimler de biyoteknolojinin insan ve hayvan 

sa l  ile çevreye olan etkilerine ili kin düzenlemelerde önemli bir rol oynamakta 

özellikle GD bitkilerin üretimine ili kin farkl  yasalar n ç kar ld  eyaletler 

bulunmaktad r

Bu çerçevede, ’nde regülasyon sisteminin ilk aya n  Tar m Bakanl  

(USDA) olu turmakta, Bakanl a ba l  birçok bölümde ise bitki biyoteknolojisinin

kullan m n  düzenleyen, takibini ve ara t rmas n  yapan birimler bulunmaktad r.                 

Bu birimler ve görev alanlar  Tablo 3.1’de sunulmu tur

Özgen, M. ve ark., 2005:9.
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yap lara göre genel anlamda ABD Tar m Bakanl ’n n, bitki ve 

hayvan sa l , g da güvenli i ile ilgili konular, tar msal ve ekonomik ara t rmalar, 

tar msal üretim ve tüketimin kontrolü, pazarlamaya ili kin düzenlemelerin yürütülmesi 

uluslararas  geli melerin takip edilmesi konular nda görevlerini yürüttü ü 

anla lmaktad r.

 Çevre Koruma Ajans  (EPA) alan nda düzenlemelerin yap ld  

ve yürütüldü ü di er bir kurumdur. EPA genel anlamda, çevre ve insan sa l n  

erilere dayanarak çevresel riskleri azaltmak, federal yasalar n adil 

ve etkili bir ekilde uygulanmas n  sa lamak gibi amaçlarla 1970 y l nda kurulmu tur.

Bu kapsamda EPA, kimyasal veya biyolojik yollarla üretilen pestisitlerin güvenli bir 

ekilde kullan m n  sa lamakta ve konu ile ilgili düzenlemeleri yapmaktad r. Ayr ca, 

“Toksik Maddeler Kontrol Kanunu (Toxic Substances Control Act-TSCA)”  

dayan larak EPA’n n biyoteknoloji alan ndaki düzenlemeleri çerçevesinde ticari amaçla 

kullan lacak yeni özellikler ta yan mikroorganizmalar hakk nda düzenlemeler de 

yap lmaktad r. Bu düzenlemeler, farkl  türlerden al nan genlerin aktar ld  

mikroorganizmalar  da kapsamaktad r. 1986 y l nda 

dayan kl  geneti i de i tirilmi tütünü onaylam , 1994 y l nda ve müteakip y llarda 

daha kuvvetli tad  ve daha uzun raf ömrü ile sat a sunulan ürün

Savr’nda onay n  vermi tir.

 G da ve laç Dairesi (FDA) Sa l k Bakanl ’na ba l  olarak “Federal 

G da, laç ve Kozmetik Kanunu (FFDCA-Federal Food Drug and Cosmetic Act)”

istinaden yeni bitki türlerinden üretilen g da ve yemlerle ilgili düzenlemeleri 

yapmaktad r. FDA’n n politikalar  mevcut g da kanununa dayanmakta olup,                  

söz konusu kanundaki güvenlik standartlar  ile ilgili bütün düzenlemeler GD ürünler 

için geçerlidir. FDA’n n biyoteknoloji politikas , bilinçli olarak g dalar n içine geneti i 

de i tirildikten sonra eklenen ve yap , fonksiyon ve miktar ol

farkl l k gösteren maddeleri kapsayacak ekilde belirlenmi t FDA’n n alt 

Eri im 
Eri im 

Eri im
Tarihi: 22 Mart 2013 (EPA’
Özda , H.,

bölümlerinden biyoteknolojik ürünlerin regülasyonu ile ilgilenen bölüm G da Güvenli i 

ve Uygulamal  Beslenme Merkezi (Center for Food Safety and Applied Nutrition-

CFSAN)’dir. Bunun yan  s ra, bilim adamlar ndan ve tüketici temsilcilerinden olu an 

FDA bünyesinde kurulmu  olan G da Dan ma Komitesi (Food Advisory Committee),

onay i lemi konusunda daha aç k uygulamalar n yap labilmesi için çal malar 

yapmaktad r FDA ürünleri sadece pazara sürülmeden önce de il, pazarda sat ta olan 

herhangi bir ürünü de güvenilir bulmad  takdirde piyasadan kald rabilmektedir. 

Bundan dolay  pazara sürülmeden önce FDA taraf ndan yürütülen düzenlemeler 

gönüllülük esas na dayansa dahi, ürünler a rl kl  olarak ticarile tirilmeden önce FDA 

taraf ndan onay almak üzere ba vurular yap lmaktad r. 

Di er taraftan, ürünler di er ürünlerin tabi oldu u etiketleme prosedürüne 

tabi olmakla birlikte, içeri inde alerjik gen bulunduranlar n, farkl  bir türden gen 

bulunduranlar n ve besin de erinde de i iklikler olan ürünlerin farkl  bir ekilde 

etiketlenmesi zorunlulu u bulunmaktad r. Ayr ca FDA, g dan n GDO içeri i ile ilgili 

bilginin etikette verilmesini art ko mamaktad r

FDA’n n GD ürünlerin güvenlik de erlendirmesinde kulland  ölçüt                  

“Temel E de erlik (substantial equivalence)” FDA, bir ürünün, aktar lan genin 

özellikleri ve aktar ld  bitkideki olas  etkileri, protein, ya  ve ni asta ölçümleri ile 

aminoasit bile imi ve vitamin, mineral e de erli i, bilinen alerjenler ve di er potansiyel 

toksik bile enlerin düzeyleri gibi özellikler yönünden de erlendirilmesi sonucu 

geleneksel kar l  ile e de er kabul edilebilece ini bildirmektedir. Bu özellikleri 

bak m ndan geleneksel üründen farkl l k gösteren GD ürün oldu unda ürünün daha

ayr nt l  güvenlilik testlerinden geçmesinin gerekebilece i, bitkinin bütün

vanlar nda olas  istenmeyen etkilerinin ara t r lmas  gerekece i ifade edilmektedir

Eri im Tarihi: 22 Mart 2013.
Özda , H.,
Temel E de erlik rganizmay  tan mlarken dikkate al nan ve organizman n moleküler 
karakterizasyonu, temel besin yap s , toksik yap s  ve fenotipik karakterlerini içeren bir kavramd r.   
Bir organizman n veya ürününün temel e de erli e sahip oldu u sonucuna var lm sa, 
veya ürün, geleneksel kar l  ile ayn  kabul edilmekte güvenlik arast rmas na ihtiyaç 
duyulmamaktad r Özgen, Ö., 2007:15
Toksikoloji Bülteni
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etiketlenmesi zorunlulu u bulunmaktad r. Ayr ca FDA, g dan n GDO içeri i ile ilgili 

bilginin etikette verilmesini art ko mamaktad r

FDA’n n GD ürünlerin güvenlik de erlendirmesinde kulland  ölçüt                  

“Temel E de erlik (substantial equivalence)” FDA, bir ürünün, aktar lan genin 

özellikleri ve aktar ld  bitkideki olas  etkileri, protein, ya  ve ni asta ölçümleri ile 

aminoasit bile imi ve vitamin, mineral e de erli i, bilinen alerjenler ve di er potansiyel 

toksik bile enlerin düzeyleri gibi özellikler yönünden de erlendirilmesi sonucu 

geleneksel kar l  ile e de er kabul edilebilece ini bildirmektedir. Bu özellikleri 

bak m ndan geleneksel üründen farkl l k gösteren GD ürün oldu unda ürünün daha

ayr nt l  güvenlilik testlerinden geçmesinin gerekebilece i, bitkinin bütün

vanlar nda olas  istenmeyen etkilerinin ara t r lmas  gerekece i ifade edilmektedir

Eri im Tarihi: 22 Mart 2013.
Özda , H.,
Temel E de erlik rganizmay  tan mlarken dikkate al nan ve organizman n moleküler 
karakterizasyonu, temel besin yap s , toksik yap s  ve fenotipik karakterlerini içeren bir kavramd r.   
Bir organizman n veya ürününün temel e de erli e sahip oldu u sonucuna var lm sa, 
veya ürün, geleneksel kar l  ile ayn  kabul edilmekte güvenlik arast rmas na ihtiyaç 
duyulmamaktad r Özgen, Ö., 2007:15
Toksikoloji Bülteni



Güvenilir g da tüketimi dünyada üzerinde önemle durulan konulardan birisidir. 

Ancak, konunun önemi son y llarda GD ürünlerdeki geli melerle birlikte daha fazla 

gündeme gelmi tir. Rekombinant DNA teknolojisindeki geli meler ve kullan m n n 

yayg nla mas  neticesinde yap lan ara t rmalar n artmas n n sonucunda Ulusal Sa l k 

Enstitüsü (NIH-National Institutes of Health), taraf ndan “Rekombinant DNA 

Dan manl k Komitesi (RAC-Recomb nant DNA Advisory Committee)” olu turulmu tur. 

Komite, 1976 y l nda konu ile ilgili kapsaml  bir rehber yay nlam  olup, bu rehber 

çal malar nda bu tekni in kullan lmas nda ve çal malar n takibi ile ilgili 

düzenlemelerde yol gösterici olarak etkili bir rol oynam t r. Yine 1976 y l nda 

aray Bilim ve Teknoloji Politikalar  Ofisi (OSTP-Office of Science and Technology 

Policy) kurulmu tur. Ofis, ABD’de biy alan ndaki çal malarda do ru, 

ihtiyaca yönelik teknik ve bilimsel dan manl k hizmeti sa lamas n n yan  s ra konuyla 

ilgili politikalar n belirlenmesin de büyük katk lar sa lam t r. 

Organizmalar özelinde regülasyon sistemine bak lacak olursa, GD

düzenlemeler temelde iki kurum taraf ndan gerçekle tirilmektedir. Bu kurumlardan ilki 

olan APHIS, bitki hastal k ve zararl lar na kar  potansiyel riskleri kontrol etmektedir. 

Di er bir kurum olan EPA ise GD bitkilerin üretece i zararl lara kar  düzenlemeler 

yapmaktad r (Bkz. Tablo 3.2).

’de GD egülasyonu

lgili 
Bitki hastal k ve zararl lar

(PPA103-Plant Protection Act) 
dâhil

(PIPs- Plant incorporated 
protectants) 

Federal nsektisit, fungusit ve 

(FIFRA104- Federal Insecticide, 
Fungicide and Rodenticide Act) 

Bitkiler taraf ndan üretilen 
(TSCA105- Toxic Substances 
Control Act) 

’den, EPA’dan ve Zarrilli, S., 2005’ten faydalan lm t r.

’de bitkiler ticari olarak kullan lmaya ba land ndan bu yana 

üreticilerin karl l k düzeyine olan etkileri ile ilgili analizler yap lmaya ba lanm t r. 

Dünyada oldu u gibi ABD’de GD tar m ürünlerinden en yayg n kullan lanlar  herbisit

toleransl  ve böceklere kar  dayan kl  olan ürünlerdir. Bu ürünlerin üretici 

maliyetlerinde büyük bir paya sahip olan kimyasal ilaçlar n kullan m n  azaltarak 

toplam maliyette dü meye ve üretimde art a neden oldu u belirtilmektedir. Ancak, GD 

kullan m n n da ek maliyetler getirdi i ifade edilmektedir. Öncelikle tohumlar 

klasik yöntemlerle elde edilen tohumlardan daha pahal d r.

Ek olarak, üreticilerin “technology fee”

geli tirilmesine katk  sa lamak amac yla belirli bir ücret ödemeleri gerekti i 

bilinmektedir. Bu durumda, genel anlamda, GD tohumlar n konvansiyonel tohumlara 

oranla maliyeti art r c  bir etkiye sahip oldu u söylenebilir. Di er taraftan, maliyetin bu 

ekilde artmas na kar n GD tohum kullan m n n üretimi art r c  etkisi vurgulanarak net 

kazanc n sa lanabilece i de tahmin edilmektedir. Ancak, bilinmelidir ki GD tohumlar n 

üretimi art r c  bir özelli i bulunmamakta, hastal k ve zararl lara kar  dayan kl  hale 

gelen bitkilerde ürün kayb  azalt larak toplam üretimde art  sa lanabilmektedir.

’de nin yüzde 94’ü GD’dir (Bkz. Tablo 3.3). Fakat söz 

konusu ürünün verime etkisinin genellikle önemsiz düzeyde kald  belirtilme

Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.
, Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.

Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.
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Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.
, Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.

Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.



Böcekler, için büyük sorun te kil etmedi inden henüz böceklere 

dayan kl  çe itler geli tirilmemi tir. Di er taraftan, tar mda kimyasal kullan m nda 

önemli bir de i iklik yaratmamakla birlikte, Güney Amerika’da herbisit kullan m nda 

biraz art  meydana geldi i ifade edilmektedir. Ayr ca, üreticilerin elde ettikleri kâr

düzeyi genellikle küçük olmakla birlikte bu oran Güney Amerika’da Kuzey 

Amerika’dan daha fazlad r. ABD’de üreticiler için GD 

zamandan tasarruf sa layan, yabanc  ot kontrolünde ba ar l , derin toprak i lemesi 

gerektirmeyen ve topra  koruyan avantajl  bir teknoloji olarak görülmektedir. Ek 

olarak, son zamanlarda yap lan bir çal ma, ABD’de GD kullan lmas n n 

ebi olarak sermaye, i gücü, enerji gibi çe itli girdilerin kullan m oranlar n n 

azalmas n  ve orta vadede yakla 6 oran nda fayda maliyet olu turmas n  

göstermi tir.

Tablo 3.3’te görülece i üzere, y l  itibar yla ’de m s r n yüzde 93’ü, 

pamu un ise yüzde 96’s ’dir. 

’de Y llar tibar yla GD Ürün Oranlar
Ürünler

M s r 33 40 47 52 61 73 80 85 86 88 88 90 93 

nsektisit (Bt) dayan kl

Herbisit Toleransl (HT)

Pamuk 71 73 76 79 83 87 86 88 93 90 94 90 96 

Soya Fasulyesi 75 81 85 87 89 91 92 91 93 94 93 93 94 

’ faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Eri im Tarihi: 09 Haziran 

Pamukta ve m s rda a rl kl  olarak herbisite kar  tolerans ve Bt özellikleri birlikte 

kullan lmakt d r. ABD Tar m Bakanl ’n n Ekonomik Ara t rmalar biriminde bu 

ürünlerin çiftlik (i letme) düzeyindeki ekonomik etkilerini inceleyen çal ma 

sonuçlar na göre hem Bt pamu un hem de toleransl  pamu un kullan m n n 

verimde art a sebep oldu u bulunmu tur. Bu ürünlerin kullan m n n maliyete olan 

etkisine bak ld nda ise ortaya ç kan sonuç üretim art na sebep olmas ndan dolay  

maliyette dü meye sebep olduklar d r. Bunun yan  s ra herbisit kullan m nda herbisite 

toleransl  pamukta önemli bir de i im olmamakla beraber Bt pamukta pestisit 

kullan m nda önemli azalmalar meydana gelmektedir.

Grafik 3.1’ de görülece i üzere ABD’de y l  itibar yla ürünlerin 

benimsenme s ras ; HT s r

M s r eklindedir. 

Ürünlerin ’de B

Eri im Tarihi: 09.10.2014

Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.

Eri im Tarihi: 09 Haziran 20
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Eri im Tarihi: 09.10.2014

Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.

Eri im Tarihi: 09 Haziran 20



Di er taraftan, ’de 1990 y l ndan itibaren m s r üretim miktar  ve verim 

de erleri incelendi inde, çok fazla bir art  üretim ve 

de erlerinin özellikle son y llarda azald  görülmektedir (

Ayr ca, üretici fiyatlar nda da dalgalanmalar mevcut üretim 

miktar  ve verim de erleri ile üretici fiyatlar  incelendi inde hemen hemen ayn  

durumun hakim oldu u görülmektedir Bu durumda her geçen gün 

GD bitkisel üretim hacmini art ran ABD’nde istikrarl  verim art lar  görülmemesi, GD 

tohum kullan m na özgü bir durumun olmad n  göstermektedir. 

’de M s r Üretim , Verim De er i ve Üretici Fiyatlar

’ten faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

’de Üretim Miktar , Verim De er i ve Üretici
Fiyatlar

’ten faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.



’de Üretim Miktar , Verim De er i ve Üretici
Fiyatlar

’ten faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.



3.4.2. Avrupa Birli i

irli i ’ yakla m  biyogüvenlik kavram  ile ba lant l  olarak 

ortaya ç kmaktad r. Biyogüvenlik kavram , nsan, hayvan ve bitki sa l  ile çevre ve 

biyolojik çe itlili i korumak için GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir 

ekilde yap lmas n , Biyogüvenlik sistemi ise Biyogüvenli in sa lanmas  için yürütülen 

her türlü faaliyet ile idari, hukuki ve kurumsal yap lanman n tamam n  kapsamaktad r. 

AB ülkelerinde yerel, bölgesel ve ulusal çevre sorunlar na oldukça duyarl  

yakla lmakta ayn  zamanda teknolojisi ile ilgili düzenlemelerle insan sa l n  ve 

biyolojik çe itlili i de kapsayan çevrenin yüksek düzeyde korunmas n  garantilemeyi 

amaçlamaktad r

’lara ili mevzuat n n uygulanmas nda en yetkili iki kurum 

Avrupa G da Güvenli i Otoritesi (European Food Safety Authority- 

EFSA)’dir. 2002 y l nda kurulan , AB’nin g da ve yem güvenli ine ili kin

ba ms z risk de erlendirmelerinin yürütülmesinden sorumlu olan                  

ana kurulu

Yasal Altyap

ve ürünlerine yönelik AB Mevzuat , uluslararas  ticaret engellerini 

kald rmak, ulusal bir mevzuat düzenlemesiyle yeni geli meleri desteklemek ve yeni 

teknolojinin yaratt  risklerle ba a ç kabilmek gibi temel amaçlarla olu turulmu tur. 

AB’nin GDO’larla ilgili mevzuat yap lar  1990’l  y llar n ba ndan beri yürürlükte olup,

birçok revizyona u ram t r. Özellikle yap lan düzenlemelerde sa l k ve çevrenin en üst 

düzeyde korunmas  amaçlanarak, 1990 y l nda yatay bir düzenleme getirilmi , ara t rma 

veya ticari amaçl  GDO’lar n çevreye deneysel amaçl  sal n m ve pazara sunumlar  ile 

ilgili zorunlu bildirim sistemi kurulmu tur. 

Ek olarak, 1997 y l nda ç kar lan Yeni G dalar ile ilgili düzenleme, GDO’lardan 

olu an ya da GDO içeren g dalar n zorunlu olarak etiketlenmesini getirmi tir. Bu yeni 

Özgen, M. ve ark. 2005:9.
28 Ocak 2002 tarih ve (EC)178/2002 say l  Tüzük; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin G da 
yasas yla ilgili genel ilke ve artlar  belirlemekte, Avrupa G da Güvenli i ’ni kurmakta ve 
g da güvenli i konular yla ilgili i lemleri belirlemektedir.

düzenleme ile GDO’lardan elde edilen bir g da maddesinin içerisinde, GD

yoksa “geleneksel muadili112” gibi kabul edilmekte ve etiketleme zorunlulu undan 

muaf olmaktad r GDO’larla ilgili 2001 y l nda mevzuat , yeni 

sistemi olarak adland r lmaktad r. Bu mevzuatta GDO’lar n etiketlenmesi ve 

izlenilmesini zorunlu k lan ve GDO’lar n çevreye kas tl  sal n mlar  ile ilgili 

2001/18/EC say l  Direktif yürürlü e girmi tir.

mevzuat nda GDO’lar;

Çevreye kas tl  sal m,

G da ya da hayvan yemi olarak tüketim (GDO ürünlerinin pazara sürülmesi),

Kapal  kullan m,

uygulamalar  tedbirleri, 

aç lar ndan ele al nmaktad r. ’nin konuyla ilgili düzenlemeleri;

Ön bildirim,

Bilgilendirme ve kat l m,

zleme ve kontrol,

ilkelerine dayand r lmaktad r.

’nde yasal çerçeveyi olu turan temel düzenlemeler

a a da yer almaktad r (Bkz. ekil 3.1.)

98/81/EC say l  Direktif

’lar n kapal  kullan m  hakk ndaki, 98/81/EC say l  Direktifle de i tirilmi  

90/219/EEC say l  Direktif, GDO’lar üzerinde, toplum ve çevreyle temastan kaç n larak 

kapal  ortam artlar nda yap lan ara t rma ve endüstriyel faaliyetleri düzenlemekte olup, 

laboratuvar çal malar n  da kapsamaktad r

Parental Equivalence: Ürünün gen aktar m yap lmadan önceki hali ile olan benzerli idir.

98/81/EC say l  ve 26.10.1998 tarihli Direktif: OJ No L 330/13.
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2001/18/EC say l  Direktif

’lar n çevreye kas tl  sal m  hakk ndaki Direktif, iki çe it faaliyeti 

düzenlemektedir:

’lar n deneysel amaçlarla sal nmas , Direktifin “Bölüm B” hükümlerine,

’lar n pazara sürülmesi (örne in GDO’lar n endüstriyel ürünler olarak 

yeti tirilmesi, ithalat  veya dönü türülmesi), esas itibar yla Direktifin “Bölüm 

C” hükümlerine tabi

söz konusu direktifin GDO’ya izin verilmesini ve GDO’lar n piyasaya 

giri ini düzenledi i anla lmaktad r.

2003/1829/EC say l  Tüzük

içeren veya GDO’dan meydana gelen g da ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesi,  

2003/1829/EC say l  GDO g da ve yemler hakk ndaki Tüzü ün hükümlerine tabidir. 

2003/1830/EC say l  Tüzük

Geneti i de i tirilmi  g da ve yemlerin izlenebilirli i ve etiketlenmesine dair kurallar  

belirlemektedir. 2003/1829/EC ile 2003/1830/EC say l  Tüzükler, 2001/18/EC say l  

Direktifin g da ve yemlerle ilgili de i iklik metinleri olarak adland r lmaktad r.

2003/1946/EC say l  Tüzük

’lar n AB üyesi ülkelerle üçüncü ülkeler aras ndaki kas tl  ve kas ts z hareketleri, 

GDO’lar n s n r ötesi hareketleri hakk ndaki 2003/1946/EC say l  Tüzük hükümlerine 

tabi olup, AB içindeki kas tl  hareketler bu Tüzük hükümlerinden muaft r. 

2004/65/EC say l  Tüzü

’lar için bir ay r c  kimlik ve bu sisteminin geli tirilmesi ile ilgilidir.

2001/18/EC say l  
2003/1829/EC say l  tarihli Tüzük: OJ No L 268/1.
2003/1830/EC say l  ve 18 Ekim tarihli Tüzük: OJ No L 268/24.
2003/1946/EC say l  ve 05 Kas m tarihli Tüzük: OJ No L 287/1. 
2004/65/EC say l  ve 16 Ocak 2004 tarihli Tüzük: OJ No L 10/5.

2004/641/EC say l  Tüzük

g da ve yemin iznine ili kin uygulamalar, var olan ürünlerin bildirimlerini ve 

uygun bir risk de erlendirmesine göre yararl  oldu u belirlenen GD materyalin teknik 

olarak kaç n lmaz varl ndan veya avantajlar ndan bahsetmektedir

2004/787/EC say l  Komisyon Tavsiye Karar

’lardan ve GDO’lardan üretilmi  1830/2003/EC say l  Tüzük kapsam ndaki 

veya ürünlerden numune al nmas  ve bunlar n tespitine yönelik teknik usulleri 

içermektedir.

2003/556/EC say l  Komisyon Tavsiye Karar

Organik tar m ve konvansiyonel tar m ile geneti i de i tirilmi ürünlerin bir arada yer 

almas nda Ulusal Stratejileri geli tirmek ve en iyi uygulamalar  sa lamak hakk ndaki 

Komisyon Karar ’d r.

’ye üye ülkeler ad  geçen düzenlemelere uygun iç mevzuatlar n  haz rlamakta ve 

uygulamaktad r. Bu kapsamda AB’de onay alm  ’lar n g da ve yem olarak 

llan lmas na onay verilmektedir

2004/641/EC say l  ve 07 Nisan 2004 tarihli Tüzük: OJ No L 102
2004/787/EC say l ve 24 Kas m 2004 tarihli Komisyon Tavsiye Karar

l Komisyon Tavsiye Karar
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uygun bir risk de erlendirmesine göre yararl  oldu u belirlenen GD materyalin teknik 

olarak kaç n lmaz varl ndan veya avantajlar ndan bahsetmektedir

2004/787/EC say l  Komisyon Tavsiye Karar

’lardan ve GDO’lardan üretilmi  1830/2003/EC say l  Tüzük kapsam ndaki 

veya ürünlerden numune al nmas  ve bunlar n tespitine yönelik teknik usulleri 

içermektedir.

2003/556/EC say l  Komisyon Tavsiye Karar

Organik tar m ve konvansiyonel tar m ile geneti i de i tirilmi ürünlerin bir arada yer 

almas nda Ulusal Stratejileri geli tirmek ve en iyi uygulamalar  sa lamak hakk ndaki 

Komisyon Karar ’d r.

’ye üye ülkeler ad  geçen düzenlemelere uygun iç mevzuatlar n  haz rlamakta ve 

uygulamaktad r. Bu kapsamda AB’de onay alm  ’lar n g da ve yem olarak 

llan lmas na onay verilmektedir

2004/641/EC say l  ve 07 Nisan 2004 tarihli Tüzük: OJ No L 102
2004/787/EC say l ve 24 Kas m 2004 tarihli Komisyon Tavsiye Karar

l Komisyon Tavsiye Karar



ekil 3.1. AB’de GDO’larla lgili Yasal Düzenlemeler

Liu, Y., 2012’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Yasal Düzenlemeler

2001/18/EC say l  Direktif
GDO’lar n çevreye kas tl  sal m )

98/81/EC Say l  Direktif
GDO’lar n kapal  kullan m )

2003/1830/EC say l  Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Tüzü ü

GDO’lar n izlenebilirli i ve etiketlenmesi)

2003/1829/EC say l  Avrupa Parlamentosu 
Konsey Tüzü ü

(GD g da ve yemler)

65/2004/EC say l  Tüzük
GDO’lara ait ay r c  kimlik)

2003/1946/EC say l  Tüzük
GDO’lar n s n rötesi

641/2004/EC say l  Tüzük
(2003/1829/EC say l  Yönetmeli in 

uygulanmas )

2004/204/EC say l  Komisyon Karar
(Tescil lemleri)

2004/787/EC say l  Komisyon Tavsiyesi
GDO’lar n tan mlanmas  ve numune 

al nmas nda teknik rehber)
882/2004/EC say l  Tüzük

(G da ve Yem Kanunu için Resmi Kontroller)

2010/C200/01 say l  Komisyon Tavsiyesi
1981/2006/EC say l  Tüzük

(2003/1829/EC say l  Yönetmeli in 32'
maddesinin uygulanmas )

Prosedürü 
 

’nde GDO’lu bir ürünü esas itibar yla ticari maksat gözeterek pazara sürmek 

isteyenler, 2001/18/EC say l  Direktif hükümlerine göre yaz l  izin almak zorundad r. 

Bu kapsamda pazara sürülen GDO, “GDO’dan meydana gelen ürün” “GDO 

içeren ürün” eklinde tan mlanmas  gerekmektedir. Bu izin prosedürü, deneysel amaçl  

sal m izninin aksine, tamamen ulusal nitelikte olmay p, bütün AB üye devletleri

ilgilendirmektedir. Zira, bir GDO’nun pazara sürüm iznine sahip olmas , izne konu olan 

ürünlerin, AB genelinde serbestçe dola abilece i anlam na gelmektedir. Dolay s yla, 

izin bütün üye devletleri ilgilendirmektedir.

Söz konusu GDO’lu ürünün pazara sürülmesi hakk nda olumlu rapor ç kmas  

bildirimi al p de erlendirme raporunu haz rlayan üye devlet, Avrupa 

Komisyonu vas tas yla di er üye devletleri durumdan haberdar etmektedir. Di er üye 

devletler ve Komisyon de erlendirme raporunu inceledikten sonra, gözlem veya itirazda 

bulunabilmektedir. Di er üye devletler veya Komisyon herh

bulunmazsa, ilk de erlendirmeyi yapan yetkili ulusal makam ürünün pazara sürülmesine 

izin vermektedir. znin verilmesinin akabinde, söz konusu ürün, izinde belirtilen artlar 

çerçevesinde AB’nin tamam nda pazara sürülebilmekted zin azami “10 y l” süreli 

olarak verilmekte ve belirli artlar yerine getirilmek kayd yla uzat labilmektedir.

tirazda bulunuldu u takdirde üye devletler, Komisyon ve bildirimci aras nda bir 

uzla ma süreci öngörmektedir. Bu a amada, çözüme kavu turulmam  problemlerin 

a lmas na çal lmaktad r. Uzla ma sürecinin sonunda taraflar itirazlar nda srar 

ederlerse karar Avrupa düzeyinde al nmaktad r. Komisyon öncelikle, EFSA’dan görü  

istemektedir. Bu a amada Komisyon, üye devletlerin temsilcilerinden olu

Düzenleme Komitesi (Regulatory Committee)’ne bir Karar Tasla  sunarak görü  

istemektedir. ayet, Komite nitelikli ço unlukla olumlu görü  bildirirse

karar  benimsemektedir. Görü ün olumsuz olmas  halinde, Karar Tasla , nitelikli 

ço unlukl veya reddedilmek üzere, Bakanlar Konseyi’ne sunulmaktad r. 

u sisteme göre, herhangi bir AB karar n n kabul edilmesi için Birlik nüfusunun yüzde 65’ini temsil 
eden en az onbe  üye devletin uzla mas  gerekmektedir. Karar almay  engelleyecek az nl n, Avrupa 
Konseyi’nin en az dört üyesinden olu mas  veya nitelikli ço unlu a eri ilmesi gerekmektedir.
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“3 ay” içerisinde karar vermedi i takdirde, Komisyon Karar  kabul etmektedir. 

Bildirim süreci esnas nda kamuoyu da bilgilendirilmekte kamuya aç k verilere 

internet üzerinden eri im sa lanabilmekte do rultu ’de GD

ürünlerin onay prosedürü ematik olarak ekil 3.2’de gösterilmi tir. 

ekil 3.2. AB’de GD Ürünlerin Onay P sedürü

, A., 2012’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Çevresel Risk De erlendirmesi

’nun çevre veya insan sa l  aç s ndan güvenli i genin al nd  

organizman n karakterlerine, eklenen genetik materyale, üretilen organizmaya, al c  

çevreye ve GDO’nun o çevreyle etkile imine ba l d r. Çevresel risk de erlendirmesinin 

ana hedefi GDO’nun potansiyel olumsuz etkilerinin tan mlanmas d r. Bu etkiler 

GDO’nun deneysel amaçl  sal n m  ya da pazara sürülmesi ile kendini göstermekte, 

çevre ve insan sa l  üzerinde direk ya da dolayl  olarak, hemen ya da gecikmeli 

üreli olarak ortaya ç kabilmektedir. 

Çevresel risk de erlendirmesi, GDO’nun nas l geli tirildi i aç s ndan 

de erlendirilmesini, GDO taraf ndan üretilen yeni gen ürünlerinin (örne in toksik veya 

alerjik proteinler) lerini ve kazara gen aktar m (örne in 

antibiyoti e direnç genleri) ara t rmaktad r. 2001/18/EC say l  Direktif ’

alan Çevresel Risk De erlendirme yöntemi a a daki gibidir:

’lar n olumsuz etkiye yol açabilecek özelliklerin tan mlanmas ,

Her bir olumsuz etkinin potansiyel sonuçlar n n de erlendirilmesi,

Tan mlanm  her bir potansiyel olumsuz etkinin gerçekle me ihtimalinin

de erlendirilmesi,

’lar n her bir tan mlanm  özelli inin arz etti i riskin tahmini,

’lar n çevreye kasti sal m  veya pazara sürülmesinden kaynaklanan riskler

için risk yönetim stratejilerinin uygulanmas ,

’lar n genel riskinin tespiti

’lar n Ü üketimi

’de üye ülkelerin baz lar  GDO geli melere olumlu bakarken, 

di er ülkeler bu konuda temkinli yakla m  savunmakta kar  

ç kmaktad r (Bkz. ekil 3.3
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Tan mlanm  her bir potansiyel olumsuz etkinin gerçekle me ihtimalinin
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’lar n genel riskinin tespiti

’lar n Ü üketimi

’de üye ülkelerin baz lar  GDO geli melere olumlu bakarken, 

di er ülkeler bu konuda temkinli yakla m  savunmakta kar  

ç kmaktad r (Bkz. ekil 3.3



ekil 3.3. AB’ye Üye Ülkelerin GDO’larla Tutumlar (2012 Y l )

spanya, Portekiz, Çek C
rlanda, ngiltere, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, sveç

Belçika Flanders Bölgesi
Avusturya, Lüksemburg, Belçika Wallonia Bölgesi, Yunanistan, talya, Letonya,

“EU-27 Agricultural Biotechnology Annual”

2013 y l  May s ay  itibar yla 8 pamuk, 27 m s r

ve 1 eker pancar  olmak üzere toplam 49 ürüne g da ve yem 

amaçl  onay verilmi tir Onayl  çe itlerden sadece 1 m s r 

yeti tirme amaçl  izin verilmi tir. 2011 y l nda spanya, Portekiz, Çek 

Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya ve Romanya’da toplam 115 ha alanda geneti i 

de i tirilmi m s r üretimi yap lm t r. Geneti i de i tirilmi  patates üretimi ise 

, Eri im Tarihi: 04 May s 

y l nda gerçekle tirilmi tir 2014 y l  itibar yla AB’de tescil 

4’te yer almaktad r.

AB’

Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar
tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar
Herbisit tolerans “ thalat ve i leme”

MS8×RF3 Erkek K s rl k ve Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans  “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

SOYA FASULYES
Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar

Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

EKER PANCARI
Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar

Herbisit tolerans  “G da ve yem”

Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Zararl lara kar  direnç “G da ve yem”
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Zararl lara kar  direnç “G da ve yem”

, Eri im Tarihi: 09 Haziran 



y l nda gerçekle tirilmi tir 2014 y l  itibar yla AB’de tescil 

4’te yer almaktad r.

AB’

Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar
tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar
Herbisit tolerans “ thalat ve i leme”

MS8×RF3 Erkek K s rl k ve Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans  “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

SOYA FASULYES
Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar

Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

EKER PANCARI
Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar

Herbisit tolerans  “G da ve yem”

Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Zararl lara kar  direnç “G da ve yem”
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Zararl lara kar  direnç “G da ve yem”

, Eri im Tarihi: 09 Haziran 



Tablo 3.4. AB’de Tescil Edilen GD 

Ürün Ad De i imin Amac Kullan m Alanlar
Zararl lara kar  direnç “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç 

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

Zararl lara kar  direnç “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç 

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

1507× NK603 Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç 

“G da ve yem”, “ thalat ve i leme”

NK603×MON810 Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç 

“G da ve yem” 

Herbisit tolerans , Zararl lara kar  
direnç 

“G da ve yem”

Zararl lara kar  direnç “G da ve yem”, “ thalat ve i leme”
Herbisit tolerans “G da ve yem”

Ürün Ad Genetik De i imin Amac Kullan m Alanlar
Bile imi de i tirilmi “G da ve yem”, “Yeti tirme”

Ç ÇEKLER
Ürün Ad De i imin Amac Kullan m Alanlar

Çiçek rengi de i tirilmi “ thalat ve leme”

üyesi ülkeler, GDO’lar n çevreye kas tl  sal m  hakk nda 2001/18/EC say l  

Direktifi’nin “Koruma art ” ba l kl  23’üncü maddesi kapsam nda

taraf ndan onay verilmi  olan GD ürünlerin kendi ülkeleri içinde kullan lmas n  veya 

sat n  s n rlayabilmekte

istan, Macaristan, Lüksemburg

olmak üzere toplam üye ülke MON810 m s r çe idinin kendi ülkelerinde üretimin

yasaklam lard r

, Eri im Tarihi: 09 Haziran 2013.

2012 y l na kadar bu GD m s r n üreticisi iken 2013 y l n n 

ay nda ekimini yasaklam t r. Avusturya, talya ve Macaristan ise AB’nin önemli m s r 

üreticisi ülkeleri olsalar da GD m s r üretimine tamam yla kar d rlar.

AB’de 

Ülke Yasaklanma Y l
T25 m s r, Yeti tirme de i tirildi
MON 810 m s r Yeti tirme de i tirildi

thalat/ leme de i tirildi
MON 863 m s r thalat/ leme

thalat/ leme
thalat/ leme
thalat/ leme

Yeti tirme
MON810 m s r Yeti tirme

thalat/ leme
thalat/ leme

MON 810 m s r Yeti tirme
m s r Yeti tirme

MON 810 m s r Yeti tirme
thalat/ leme

Bt176 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme
T25 m s r thalat/ leme

thalat/ leme
MON810 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme

Yeti tirme/Yem

Lüksemburg
Bt176 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme

Eri im Tarihi: 11 ubat 2014.



2012 y l na kadar bu GD m s r n üreticisi iken 2013 y l n n 

ay nda ekimini yasaklam t r. Avusturya, talya ve Macaristan ise AB’nin önemli m s r 

üreticisi ülkeleri olsalar da GD m s r üretimine tamam yla kar d rlar.

AB’de 

Ülke Yasaklanma Y l
T25 m s r, Yeti tirme de i tirildi
MON 810 m s r Yeti tirme de i tirildi

thalat/ leme de i tirildi
MON 863 m s r thalat/ leme

thalat/ leme
thalat/ leme
thalat/ leme

Yeti tirme
MON810 m s r Yeti tirme

thalat/ leme
thalat/ leme

MON 810 m s r Yeti tirme
m s r Yeti tirme

MON 810 m s r Yeti tirme
thalat/ leme

Bt176 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme
T25 m s r thalat/ leme

thalat/ leme
MON810 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme

Yeti tirme/Yem

Lüksemburg
Bt176 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme
MON 810 m s r Yeti tirme

Eri im Tarihi: 11 ubat 2014.



Konvansiyonel g da ve yemlerin GDO’dan meydana gelen, GDO içeren veya 

GDO’dan üretilmi  ürünler olarak etiketlenmesini gerektirecek s n rlar ilgili mevzuatta 

belirtilmektedir. zin verilmi  GDO’larla “kontamine” olmu  bu konvansiyonel ürünler, 

kontaminasyonun tesadüfi veya teknik aç dan kaç n lmaz olmas  art yla, “yüzde 0,9”

s n r na kadar izsürülebilirlik ve etiketleme artlar ndan muaft r. letmeciler bu 

materyalin mevcudiyetinden (kontaminasyondan) kaç nmak için uygun tedbirleri 

ald klar n  yetkili makamlara gösterebildikleri takdirde söz 

yararlanmaktad rlar. Bu nedenle AB, g dalar n n GDO içerdi ine dair etiketlenmesinde 

“e ik de er oran ”n n yüzde 0,9’da tutma kararl l n  korumaktad r.

Öte yandan izolasyon mesafesi k sa olan tarlalar aras nda polen ak n n do al 

bir süreç olmas  sebebiyle, GDO’lu ürünlerin yeti tirilmesinin tar msal üretime etkisi de 

kaç n lmazd r. Öyle ki, bu durum g da amaçl  konvansiyonel tar m

bulunmak isteyen üreticiler aç s ndan da ekonomik sonuçlara yol açabilmektedir. Zira, 

“birlikte mevcudiyet (co-existence)” üreticilere yasal etiketleme yükümlülükleri ve 

safl k standartlar na uyarak konvansiyonel, organik veya GDO’lu ürünler aras nda 

uygulanabilir bir seçme ans  vermek anlam n  ta maktad r . Bu kapsamda, GDO’lu 

bir bitkinin poleninin GDO’lu olmayan ba ka bir bitki ile tozla mas  yani “kar ma 

ihtimali”, bir üründen di erine büyük farklar gösterdi inden, bu uygulamalar n farkl  

ürün tipleri için spesifik olarak geli tirilmesi gerekmektedir. Örne in, kolza gibi baz  

ürünlerde kar ma ihtimali yüksekken, patates gibi ürünlerde söz konusu ihtimal 

oldukça dü ük olmaktad r. Buna ek olarak, yerel ve bölgesel hususlar n da dikkate 

al nmas  önem arz etmektedir.

Di er taraftan söz konusu üretim yönteminin izolasyon, izleme, safl k testleri, 

gerekli ekipmanlar n sa lanmas  nedenlerle üretim maliyetlerinde art a sebep 

olaca  belirtilmekte olup, bu yöntemin uygulanmas n n ülkelerin geli mi lik 

düzeyleriyle de ilgili oldu u belirtilmektedir. Ayr ca, politikac lar n birlikte mevcudiyet 

için stratejiler belirlerken özellikle de GD ve organik tar m yapan üreticilerin tercihleri 

göz önüne al nd nda, büyük zorluklarla kar la t klar  da ifade edilmektedir.

’ye üye baz  ülkelerin bu konudaki yakla mlar na 

bak lacak olursa, Fransa’n n biyogüvenlik konusundaki düzenleyici kurallar  basit olup, 

yasalar  temel alan s n rl  say da düzenlemeler bulunmaktad r. çe itlerin tarla 

denemelerine ili kin özel düzenlemeleri yoktur. Bununla birlikte, son y llarda Fransa’da 

ile ilgili düzenlemelere önem verildi i görülmektedir. Almanya ise, halk n 

bu konudaki duyarl l  ve bask s  nedeni ile 1990 y l nda biyoteknolojik çal malar  ve 

biyoteknolojik ürünlerin kullan m n  çok s k  denetim alt na alan kurallar getirmi tir. 

Geni  kapsaml  olarak ç kar lan “Genetik Teknoloji Kanunu”

de i tirilmi  her türlü canl y  kapsamaktad r

ayr ca, ’lar n çevreye sal n m n , ticaretini ve pazarlanmas n  da 

içermektedir. Alman yasalar  eyalet yönetimlerince yürütülmekte olup, Sa l k Bakanl  

GDO’lar n çevreye sal n m ve bu ürünlerin pazarlanmas  ile ilgili çal malar  

kontrol alt nda tutmaktad r. ngiltere’de biyoteknolojik ürünler ile ilgili 

düzenlemelerin önemli bir k sm , yürürlükteki yasalara özel eklerin yap lmas  ile 

sa lanmaktad r. Örne in, genetik çal malarla ilgili olarak 1978 y l nda yürürlü e giren 

düzenlemeler, temel “Çal ma Güvenli i ve Sa l ” yasas na ba l  olarak 

geli tirilmi tir. Ba lang çta, transgenik organizmalar n çevreye sal verilmesi ve 

pazarlanmas  1990 y l nda ç kar lan “Çevre Koruma Yasas ” ile kontrol alt nda 

tutulmu , daha sonra 1992 ve 1995 y llar nda yap lan yeni düzenlemelerle bunlar n 

kullan m ndan kaynaklanabilecek çevresel risk de erlendirmeleri ön plana 

ç kar lm t r

Avrupa Birli i üyesi olarak biyoteknoloji alan ndaki AB mevzuat  genel 

anlamda Avusturya içinde geçerlidir. Ancak, bu alandaki Avusturya düzenlemelerinin 

“Avusturya Gen Teknoloji Yasas ” olu turmaktad r. Bu yasa, GDO’lar n 
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kullan m , çevreye serbest b rak lmas , g da olarak marketlerde yer almas , insan 

sa l nda kullan lmas  gibi biyoteknoloji ve genetik mühendisli inin ba l ca konular n  

düzenlemektedir detayl  olarak ilgili yönetmelikle ele al nm t r 

Avusturya’da GDO’lar le lgili Düzenlemeler 

GDO Çal ma Yönetmeli i (The Ordinance on Work with LMOs); GDO’lar n 

s n fland r lmas , risk de erlendirme, laboratuvar ekipman ve gereksinimleri, kaza 

önlemleri gibi konular  düzenlemektedir.

GDO’lar n Kas tl  Sal m  Yönetmeli i (The Ordinance on the Deliberate Release of  

LMOs ); GDO’lar n çevreye kas tl  sal m  ile ilgili konular  içermektedir.

Kamu Duru malar  Hakk nda Yönetmelik (The Ordinance on Public Hearings); 

Zorunlu kamu duru malar nda dikkat edilmesi gereken prosedürleri belirlemektedir.

GDO çeren Ürünlerin Etiketlenmesine li kin Yönetmelik (The Ordinance on Labeling 

of products that contain LMOs ); GDO’lu ürün ve GDO’lardan elde edilmi  ürünler için 

zorunlu etiketleme konular n  dü

Geneti i De i tirilmi  Tohum Yönetmeli i (The Ordinance on Genetically Modified 

Seed); Bu düzenleme, 90/220/EEC say l  Direktifin kapsad  tüm tohum çe itleri 

için zorunlu etiketlemeyi belirlemektedir.

Yemlerde Baz  GDO’lar n E ik De eri Hakk nda Yönetmelik (The Ordinance on 

Thresholds of Certain Genetically Modified Organisms in Feed); Onayl  GDO’larda 

tesadüfi veya teknik olarak kaç n lmaz bula malarda yüzde 1 e ik de er ile ilgili 

düzenlemeyi içermekt

Kodeks Alimentarius Avusturya (The Codex Alimentarius Austriacus); Bitkisel ürünler 

için GDO’suz (GMO-free) tan m  yer almaktad r. Bu konuda bir k lavuz niteli indedir.

Ayr ca, gen teknolojileri dan ma kurulu taraf ndan biyoteknoloji ve genetik 

mühendisli i alan ndaki güncel durumu ana hatlar yla ortaya koymak ve 

biyoteknolojideki geli melere uyum sa lamak için “Biyoteknoloji Kitab ”

haz rlanm t r. Bu kitap, uzman görü lerinden olu an yasal bir statüye sahiptir. 

nedenle, gerekli oldu u takdirde ilgili bölümler Kararname eklinde 

yay nlanabilmektedir.

i er taraftan, Avusturya’da AB’de onayl  GD ürünlerin ekimini ve ithalat n  

yasaklayan yönetmelikler y nlam t r (Bkz. Tablo

Avusturya’da kimi ve thalat  Yasaklanan GD Bitkiler

ma Y l
T25 M s r 2000 (2008 De i iklik)
MON 810 M s r 1999 (2008 De i iklik)

thalat ve leme (2008 De i iklik)
MON 863 M s r thalat ve leme

thalat ve leme
thalat ve leme
thalat ve leme

Avusturya’da GDO hususu Sa l k Bakanl , Bilim ve Ara t rma Bakanl  ile 

Tar m, Orman, Çevre ve Su Yönetimi Bakanl klar ’n n sorumluluk alan na g

ya’da “Biyogüvenlik Kurulu”

m kurulu lar  ile sendikalar n temsilcilerinden olu an “Gen Teknoloji 

Komisyonu” bir dan ma organ  olarak görev yapmaktad r.

Avusturya’daki büyük siyasi partiler sürekli olarak tar msal biyoteknoloji 

kullan m na kar  oy kullanmaktad rlar. Bu kapsamda, Avusturya hükümet politikas  

GDO’suz tar m anlay n n sürdürülmesi yönünde olmaktad r.

Avusturyal  üreticiler GD bitkisel üretimin organik ve geleneksel 

(konvansiyonel) tar m için tehlike te kil etti ini savunmakta ve bu ekilde birlikte 

mevcudiyetin küçük ölçekli i letme yap s na sahip Avusturya için imkâns z oldu unu 

Avusturya’da kamuoyu GD ürünlere yönelik kar bir tav r sergilemektedir. Bu 

Avusturya hükümeti Avrupa’da güvenli olarak de erlendirilen birçok GD 

ürünü yasaklam t r. Ayr ca, Avusturya’da GD bitkilerin ticari olarak ekimi 

yap lmamaktad r ncak, 1996 ve 1997 y llar nda GD bitkiler ile sadece üç tarla 
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denemesi yap lm t r. Bu denemelerden ikisi patateste karbonhidrat metabolizmas n n 

de i imi ile ilgili di eri ise herbisit toleransl  m s rd r

Avusturya’n n Avrupa GDO’suz Bölgeler A  (European Network of GMO-free 

Regions)’na üye olmas  ve biyoteknoloji ihtiyati belgesi (biotech precautionary bills)

bulunmas  nedeniyle jiden ari bölgeler (Biotech

olu turulmu tur.

Di er taraftan, Avusturya’da GD bitkisel üretim yap lmamakla birlikte

üniversitelerde üzüm ve meyveler üzerinde küçük ölçekli ara t rmalar 

gerçekle tirilmektedir. Ülkede GD ürünlere büyük ölçekte ar bir tavr n bulunmas na

ra men yem amaçl olarak kullan lan

a rl kl  olarak Kuzey ve Güney Amerika’dan Almanya ve Hollanda’ya transfer edilen 

unu eklinde yap lmaktad r.

GDO’lar konusunda yap lan ara t rmalarda özellikle de son zamanlarda fareler 

üzerine yap lan çal malarda sa l k aç s ndan büyük risklerin ortaya ç kabilece i ifade 

edilerek, insan ve çevre sa l n  korumak için Avusturya, AB’nin GD m s r politikas n  

gözden geçirmesini talep etmi tir

 

 

 

Eri im Tarihi: 24 Aral k 2013.

, Eri im Tarihi: 28 O

. Çin 

Ç Rusya ve Kanada’ alan olarak dünyan n en büyük üçüncü ve 1,

a yakla an nüfusu ile de dünyan n en kalabal k ülkesidir Son otuz y lda piyasa 

ekonomisi prensiplerine h zla adapte olan ve önemli ekonomik büyüme kaydeden 

ülkelerinden olan Çin, istikrarl  bir ekilde sürdürdü ü kalk nma h z yla 

“yüzy l n yeni küresel gücü” lmaktad r.

Çin’ geli , farkl  yenilikçilik ve ekonomik modeller 

ü “Giri imci Model” “ birli i Modeli”

“Kamu Geli tirici Modeli’ Söz konusu modeller ayn zamanda ekonomik geli im 

“Pazar Odakl  Liberal Model” “Düzenleyici 

” “ ” r. Söz konusu m

i gücü piyasas , e itim sistemi, kapital, finans pazar  ve Ar

aç s ndan farkl l k göstermektedir

Çin’de Biyoteknoloji Geli imi

Çin’ ndaki at l mlar Çin Hükümeti’nin

ileri teknoloji konular nda uygulamal  ara t rmalar  desteklemek üzere karar ald

“863 Plan ” ile olmu tur. Söz konusu Planda, özellikle biyofarmasötik ve 

sektörlerinde yeni ve teknoloji olu umuna ve ara t rma 

ürünlerinin pazarlanmas na a rl k verilmi  olup, Çin Bakanl  

(BTB)’n n ’sini desteklemesi ve ayr ca Çin’in, 

DTÖ’ye kat lmas  ile modern biyoteknoloji alan ndaki geli meler büyük h z

kazanm t r

Di er taraftan, Çin’in ’ye (sat n alma gücü paritesi-PPP 

de erlendirildi inde) pt  yat r m 1996 y l nda y l nda 

seviyesine ula m  olup, bu alanda dünyada ’den sonra ikinci s raya 

gelmi tir. Geli mekte olan ülkelerden Çin ve Hindistan, alan nda en h zl  

China) ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’dir.
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leyen ülkeler Çin’ 2020 y l na kadar yat r mlar n içerisinde 

yüzde 2,5 oran na ç kmas  bekl

Çin’de alan nda karar vere en üst kurul, ko rdinasyonu sa layan 

“Bilim, Teknoloji ve E itim Devlet Konsülü Yürütme Kurulu”dur. BTB, di er 

bakanl klar ve kurulu lar (E itim Bakanl , Ulusal Do al Bilimler Vakf , Çin Bilimler 

Akademisi gibi) ile i birli i olu turan çok önemli bir bakanl k tar msal 

geli tirmek amac yla Çin Tar m Bakanl  (Ministry of Agriculture-

MOA) çal maktad r

Di er taraftan, Çin’ alan ndaki ara t rmalarda koordinasyonu 

sa layan en önemli birim “Çin Ulusal Biyoteknoloji Geli tirme Merkezi (China 

National Center for Biotechnology Development-CNCBD)” 1983 y l nda B

bünyesinde kurulan bu merkezden sonra farkl  birimler de kurulmu tur (

Çin’de kurumsal yap lanmaya bak ld nda, biyoteknoloji alan nda koordinasyonu 

sa lamaya yönelik ulusal bir merkezin kuruldu u görülmektedir.

Çin’deki Baz  Önemli 

Birim Ad Kurulu  
Y l

Alan nda Yönetim Ofisi

Çin

Çin Kuzey Biyoteknoloji Enstitüsü 

Çin nsan Genetik Kaynaklar  Yönetim Ofisi

Eri im Tarihi:

Çin’de nüfus yo unlu u nedeniyle “tek çocuk” politikas  uygula mas  sonucu, 

hem ya lanan halk n sa l k sorunlar  ile ba  edebilmek hem de artan nüfusun g da 

gereksinimlerini kar layabilmek amac yla tar msal üretimde art  sa lanmas  en önemli 

öncelikler aras ndad r. Ancak ülkede son y llarda birçok do al afet ya anmas  ve 

neticede toprak yap s n n bozulmas dolay s yla kimyasal gübre ve ilaçlar n a r  

kullan m  tar msal üretim miktar nda azalmaya neden olmu tur. nedenle, Çin’d

ihtiyaç duyulan g da talebini kar lamak için tar msal biyoteknolo önemli bir 

potansiyel olarak görülmekte

Bu çerçevede, Çin’de 30 Aral k “Tar mda Geneti i De i tirilmi  

Organizmalar n Güvenli Yönetimi Hakk nda Yönetmelik (Regulations on Administration 

of Agricultural Genetically Modified Organisms Safety)” yay mlanm t r.  8 bölüm 

ve 56 maddeden olu an söz konusu düzenleme oldukça geni  kapsaml  olup, genel 

anlamda; tar mda GDO’lar n güvenli yönetiminin sa lanmas n , insan sa l  ile 

oorganizmalar n güvenli bir ekilde korunmas n , ekolojik 

çevrenin korunmas n  ve tar mda GDO’lara yönelik ara t rmalar n te vik edilmesini 

amaçlamaktad r.

Çin, bitkiler kapsam nda 2012 y l nda 4 milyon hektar ile dünyan n 6’nc

büyük üreticisi konumundad r. Çin’de 1997 y l ndan beri alt  geneti i de i tirilmi  bitki 

(pamuk, domates, çarliston biber, petunya, kavak ve papaya) u tur. 

Böceklere dayan kl  pamuk üretimi en geni  alan  bulmaktad r. 2011 y l nda tüm pamuk 

nlar n yüzde 71,5’ten fazlas nda geneti i de i tirilmi  pamuk çe itleri 

ekilmi tir. Virüse dayan kl  papaya ise yakla k 3.500 ha alanda üretilmektedir. Ek 

olarak, 2002 y l nda Devlet Orman daresi (State Forestry Administration-SFA) 

taraf ndan iki adet geneti i de i tirilmi  kavak (böceklere dayan kl  kavak 12 ve kavak 

741) dikilmi tir

Öte yandan, taraf ndan Çin’de geli tirilen böceklere dayan kl  pirinç 

çe itleri ile yüksek fitaz (phytase) içeren m s r çe idine biyogüvenlik sertifikas  

verilmi tir. Geneti i de i tirilmi  ürünlerin ithalat n n naylanmas ndan MOA sorumlu 

nay süreci ürünün kullan m amac na (ara t rma, i leme ya da üretim), güvenlik 

düzeyine, insan, hayvan ve çe sa l na kar  olas  tehditlere ba l  olarak 

de i mektedir.

i leme amaçl  veya yem olarak kullan m için be              

ürünün ithalat na onay vermi tir (soya fasulyesi, m s r, kanola, pamuk ve eker 

Çin Tar m Bakanl ;
Eri im Tarihi: 06 Haziran 2013.
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ekilmi tir. Virüse dayan kl  papaya ise yakla k 3.500 ha alanda üretilmektedir. Ek 

olarak, 2002 y l nda Devlet Orman daresi (State Forestry Administration-SFA) 

taraf ndan iki adet geneti i de i tirilmi  kavak (böceklere dayan kl  kavak 12 ve kavak 

741) dikilmi tir

Öte yandan, taraf ndan Çin’de geli tirilen böceklere dayan kl  pirinç 

çe itleri ile yüksek fitaz (phytase) içeren m s r çe idine biyogüvenlik sertifikas  

verilmi tir. Geneti i de i tirilmi  ürünlerin ithalat n n naylanmas ndan MOA sorumlu 

nay süreci ürünün kullan m amac na (ara t rma, i leme ya da üretim), güvenlik 

düzeyine, insan, hayvan ve çe sa l na kar  olas  tehditlere ba l  olarak 

de i mektedir.

i leme amaçl  veya yem olarak kullan m için be              

ürünün ithalat na onay vermi tir (soya fasulyesi, m s r, kanola, pamuk ve eker 

Çin Tar m Bakanl ;
Eri im Tarihi: 06 Haziran 2013.



pancar ). leme amaçl  olarak onaylanm  ithal GD ürünler ’

yer almaktad r.

Di er taraftan, Çin’de GD m s r ve GD ekimi yap lmas n n söz 

konusu ürünlerin genel olarak üretim ve verim de erlerinde önemli de i imler meydana 

i görülmektedir (

3.4. Çin’de M s r Üretim Miktarlar Verim De er
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iyoteknoloji politikalar n n belirlenmesinde hükümet

oynamaktad r. Brezilya hükümeti biyoteknolojiyi küresel rekabet stratejisinin 

önemli bir unsuru olarak de erlendirmektedir. Her ne kada geli ime 

lan lm  olunsa da hükümetin bak , bu stratejik sektörde s çrama için özel 

irketlerin bir ulusal inovasyon sisteminin deste ine sahip olmas  gerekti i yönündedir. 

Brezilya’n n 2003 Endüstriyel, Teknolojik ve D  Ticaret Politikas ’na göre küresel 

o, benzersiz ürünler ve süreçler (unique products and processes) için talep art na 

dayal  yeni ekonomik dinamikler, yeni teknolojiler ve örgütlenme eklinin yo un ve 

h zland r lm  geli imi eklinde karakterize edilmektedir. Di er taraftan, 2003 y l  

nomik strateji belgesinde biyoteknoloji kalk nma için önemli bir sektör olarak 

belirlenmi  olup, ayn  y l, Biyoteknoloji Rekabet Forumu kurulmu tur. 2007 y l nda ise 

federal hükümet resmen “Biyoteknoloji Kalk nma Politikas ” n  ba latm t r. Bu

politikan n on be  y lda Brezilya’n n dünyan n be  büyük 

ara t rma, hizmet ve biyoteknoloji üretim merkezleri aras nda olmas d r.

Brezilya, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü 2003 y l nda onaylam t r. 

Birkaç istisna d nda, Brezilya hükümeti Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’ne ek 

anla ma kapsam nda, sorumluluk ve telafi hükümlerine ili kin ABD hükümeti 

taraf ndan savunulan pozisyonlar  desteklemektedir.

Brezilya ilk kez 1995 y l nda 95/8974 say l  Biyogüvenlik Kanunu’nu ç kararak 

O’lar n potansiyel olumsuz etkilerini gidermeyi amaçlam  olup, bu Kanuna göre 

Brezilya’da alan denemeleri, üretim, pazarlama ve ithalat konular  hükümetin onay na 

ba lanm t r. Günümüzde Brezilya’da tar msal biyoteknoloji konular

11.105 numaral düzenlenmektedir (Bkz. Tablo

bölümden olu an Kanun genel olarak GDO ve ürünlerine yönelik güvenlik kurallar  ile 

denetim mekanizmalar n  belirlemektedir. Ayr ca, tar msal biyoteknolojiyi düzenleyen 

iki ana yönetim organ  bulunmaktad r.

Eri im Tarihi: 30 Ocak 2014

Brezilya’da Bitki Biyoteknolojisine Yönelik Tarihsel Geli meler

Y llar Geli meler
Charles Darwin’nin “Türlerin Kökeni” adl  ara t rmas  s ras nda Brezilya’y  

Tar msal Enstitünün kurulmas
Brezilya Tar msal Ara t rma Kurumu (The Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária -EMBRAPA)’nun kurulmas
lk Brezilya “Biyogüvenlik Kanunu”nun ç kar lmas

Brezilyal  ara t r c lar taraf ndan bir bitki patojeni olan Xylella fastidiosa’n n
om dizisinin (sekans) aç klanmas

Bilim ve Teknoloji Bakanl  taraf ndan 8 Bölgesel Genom A ’n n 
uygulanmas

“Biyogüvenlik Kanunu” onaylanmas  ve CTNBio’nun 
kurulmas
“Biyoteknoloji Kalk nma Politikas ” olu turulmas

 (OECD-Global Forum Biotechnology)’den faydalan larak yazar taraf ndan 
olu turulmu tur.

“Ulusal Biyogüvenlik Kurulu (The National Biosafety Council-

CNBS)” ’n n ulusal biyogüvenlik politikas n n belirlenmesinden 

ve uygulanmas ndan sorumludur. Ayr ca, biyoteknoloji konusunda çal an federal 

kurumlar n idari faaliyetlerinin ilke ve drektiflerini belirlemekte, GD ürünlerin ticari 

olarak kullan m nda, sosyo ekonomik etkileri ve ulusal faydalar  de erlendirmektedir. 

kinci önemli organ ise “Ulusal Biyogüvenlik Teknik Komisyonu (Brazilian National 

Biosafety Technical Commission-CTNbio)”dur. Komisyon, 1995 y l nda ilk Brezilya 

Biyogüvenlik Kanunu kapsam nda kurulmu  olup, bugünkü Kanun ile kapsam  

geni letilmi tir. ’daki tarla denemeleri için onay verme sorumlulu u 

komisyondad r. Ülkede GDO’lu ürünlerde, etiketleme e ik de eri ise yüzde bir olarak 

belirlenmi tir. Onaylanmam  genlerde ise tolerans e i i s f rd r.

GD ürünler ile ilgili faal “Tar m, Hayvanc l k ve G da Tedarik 

Bakanl  (Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply-MAPA)” taraf ndan 

yürütülmektedir. Yürürlükteki mevzuata göre MAPA tar m, hayvan kullan m  ve 

tar msal sanayi ile ilgili alanlara yönelik  Sa l k Bakanl  

ayr ca kendi “Ulusal Gözetim Ajans (National Surveillance Agency-ANVISA)”

arac l yla, toksikolojik olaylar  incelemektedir.

(Brazil Agricultural Biotechnology Report).
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’n n bitkisel üretimde ana ürün grubunu ekerkam , 

m s r, kasava ve portakal olu tururken; ticari amaçl  GD bitkisel ürün grubunu herbisit 

toleransl  fasulyesi, böceklere dayan kl  pamuk ve m s r olu turmaktad r.

Brezilya, Amerika’dan sonra dünyan n ikinci büyük GD bitkisel ürün üreticisi 

ülke konumundad r (Bkz. Tablo 2.2). Brezilya’da 2012 y l nda 36,6 mha alanda G

bitkisel üretim yap lm t r. Bu rakam, 2011 y l na göre yakla k yüzde 21’lik

büyüme göstermi tir. Tablo ncelendi inde Brezilya’da,  5 fasulyesi, 19 m s r, 

12 pamuk ve 1 siyah fasulye olmak üzere toplam 37 GD ürünün ticari amaçla 

onayland  görülmektedir. Bu ürünler aras nda di erlerinden farkl  olarak 

Tar msal Ara t rmalar Kurumu (

taraf ndan geli tirilen virüse dayan kl  siyah fasulye çe idi dikkat 

çekmektedir. 

Brezilya’da Ticari Amaçla Üretimi Onaylanan GD Bitkisel Ürünler 
GD Ürünler Aktar lan Özellik Onay Y l

(G da/Yem/Ekim)
Soya Fasulyesi 

Herbisit Tolerans
Herbisit Tolerans

Tolerans

Tolerans
Böceklere Dayan kl l k

M s r 
Herbisit Tolerans
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans
Herbisit Tolerans
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Böceklere Dayan kl l k

Eri im Tarihi: 20 Ocak 2014

GD Ürünler Aktar lan Özellik Onay Y l
(G da/Yem/Ekim)

M s r (Devam)
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k

MON 89034 × TC1507 × Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Pamuk 

Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  
Herbisit Tolerans  
Böceklere Dayan kl l k
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans  
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans
Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k
Herbisit Tolerans

MON 15985 X MON 88913, Bollgard® Herbisit Tolerans  ve 
Böceklere Dayan kl l k

Siyah Fasulye 
Virüslere Dayan kl l k

 Brezilya Biyogüvenlik Ulusal Teknik Komisyonu (Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança),

Eri im Tarihi: 28 Ocak 2014.
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Eri im Tarihi: 28 Ocak 2014.



, GD bitkisel üretime ilk defa 2003 y l nda ba layan ve a rl kl  olarak 

ve m s r ekimi yap lan ülkede,  y llar itibar yla m s r ve 

bitkilerinin üretim ile verim de erleri incelendi inde özellikle 

üretim miktar nda art , verim de erlerinde ise belirgin art  ve azal lar 

meydana geldi i görülmektedir (Bkz. Grafik 3.5). 

zilya’da M s r ile Üretim Miktarlar  ve Verim 
De erleri  

’ten faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Di er taraftan, Brezilya’da GD ürünlere kar  Greenpeace (Ye il Bar ) ile baz  

çevre ve tüketici gruplar  taraf ndan desteklenen, “Transgenik Olmadan Brezilya Daha 

yidir (Brazil Better Without Transgenic)” eklinde kampanyalar yap lmaktad r

alar büyük üreticilerden ziyade daha çok tüketiciler aras nda etkili 

olmaktad r.

FAO’nun 2011 y l  verilerine göre yakla k 275 mha tar m arazisine

’n n dünyadaki en büyük eker kam  üreticisi olmas  ve eker kam ndan 

(Brazil Agricultural Biotechnology Report).

biyoyak t elde edilmesi ile pirinç üretiminde de dünyada önemli bir yeri olmas  

dolay s yla ülkenin gelecekte bu ürünlere yönelik biyoteknoloji çal malar n n h z 

kazanaca  dü ünülmektedir. Ek olarak, Brezilya’da genel anlamda biyoteknolojinin 

benimsendi i ve bitki biyoteknolojisinin geli tirilmesine yönelik çal malar n bir politik 

kararl l k içerisinde yap ld  görülmektedir. 

Ülke örnekleri incelendi inde, GDO’lar ile ilgili düzenlemelerin ülkelere göre 

farkl l k gösterdi i görülmektedir. Örne in; AB’de as l uygulamalar, 2003 y l nda 

yürürlü e giren yasal düzenlemelere göre yürütülmektedir. AB ülkelerinde GD ürünlere 

yönelik tarla denemeleri ve risk de erlendirmeleri yap lmaktad r. Yüzde 0,9 oran n n 

üzerinde GDO içeren ürünlerd ürünlerle

hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta vb. için GDO yap lmamaktad r

AB’nin baz  ülkelerinde (Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, 

Lüksemburg, Yunanistan) ise GDO’suz ürünler, “GDO içermemektedir” ekli

etiketlenebilmektedir. Ayr ca, AB’ye üye ülkelerin GDO’lar n 

gerekçe göstererek, baz  GD bitkilerin ekimini yasaklayan bir güvenlik ma

düzenlemelerinde yer vermelerinin önem arz etti i dü ünülmektedir. Bu kapsamda, 

usturya, talya ve Macaristan AB’nin önemli m s r üreticisi ülkeleri olsalar da GD 

m s r üretimine tamam yla kar d rlar. Avusturya’da Biyogüvenlik K

ayr ca “Gen Teknoloji Komisyonu” gibi bir dan ma organ n n olu turulmu  olmas  

çekmektedir.

ABD’de ise GD bitkisel üretimin her geçen gün artmas  üreticilerin bu 

güvendiklerini göstermektedir. Etiketleme iste e ba l d r. GD 

bitkisel üretimde büyük verim art lar  sa lanmad  görülmektedir (Bkz. Grafik 3.2 ve 

3.3). Nitekim, ABD Tar m Bakanl ’n n 2006 y l nda yay mlad  “ABD’nde Geneti i 

De i tirilmi  Ürünlerin lk On Y l  (The First Decade GE Crops in the US)” 

da GD bitkilerle verim art  sa lanmad , hatta verim potansiyeli yüksek melez bir 

çe it kullan lmad nda verimin daha da dü ebilece i belirtilmi tir. Ancak, hastal k ve 

zararl lara toleransl  GD bitkiler kullan ld nda verim kay plar n n önüne 

geçilebilece ini ifade etmi lerdir. Fakat kimyasal ilaç kullan m n n her zaman kârl  

olmad , üreticilerin kimyasal kullan m n n kontrolündeki belirsizliklerden ziyade 

üretimdeki verim kay plar n  tercih ettikleri de ifade edilmi tir. Bu durumda bitkisel 
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da GD bitkilerle verim art  sa lanmad , hatta verim potansiyeli yüksek melez bir 

çe it kullan lmad nda verimin daha da dü ebilece i belirtilmi tir. Ancak, hastal k ve 

zararl lara toleransl  GD bitkiler kullan ld nda verim kay plar n n önüne 

geçilebilece ini ifade etmi lerdir. Fakat kimyasal ilaç kullan m n n her zaman kârl  
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üretimde ancak yüksek verimli bir çe it kullan larak verimlili in artabilece i sonucu 

ç kmaktad r. Ayr ca, verimlilik de erlendirilirken ek maliyet unsurlar  da göz önünde 

bulundurulmal d r.

Bir önceki y la göre GD bitkisel üretimde ekim alanlar nda en fazla art n 

oldu u ülke olan Brezilya’da öncelikle bütün modern biyoteknoloji uygulamalar n  

sayan bir Biyogüvenlik Kanunu yürürlü e girmi  ve bu yasa ile risk 

de erlendirmeleri, kurumlar n koordinasyonu ve biyogüvenlik politikalar  üzerine 

düzenlemelere gidilmi tir. Bu düzenlemelerden sonra yap lan de i iklikler ile 

GDO’lar n üretimi ve ticareti düzenlenmi tir. GDO içeren ürünlerde, GDO oran

yüzde 1’in üzerinde ise etiketlenmesi zorunludur.

Çin, GD bitkisel üretimin yo un oldu u bir di er ülkedir. Çin Tar m Bakanl  

bünyesindeki Biyogüvenlik Komisyonu, GD pirinç ve m s rlar n üretilmesine i

vermi tir. Di er taraftan, 1983 y l nda ülkede alan ndaki ara t rmalarda 

koordinasyonu sa layan “Çin Ulusal Biyoteknoloji Geli tirme Merkezi (China National 

Center for Biotechnology Development-CNCBD)” gibi bir yap n n olu turulmas n n 

önemli bir ad m oldu u dü ünülmektedir. 

3.5. Baz  Uluslararas Kurulu lar n Geneti i e i tirilmi Bitkilere Yönelik Risk 

De erlendirmeleri

Dünya Sa l k Örgütü 

Dünya Sa l k Örgütü ) modern biyoteknoloji yöntemleri

g dalar n risk ileti imi, risk yönetimi ve risk de erlendirmesi için prensip ve yöntem 

geli tirmek üzere uzman dan manl n n orga

gelecekte modern biyoteknolojinin bütünsel olarak de erlendirilebilmesi içi

kan tlara dayal  altyap  olu turulmas n  istemektedir. 2000 y l nda gerçekle tirilen 

53’ncü Dünya Sa l k Toplant s ’nda WHO’nun GD g dalar ile ilgili sa l k kapsam nda 

üye ülkelere bilimsel temeller sa lamak eklinde destek olmas na karar verilmi tir. 

WHO’nu 2005 y l nda yay mlanan raporunda GD ürünlerin, insan sa l  ve geli imi 

için potansiyel risk olas l  ta d , GD bitkilerde kullan lan birçok genin yeni oldu u 

ve güvenilir olarak tüketimlerine dair bir bilginin olmad , aktar lan yeni

istenmeyen geli imsel ya da fizyolojik etkilere neden olabilece i belirtilmi tir.

G da ve Tar m Örgütü

G da ve Tar m Örgütü (FAO) gen transferinin tamamen kontrollü bir süreç 

olmad n , aktar lan genin farkl  sonuçlara yol açabilece ini ürünlere 

yönelik tüketim öncesi ve sonras nda risk de erlendirmesi ve güvenlik de erlendirmesi 

önermektedir. Özellikle geli mekte olan ülkelerin g da güvenli i ile ilgili konularda 

çevresel ve etik yönler de dâhil olmak üzere kapasite geli tirmeye ihtiyac  oldu u ifade 

edilmi tir. 

Ekonomik birli i ve Kalk nma Te kilat

Ekonomik birli i ve Kalk nma Te kilat  (OECD)’n n bir raporunda, dünyan n 

baz  bölgelerinde çok say da tarla denemesi yap lmas na ve GD bitkilerin büyük oranda 

yeti tirilmesine ra men özellikle biyolojik çe itlili i zengin olan bölgelerde 

GD bitkisel üretimin çevre üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik çal malar n yetersiz 

oldu u belirtilmi tir. Yine ayn  raporda, geli en dünyada GD teknolojisinin kamu ve 

özel sektör finansman  ile birlikte ileriye ta nabilece i de vurgulanm t r. Di er 

taraftan, söz konusu teknolojiye yönelik üretilen bilginin tarafs zl na dair endi eler 

oldu u, g da veya tohum endüstrisinin üretti i veya bu kurulu larca desteklenen 

ara t rmalar n sonuçlar n n GDO’lar  olumlayan nitelikte olabilece i ifade edilmi tir. 

Öyle ki güvenlik de erlendirmelerinin standartlar n n tutarl  olmas  esast r. 

OECD’nin 2008 y l nda yay mlanan bir raporunda Türkiye’nin ulusal 

politikas n n, insan sa l n n ve çevrenin korunmas  ko uluyla biyoteknolojinin 

geli tirilmesini ve uygulanmas n  desteklemeye yönelik oldu u belirtilmi tir. OECD 

anahtar politika tavsiyelerinde Türkiye’nin g da güvenilirli ine ili kin yasal ve 

kurumsal çerçeveyi güçlendirme çabalar n  sürdürmesi gerekti ini ifade etmi tir.

“Safety Assessment of Foods Derived From Genetically Modified Animals, Including 
Fish”

Eri im Tarihi: 06 ubat 
“GM Food Safety: Facts, Uncertainties and Assessment”

Eri im Tarihi: 24 ubat 
“Çevresel Performans ncelemeleri: Türkiye”, 

“Türkiye’de Tar msal Politika Reformlar n n De erlendirilmesi”, 
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Genel olarak, OECD konseyi taraf ndan üye ülkelere;

GDO’lar n çevre ve insan sa l  üzerine etkilerinde risk de erlendirmesi için 

mevcut önemli verilerin kullan lmas ,

Tar m veya çevre uygulamalar  için GDO’lar geli tirilmeye çal l rken uygun 

oldu unda laboratuvardan büyüme odas na veya seraya, s n rl  alan testine ve 

son olarak büyük ölçekli alan testine tabi olacak ekilde kademeli olarak hareket 

Rekombinant DNA uygulamalar n n sonuçlar n n tahmin

de erlendirmesini geli tirmek için daha fazla ara t rma yap lmas n n te vik 

Tar mda ve çevrede kullan lmadan önce GDO’lar n potansiyel riskleri 

de erlendirilirken, bu risklerin olay baz nda ba ms z görü  ile 

de erlendirilmesinin sa lanmas ,

TÜRK YE’DE B TK SEL ÜRET MDE GENET  DE T R LM  

ORGAN ZMALARA YÖNEL K UYGULAMALAR

Türkiye’de 1846 y l nda stanbul Ye ilköy Ayamama Çiftli i’nde ba layan ilk 

ziraat e itimi, 1891 y l nda “Halkal  Yüksek Ziraat Okulu”nun aç lmas yla devam 

etmi tir. Türkiye’de bitki slah  e itimi de ayn  lda ba lam  olup, ilk 

Bitki Islah  ve Tohumluk Üretimi çal malar  ise 1930’lu y llarda yap lm t r. 

modern anlamda ziraat mühendisli i e itimi, Cumhuriyet’in 10’uncu y l nda kurulan ve 

30 Ekim 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan ö retime aç lan “Yüksek 

Ziraat Enstitüsü” ile ba lam t r. Türk tar m n  modernle tirmek, tar m n sorunlar n  

bilimsel aç dan görmek ve çözüm üretmek, Türk tar m na ve çiftçisine hizmet edecek 

Ziraat Mühendisleri yeti tirmek ve ara t rma yapmak amac yla kurulan Enstitü 

bünyesinde, ziraat, orman, veteriner, tabii ilimler ve ziraat sanatlar  fakülteleri yer 

alm t r. Sadece yüksekö retim veren de il, ayn  zamanda bilimsel ara t rmalar da 

yapan böyle bir kurumun aç lmas , Türkiye tar m n n kalk nmas nda önemli ölçüde 

katk lar sa lam t r.

Bu geli melerin devam nda, l nda tohumluk kontrol ve s

i leri deneme amac yla A Ü Ziraat Fakü tesi bünyesinde yap lm , 1959 

l nda “Ankara Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü” ve 1960 y l nda ise 

“Bölge Çe it Deneme Enstitüleri” kurulmu tur. 1963 y l nda 308 say l  “Tohumluklar n 

Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakk ndaki Kanun”149 yay mlanm , y l nda 

ay l  “Yeni Bitki Çe itlerine Ait Islahç  Haklar n n Korunmas na li kin Kanun” 

“Bitki Islahç  Haklar  Yasas ” ul edilmi tir. 2006 y l nda

say l “Tohumculuk Kanunu”150 kabul edilmi tir.

Ülkemizde ü ar msal Ara t rmalar ve

Müdürlü ü (TAGEM)’ne ba l  ara t rma kurulu lar , TÜB TAK Marmara Ara t rma 

Merkezi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bitki slah  ile ilgili çal malar yapmakta ve 

Eri im Tarihi: 10 Mart 2014.

, Eri im Tarihi: 10 Mart 2014.
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de i ik konularda k sa ve uzun süreli kurslar düzenlemektedirler. Ülkemizde hemen 

hemen tamam  devlet üniversitelerine ba l  olmak üzere Ziraat Fakültelerinin ço unda

bitki slah  

Ba lang çta yaln zca bu day slah çal malar n n yap ld  ülkemizde Türkiye’de 

ilk slah çal malar  Eski ehir’de 13 Eylül 1925 tarihinde “Islah-i Buzr”

Tohumluk Islah stasyonu’nda ba lat lm t r. Ba lang çta sadece slah alan nda yap lan 

çal malara 1929’da ayn  kurulu un içeri olu turula

stasyonu ile yeti tirme tekni i dal nda yap lan çal malar da eklenmi tir 1970’li 

y llarda Türkiye’de bitki slah  ile ilgili tüm ara t rma enstitülerinde Tah l Ara t rma ve 

E itim Projesi uygulamaya konulmu tur

n y llarda bitki slah  çal malar n  h zland ran bir di er geli me ise

5553 say l  “Tohumculuk Kanunu” ile verilen yetkiye dayan larak “Bitki Islahç lar  Alt 

Birli i” kurulmas d r. Birlik, bitki slah  ve tohumculuk faaliyetlerini geli tirme

gerçek ve tüzel ki i niteli indeki bitki slahç lar n n haklar n  koruyup gözetmeyi

dayan malar n  sa lamay  amaçlam  olup, Türkiye’de ilk kez ba latt  bitki Islah  

e itimi ile öne ba ar lar elde etmi tir

Di er taraftan, ülkemizde 1930’lu y llarda ba layan bitki slah  

çal malar  neticesinde tarla bitkilerinden sebze ve meyve pek çok alanda farkl  

bitki türlerinde biyoteknolojik yöntemlerin de kullan ld  slah çal malar  

yürütülmektedir. 

Bugüne kadar 78 bitki türünde tescil edilen 1800’e yak n tarla bitkisi çe idinden 

yakla k yar s  ülkemiz bitki slahç lar  taraf ndan geli tirilmi tir. 2005 y l ndan itibaren 

ba lat lan bir uygulamayla geli tirilen 392 bitki çe idinin slahç  hakk  da tescil edilerek 

güvence alt na al nm t r. Yaln zca 2012 y l  içerisin

5 süs bitkisi olmak üzere farkl  türlerde toplam 78 bitki çe idinin slahç  

hakk  tescil edilmi tir. Kay t alt na al nan bu 392 çe itten 249’u özel sektör kurulu lar ,

139’u kamu kurulu lar 4’ü ise üniversitelerce geli tirilmi tir. Ülkemiz slahç lar  

taraf ndan geli tirilen bu day ve arpa çe itlerinin üretimdeki oran  yüzde 95, çeltik

Ba c , 2013:26.
B SAB, Eri im Tarihi: 17 Mart 2014.

(pirinç), nohut ve mercimekte yüzde 100, serada yeti en sivri biber, badem ve h yar

yüzde 85, sera domatesinde yüzde 35, tarlada yeti en domateste yüzde 50, patl canda 

yüzde 55, h yarda yüzde 100 olup, hali haz rda ülkemiz bitki slahç lar  taraf nd

geli tirilen pek çok çe it dünyan n birçok bölgesine ihraç edilmektedir

son y llarda bitki genetik mühendisli i alan nda sa lanan 

geli meler ve bitki slah nda modern biyoteknoloji yöntemlerinin kullan lmas  bitki 

slah n n önemini tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de art rm t r. Bu kapsamda

itkilere yönelik çal malar da giderek yayg nla maktad r.

Ülkemizde alan ndaki çal malar ba ta, üniversiteler, TÜB TAK 

GTHB’na ba l  Ara t rma Enstitüleri taraf ndan yürütülmektedir.

a rl kl  olarak, altyap geli tirme ve itim çal malar  yap lmaktad r. 

TAGEM bünyesinde b çal malar

“Bahçe Bitkileri”nde 

1993 y l nda “Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü”

1994 y l nda “Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü”

“Tarla Bitkileri”nde ise 

1996 y l nda “Tarla Bitkileri Merkez Ara t rma Enstitüsü” bünyesinde 

altyap  çal malar  ile ba lat lm t r.

Tarla bitkilerinde yürütülen biyoteknoloji projelerinde; 

Bitki genetik çe itlili inin moleküler yöntemlerle belirlenmesi,

moleküler karakterizasyonu,

Markör destekli seleksiyon yöntemi kullan larak bitki patojenleri ve böceklere 

dayan kl l k genlerinin yabani bitkilerde, slah hatlar nda ve çe itlerdeki 

Doku kültürü yöntemlerinde (Katlanm  Kromozom) tekni i 

kullan larak slah hatlar n n k sa sürede genetik olarak safla t r lmas ,

Genotipler aras ndaki genetik ili kilerin ortaya konulmas ,

Moleküler i aretleyici yard m yla seleksiyon,

Ba c , 2013:26. 



(pirinç), nohut ve mercimekte yüzde 100, serada yeti en sivri biber, badem ve h yar

yüzde 85, sera domatesinde yüzde 35, tarlada yeti en domateste yüzde 50, patl canda 

yüzde 55, h yarda yüzde 100 olup, hali haz rda ülkemiz bitki slahç lar  taraf nd

geli tirilen pek çok çe it dünyan n birçok bölgesine ihraç edilmektedir

son y llarda bitki genetik mühendisli i alan nda sa lanan 

geli meler ve bitki slah nda modern biyoteknoloji yöntemlerinin kullan lmas  bitki 

slah n n önemini tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de art rm t r. Bu kapsamda

itkilere yönelik çal malar da giderek yayg nla maktad r.

Ülkemizde alan ndaki çal malar ba ta, üniversiteler, TÜB TAK 

GTHB’na ba l  Ara t rma Enstitüleri taraf ndan yürütülmektedir.

a rl kl  olarak, altyap geli tirme ve itim çal malar  yap lmaktad r. 

TAGEM bünyesinde b çal malar

“Bahçe Bitkileri”nde 

1993 y l nda “Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü”

1994 y l nda “Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü”

“Tarla Bitkileri”nde ise 

1996 y l nda “Tarla Bitkileri Merkez Ara t rma Enstitüsü” bünyesinde 

altyap  çal malar  ile ba lat lm t r.

Tarla bitkilerinde yürütülen biyoteknoloji projelerinde; 

Bitki genetik çe itlili inin moleküler yöntemlerle belirlenmesi,

moleküler karakterizasyonu,

Markör destekli seleksiyon yöntemi kullan larak bitki patojenleri ve böceklere 

dayan kl l k genlerinin yabani bitkilerde, slah hatlar nda ve çe itlerdeki 

Doku kültürü yöntemlerinde (Katlanm  Kromozom) tekni i 

kullan larak slah hatlar n n k sa sürede genetik olarak safla t r lmas ,

Genotipler aras ndaki genetik ili kilerin ortaya konulmas ,

Moleküler i aretleyici yard m yla seleksiyon,

Ba c , 2013:26. 



Tarla bitkilerinde biyoteknolojik yöntemlerle hat ve çe it geli tirme çal malar

yap lmaktad r.

Bahçe bitkilerinde yürütülen biyoteknoloji projelerinde; 

Virüsten ari a  gözü elde edilmesi,

Turunçgilde embriyo kurtarma, 

Muzda ve süs bitkilerinde hastal klardan ari üretim, 

Domateste slah çal malar nda kök ur nematodu’na dayan m  belirlemek 

amac yla gen analizi

popülasyonlar n tan mlanmas , 

Genotipler aras ndaki genetik ili kilerin ortaya konulmas ,

DNA parmak izlerinin ç kar lmas , çe it tan mlama, genetik haritalama, 

Moleküler i aretleyici yard m yla seleksiyon,

Baz  biyotik ve abiyotik ko ullara dayan m mekanizmas n  tespit etme 

çal malar  yap lmaktad r. 

 
Bu kapsamda, ülkemizde geli tirilen yeni çe itlerde

art rmak aliteli çe itler geli tirmek astal k ve zararl lara dayan kl l k,

urakl a toleransl çe itler geli tiril ülkemizde olmayan veya az olan türlere ait 

çe itlere yönelerek bu ürünlerde d a ba ml l  azaltma atates gibi d a ba ml  

oldu umuz türlerde doku kültürü gibi slaha yard mc  yöntemlerle kendi çe itlerimizi 

geli tirmek amaçlanmaktad r. Klasik slah yöntemleri kullan larak yap lan çe it 

geli tirme çal malar nda süreyi k saltmak için çal malar na a rl k

ve Kurumsal Yap

Türkiye’de, 1998 y l ndan haz rl  

çal malar na mülga Tar m ve Köyi leri Bakanl taraf ndan “Transgenik 

Bitkiler ve Güvenlik Önlemleri” konusunda, ilgili ara t rma kurulu lar  ve Genel 

Müdürlükler ile Üniversitelerden temsilcilerin kat l m yla yap lan bir toplant  ile 

ba lanm t r. Söz konusu toplant  akabinde belirlenen ana esaslar çerçevesinde teknik 

uygulamalara temel te kil edecek görü  ve raporlar olu turulmu tur. Bu çerçevede, konu 

“Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri” “Transgenik Kültür Bitkilerinin 

Tescili ve Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar n (GDO) Üretilmesi” “Pazara 

Sürülmesi ve G da Olarak Kullan m ” olmak üzere üç k sma ayr lm t r. 

“Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakk nda 

Talimat” 14 May s 1998 tarihli ve TGD/TOH 032 say l  Olur ile yürürlü e 

konulmu tur. Ancak, söz konusu talimat kapsam nda uygulamada baz  aksakl klar 

ortaya ç km  ve ayr ca tescil ile ilgili düzenlemelerin de yap lmas na acil ihtiyaç hâs l

olmu tur. Her iki husus “Bitki Çe itlerinin Tescil Edilmesine li kin Yönetmelik”

kapsam na al nmas n n uygun olaca  dü üncesiyle kurum/kurulu  ve özel sektör 

temsilcilerinin de kat l m  ile 1998 y l nda bir toplant  gerçekle tirilmi tir. Bahse konu 

toplant da ç kan görü ler do rultusunda söz konusu yönetmelikte ilgili de i ikliklerin 

yap lmas  için çal malar devam etmi tir ancak, daha önce ç kart lan talimat gere i 

Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri, mülga TKB’ye ba l  Enstitülerde 

devam etmekte oldu undan, herhangi bir aksakl a meydan vermemek için, "Bitki 

Çe itlerinin Tescil Edilmesine li kin Yönetmelikte" gerekli de i iklikler yap l ncaya 

"Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri" ile ilgili talimat n aksayan 

yönlerinin düzeltilmesi amac yla ad  geçen talimatta yap lan de i iklikler 25 Mart 1999 

tarihli Olur ile yürürlü e girmi tir

Söz konusu 2004 y llar  aras nda

ürünlerde mülga TKB’ye ba l  Ara t rma Enstitüleri taraf ndan yap lan denemeler, 



ve Kurumsal Yap

Türkiye’de, 1998 y l ndan haz rl  

çal malar na mülga Tar m ve Köyi leri Bakanl taraf ndan “Transgenik 

Bitkiler ve Güvenlik Önlemleri” konusunda, ilgili ara t rma kurulu lar  ve Genel 

Müdürlükler ile Üniversitelerden temsilcilerin kat l m yla yap lan bir toplant  ile 
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“Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri” “Transgenik Kültür Bitkilerinin 

Tescili ve Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar n (GDO) Üretilmesi” “Pazara 

Sürülmesi ve G da Olarak Kullan m ” olmak üzere üç k sma ayr lm t r. 

“Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakk nda 
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konulmu tur. Ancak, söz konusu talimat kapsam nda uygulamada baz  aksakl klar 

ortaya ç km  ve ayr ca tescil ile ilgili düzenlemelerin de yap lmas na acil ihtiyaç hâs l

olmu tur. Her iki husus “Bitki Çe itlerinin Tescil Edilmesine li kin Yönetmelik”

kapsam na al nmas n n uygun olaca  dü üncesiyle kurum/kurulu  ve özel sektör 

temsilcilerinin de kat l m  ile 1998 y l nda bir toplant  gerçekle tirilmi tir. Bahse konu 
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devam etmekte oldu undan, herhangi bir aksakl a meydan vermemek için, "Bitki 

Çe itlerinin Tescil Edilmesine li kin Yönetmelikte" gerekli de i iklikler yap l ncaya 

"Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri" ile ilgili talimat n aksayan 
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Söz konusu 2004 y llar  aras nda

ürünlerde mülga TKB’ye ba l  Ara t rma Enstitüleri taraf ndan yap lan denemeler, 



pamukta “Harran Tar msal Ara t rma Enstitüsü” taraf ndan Akçakale’de ve “Akdeniz 

Tar msal Ara t rma Enstitüsü” taraf ndan Antalya’da, m s r “Çukurova 

Tar msal Ara t rma Enstitüsü” taraf ndan Adana’da ve  “Ni de Patates 

Ara t rma Enstitüsü” taraf ndan Ni de ve Afyon’da yürütülmü tür. 

Deneme sonuçlar n n de erlendirilmesi neticesinde ürünlerle ilgili yeterlilik 

hâs l olmad ndan denemelerin tekrar na karar verilmi tir. enemelere al nan 

bitkilerde bulunan ilave özellikler, pamukta , pembe ve ye il kurda 

dayan kl l k, m s rda sap kurdu ve koçan kurduna dayan kl l k, patateste ise patates 

böce ine dayan kl l kt r   

ürünlerin s n r a an hareket, transit, ele al n  ve kullan m n  

“Cartagena Biyogüvenlik Protokolü (CBP)” 2004 y l nda yürürlü e girmi tir. 

Protokol’ün kabulünden sonra gerek Protokol kapsam nda GD ürünlerin iç piyasada 

üretimi, da t m  ve çevreye sal n m  konusunda bir tak m zorunluluklar n öngörülmesi, 

gerekse bu alanda Türkiye’nin mevzuat eksikli inin giderilmesi amac yla ve ayn  

zamanda Avrupa Birli i (AB) mevzuat  uyum çal malar  kapsam nda “Ulusal 

Biyogüvenlik Kanun Tasar s ” haz rlanm t r. 

5488 say l  Tar m Kanunu’nun “biyolojik çe itlilik, genetik kaynaklar n 

korunmas  ve biyogüvenli in sa lanmas ” ba l kl  10’ mülga TKB’ni

biyolojik çe itlili in, genetik kaynaklar n ve ekosistemlerin korunmas  ve 

geli tirilmesine ili kin ara t rmalar  yapaca  veya yapt raca  belirtilmi  olup, 

yollarla ve/veya çe itli slah metotlar  kullan larak elde edilen ürünlerin 

mülkiyet haklar  kapsam nda korunmas , kayd , tescili, üretimi, tüketimi, g da 

olarak kullan m , ihracat  ve ithalat  hakk nda ilgili kurum ve kurulu lar n görü ü 

al nmak suretiyle gerekli düzenlemelerin yine mülga TKB taraf ndan yap lmas  hükme 

ba lanm t r.

Mülga TKB taraf ndan 26 Ekim 2009 tarihinde yay mlanan “G da ve Yem 

Amaçl  Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerinin thalat , lenmesi, 

hracat , Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” sonras nda ilgili yönetmelikte 

de i iklik yap lmas n  öngören bir dizi yeni yönetmelikler de yay mlanm t r 

Yönetmeli in yay mlanmas ndan 25 gün sonra, 20 Kas m 2009 tarihli 

say l  Resmi Gazete’ Yönetmeli in, 5’inci maddesinin birinci f kras , 7’nci 

maddesinin birinci f kras , 11’inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendi, 14’üncü 

maddesinin birinci f kras n n birinci cümlesi, 15’inci maddesinin birinci f kras n n 

birinci cümlesi de i tirilmi , alt nc , yedinci ve sekizinci f kralar  ile 11’inci maddenin 

ndi yürürlükten kald r lm  ve Yönetmeli e bir de geçici madde eklenmi tir. 

Ayr ca, Dan tay 10’uncu ve 13’üncü eleri Mü terek Heyeti’nin 20 Kas m 

2009 tarihli ve E:2009/145621 say l  karar  ile söz konusu Yönetmeli in ithalat n n 

düzenlendi i 11’inci ve yönetmeli in yay m  tarihinde yürürlü e girece ini öngören 

20’nci yürütülmesinin durdurulmas na 03 Aral k 2009 tarihinde 

verilmi tir. Gerekçe olarak, g da ve yem amaçl  genetik yap s  de i tirilmi  

organizmalar ve ürünlerin ithalat , i lenmesi, ihracat , kontrol ve denetimi konular n n 

ç kar lacak bir yasayla düzenlenmesi gerekti ine i aret etmi tir. Yürütmeyi durdurma 

karar na mülga Tar m ve Köyi leri Bakanl  itiraz etmi , konuyu de erlendiren 

Dan tay dari Dava Daireleri Kurulu ise, Bakanl n itiraz n  kabul etmi tir.

Yürürlü ü durdurma karar n n kald r lmas ndan sonra

düzenlemedeki geçici madde hükmü ile 20 Ocak 2010 tarihinden önce kontrol belgesi 

alm  ürünlerin ithalat nda, bu ürünlerin kriterlerine uygun olmas  ko ulu as l 

yönetmeli in genel hükümler, izin ko ullar , ba vuru ve ithalat ba l kl  

düzenlemelerinden, 1 Mart 2010 tarihine kadar muaf olmalar  sa lanm t r.

Son olarak 28 Nisan 2010 tarihinde yap lan de i iklik ile 5’inci maddenin 

4’üncü f kras yürürlükten kald r lm t r. zin ko ullar  ve Komitenin görev ve 

yetkileri aras na, “ticarete konu olan ve risk de erlendirmesi yap lmas  sonucu Avrupa 

Birli inde tüketime uygun oldu una dair onaylanm  genler hakk nda de erlendirme 

yapar” hükmü ile  “de erlendirme sonucu bu onayl  genler aras ndan uygun 

görülenlerin listesi Bakanl a bildirilir” hükmü eklenmi

5’inci maddenin 4’üncü f kras : nsan ve hayvan tedavisinde kullan lan antibiyotiklere kars  direnç 
genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalat  ve piyasaya sunulmas  yasakt r.
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Bu do rultuda, 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 say l  Resmi Gazete’

5977 say l ‘‘Biyogüvenlik Kanunu’’ yay mland ktan sonra mevcut yönetmelikte 

birtak m de i ikliklere gidildi i görülmektedir. 22 uba

say l Resmi Gazete’de yay mlanan yönetmelik de i ikli i ile yönetmeli in “Yasaklar”

ba l kl  6’nc  maddesinin birinci f kras na yeni bir bent ilave edilerek, GDO ve 

ürünlerinin, insan ve hayvanlar n tedavisinde kullan lan antibiyotiklere direnç genleri 

içermesi halinde, bu ürünlerdeki direnç genlerine yönelik bilimsel ara t rma 

sonuçlar n n insan, hayvan ve bitki sa l  ile çevre ve biyolojik çe itlili e zararl  

olmad  Risk De erlendirme Komitesi raporu ve Kurul karar  ile tespit edilmedikçe bu 

ürünlerin ithal edilmesi ve piyasaya sürülmesinin yasak olaca  belirtilmi tir Ayr ca,

May s 2014 tarihli ve 29014 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan yönetmelik 

de i ikli i ile G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ’n n ulusal ve uluslararas  

düzenlemeleri dikkate alarak numune alma, analiz ve de erlendirme yöntemlerini 

belirlemesi öngörülmü  olup,  yap lan analiz sonucunda bir üründe binde 9 ve alt nda 

bir oranda GDO tespit edilmesi halinde bu durumun GDO bula an  olarak 

de erlendirilece i, GDO bula an  olan ürünlerde bula an olarak tespit edilen genlerin 

Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan onaylanm  olmas  durumunda söz konusu ürünlerin 

onay amac na uygun olarak kullan labilece i hükme ba lanm t r.

Süreci

Geli meler

14 May s1998 “Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakk nda Talimat” yürürlü e girmi tir.

“Cartagena Biyogüvenlik Protokolü (CBP)” yürürlü e girmi tir.

27388 say l  Resmi Gazete’de, “G da ve Yem Amaçl  Genetik Yap s  De i tirilmi  
Organizmalar ve Ürünlerinin thalat , lenmesi, hracat , Kontrol ve Denetimine Dair 
Yönetmelik” yay mlanm t r.

20 Kas m 2009
27412 say l  Resmi Gazete’de, “G da ve Yem Amaçl  Genetik Yap s  De i tirilmi  
Organizmalar ve Ürünlerinin thalat , lenmesi, hracat , Kontrol ve Denetimine Dair 
Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik” yay mlanm t r.

27468 say l  Resmi Gazete’de, “G da ve Yem Amaçl  Genetik Yap s  De i tirilmi  
Organizmalar ve Ürünlerinin thalat , lenmesi, hracat , Kontrol ve Denetimine Dair 
Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik” yay mlanm t r.

27565 say l  Resmi Gazete’de, “G da ve Yem Amaçl  Genetik Yap s  De i tirilmi  
Organizmalar ve Ürünlerinin thalat , lenmesi, hracat , Kontrol ve Denetimine Dair 
Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik” yay mlanm t r.

27533 say l  Resmi Gazete’de, 5977 say l ‘‘Biyogüvenlik Kanunu’’ yay mlanm t r.

13 A ustos 2010

27671 say l  Resmi Gazete’de; 
“Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”, 

-“Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çal ma Usul ve Esaslar na Dair Yönetmelik”, 
yay mlanm t r.

26 Eylül 2010 Biyogüvenlik Kanunu yürürlü e girmi tir.

22 ubat 2012 28212 say l  Resmi Gazete’de, “Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine 
Dair Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik” yay mlanm t r.

29 May s 2014 29014 say l  Resmi Gazete’de, “Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine 
Dair Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik” yay mlanm t r.

Resmi Gazete’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

26 Ekim 2009 tarihinde yay mlanan “G da ve Yem Amaçl  Genetik Yap s  

De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerinin thalat , lenmesi, hracat , Kontrol ve 

Denetimine Dair Yönetmelik” insan ya am  ve sa l , hayvan sa l  ve refah , tüketici 

ç karlar  ve çevrenin en üst düzeyde korunmas n  amaçlam  olup, GD g da ve yem 

maddeleri hakk nda karar verme, i leme, ithalat, ihracat, izleme, tescil, etiketleme, 

ve esaslar  belirlemek amac yla 

dikkate al narak haz rlanm t r. Yönetmelik kapsam nda Bilimsel Komite taraf ndan;

17 m s r 3 kolza, 1 eker pancar , 

(Bakterial biomass-PL73, yeast biomass-MT663/pMT742, pAK729)
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olmak üzere toplam 33 çe it hakk nda karar verilmi  ve 32 çe idin g da ve yem 

sanayinde kullan m  için ülkemize giri ine izin verilmi tir.

Ancak, 5977 say l ‘‘Biyogüvenlik Kanunu’’na dayan larak haz rlanan “Genetik 

Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”in 13 A ustos 2010 

tarihli ve 27671 say l  Resmi Gazete’de yay mlanmas  ile “G da 

ve Yem Amaçl  Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerinin thalat , 

lenmesi, hracat , Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” yürürlükten kald r lm t r. 

Biyogüvenlik Kanunu Haz rl k Süreci

Biyogüvenli in, çe itli grup ve sektörlerin ilgi alan  haline gelmesiyle birlikte, 

Türkiye’de biyoçe itlili in ve çevrenin korunmas  ve sürdürülebilir kullan m na, insan, 

hayvan ve bitkinin korunmas na öncelik veren bir biyogüvenlik s  geli mi  olup, 

bu yakla ml Tar msal Ara t rmalar Genel Müdürlü ü (TAGEM) koordinasyonunda 

kat l mc  bir süreç hibe deste i ile 2005 y llar nda yürütülen 

“Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geli tirilmesi Projesi” kapsam nda

yönetim sistemi, kurumsal mekanizma, risk de erlendirme ve yönetimini de içeren karar 

’lar n izlenmesi, belirlenmesi ve tan mlanmas n  da içeren kontrol 

halk n kat l m  ve bilgilendirilmesi mekanizmas  unsurlar ndan olu an ulusal 

iyogüvenlik çerçevesi belirlenmi tir

Söz konusu proje kapsam nda, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün

tan t lmas  ve maddelerinin tart maya aç larak Türkiye’de uygulamaya yönelik olarak 

mevcut durum ve ihtiyaçlar n belirlenmesi amac yla çe itli kesimleri temsil eden 

payda lar n kat l m yla çok say da toplant  ve çal tay düzenlenmi tir. Bu çerçevede, 

kamu kurum ve kurulu lar , sivil toplum kurulu lar , üniversiteler, meslek örgütlerinin 

de kat l m  ile düzenlenen birçok toplant , çal tay sonras nda, AB Müktesebat , 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Türkiye’nin ve ihtiyaçlar  dikkate al narak 

“Biyogüvenlik Kanun Tasar s  Tasla ” haz rlanm t r. Haz rlanan Tasar  

tarihinde TBMM’de kabul edilmi tir.

Biyogüvenlik Kanunu’nun yay mlanmas  ile birlikte Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan ithalat na izin 
bu 32 GD ürün ile ilgili karar iptal edilmi tir.

Küresel Çevre Global Environment Fund)’dur.
K l nçarslan, H.,

Biyogüvenlik Kanunu

Hâlihaz rda 5 Bölüm 18 Madde’den olu an Kanun’un amac , 

teknolojik geli meler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullan larak elde edilen 

yap s  de i tirilmi  organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri 

engellemek, insan, hayvan ve bitki sa l ile çevrenin ve biyolojik çe itlili in 

korunmas , sürdürülebilirli inin sa lanmas  amac yla biyogüvenl

kurulmas  ve uygulanmas , bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile 

sul ve esaslar  belirlemektir. 

ve ürünleri ile ilgili ara t rma, geli tirme, piyasaya sürme, izleme, 

a, ithalat, ihracat, nakil, ta ma, saklama, paketleme, etiketleme ve depolama vb. 
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ürünler ile Sa l k Bakanl  taraf ndan ruhsat veya izin verilen be eri t bbi ürünler ile 

kozmetik ürünleri bu Kanun kapsam  d ndad r. Ancak, Kanun kapsam  d nda yer 

alan kozmetik ürünlerin ve di er bitkisel kökenli sanayii ürünlerinin izlenmesi ve 

denetimlerinin art r lmas  hususu önem arz etmektedir.
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ekil 4.1. Biyogüvenlik Kanunu le Kurallar  Belirlenen Hususlar
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ekil 4.2. Ba vuru De erlendirme Süreci ve Karar Alma Mekanizmas

Biyogüvenlik Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre, yazar taraf ndan olu turulmu tur.

veya ürünlerinin geli tirildi i veya tescil edildi i ülkede çevreye serbest 

b rak lmas na, tüketim amac yla piyasaya sürülmesine izin verildi ine, verilen iznin 

devam etti ine, üretimine ve tüketimine devam edildi ine, GTHB taraf ndan belirlenen 

süreyle piyasada yer ald na dair talep edilen belge zorunlu tutulmaktad r. Ayr ca, 

deneysel amaçl  serbest b rakma veya piyasaya sürme amac yla ilk defa ithal edilecek 

GDO ve ürünleri için ithalattan önce, yurt içinde geli tirilenler için ise piyasaya 

sürülmeden önce GTHB’ye ayr  ayr  ba vuru yap lmas  gerekmektedir.

Transit geçi ler söz konusu oldu unda, ve ürünlerinin transit geçi inde her 

bir geçi  için GTHB’den izin al nmas  zorunlu tutulmaktad r. Transit geçi ler, GTHB 

taraf ndan verilen yaz l  izinde belirtilen ko ullara ve 27 Ekim 1999 tarihli ve

4458 say l  “Gümrük Kanunu”na uygun olarak gerçekle tirilmektedir.

Kanun’un “Yasaklar” ba l kl  be inci maddesinde ve ürünler

al nmaks z n piyasaya sürülmesi, GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlar na ayk r  olarak 

kullan lmas  veya kulland r lmas , GD bitki ve hayvanlar n üretimi, GDO ve ürünlerinin 

Kurul Kararlar n n Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmesi

Kurul nihai de erlendirme Raporu'nun GTHB'ye sunulmas

Bilimsel Raporlar n Kurul taraf ndan Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas  ile 
Kamuoyuna Aç klanmas

Karar Alma Süresi en fazla 270 gün

15 gün içerisinde GTHB'nin ba vuru sahibine geri bildirimi

90 gün içerisinde Kurul de erlendirmelerinin GTHB'ye iletilmesi

GTHB taraf ndan ba vurunun Biyogüvenlik Kuruluna iletilmesi

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  (GTHB)'na GDO Ba vurusu
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Kurul taraf ndan piyasaya sürme kapsam nda belirlenen amaç ve alan d nda kullan m , 

GDO ve ürünlerinin bebek mamalar  ve bebek formülleri, devam mamalar  ve devam 

formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullan lmas  yasaklanm t r.

ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, kararda verilen ko ullara 

uyulup uyulmad , insan, hayvan, bitki sa l ile çevre ve biyolojik çe itlilik üzerinde 

herhangi bir beklenmeyen etkisinin olup olmad  GTHB taraf ndan kontrol edilmekte 

denetlenmektedir. Kararda belirtilen ko ullar n ihlali veya GDO ve ürünleriyle ilgili 

olarak herhangi bir riskin ortaya ç kabilece i yönünde yeni bilimsel bilgilerin ortaya 

ç kmas  durumunda, karar Kurul taraf ndan iptal edilebilmektedir.

zlenebilirli in sa lanmas  amac yla, GDO ve ürünlerinin ülkeye giri i ve 

dola m nda, GTHB’ye beyanda bulunulmas , gerekli kay tlar n tutulmas , karar n bir 

örne inin bulundurulmas  ve etiketleme kurallar na uyulmas  zorunlu tutulmu tur.

sorumluluk olarak müteselsil sorumluluk benimsenmi  olup, 

ve ürünlerini Kanun hükümlerine ayk r  olarak ithal eden, üreten veya çevreye 

serbest b rakan ki i, be y ldan oniki y la kadar hapis ve onbin güne kadar adli para 

cezas  ile cezaland r lmaktad r.

Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik

5977 say l Biyogüvenlik Kanunu’ dayan larak haz rlanan “Genetik Yap s  

De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” 13 A ustos 2010 tarihli ve 

671 say l  Resmi Gazete’de yay m t r. ilimsel ve teknolojik geli meler 

çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullan larak elde edilen ürünlerinden 

sa l  ile çevrenin ve 

biyolojik çe itlili in korunmas  için; da ve yem amaçl  ve ürünleri ile ilgili 

ba vuru, de erlendirme, karar, ithalat, i leme, ihracat, etiketleme, izleme, piy

sürme, denetim ve kontrolü GDO’lar ile ilgili ara t rma, geli tirme ve deneysel 

amaçlarla yap lacak faaliyetlerin, harici çevre ile temas n  önleyecek ekilde, kontrollü 

artlar alt nda, s n rland r lm  belirli bir alanda denemelerinin yap lmas  ile bu 

usul ve esaslar n n nmesi amac yla haz rlanan Yönetmelik, an lan 

faaliyetlere ili kin hükümleri kapsamaktad r.

Yönetmelik gere i GDO ile ilgili olarak yap lacak ba vurular, bilimsel 

de erlendirme raporlar  ve kararlar biyogüvenlik bilgi de i im mekanizmas  arac l yla 

kamuoyuna duyurulmaktad r Ayr ca GDO ve ürünlerinin onay al nmaks z n piyasaya 

sürülmesi, kurul kararlar na ayk r  olarak kullan lmas  veya kulland r lmas , GD

hayvanlar n üretimi, GDO ve ürünlerinin kurul taraf ndan piyasaya sürme kapsam nda 

belirlenen amaç ve alan d nda kullan m , GDO ve ürünlerinin bebek mamalar  ve 

bebek formülleri, devam mamalar  ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek 

besinlerinde kullan lmas  yasakt

Yönetmeli in 7’nci maddesine göre, yurt içinde yap lacak GDO ile ilgili 

ara t rma ve geli tirme çal malar  için ba vuru art  aranmamakta olup, ara t rma ve 

geli tirme amaçl  yap lacak faaliyetin konusu ve sonucu hakk nda mülga Tar m ve 

Köyi leri Bakanl na bilgi verilmesi zorunlu tutulmu tur. 

Yönetmelikte; “g dalar n etiketlenmesi”, “yemlerin etiketlenmesi” ile “g da ve 

yem d nda di er ürünlerin etiketlenmesi hususlar  ayr ca ele al nm t r. Buna göre, 

yüzde 0,9 olarak belirlenen e ik de erin üzerinde onaylanm  GDO’dan elde edilmi  

Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, kinci Bölüm, Genel 
Hükümler ve Yasaklar.
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olmas  veya onaylanm  GDO’dan elde edilmi  bile en içermesi veya GDO içermesi 

veya GDO’dan olu mas  durumunda Türk G da Kodeksinde yer alan gerekliliklere ve 

5996 say l  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa l , G da ve Yem Kanununda yer alan etiket 

gerekliliklerine ilave olarak etiketleme kurallar  düzenlenmi

Yönetmeli in 11’nci maddesine göre, ithalattan önce karar alma sürecinde, GDO 

ve ürünleri ile ilgili yap lan her bir ba vuru için, risk de erlendirme komitesi, sosyo

ekonomik de erlendirme komitesi ile etik komite taraf ndan rapor haz rlanmas  ve 

rlanan raporlar n Biyogüvenlik Kurulu’na iletilmesi gerekti i belirtilmi tir.

Biyogüvenlik Kurulu

5977 say l  Biyogüvenlik Kanunu’na dayan larak haz rlanan “Biyogüvenlik 

Kurulu ve Komitelerin Çal ma Usul ve Esaslar na Dair Yönetmelik” 13 A ustos 2010 

tarihli ve 27671 say l  Resmi Gazete’de yay mlanm t r. Söz konusu Yönetmelik, 

biyogüvenlik kurulu, uzmanlar listesi ve komitelerin olu umu, çal malar  ile görev ve 

yetkilerine dair usul ve esaslar  belirlemeyi amaçlamaktad r. Kurul, GTHB’den dört, 

Çevre ve ehircilik Bakanl , Orman ve Su leri Bakanl , Sa l k Bakanl , Bili

Sanayi ve Teknoloji Bakanl  ile Ekonomi Bakanl ’ndan birer üye olmak üzere 

dokuz üyeden olu makta olup, görev süresi 3 y ld r. Kurul ba kan ve üyeleri ise 

en fazla iki dönem için görevlendirilebilmektedir.

Kurul’un görevini yaparken ba ms z oldu u, hiçbir organ, makam, merci ve 

ki i’nin Kurul’a emir ve talimat veremeyece i Biyogüvenlik Kanunu’nun 10’ 

’un çal malar  ile ilgili olarak ç kart lacak 

yönetmelik, tebli , talimat ve genelgeler ile bunlarda yap lacak de i ikliklerle ilgili 

önerileri GTHB’ye bildirilmektedir.

Yönetmeli in 7’ “Kurulun Görev ve Yetkileri”

8’ “Kurul Kararlar ” incelendi inde Kanun ile öngörülen 

karar alma sürecinin Biyogüvenlik Kurulu’na b rak ld  görülmektedir. Kurul, her bir 

ba vuru için ayr  karar almakta olup, karar n  her bir ba vuru için haz rlanan 

de erlendirme raporlar n  ve komite kararlar  ile kamuoyundan gelecek görü leri de 

dikkate alarak olu turmaktad r. Kabul edilen ba vurular Yeni Ba vuru

Basitle tirilmi  lem dâhilinde incelenmektedir. Kurul karar  olumlu olmas  halinde 

Resmi Gazete’de yay mlanmaktad r. Olumsuz olmas  durumunda ise GTHB ba vuru 

sahibine yaz l  olarak bildirimde bulunmaktad r. Ba vuru sahibinin, olumsuz karar n 

de i tirilmesi için yeni bilgi ve belgeler sunarak 60 gün içerisinde itiraz etme hakk  

bulunmaktad r.

Biyogüvenlik Kuruluna Yap lan Ba vurular ve Son Durumlar

Yasal altyap s  5977 say l  Biyogüvenlik Kanunu’na dayan larak olu turulan 

Biyogüvenlik Kurulu 27 Eylül 2010 tarihinde göreve ba lam  olup, alm  oldu u 

kararlar  “Türkiye Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas 161” arac l  ile a

üzerinden payla maktad r. 

Bu kapsamda, Kurul’un 1, 2 ve 3 say l  Kararlar ,  26 Ocak 2011 tarihli ve 

27827 say l  Resmi Gazete’de yay mlanm t r. Akabinde, 04 16 say l  Kararlar  

24 Aral k 2011 tarihli ve 28152 say l  Resmi Gazete’de; 17, 18 ve 19 say l  Kararlar  ise 

21 Nisan 2012 tarihli ve 28271 say l  Resmi Gazete’de yay mlanm t r

.2). Bahse konu Kararlar incelendi inde, hayvan yemlerinde kullan m 

amac yla 3’ü “soya fasulyesi” çe idi ve 16’s  “m s r” çe idi olmak üzere, toplamda

19 çe it hakk nda Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan olumlu karar n verildi i 

anla lmaktad r.

Ayr ca, ba vurular  yap lan yem, g da ve biyoetanol amaçl  di er çe itlerle 

(m s r , kolza, eker pancar  ve patates) ilgili Bilimsel Komitelerin 

çal malar  devam etmekte olup, g da amaçl  kullan üzere yap lan ba vurular daha 

sonra geri çekilmi , ba vurular n geri çekilme talebi ise Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan 

uygun görülmü tür.

Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas ve ürünleri ile ilgili bilimsel, teknik ve
ili kin bilgi ve belgelerin ulusal ve uluslararas  seviyede al veri inin kolayla t r lmas  ile 

ve karar sürecine kat l m  amac yla olu turulacak bilgi al veri i 
sistemidir. Ba vurularla ilgili Komite raporlar  21 gün süre ile kamuoyu görü üne aç lmaktad r.
Türkiye’de g da amaçl  olarak kullan m na izin verilen herhangi bir GD ürün bulunmamaktad r
Türkiye G da ve çecek Sanayi Dernekleri Federasyonu ktisadi letmesi 29 çe it (3 
21 m s r, 3 kolza 1 eker pancar  ve 1 patates), ÜNAK G da ve Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. 

irketi 3 çe idi Tüm G da D  Ticaret Derne i (TÜG DER) 3 çe idi için 
g da amaçl  kullan m izin ba vurusu yapm lard r. Ancak daha sonra ba vurular n  geri çekme 
talebinde bulunmu  ve ba vurular n  geri çekme talebi Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan uygun 
görülmü tür.
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Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas ve ürünleri ile ilgili bilimsel, teknik ve
ili kin bilgi ve belgelerin ulusal ve uluslararas  seviyede al veri inin kolayla t r lmas  ile 

ve karar sürecine kat l m  amac yla olu turulacak bilgi al veri i 
sistemidir. Ba vurularla ilgili Komite raporlar  21 gün süre ile kamuoyu görü üne aç lmaktad r.
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g da amaçl  kullan m izin ba vurusu yapm lard r. Ancak daha sonra ba vurular n  geri çekme 
talebinde bulunmu  ve ba vurular n  geri çekme talebi Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan uygun 
görülmü tür.



Di er taraftan, de erlendirmesi tamamlanan ve karar verilen ba vurulara 

bak ld nda, olumlu karar verilen yem amaçl  19 çe idin yan  s ra yem amaçl 6 m s r

3 kolza, 1 eker pancar çe idi biyoetanol amaçl 22 m s r çe idi
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Biyogüvenlik u taraf ndan uygun görülmü , i k rma sonucu 

elde edilecek ikinci ana ürün olan soya ya n n s nai amaçl  olarak cila, vernik, reçine, 

plastik, sabun, kimya, kauçuk, madeni ya lar, ka t sanay

üretiminde kullan lmas  uygun görülmemi tir

güvenlik Kurulu’nun Kararlar

Say s Karar çeri i

in ve ürünlerinin
yemlerinde kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru

in ve ürünlerinin
yemlerinde kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru

ürünlerinin
yemlerinde kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  Bt11 m s r çe idi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullan lmas  
amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  DAS1507 m s r çe idi ve ürünlerinin 
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  DAS59122 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  DAS1507xNK603 m s r çe idi ve ürünlerinin 
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  NK603 m s r çe idi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullan lmas  
amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  NK603xMON810 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  GA21 m s r çe idi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullan lmas  
amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  MON89034 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  MON89034xNK603 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  Bt11xGA21 m s r çe idi ve ürünlerinin 
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru

13’üncü ve 16’nc  Biyogüvenlik Kurulu Toplant  Kararlar , 

Eri im Tarihi: 30 Kas  
Biyogüvenlik Kurulu Karar  17, , Eri im Tarihi: 14 Mart 2013.

Say s Karar çeri i

Geneti i de i tirilmi  59122x1507xNK603 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  1507x59122 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
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Geneti i de i tirilmi  MON88017 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  MON810 m s r çe idi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullan lmas  
amac yla yap lan ba vuru
Geneti i de i tirilmi  59122xNK603 m s r çe idi ve ürünlerinin
kullan lmas  amac yla yap lan ba vuru

te’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Dan tay dari Dava Daireleri Kurulu, Anayasas n n 56’nc  maddesi hükmü

Anayasas n n 90’ nc  maddesinin 5’ nci f kras , taraf  oldu umuz uluslararas  

sözle meler ve Biyogüvenlik Kanunu hükümlerine uygun olmad  gerekçesiyl

Biyogüvenlik Kurulu’nun 24 Aral k 2011 tarihli ve 28152 say l  Resmi Gazete’de 

yay mlanan MON810 ve MON88017xMON810 m s r çe idi ve ürünlerinin hayvan 

yemlerinde kullan lmas na izin verilmesi yönündeki 16 ve 18 no’lu kararlar  ile 29 

“GDO ve Hükümlerine Dair Uygulama Talimat ”n n yürütmesini 

durdurmu tur.

Anayasa’n n 56’nc  Maddesi: Herkes, sa l kl  ve dengeli bir çevrede ya ama hakk na sahiptir. Çevreyi 
geli tirmek, çevre sa l n  korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatanda lar n 
ödevidir. Devlet, herkesin hayat n , beden ve ruh sa l  içinde sürdürmesini sa lamak; insan ve 
madde gücünde tasarruf ve verimi art rarak, i birli ini gerçekle tirmek amac yla sa l k kurulu lar n  
tek elden planlay p hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa l k 
ve sosyal kurumlar ndan yararlanarak, onlar  denetleyerek yerine getirir. Sa l k hizmetlerinin yayg n 
bir ekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sa l k sigortas  kurulabilir.
Anayasa’n n 90/5’inci Maddesi: Usulüne göre yürürlü e konulmu  milletleraras  antla malar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakk nda Anayasaya ayk r l k iddias  ile Anayasa Mahkemesine ba vurulamaz. 
Usulüne göre yürürlü e konulmu  temel hak ve özgürlüklere ili kin milletleraras  antla malarla 
kanunlar n ayn  konuda farkl  hükümler içermesi nedeniyle ç kabilecek uyu mazl klarda milletleraras  
antla ma hükümleri esas al n r.
Dan tay dari Dava Daireleri Kurulu Kararlar ,      

Eri im Tarihi: 24 Aral k 2013.
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ap

Türkiye’d 1998 y l ndan itibaren GD ürün üretimine ili kin alan denemeleri 

yap lmaya ba lanm t r. Hâlihaz rda analizleri yap lmakta olan GTHB’ye ba l  

kamu ve özel kontrol lar n n say s  toplam 34 adet olup,

ar d r. Ayr ca, toplamda 25 laboratuvar akreditedir.

Geneti i De i tirilmi  Ürünlere Yönelik Yurtiçi Resmi Kontroller

Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik’in

22’ “Denetim ve kontrol” li olup, söz konusu maddenin 1’

f kras nda, “GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde edilen ürünlerin denetim ve 

kontrolleri bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa l , G da 

ve Yem Kanununa göre Bakanl kça yap l r.” hükmü, 2’nci f kras nda ise “GDO ve 

ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, Kurul karar nda belirtilen ko ullara uyulup 

uyulmad  Bakanl k taraf ndan kontrol edilir ve denetlenir.” hükümleri yer almaktad r. 

Yönetmeli in “Numune alma ve analiz” ile ilgili olan 23’üncü maddesi’nin

1’ nci f kras nda, “GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde edilen ürünlerden Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sa l , G da ve Yem Kanununa göre numune al n r ve analizi 

yap l r.” hükmü 2’nci f kras nda ise “Analiz i lemleri, Bakanl k taraf ndan belirlenen 

laboratuvarlar taraf ndan gerçekle tirilir.” hükmü yer almaktad r.
 
 
  

GTHB’ye ba l  olan laboratuvarlar: (akredite), zmir, 
stanbul (akredite), Çanakkale G da Kontrol Laboratuvar 

Müdürlü ü, Ulusal G da Referans Laboratuvar Müdürlü ü Bursa G da Kontrol ve 
t rma Enstitüsü Müdürlü ü’dür. 

GTHB ile 03 Nisan 2013 tarihli yaz l  görü me.

lerde zlenen Yol

Bir ürünün GD olup olmad  analizle anla lmaktad r.
Yap lan denetimlerde mümkün oldu unca kapal  ambalajl  ürünlerden iki tak m 
numune al nmaktad r.
lk numune analizi sonucunda GDO tespit edilirse firmaya ahit hakk  sorulmaktad r.
ahit analiz sonucu sonucuna göre firma ve ürünler hakk nda gerekli 

i lemler yap lmaktad r. 
Olumsuzluk tespiti halinde sorunun kayna n  tespit edebilmek amac yla varsa 
hammaddelerden de numune al narak i lem basamaklar  tekrarlanmaktad r.

k tespit edilirse üründe oldu u gibi hammaddeden 
sorumlu firma hakk nda yasal i lem ba lat lmaktad r.

thalat Kontrolleri
G da ve yem maddelerinin ithalat ve ihracat a amalar ndaki bitki sa l da 

ve yem güvenli i ve 27610 say l  Resmi Gazete’de 

yay mlanan 5996 say l  “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa l , G da ve Yem Kanunu”

çerçevesinde yürütülmektedir. Bitkisel g da ve yemlere ait GDO

art 2010 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanan 5977 say l  Biyogüvenlik Kanunu

çerçevesinde, GTHB taraf ndan gerçekle tirilmektedir.

Riskli Ürünlerde GDO Genetik Yap s  De i tirilmi  

r ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, Biyogüvenlik Kurulu Kararlar  ve GTHB 

talimatlar na göre yürütülmektedir. 

thalat A amas ndaki Bitki Sa l G da ve Yem Güvenli i 

Bitki Sa l  Kontrolleri: 03 Aral k 2011 tarihli ve 28131 say l  Resmi Gazete’de 
yay mlanan “Bitki Karantinas  Yönetmeli i” hükümlerine göre yap lmaktad r.
G da ve Yem Güvenli i Kontrolleri: 17 Aral k 2011 tarihli ve 28145 say l  Resmi 
Gazete’de yay m “G da ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”
“Bitkisel G da ve Yem thalat n n Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” hükümlerine 
göre yap lmaktad r.

Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan hayvan yemi olarak kullan lmas  amac yla 

onaylanan 19 çe it GD ürünün ithalat na yap lan kontroller sonucunda izin 

verilmektedir.  Bugüne kadar Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan g dalarda onaylanan gen

çe idi olmad  için yap lan kont (var-yok analizleri)

g dalar n ithalat na izin verilmemektedir. Ayr ca, GTHB taraf ndan Biyogüvenlik 
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’nun tavsiye karar  do rultusunda yüzde 0,9 e ik de eri etiketleme e ik de eri 

olarak uygulamaya aktar lm t r

Ülkemizde g dalara yönelik yurtiçi GDO kontrolleri kapsam nda 2012 y l  

içerisinde GDO aranmas  ile ilgili olarak 4 farkl  kontrol plan  uygulanm t r. Bunlar;

Bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek g dalar nda GDO

ranmas , 

M s r ve bile s r ürü ranmas , 

ile ürü ranmas , 

Bisküvi, çikolata, f nd k kremas , f nd k ezmesi ve/veya f st k ezmesinde 

ranmas d r. 

u belirtilen Kontrol Planlar ’

Bardakta m s rlarla ilgili olarak bir program  

içermesi muhtemel ürün gruplar yla ilgili olarak üretim yerlerini içeren bir 

 

Yem amaçl  kullan lmak üzere ülkemize giren ürünlerin g da olarak 

kullan labilece i ve ithalat a amas nda yüzde 100 kontrole tabi olmayan ülkeler 

üzerinden GDO ve ürünlerinin gelebilece i ihtimali göz önünde bulundurularak 

bu ürünlerin tespiti amac yla glikoz/fruktoz urubu üreten g da i yerlerine 

yönelik olarak bir denetim program ,

yürütülmü tür. Yap lan denetimlerde ise ürünlerde GDO

Biyogüvenlik Kanunu’nun 15’inci maddesi kapsam nda sorumlular hakk nda 

Cumhuriyet Savc l ’na suç duyurusunda bulunulmakta ve ürünlerin piyasaya arz  

bitkilerin üretimi yasakland ndan tohum ithalat nda riskli ürünlerde 

kontrolü (var-yok analizleri) yap lmaktad r. GDO tespit edilen tohumlar n 

ithalat na izin verilmemektedir. thalatç  firmadan, ithal edilecek GDO ve ürünlerinin 

miktar  ve içerdi i gen çe idi ile ilgili ülke veya yüklendi i ülke yetkili otoriteleri 

taraf ndan düzenlenmi  belge veya uluslararas  akredite bir laboratuvardan al nm  

analiz raporu istenmektedir. Bu belgelerde ithal edilecek ürünün miktar  ile ithalatç  ve 

ihracatç  bilgileri yer almal d r. GDO tespit edilemeyen ikincil i lem görmü  ürünlerde 

(glikoz urubu, fermente içkiler, bitkisel rafine ya  vb.) ise üretici veya ithalatç dan 

ürünün GDO’lu bir hammaddeden üretilmedi ine dair beyan aranmaktad r.

’ye üreci

ürünler, AB ile müzakerelere aç lan 12 No’lu G Güvenilirli i

Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas  fasl  kapsam nda ele al nmaktad r. Bu alanda 

gerçekle tirilen AB’ye uyum çal malar n n durumu ve AB Komisyonu taraf ndan 

Türkiye için yay mlanan 2006 2012 y llar  aras ndaki lerleme Raporlar ’ndaki 

geli meleri incelenmi tir

Fas l 12: G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas

II.d. G da güvenilirli i kurallar

Hâlihaz rda Türkiye’de ürünlerin üretim ve ithalat na izin/ruhsa

ve yeni g dalar  içeren ürünlerin özel olarak kontrollerine ili kin herhangi bir 

bulunmamaktad r. Türkiye’de GDO ve yeni g dalar n de erlendirmesine 

yönelik herhangi bir usul ve yetkilendirilmi  kurulu  bulunmamaktad r. Ancak, 

laboratuvarlarda gerekli testleri gerçekle tirmek için teknik kapasite mevcuttur. 

Biyogüvenli e dair yeni bir Kanun Tasla  haz rlanm , ancak Parlamento taraf ndan 

m t r. Türkiye Cartegena Biyogüvenlik Protokolü’nü onaylam t r. 

III.d. G da güvenilirli i kurallar

Yeni g da ve GDO’lar alan nda mevzuat uyumu ba lamam t r. Türkiye toptan 

yasaklama politikas n  yeniden gözden geçirmeli ve izlenebilirlik, e ik de erler, 

etiketleme ve testlerle ilgili temel hukuki hükümler üstünde çal maya ba lamal d r. 

Tarama Raporu Türkiye, 12’ Fas l G da Güvenli i, Hayvan ve a l Politikas ,

Eri im Tarihi:11 Haziran 
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III.d. G da güvenilirli i kurallar

Yeni g da ve GDO’lar alan nda mevzuat uyumu ba lamam t r. Türkiye toptan 

yasaklama politikas n  yeniden gözden geçirmeli ve izlenebilirlik, e ik de erler, 

etiketleme ve testlerle ilgili temel hukuki hükümler üstünde çal maya ba lamal d r. 

Tarama Raporu Türkiye, 12’ Fas l G da Güvenli i, Hayvan ve a l Politikas ,

Eri im Tarihi:11 Haziran 



Türkiye’nin lerleme Raporlar

2006 Y l  lerleme Raporu: G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas

Fasl  kapsam nda, GDO ve yeni ç km  g dalara ili kin müktesebat n aktar lmas nda ilerleme 

sa lanmad  belirtilmi tir.

2007 Y l  lerleme Raporu: G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas

Fasl  kapsam nda, Türkiye’nin g da katk lar , GDO ve yeni g dalara ili kin AB müktesebat n  iç 

hukuka aktarmad  belirtilmi

2008 Y l  lerleme Raporu: G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas

Fasl  kapsam nda, tatland r c lar, g da ilaveleri, yeni g dalar ve GDO ile ilgili müktesebata 

uyumun henüz tamamlanmad ifade edilmi tir.

2009 Y l  lerleme Raporu: G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas

Fasl  kapsam nda, aroma maddeleri, g da takviyeleri, yeni g dalar ve GDO ile ilgili tedbirlerin iç 

ktar m n n henüz tamamlanmad  ifade edilmi tir.

2010 Y l  lerleme Raporu: 12 Nolu G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas  

Fasl  kapsam nda, Biyogüvenlik Kanunu ve iki yönetmeli in yürürlü e girdi i ancak, bu 

konuda hala daha fazla uyum gerekti i belirtilmi tir.

2011 Y l  lerleme Raporu: 12 Nolu G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas  

Fasl  kapsam nda, GDO ç kar ld  ancak, bu mevzuat n AB müktesebat yla 

uyumlu olmad  ifade edilmi tir.

2012 Y l  lerleme Raporu: 12 Nolu G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas  

Fasl  kapsam nda, GDO konusunda s n rl  ilerleme kaydedildi i ancak, bu alandaki laboratuvar 

kapasitesinin iyile tirildi i belirtilmi tir.

2013 Y l  lerleme Raporu: 12 Nolu G da Güvenilirli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l Politikas  

Fasl  kapsam nda, GDO’lar alan nda laboratuvar kapasitesinin iyile tirildi i ifade edilmi tir. 

Bakanl sitesi’nden faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur
Eri im Tarihi: 11 Haziran 

AB’ye uyum çerçevesinde Türkiye’deki geli melerin y ll k olarak belirtildi i bu 

raporlarda tar m ve g da alan nda GDO’larla ilgili olarak 2010 y l na kadar 

müktesebat n iç hukuka aktar lmas nda ilerleme sa lanmad  belirtilirken, 2010 y l nda 

Biyogüvenlik Kanunu ve ikincil yönetmeliklerin de yay nlanmas ndan sonra daha çok 

kapasite art r m  ve uygulamaya ili kin hususlara de inildi i ve g da güvenilirli i 

konular nda henüz tam yeterlili in sa lanmad  anla lmaktad r.

. Konuya li kin Politikalar

Kalk nma Planlar

Ülkemiz, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalk nmas n  1960’l  y llardan 

itibaren kalk nma planlar  çerçevesinde sürdürmekte olup, bugüne kadar yap lm  olan 

adet Kalk nma Plan  mevcuttur. 

Genetik mühendisli i, biyoteknoloji ’lar ile biyogüvenlik konular  

özelinde Türkiye’nin Kalk nma Planlar  incelendi inde, genetik mühendisli i ve 

biyoteknoloji konular n n, özellikle Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  (2001-

2005)’ndan sonra detayland r ld  görülmekle birlikte gerçekte bu konularla ilgili 

hususlar n daha önceki plan dönemlerinde ele al narak daha sonraki plan dönemlerine 

bir altl k olu turdu u görülmektedir. Nitekim, Alt nc  Be  Y ll k Kalk nma Plan  (1990-

1994)’ “yabani bitki genetik kaynaklar n n tahribini önleyici tedbirler 

geli tirilecektir”170 ifadesinin yer almas , Türkiye’de biyogüvenlik politikalar n n 

olu umu konular na yer verilmesinde öncü bir ad m olarak de erlendirilebilir. Ayr ca, 

biyoteknoloji gibi ileri teknoloji alanlar ndaki her türlü Ar

desteklenece i de söz konusu planda ve sonraki çal malarda ifade edilmi tir.

 Yedinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  (1996-2000)’nda ise, modern biyoteknoloji

alan  öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmi  ve bu yönde geli tirilecek ulusal 

politikalara yönelik ilke ve esaslara yer verilmi tir. Söz konusu Plan sürecinde 

haz rlanan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Plan (UÇEP)’nda, ülkemizde biyolojik 

çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  için stratejiler ve öncelikli eylemler 

belirlenmi tir. Ayr ca, “Ulusal Biyolojik Çe itlilik Stratejisi Eylem Plan ” da bu süreçte 

haz rlanm  olup, bahse konu Eylem Plan ’nda bitki gen kaynaklar n n korunmas  ve 

sürdürülebilir kullan m na yönelik olarak uluslararas  yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi hususu üzerinde durulmu tur. Yine, bu kapsamda haz rlanan “Bitki 

Çe itlili inin Yerinde Korunmas  Ulusal Eylem Plan ”nda, tar msal 

temeli olan Türkiye’nin bitki genetik çe itlili inin durumu belirlenmi  olup k sa ve uzun 
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bu çe itlili in korunmas  amac yla gereken stratejiler tespit edilmi tir. Bu 

do rultuda, korunmas  gereken alanlar belirtilerek bu alanlar n gen yönetim merkezi 

olarak ilan edilmesinin gereklili i ortaya konulmu  olup, Türkiye’de genetik 

kaynaklar n yönetimi için yap lmas  gereken hususlar detayl  olarak belirlenmi tir. 

 Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  (2001-2005)’nda, 

uygulamalardan kaynaklanabilecek olas  biyogüvenlik risklerinin en aza indirilmesi için 

bütüncül bir yakla mla yasal, kurumsal ve uygulamaya ili kin düzenlemeler yap laca  

ifade edilmi tir. Ayr ca, Biyogüvenlik Yasas ’n n ç kar laca , Ulusal Biyogüvenlik 

Yüksek Kurulu olu turulaca  belirtilmi tir.

Plan kapsam nda olu turulan birçok Özel htisas Komisyonu (Ö K) Raporu’nda 

ve Ö K Alt Komisyon Raporlar nda biyoteknoloji ve biyogüvenlik konular na 

ayr ca de inilmi tir. Örne in, Bilim ve Teknoloji ile Ormanc l k Ö K Raporlar ’nda, 

Bitkisel Üretim ve G da Sanayii Ö K Alt Komisyon Raporlar nda,

biyogüvenlik konular na özellikle yer verilmi tir. 

Di er taraftan Plan’da Biyogüvenlik konusuna ayr ca de inilmi  olup, bu 

çerçevede “Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel htisas Komisyonu Raporu”

haz rlanm t r. Söz konusu Rapor kapsam nda, dünyadaki ve AB’deki geli meler 

do rultusunda, Türkiye’de “Ulusal Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve 

Biyogüvenlik At l m Projesi” ad nda bir eylem plan n n haz rlanmas n  tavsiye edilmi  

olup, öngörülen ulusal stratejinin unsurlar  Ara t rma Altyap s , Ar Çal malar , 

Uygulama ve Ekonomik Yans malar, Biyogüvenlik ile Toplumun Bilgilendirilmesi ve 

Tüketici Haklar  olarak belirle mi tir. Biyogüvenlik ba l  alt nda ise GDO’lara ili kin 

birçok öneri yer alm t r. Rapor’un biyoteknoloji ve biyogüvenlik

nin geli mesi ancak moleküler biyolojide ara t rma 

gücünün geli mesiyle ve sanayiye uygulanabilir sonuçlar n elde edilmesiyle 

mümkündür,

nin toplumsal refaha katk  sa lamas , ancak çal malar n 

her a amas nda biyogüvenlik önlemlerinin al nmas  ile mümkündür

lmak üzere iki temel eksende özetlenmi tir.

 Dokuzuncu Kalk nma Plan  (2007-2013)’nda,

konular n n ileriki y llarda öne ç kaca  ve öncelikli alanlar olarak desteklenece i ifade 

edilmi tir Plan öncesi dönemde Türkiye’de, ekonomik ve sosyal geli meler 

kapsam nda, do al bitki gen kayna  ile biyolojik çe itlili in korunmas  ve

sürdürülebilirli i için Genetik Olarak De i tirilmi  Organizmalar (GDO

biyoteknoloji ürünlerinin kullan m  ve dola m  konusunda standartlar n olu turulmas  

ihtiyac n n devam etti i belirtilmi tir.

Di er taraftan, “Tar msal Yap n n Etkinle tirilmesi” kapsam nda, g da 

güvencesinin ve güvenli inin sa lanmas  ile do al kaynaklar n sürdürülebilir kullan m  

gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tar msal yap  olu turulaca

“Kamunun, bitki ve hayvan sa l  ile g da güvenli i konular nda sundu u 

hizmetler bütüncül bir çerçevede yürütülecektir. AB müktesebat na uygun ekilde, 

kontrol ve denetim faaliyetlerinde etkinlik art  ve bu amaçla izleme ve müdahalenin 

tek merkezden gerçekle tirilebilmesi için ilgili kurumlar aras  e güdüm 

sa lanacakt r.”175 fadesine yer verilmi tir.

 “Çevrenin Korunmas  ve Kentsel Altyap n n Geli tirilmesi” kapsam nda ise 

biyogüvenlik ’lar konusundaki  aza indirilmesi için tar m, çevre

teknoloji politikalar n n bütünle tirilmi  bir anlay la de erlendirilece i “Sanayi ve 

Hizmetlerde Yüksek Katma De erli Üretim Yap s na Geçi in Sa lanmas ” kapsam nda 

geneti i gibi bilgi ve teknoloji yo un alanlar geli tirilece i belirtilmi tir.

Dokuzuncu Kalk nma Plan  “Bitkisel Üretim Ö K Raporu”

güvenli kullan m n n sa lanmas  için yasal, idari ve teknik alt yap  

çal malar  yürütülmesi gerekti i, bu çerçevede, öncelikle mülga Tar m ve Köyi leri 

Bakanl (TKB) koordinatörlü ünde haz rlanan “Ulusal Biyogüvenlik Yasa 

Tasla ”n n yasala mas n n önem arz etti i ifade edilmi tir. 
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Çevre Ö K Raporu’ ’lar n Türkiye’nin yeni tan t  sorun 

anlar ndan birini olu turdu u, özellikle m s r, bu day, ürünlerde 

yeni büyük bir pazar olarak alg lanan Türkiye’nin bu konuda yapt  haz rl klar n yeterli 

olmad ,  henüz olumsuz etkilerinin tam olarak bilinemedi i bu üretim yöntemine 

ili kin yönetsel, hukuksal ve teknik önlemlerin geli tirilmesi gerekti i ifade edilmi tir. 

Ek olarak, söz konusu Rapor’da yer alan güçlü ve zay f yanlar analizine göre

“GDO’lar n üretimi ve kullan m ” ile “GDO’lar n beklenmeyen ve istenmeyen yan 

etkilerinin bilinmemesi ve denetlenmemesi” hususlar  “Tehdit” olarak tespit edilmi tir

 Onuncu Kalk nma Plan  (2014-2018)’nda, h zl  geli en

olarak öne ç kt , nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlar ndaki geli meler

imkânlar sunmakla birlikte, çevre ve etik boyutlar yla da gündemde  ifade 

edilmi tir Ayr ca, geneti i de i tirilmi  organizma içerenler ba ta olmak üzere ileri 

teknoloji kullan larak üretilmi  ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri

 belirtilmi tir. 

Y ll k Programlar 

Türkiye’de bitki biyoteknolojisi kapsam nda, GDO’lar ve biyogüvenlik

hususlar , Kalk nma Planlar ’n n yan  s ra, Y ll k Programlar’da da yer alm t r (Bkz. 

Bu çerçevede Türkiye’de 1998 y l ndan itibaren Y ll k Programlar’da 

biyoteknoloji konusunda ifadelere yer verilmi , izleyen y llarda dünyadaki 

geli melere paralel olarak ülkemizdeki mevcut durum, geli meler ve hedefler 

belirtilmi tir. Ayr ca, söz konusu Program met 2010 y l nda Biyogüvenlik 

Kanunu yay mlanana kadar, ülkemizdeki do al bitki gen kaynaklar  ile biyolojik 

çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  için GDO’lar n muhtemel risklerinin

önlenmesi amac yla yasal ve kurumsal düzenlemelerin gereklili i ifade edilirken

yay mland ktan sonra GDO’larla ilgili izlenebilirli in sa lanmas  ile kontrol ve denetim 

sisteminin etkin ekilde yürütülmesi hususlar n n önemi belirtilmi tir.

Kalk nma Bakanl  (2014

Di er taraftan, biyoteknoloji alan nda Ar faaliyetlerine yönelik olarak 

özellikle de üniversitelerde merkezi ara t rma laboratuvarlar n n olu turulmas na, temel 

ve uygulamal  ara t rma projelerinin desteklenmesi ile ara t rmac  insan gücü 

yeti tirilmesine yönelik programlar n yap lmas na ili kin ifadelere yer verilmi tir.

Biyogüvenlik Kanunu’nun Güçlü ve Zay f Yanlar

Çal man n bu bölümünde, Biyogüvenlik Kanunu uyar nca, biyogüvenlik 

uygulamalar  çerçevesinde kar la lan güçlüklerinin belirlenmesi ve daha sonraki 

dönemlerde iyile tirme çal malar nda yararlan lmak üzere sistem ve i leyi e ili kin 

öneriler olu turulmas  amac yla GTHB koordinasyonunda sektör payda lar n n

) kat l m yla gerçekle tirilen “Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama 

Projesi Çal tay ” sonucunda belirlenen Güçlü ve Zay f Yanlara

yönelik de erlendirmelerde bulunulmu tur. 

. Biyogüvenlik Kanunu üçlü ve ay f Yanlar

Güçlü Yanlar
Bu alanda hukuki düzenlemenin kanun düzeyinde olmas ,

ithalat na izin verilmemesi,
bitkisel üretim

Kanunun Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü temel almas ,
htiyatl l k ilkesinin benimsenmi  olmas ,

Yasaklar n net tan mlanm  olmas ,
Cezai yapt r mlar n uygulamas n n kesinlik arz etmesi,
Risk de erlendirmesinin ve sosyo ekonomik de erlendirmenin mevzuatta yer 
almas ,
Biyogüvenlik Kurulu’nun kurulmas ,
Biyogüvenlik Kurulu’nun bilimsel komitelerden destek almas
Kurulun karar alma sürecine sivil toplum kurulu lar , özel sektör ve halk n 
kat l m n n sa lanmas ,
Ba vuruya konu olan GD ürünlerin geli tirildi i ülkede piyasada olmas  
zorunlulu u,
Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas ’n n kurulmu  olmas d r.
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. Biyogüvenlik Kanunu üçlü ve ay f Yanlar

Zay f Yanlar:
Müteselsil (zincirleme) sorumlulu un fiilen uygulanabilir hale getirilmemi  olmas ,
Zarar tan m n n olmamas ,
Kanunla ilgili uygulay c lara yeterli bilgilendirme yap lmam  olmas ,
thalatta uygulanan analiz s kl n n kazara giri i önlemek için yeterli olmamas  ve 

buna ba l  haks z yapt r mlar n uygulanmas na ortam yaratmas ,
sahibi firmalar n Kanundaki mevcut yapt r mlar  ba vuru yapmada cayd r c  
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ve ürünlerinin ülkeye giri ini önleyici tedbirlerin yetersiz kalmas ,
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Kaynak: Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi Çal tay Sonuçlar .

Ülkenin mevcut durumu da göz önünde bulundurularak gerçekle tirilen çal

sonuçlar  incelendi in , öne ç kan baz  konular n “f rsat”, baz  konular n ise “ ”

k de erlendirilebilece i dü ünülmektedir. 

F rsat olarak de erlendirilebilecek konular;  

ve ürünlerinin üretimi ve ticareti konusunda dünyadaki ilerlemeler,

“ Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi” “Cartagena Biyogüvenlik Protokolü”

küresel ölçekte etkili düzenlemeler bulunmas ,

’ye üyelik sürecinde AB’nin özellikle çevre ve tüketici sa l  konular n n ön 

plana ç kmas ,

dâhil olmak üzere, kamusal ölçekte son dönemde yasal 

düzenlemelerdeki art ,

Dünya genelinde GD ürünlerde büyük ölçüde özel kesimden kaynaklanan Ar

çal malar n n artmas ,

Onuncu Kalk nma Plan  (2014 2018)’nda biyoteknolojiye yönelik ara t rmalara 

öncelik verilece inin ve GDO içerenler ba ta olmak üzere ileri teknoloji kullan larak 

üretilmi  ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri n n 

Tehdit olarak de erlendirilebilecek konular;  

statistiki bilgilere ula lamamas ,

Halk n bilgilendirilmesinde do ru bilgilendirme yöntemlerinin kullan lmamas ,

kincil ürünlerde DNA tespitinin mümkün olmamas ndan dolay  etiketlemede 

ürünlerin ithalat nda ta ma ve depolama esnas nda kullan lan araçlardan 

kaynaklanan bula ma sorunlar n n giderek artmas d r.

. Türkiye’de G ’lara Toplumsal Bak

nsan ve çevre sa l na etkileri aç s ndan tüm dünyada tart malar yaratan 

GDO’lara kar  dünyadaki ilk protestolar, ABD’de geli tirilen GD tar m ürünlerinin 

ülkelerine ihrac n n ba lad  1996 y l nda gerçekle mi tir. Avrupa’da 2003 y l nda 

protestolar  ba latan olaysa, 2003 y l nda, dünyan n en çok GD ürün üreten ülkelerinden 

a ve Arjantin’in, AB’nin GDO konusunda uygulad  politikalar n, 
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uluslararas  ticaret kurallar na ayk r  oldu u gerekçesiyle WTO nezdinde dava 

açmas d r. “Yeryüzü Dostlar  (Friends of the Earth International)” adl  çevre örgütü 

dünyada 35 milyon ki iyi temsil eden, 350 kurulu un deste iyle “WTO-G dam zdan 

Elini Çek (WTO-Hands Off Our Food)” adl  kampanyay  ba latm  olup, 2003

y llar nda dev bir domates balonu Avrupa’da, Belçika, spanya, H rvatistan, Macaristan, 

, Almanya Gürcistan, K br s, Ukrayna ve 

Polonya’da dola m  ve dünyada milyonlarca imza toplanarak ülkelerin ulusal 

WTO’ya iletilmi tir. Bu kapsamda, uluslararas  GDO ticareti 

düzenlemelerinde kararlar n, WTO’ya de il, Birle mi  Milletler C

Biyogüvenlik Protokolü’ne uygun olarak al nmas  temel taleplerden birisi olmu tur.

Di er taraftan yak n zamanda, 26 May s 2013 tarihinde GD ürünlere kar  

özellikle insan sa l na ve çevreye olumsuz etkileri ile GD ürünleri üretip satan 

rdan Monsanto aleyhine dünya çap nda (52 ülkede ve 436 ehirde) yürüyü  ve 

protesto gösterileri düzenlenmi tir. Bu gösterilere en fazla kat l m n dünyan n en 

büyük GDO üreticisi ve kullan c s  olan ABD’de olmas  dikkat çekmektedir.  

Yine A ustos 2013’te ili, ulusal düzeyde “Monsanto Kanunlar ”

adland r lan ve GD tohumlar n sat na izin veren Kanun Tasar s ’n  ülkenin g da 

egemenli ine gölge dü ürece ini ve tüketicilerin sa l na zarar verece ini öne sürerek 

protesto etmi tir.

Dünyadaki bu geli melere paralel olarak Türkiye’de de do al kaynaklar ile 

biyolojik çe itlili i korumak ve GD ürünlere kar  baz  kesimler tepkilerini ortaya 

koymak üzere bir tak m çal malar gerçekle tirmi tir. Bu kapsamda gerçekle tirilen 

kampanya ve faaliyetlere örnekler Kutu 4.6’da yer almaktad r.

Türkiye’de GDO’lara Kar  Gerçekle tirilen Faaliyetlere Örnekler

S.O.S Akdeniz Derne i 1991 y l nda Menderes Deltas ’nda pestisit irai ilaç) kullan m na kar  
bir kampanya düzenlemi , 1995 y l nda G da Katk  Maddeleri Yönetmeli i olu turulurken 
“Eyvah, Çocu um Hormonlu Bir Domates” kitapç  yay nlam  ve A açkakan dergisinde 
Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi’ne ve Uluslararas  Tüketiciler Örgütü’nün 
International) GDO’lara kar  kampanyas na dair haber ve çevirilere yer vermi tir.
2003 y l nda deniz Çevre Platformu (AKÇEP) taraf ndan GDO’lar ile ilgili gerçekle tirilen 

seminer ve toplant lar neticesinde “Ya am Patentlenemez” ba l kl  bir rapor haz rlanarak 2004 
y l nda ilgili kurum, kurulu  ve ki ilerle payla lm t r.  Akabinde ise baz  üretici, tüketici ve 
çevre örgütlerinin kat l m yla “GDO’ya Hay r Platformu” kurulmu tur. Bu platform, birçok 
kampanya yap p paneller düzenlemi , “GDO’lar ve Sa l m z” “Tüketici Rehberi”
yay nlar ç karm t r. Söz konusu platform üyeleri Biyogüvenlik Kanununun olu turulmas na 
yönelik düzenlenen Ulusal Biyogüvenlik Geçici Komitesi toplant lar na da kat l m sa lam t r.
Yine 2004 y l nda uluslararas  çevre örgütü olan Greenpeace (Ye il Bar ) Arjantin’den yola 
ç kan, “Global Wind” yüklü geminin rotas n n Türkiye oldu unu 
ortaya ç karm , gemi Arjantin’den ald  yükü Brezilya’ya getirirken Greenpeace eylemcileri 
taraf ndan durdurulmu  ve Paranagua liman na sokulmam t r. Akabinde, sivil toplum örgütleri, 
Türkiye’de GDO’lar n yasayla düzenlenmedi i ve GD ürünlerin Türkiye’ye sokulmas n n 
yasad  oldu una dair beyanatlar vererek konuyu gündemde tutmu lard r. 
2005 y l nda Türkiye çap nda 15 ilde ( stanbul, zmit, Bursa, zmir, Mu la, Denizli, Antalya, 
Adana, skenderun, Antakya, Diyarbak r, Tunceli, Trabzon, Samsun ve Ankara) GDO’ya Hay r 

nrich Böll Stiftung Derne i (Ye illere Yak n Siyasi Dernek) Türkiye Temsilcili i 
ve Avrupa Yeryüzü Dostlar  (Friends of the Earth Europe) Derne i’nin i birli iyle “Canavar 
Domates Kampanyas ” gerçekle tirilmi tir.
2008 y l nda GDO’ya Hay r Platformu  “Biyogüvenlik Hemen imdi, G da Tohum Hakt r”
ba l kl  bir kampanya ba latm , Türkiye’nin çe itli bölgelerinde 2004 y l ndaki ülke turuna 
benzer bir organizasyon düzenlemi tir. Bu kapsamda, GDO’ya Hay r Platformu Bursa ( negöl, 
Eskikaraa aç, Gölyaz , Gemlik), Ankara, zmir Dikili, Bal kesir (Erdek, Edremit, Band rma) 
stanbul, Silivri, Tunceli, Gökçeada, Denizli ve Samsun’da M s r Turu düzenleyerek 

Biyogüvenlik Kanunu’nun bir an önce olu turulmas  için ça r  yapm t r. Di er yandan, 
Ankara’da Biyogüvenlik Çal tay  düzenlenmi  ve Biyogüvenlik Yasa Tasar s  haz rlanarak 
Meclis’e sunulmu tur.
Biyogüvenlik Kanununun yay nlanmas  akabinde 2011 y l nda,  Fikir Sahibi Damaklar (Slow 
Food Türkiye) sosyal medyada Türkiye’nin önde gelen 24 et, süt ve yumurta üreticisine hitaben 
ba latt  “GDO’lu yem kullan yor musunuz?” adl  kampanyada tüketicileri b
yönlendirerek ürünlerinde GDO’lu yem kullan p kullanmad klar n  sorgulamalar n  talep etti. 
Ancak, Türkiye Yem Sanayicileri Birli i, Beyaz Et Sanayicileri ve Dam zl kç lar  Birli i ve 
Yumurta Üreticileri Merkez Birli i’nin 13 GD m s r çe idi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde 
kullan lmas  amac yla yapt  ba vuru kabul edilmi tir. Yem sanayicilerine GDO’lu yem izninin 
ç kmas ndan sonra Türkiye G da ve çecek Sanayi Dernekleri Federasyonu da, g da olarak 
kullan lmas  amac yla 29 GD ürünün ithalat na izin verilmesi için Biyogüvenlik Kurulu’na 
ba vuruda bulunmu tur. Bu nedenle, 2012 y l nda Greenpeace, “Yemezler” ad yla bir 
kampanya ba latm  ve g da irketlerinden markalar na GDO bula t rmamalar n  talep etmi tir. 
Toplumsal tepkiler sebebiyle söz konusu ba vurular geri çekilmi tir.

“Türkiye’de GDO’lar ve Toplumsal Muhalefet”, BETAM Ara t rma 
Notu’ndan faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Ya anan bu geli meler beraberinde Türkiye’de GDO’lara yönelik kamuoyunun 

farkl  kesimlerinin bak  aç s n  de erlendirmek üzere ara t rmalar yap lmas n  
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sa lam t r. Örne in 2009 y llar  aras nda Türkiye çap nda 2.626 ki iyle yap lan 

bir ara t rmada tüketicilerin, GDO’lar hakk nda yeterince bilgileri olmad ,             

ürünlerin Türkiye’de yayg n ekilde kullan ld n  dü ündükleri ve bu ürünleri insan 

ve çevre sa l  ile sosyo ekonomik aç lardan oldukça riskli bulduklar  ve tüketmek 

istemedikleri sonucuna ula lm t r. Greenpeace’in 2012 y l nda yapt  kamuoyu 

ra t rmas nda ise kat lanlar n yüzde 81’inin GDO’lardan endi e duydu u, “ambalajl  

bir ürünün içinde GDO oldu unu bilirseniz ne yapars n z?” sorusuna ise yüzde 83 

oran nda “almam” cevab  verildi i belirlenmi tir.

2012 y l nda gerçekle tirilen “Türkiye’nin Üç Bölgesinde GDO Fark ndal ” 

ba l kl  çal mada ise Türkiye’nin üç bölgesinde (Güney Do u ve Do u Anadolu, 

Karadeniz ile Bat ’da zmir) gerçekle tirilen ara t rmaya kat lanlar n yüzde 73’ü GDO 

kavram n  duydu unu belirtirken yüzde 27’si ise hiç duymad n  ifade etmi tir.

GDO kavram ndan haberdar olanlar n yüzde 93’ü ise de GDO’lar  do ru ekilde tar m 

ürünleri/tar msal g dalar ile ili kilendirmi tir. Do u’dan Bat ’ya gidildikçe de GDO 

kavram ndan haberdarl k oran n n artt  belirtilmi tir. Ara t rman n yap ld  

bölgelerde Güney Do u ve Do u Anadolu’da GDO kavram n  duyanlar n oran

yüzde 56, Karadeniz’de yüzde 79, Bat ’da, zmir’de ise yüzde 89 olarak bulunmu tur.

Ankara ve Isparta’n n kentsel ve k rsal alanlar nda yap lan bir di er ara t rmada geneti i 

de i tirilmi  g dalar n zararlar  olabilece ini dü ünenlerin oran  toplumsal kesimle

profesyonellerde yüzde 83, kentsel tüketicilerde yüzde 86,1 ve k rsal kesim 

kat l mc lar nda yüzde 75 olarak bulunmu tur.

2007 y l nda yap lan bir di er ara t rma sonucunda , tüketicilerin, bilim ve 

teknolojiye yönelik tutumlar n n olumlu oldu u, en çok t bbi biyoteknolojik 

uygulamalar  destekledikleri belirlenmi tir. Ancak, kat l mc lar n biyoteknolojik 

uygulama ve ürünlerin yayg nla mas n n insan ve çevre sa l na yönelik riskleri, 

ekonomik yap ya yönelik olumsuz etkileri ve etik aç dan endi eler ta d klar , söz 

Özdemir, O., 2009.

Baykan, B.G. ve Ertunç, B.,
Erba
Özgen ve ark. 2007. 

konusu endi elerin giderilmesine yönelik biyogüvenlik düzenlemelerinin hayata 

geçirilmesini güçlü ekilde destekledikleri ortaya konulmu tur.

 “Türk Toplumunun GDO Kullan m na li kin E ilimleri”186 konulu çal ma 

Türkiye’de toplumun GDO’lar konusunda yeterince bilgili ve bilinçli 

olmad  görülmü  olup, kamuoyunun GD ürünlerin yaratabilece i riskler konusunda da 

bilinçsiz oldu u, toplumun GDO’lar konusundaki bilgi ve alg s n n gerçek 

bilgiden çok sezgiye ve inanca dayanmakta oldu u, toplumun GDO’lu ile hormonlu 

ürünleri hatta organik ürünleri birbirine kar t rd  ifade edilmi tir. Bununla birlikte, 

emografik de i kenler ile GDO’lardan haberdar olma aras ndaki ili kiye bak ld nda 

erkeklerin kad nlara göre, ya l lar n gençlere göre, yüksek e itimli olanlar n dü ük 

e itimli olanlara göre ve yüksek gelirli olanlar n dü ük gelirli olanlara göre GDO’lard
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ürünlerden endi e duyduklar  söylenebilir. Ayr ca, toplumun GD ürünler konusundaki 

endi elerini gidermek için güvenilir ve etkin çal an bir biyogüvenlik mekanizmas na 

ihtiyaç duyuldu u dü ünülmektedir.

e Özdemir, O.,2009.
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DÜNYA T CARET NE KONU OLAN GENET  E T R LM

B TK SEL ÜRÜNLERE YÖNEL K TÜRK YE’DE SEKTÖREL ANAL Z

Türkiye’de, tar msal üretim faaliyetini gerçekle tirdi i yakla k 23,

hektar tar m (çay r mera hariç) üzere yakla k 

y ll k toplam 1 0 milyon tona ula an bitkisel ürün elde e y l nda 

ya anan kurakl k nedeniyle, özellikle tarla bitkileri üretiminde önemli bir kay p 

meydana geldi inden, toplam bitkisel üretim miktar  111 milyon tona kadar gerilemi , 

ancak 2009 y l ndan itibaren tekrar art  göstermi tir. Elde edilen üretimin en büyük 

kayna , y l   verilerine göre 102,4 milyon ton üretim miktar  ile bitkisel üretimin 

yüzde 68,1’ ni olu turan tarla bitkileridir. toplam üretimin 

üzde 1 ’ e toplam üretimin yüzde 1 ’

olu turmaktad r. Türkiye’nin y llar itibar yla cari fiyatlarla bitkisel üretim de eri ise 

y l nda yakla k milyar TL olup, üretim de erinde en yüksek pay tah llar ve 

di er bitkisel ürünler grubu almaktad r. Bunu s ras yla meyveler, içecek ve baharat 

Bitkisel üretimin içerisinde en önemli paya sahip 

tarla bitkileri, Türkiye’nin birçok bölgesinin geleneksel üretimi da ve yem 

kayna  olmas  yan nda endüstriye yönelik önemli bir ham madde kayna d r

Türkiye’de 2013 y l nda tar msal ihracat yap lan ülke say s  197, tar msal ithalat 

yap lan ülke say s  ise 164 olup, ithalat yap lan ilk on ülke s ras yla; Rusya 

Arjantin ve Malezya’d r. 

Tablo 5.1’de yer alan dünya ticaretine konu olan ba l ca GD ürünlere ili kin 

Türkiye’deki durum incelendi inde ise; 2012/13 üretim döneminde yem sanayi

önemli girdilerini olu turan m s r n yurtiçi talebi kar lamada yeterlilik derecesi

yüzde 77,5 ya l  tohumlardan kolzada ise bu oran n yüzde 43,98 oldu u görülmektedi

Ya l  tohumlardan söz konusu yeterlilik derecesi 2010/11 üretim 

döneminde yüzde 6, 2011/12 üretim döneminde yüzde 5,4, 2012/13 üretim döneminde 

TÜ K, 2014.

ise yüzde 9,28 tekstil sanayiinin ana ham maddesi olan pamuk üretiminde yüzde 

98,95’t

. Dünya Ticaretine Kon Ürünlere Yönelik 
Dönemi)

Tar m 
Ürünü

Kullan labilir 
Üretim

thalat Yurt çi 
Kullan m

Tüketim hracat Ki i 
Ba na 

Tüketim 

M s r

(çi it)

TÜ K, bitkisel ürün denge tablolar , 2012/2013  
 Eri im Tarihi: 10 Ekim

Yeterlilik derecesi yüzde 77,5 olan m s r ve yüzde 9,28

Türkiye hem de dünya için önemli tar m ürünleridir. Bu ürünler, g da ve yem olarak 

kullan mlar n n yan  s ra biyoyak t olarak da kullan labilmektedir. Bu nedenle m s r ve

arz güvenli ini sa layacak politikalara ihtiyaç duyulmaktad r.

öz konusu iki bitki, Türkiye’nin ya  ve yem ham madde aç  nedeniyle

al nd nda en çok talep gören bitkisel ürünler haline ge

inde yap sal arz aç  sorunu a lamamaktad r. 

TÜ K taraf ndan yay nlanan bu veri pamuk (çi it) için geçerli olup, sektörünün ihtiyaç 
duydu u pamuk (kütlü veya lif) büyük oranda ithalatla kar lanmaktad r. thalat yap lan ba l ca 
ülkeler ise ABD, Yunanistan ve Türkmenistan’d r (TEPGE, 2013).
Kullan labilir üretim: Hasat edilen ürün miktar ndan üretim kayb n n ç kar lmas yla hesaplanan 
de erdir. Bu çal mada; üretim kay plar n n ç kar lmas ndan sonra kalan miktar n tümünün kullan ma 
haz r oldu u kabul edildi inden kullan labilir üretim kavram , net üretime kar l k gelmektedir.
Yurt içi kullan m: G da tüketimi, yemlik, tohumluk, endüstriyel kullan m ve kay p miktarlar n n 
toplam na kar l k gelmektedir.
Yeterlilik Derecesi: Bir bölgenin kullan labilir üretiminin (iç üretim) o bölgenin talebini ya da yurtiçi 
kullan m n (insan, hayvan ve endüstrinin bütün ihtiyaçlar n ) ne ölçüde kar layacak durumda 
oldu unu gösterir. Yeterlilik derecesi, kullan labilir üretimin yurtiçi kullan m  kar lama derecesini 
yüzdesel ifade ile göstermektedir. De erin, 100’den küçük olmas , üretimin yurt içi talebi tam olarak 
kar layamad  durumu temsil eder. 100’den büyük olan bir de er, normal iç ihtiyaçlar  geçen, ihraç 
edilebilir ve/veya stoklanabilir miktarlar n varl n  gösterir.
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eneti i e i tirilmi Bitkisel Üretimin Türkiye’ye Muhtemel Etkileri

Geneti i de i tirilmi  bitkisel ürünlerin ithalat n n ve olas  üretiminin uzun 

vadede insan sa l , sosyo ekonomik yap  ve biyolojik çe itlilik üzerinde olu turaca  

öngörülmesi oldukça zordur. GD bitkisel ürünler ile ilgili politikalar 

belirlenirken, Türkiye ko ullar  dikkate al nd nda, bu ürünlerin özellikle uzun 

dönemde ba ta biyolojik çe itlilik olmak üzere sa l k ve sosyo ekonomik yap  üzerinde 

olas  olumsuz etkilerinin do urabilece i sonuçlar n öngörülerek daha ihtiyatl  

davran lmas  bir zorunluluktur.

Daha önceki bölümlerde belirtildi i üzere dünyada uluslararas  ticarete konu 

olan ba l ca GD bitkisel ürünler m s r, pamuk, ve kolzad r. Bu ürünler

tümü Türkiye aç s ndan ço unlukla ithalata ba ml  olunan önemli ürünlerdir. 

tohumu ve türevleri ithalat  özellikle son y llarda GD bitkisel üretimi 

ülkelerden yap lmaktad r. tohumu ithalat  ise ço unlukla Yunanistan 

men elidir Türkiye organik pamuk üretiminde önemli ülkeler konumuna gelmi tir. 

Gün geçtikçe dünyada organik pamu a olan talebin artaca  göz önünde 

bulunduruldu unda ülkemizin sahip oldu u bu potansiyeli geli tirmesi ve 

yayg nla t rmas n n gerekli oldu u dü ünülmektedir.

Dünyada yeti tirilme yayg nl  ve ülke ihtiyaçlar  dikkate al narak GD m s r

(ithalat na izin verilenlere ek çe itler) ithalat n n veya üretilme 

ihtimalinin Türkiye aç s ndan ayr ca de erlendirilmesi önem arz etmektedir.

thal edilen geneti i de i tirilmi bitkisel ürünlerin biyolojik çe itlilik 

üzerindeki olas  etkileri 

bitkilerin üretim imkân n n de erlendirilmesi a amas nda Türkiye’nin 

tar msal biyolojik çe itlili i büyük önem arz etmektedir. Türkiye, yüksek 

çe itlili e sahip olan geli mekte olan ülkelerdendir. Öyle ki

Tablo 5.2’de de görüldü ü üzere Türkiye’de tar m  yap lan yüzden fazla türün geni  

Bkz. TÜ K D  Ticaret statistikleri, 2005

olarak de i im gösterdi i be  mikrogen merkezi bulunmaktad r. Çok say da önemli 

kültür bitkisi ve di er bitki türlerinin orijin ya da çe itlilik merkezidir. Ayr ca, 

Türkiye’nin Akdeniz ve Yak n Do merkezlerinin kesi ti i noktada yer almas  

tah llar n ve bahçe bitkilerinin ortaya ç k nda önemli bir etkendir. 

. Türkiye’de

Tar msal Genetik Kaynaklar

Ege Bölgesi
Ekmeklik bu day, durum bu day , Poulard bu day , 
de nek bu day , küçük k z l bu day, mercimek, 
nohut, kavun, burçak, ac bakla ve yonca.

Güney Güneydo u 
Çift taneli bu day (Tritucum dicoccum), küçük k z l 
bu day, Aegilops speltoides, kabak, karpuz, 
salatal k, fasulye, mercimek, bakla, üzüm asmas  ve 

Çok say da meyve cinsi ve türü, bakla, fasulye, 
mercimek ve hayvan yemi olarak kullan lan çe itli 

Kayseri ve çevresi Badem, elma, bezelye, meyve türleri, üzüm asmas , 

A r  ve çevresi Elma, kay s , kiraz, vi ne, yem baklagilleri ve 

Kaynak: Biyolojik Çe itlilik “Tar msal Biyolojik Çe itlilik ve Ulusal Biyolojik  
              Çe itlilik Stratejisi”

Ülkemizde, 4 bin tanesi endemik olmak üzere 12 bin civar nda bitki tür ve alt 

türü bulunmaktad r. Ülkemizin bu zengin bitki gen kaynaklar  farkl  ko ullarda 

muhafaza edilmekte olup, son y llarda özellikle de gen bankalar nda çok say da genetik

Kültürü yap lan pek çok bitkisel ürünün de gen kayna  merkezi konumunda 

olan Türkiye’de,  her ne kadar uzun vadedeki etkileri tam olar

Bitki türlerindeki genetik çe itlili in yo un oldu u yöreler “Bitki Gen Merkezi”
içerisinde çe it zenginli i gösteren küçük alanlar da “Mikro Gen Merkezi” olarak tan mlanmaktad r 

Ülkemizin ulusal nitelikli ilk Tohum Gen Bankas , zmir’de kurulmu  olup, dünyadaki ilk gen
bankalar ndan biri olma niteli ini de ta maktad r. kinci olarak Türkiye Tohum Gen Bankas  ise 
Ankara’da, 2010 y l nda, 250 bin örnek kapasitesi ile dünyan n üçüncü büyük tohum gen bankas  
olarak hizmete girmi tir. Gen Bankalar nda yerel çe itler ba ta olmak üzere; genetik
toplanmas , muhafazas , kay t alt na al nmas , moleküler ve morfolojik karakterizasyonu, üretim 
yenilemesi, ara t rma kurumlar n n kullan m na sunulmas , ekonomiye en çal malar  
mevcut olup, GTHB’ye ba l  Ara t rma Enstitülerinde Biyolojik Çe itlilik
ili kin ara t rma projelerine devam edilmektedir.
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çevreye serbest b rak lmalar  durumunda bu ürünlerden di er çe itlere gen 

kaç  olas l  bulunmakta olup, bu durum söz konusu genlerin kontrolsüz bir ekilde 

çevreye yay lmas  ve do al gen kaynaklar n n kirlenmesi riskini ta maktad r. 

Ayr ca dünyada her geçen gün daha fazla kabul ve talep gören organik tar m 

ürünleri konusunda Türkiye, özellikle de son y llarda önemli geli meler kaydetmi  olup, 

üretilen sertifikal  organik ürünlerin büyük bir k sm  ba ta AB ülkeleri olmak üzere 

geli mi  ülkelere ihraç edilmektedir. Önümüzdeki dönemde tüketici bilincinin 

art na paralel olarak bu ürünlerin kullan m n n, dolay s yla üretiminin ve hem ulusal 

hem de uluslararas  alanda pazar pay n n daha da artaca  dü ünülmektedir. Yan  s ra,  

özellikle geli mi  ülkelerde üretim ve tüketim biçimi olarak do aya geri 

dönü  eklinde nitelendirilen “ekolojik köy” “permakültür196” yakla mlar n n 

giderek yayg nla mas  da ülkemiz için gelece e yönelik f rsatlar olarak 

de erlendirilmelidir.

Bu do rul Türkiye’nin sahip oldu u organik tar m potansiyelinin ve zengin 

biyolojik çe itlili inin GD ürünlerin üretimi veya kazara çevreye sal n m  sonucunda 

olumsuz etkilenmesi kaç n lmazd r. Türkiye’de biyolojik çe itlili in korunmas  ve 

organik tar m sektörünün geli tirilmesi için yasak olan GD bitkisel üretimin 

önümüzdeki süreçte de yap lmas na izin verilmemesi yönündeki kararl l k devam 

etmelidir. Ayr ca, ülkemizde sulamaya aç lmas  beklenen az üç milyon hektar alan n 

bulunmas  özellikle geli mi  ülkelerle olan uluslararas  ticar art r lmas nda 

önemli bir potansiyel olarak de erlendirilmektedir.  

Ek olarak, geleneksel, organik ve GD üretimin birlikte mevcudiyeti (co

existence) durumunda izolasyon mesafesi yöntemleriyle bahse konu gen kaç lar n n 

önlenebilece i ifade edilmektedir. Ancak, dünyada en büyük GD bitki üreticisi ve 

kullan c s  olan ABD, Çin, Brezilya gibi ülkelerde tar msal i letme arazileri büyük 

ölçekte olup, i letme arazisi büyüklü ü 59 olan ülkemizde söz konusu birlikte

Eri im Tarihi: 04 ubat 2014
Permakültür: Sürdürülebilir insan yerle imleri yaratma amaçl  bir tasar m sistemidir. Permakültür, 
bitki, hayvan, bina, altyap enerji) ve bu ö eler aras ndaki kar l kl  ili kilerle ilgili olup, do ayla 
uyum içinde ya amak dü üncesini içermektedir

üretimin mümkün olamayaca , olmas  durumunda ise gelecekte telafisi mümkün 

sorunlar yarataca  dü ünülmektedir.

eneti i de i tirilmi m s r ithalat n n de erlendirilmesi

M s r; tane, has l olarak de erlendirilmekte,  g da, yem ve endüstri 

hammaddesi olarak kullan lmakta, çerezlik olarak tüketilmekte, ya  ve tatland r c  

sektörü ile biyoyak t üretiminde kullan m  da her geçen gün artmakta olan bir 

Türkiye’de 2011 12 dönemi m s r yeterlilik derecesi yüzde 79,7

dönemi m s r yeterlilik derecesi ise yüzde 77,5’tir Türkiye m s r 

tüketiminde en büyük pay ise yüzde 73 ile yem sektöründedir (Bkz. Tablo 5.3

Türkiye M s r Tüketiminin Sektörel Da l m  (2012 Y l )

Kullan m Alan Miktar  (Yüzde)

Yem Maddesi Olarak Kullan m

Ni asta Sanayi

Mahalli Tüketim

Endüstriyel Tüketim

M s r kesif yem katk s  olarak oldukça önemli bir bitkidir. Türkiye’nin

2012 y l nda 4,6 milyon ton m s r üretimi ) olsa da m s r ithalat  yakla k 

’dur

Has l: M s r bitkisinin bütün aksamlar  ile birlikte hayvanlar n yiyebilece i boyutta parçalanm  

Silaj: Suca zengin yemlerin havas z bir ortamda süt asidi bakterilerinin etkisiyle fermantasyona 
u rat lmas  sonucu elde e



üretimin mümkün olamayaca , olmas  durumunda ise gelecekte telafisi mümkün 

sorunlar yarataca  dü ünülmektedir.

eneti i de i tirilmi m s r ithalat n n de erlendirilmesi

M s r; tane, has l olarak de erlendirilmekte,  g da, yem ve endüstri 

hammaddesi olarak kullan lmakta, çerezlik olarak tüketilmekte, ya  ve tatland r c  

sektörü ile biyoyak t üretiminde kullan m  da her geçen gün artmakta olan bir 

Türkiye’de 2011 12 dönemi m s r yeterlilik derecesi yüzde 79,7

dönemi m s r yeterlilik derecesi ise yüzde 77,5’tir Türkiye m s r 

tüketiminde en büyük pay ise yüzde 73 ile yem sektöründedir (Bkz. Tablo 5.3

Türkiye M s r Tüketiminin Sektörel Da l m  (2012 Y l )

Kullan m Alan Miktar  (Yüzde)

Yem Maddesi Olarak Kullan m

Ni asta Sanayi

Mahalli Tüketim

Endüstriyel Tüketim
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2012 y l nda 4,6 milyon ton m s r üretimi ) olsa da m s r ithalat  yakla k 

’dur

Has l: M s r bitkisinin bütün aksamlar  ile birlikte hayvanlar n yiyebilece i boyutta parçalanm  

Silaj: Suca zengin yemlerin havas z bir ortamda süt asidi bakterilerinin etkisiyle fermantasyona 
u rat lmas  sonucu elde e



Türkiye M s r Ekim Alan , Üretim Miktar  ve 
Verim De eri

Y llar Ekim Alan  Üretim Miktar     Verim De eri 

Eri im Tarihi:10 ubat 

Türkiye’nin M s r thalat ve hracat Verileri (2002

thalat hracat
Y llar De er    Miktar   De er      

Bu ithalat n yüzde 99,3’ü Dahilde leme Rejimi kapsam nda 

gerçekle tirilmi tir. M s r ithalat  yap lan ülkelerin ba nda ise Rusya Federasyonu, 

M s r n günümüzde 2,3 milyon ton civar nda olan

kullan m n n 2023 y l nda 3,8 milyon tona ç kmas  öngörülmektedir. Di er yandan 

yükselen petrol fiyatlar  nedeniyle, m s r n alternatif enerji kayna  olarak etanol amaçl  

n m  artmaktad r. Dünyan n en önemli m s r üreticilerinden birisi olan ABD’nin 

petrol fiyatlar n n varili 60 ABD Dolar ’n  a t  zaman, m s r üretiminin yüzde 40’ n

etanol üretimine ayr lmas  öngörülmü tür. Ek olarak, ABD hayvansal üretimde 

(özellikle s r yeti tiricili inde) m s r kullan m n  azalt c  politikalar geli tirilmeye 

ba lam t r. Bu durumda dünya piyasalar nda m s rda fiyat art lar  kaç n lmazd r.

2012 y l  verilerine göre dünya m s r üretiminde ABD, Çin ve Brezilya ilk 

s ralarda yer almaktad r Dünyada GD m s r üretimi oldukça yayg n 

olmas na kar n Türkiye’de GD olmayan verimli hibrit m s r çe itleri

geli tirilmi  durumdad r. Örne in, Türkiye’de 2012 y l nda 32.796 ton hibrit m s r

üretimi gerçekle tirilerek, 9.628 tonu ihraç edilmi tir. Ayn  y l içerisinde

667 ton hibrit m s r tohumu ithal edilmi  olup, bu miktar n önemli bir k sm n  hibrit 

tohumluk üretiminde kullan lan anaç tohumluklar olu turmu tur.

Dahilde leme Rejimi: Dünya piyasa fiyatlar ndan hammadde temin etmek suretiyle ihracat  art rmak, 
ihraç ürünlerine uluslararas  piyasalarda rekabet gücü kazand rmak, ihraç pazarlar n  geli tirmek ve 
ihraç ürünlerini çe itlendirmek amac yla; ithal girdi kullan lan i lem görmü  ürünün ihrac  ile ihracat 
say lan sat  ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geli tirilmesine ili kin tedbirlerin 
düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsamaktad r.

Onuncu Kalk nma Plan  Bitkisel Üretim Ö K Raporu
Tar m letmeleri Genel Müdürlü ü, Tohumculuk Sektör Raporu 2013.
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s r Üretim Miktarlar na Göre Dünyada Önde Gelen Ülkeler

*Tahmin,**Öngörü
Kaynak: TMO Hububat Raporu 2012’den faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu tur.

2012 y l  ithalat verileri ile GD bitkilerin dünya ticaretindeki pay  göz önünde 

bulunduruldu unda Türkiye’de ithal edilen ve kullan lan baz  m s r türevlerinde GD 

men ei oldu u görülmektedir yr ca Ek 5’te yer alan m s r ithalat 

istatistiklerine göre henüz GDO Yönetmeli i’nin yürürlü e girmedi i 2008 y l  ve GDO 

Yön ’nin yürürlükte oldu u y llar itibar yla m s r ithalat n n men einde 

de i iklikler ya and , GD bitkisel üretim yapan ülkelerden (ba ta ABD olmak üzere) 

GD bitkisel üretime izin vermeyen ülkelerden 

t yoluna gidildi i görülmektedir. 2012 y l nda toplam 807.480 ton m s r ithalat  

yap lm  olup, GD m s r üretimi yapan ülkelerden (ABD, Güney Afrika, Arjantin, 

Brezilya, ili, Romanya, spanya) gerçekle tirilen ithalat miktarlar na bak ld nda, 

2012 y l  için risk yakla k yüzde 11 olarak hesaplanmaktad r.

Çin

Türkiye

Di er

Ülkeler Baz nda Türkiye’nin M s r thalat Miktar ve De eri (2012 Y l )
HS12 Ad Ülke Ad thalat Miktar thalat De er 

M s r (tek melez; tohumluk)

talya
spanya

H rvatistan
S rbistan

ili

Toplam 2.333.001 14.120.464 

M s r (di er melezler; tohumluk)

talya

spanya

H rvatistan
S rbistan
Güney Afrika 

Çin
Toplam 122.658 1.243.797 

M s r (di er tohumluk)

talya
spanya

H rvatistan
S rbistan
Güney Afrika 

ili
 Toplam 192.054 2.167.998 

Kaynak: TÜ K D  Ticaret statistikleri, 2013.
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ili
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H rvatistan
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Ülkeler Baz nda Türkiye’nin M s r thalat Miktar ve De er (2012 Y l ) 

HS12 Ad Ülke Ad thalat Miktar (Kg) thalat De er (Dolar)

M s r; cin (patlam  m s r
yap m nda kullan lan 

m s r)

Toplam 4.730.018 2.896.022 

M s r (di er)

spanya

S rbistan

Toplam 800.102.659 225.490.488 

Kaynak: TÜ K D  Ticaret statistikleri, 2013.

Türkiye’nin 2012 y l  ihracat rakam  ise 20.359 ton’dur. s r ithalatç s  ülke 

konumunda olan Türkiye’nin m s rda kendi kendine yeterli olmas  büyük önem arz 

Türkiye’nin mevcut ekim alan yakla k 623

7,39 ton’ Türkiye’de 2023 y l na kadar kesif yem sanayinde tane m s r kullan m n n 

yüzde 70 artaca  öngörülmektedir. Bu durumda, Türkiye’de m s r ekim alanlar n n 

2023 y l na kadar 1 milyon hektar civar na ç kar lmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Bu 

konuda birim alanda tane m s r üretimi ülke ortalamas n n üzerinde ola

Güneydo u Anadolu Bölgesi’ndeki sulu tar m arazilerine öncelik verilmelidir.

Di er taraftan, m s r üretiminde istikrarl  ihtiyaç duyulmaktad r. 

Bu do rultuda, g da güvenli i ve güvenilirli i konular  da göz önünde 

öncelikli hedef geleneksel üretimin desteklenerek, yerli çe it üretiminin

yayg nla t r lmas  olmal d r

TÜ K D  Ticaret statistikleri, 2013.
Onuncu Kalk nma Plan  Bitkisel Üretim Ö K Raporu, 2014:15.



eneti i de i tirilmi  fasulyesi ithalat n n e erlendirilmesi

fasulyesi, besin de eri ile içerdi i mineral ve vitaminler aç s ndan oldukça 

zengin bir bitki olup, tohumlar nda yüzde 18 24 ya , yüzde 35 45 protein, yüzde 30 

karbonhidrat ve yüzde 5 oran nda mineral, çok say da vitamin ve de erli aminoasitler 

içermekte ve topra a organik madde ile azot sa lamaktad r. Ayr ca, baklagiller 

içerisinde yer alan bu bitki türü bünyesinde ya  ihtiva etmesi nedeniyle s n fland rmada 

ya l  tohumlu bitkiler aras nda bulunmaktad r.  

yak n protein ya s z unu özellikle kümes ve küçükba  hayvanlar , süt ve besi 

s rlar  rasyonlar nda protein kayna  olarak kullan lmaktad r.

Dünyada toplam ekim alan  yakla k 105 mha olup,  Tablo 5.7’de

görüldü ü üzere bu ekim alanlar n n büyük bölümü 7 ülkede bulunmaktad r. 

 Üretimi Yapan Ülkelerin Ekim Alanlar  (Bin Ha)
Ülkeler

Çin

Dünya

Eri im Tarihi: 21 ubat 
 

Dünyada fasulyesi üretiminin yakla k yüzde 90’

Arjantin ve Çin taraf ndan gerçekle tirilmektedir

Amerika ülkelerindeki üretim fasulyesinin anavatan  olan Uzakdo u ülkelerinden 

daha fazlad r.

Rasyon: hayvan n içinde tüm besin madde ihtiyaçlar n  kar layan tüm yemler ve bunlara 
ait kar m oranlar n
Gümrük ve Ticaret Bakanl , “2012 Y l  Fasulyesi Raporu”,



ulyesi Üretimi Yapan Ülkelerin Üretim Miktarlar

Ülkeler 2013/14 ubat

Çin

Di er

Eri im Tarihi: 01 ubat 
 

incelendi inde, Türkiye’de fasulyesinin ekim alan  ve üretim 

miktar n n 2002 2012 y llar  aras nda dalgal  bir seyir izledi i görülmektedir.

2012 y l nda ekim alan  ilk kez 31.599 ha, üretim miktar  ise 115 bin ton 

gibi yüksek bir seviyede gerçekle mi tir.

Türkiye’de i Ekim Alanlar , Üretim Miktarlar  ve Verim 
De erleri 

Y llar Ekim Alan  Üretim Miktar  Verim De eri 

Türkiye’nin yerli fasulyesi üretimi çok s n rl  olup kullan m n ço u ithalatla 

kar lanmaktad r. Tablo 5.10’a göre, 2012 y lllar  aras nda özellikle 2004 y l ndan 

fasulyesi ithalat nda büyük bir art  oldu u, daha sonraki y llarda da art  

e iliminin devam etti i görülmektedir.  

Türkiye’nin thalat Miktar  ve De er

Kaynak: TÜ K, 2014.

2012 y l  itibar yla Türkiye’nin fasulyesi ithalat nda ABD, birinci s rada 

thalat Miktar  (Ton) thalat De eri (Bin Dolar)
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Ülkeler Baz nda Türkiye’nin thalat Miktar ve De er
(2012 Y l )

HS12 Ad Ülke Ad thalat Miktar  (Kg) thalat De eri
S rbistan

Toplam 

(k r lm  olsun 
olmas n); tohumluk 

K br s Türk 

Çin
Toplam 

Kaynak: TÜ K, 2014. 

Türkiye’nin fasulyesi unu ithalat n n ABD, küspe ve kat  at klar ithalat n n 

ise spanya, Almanya ve Arjantin a rl kl  oldu u görülmektedir

Ülkeler Baz nda Türkiye’nin , Küspe ve Kat  
At klar thalat Miktar  ve De eri (2012 Y l )

HS12 ad Ülke ad thalat Miktar  thalat De eri (Dolar)

Toplam 124.150 103.288 

Toplam 37 1.740 

ya  üretiminden 
arta kalan küspe ve 
kat  at klar

ngiltere
spanya

S rbistan

Çin
Toplam 1.001.657.952 531.423.750 

Kaynak: TÜ K, 2014. 

fasulyesi ithalat nda GDO üreticisi ülkelerin hâkim konumda 

olduklar  görülmektedir. Bu ürünlerin birincil kullan c s  yem sektörü olup, baz  GD 

fasulyesi çe itlerinin yem amaçl  kullan m na izin verilmesi ve GDO’suz 

fasulyesi tedarik etmede kaynak yetersizli i bu duruma sebep olarak gösterilebilir. Bu 

nedenle, ba ta AB ülkeleri olmak üzere dünyada gelecekte GDO’suz 

olan talebin artaca  dü ünüldü ünde ülkemizde GDO’suz fasulyesine yön

çe it geli tirme çal malar na a rl k verilmesinin gerekli oldu u dü ünülmektedir.

Türkiye’de yem amaçl  ithal edilen GD fasulyesi ve m s r n ekonomik 

aç dan muhtemel etkileri de erlendirildi inde, uzun vadede etkileri olarak tar m ve g da 

öründe kârl l n azalmas , i leme tesislerinin ülke d na ç kmas , tüketici 
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fiyatlar n n art  ve özellikle küçük ve orta ölçekli i letmelerin zarar görmesi eklinde 

Türkiye’nin tüketti i miktarda üretme potansiyeli olmas na 

ra men pazarlamada, depolama, kurutma ve i lemede gerekli altyap n n sa lanamamas  

fasulyesi üretimi artan iç piyasa talebini kar layamamakta, ya l  

tohumlarda yeterlilik sa lanamamakta, yem sektörü ihtiyac n  kar layamamaktad r

Özellikle kanatl  rasyonlar n n olmazsa olmaz aras nda yer alan 

yönünden ülkemiz, neredeyse tamamen d a ba ml  durumdad r. Alan bazl  destekler 

yan nda, 50 kr /kg fark ödemesi ve 20 TL/da yurt içi sertifikal  tohum kullan m deste i 

eklinde yap lan desteklere ra men, Türkiye’de yeterli düzeyde 

üretilmemekte, her geçen gün artan ihtiyac  ithalatla kar lamaktad r. Ek 

dünya fiyatlar ndaki art larda göz önünde bulunduruldu unda arz güvenli i 

aç s ndan Türkiye’de sektöründe yeni politikalara ihtiyaç duyulmaktad

fasulyesindeki bu d a ba ml l  azaltmak ve üreticilerin 

etmelerini sa lamak için gerekli tar msal te vik politikalar  olu turulmal d r.

Bu kapsamda, sözle meli üretim modelleri geli tirilmesinin faydal  olaca  

dü ünülmektedir. Ayr ca, fasulyesi ithalat nda s n rlamaya gidilmesinin de 

yerli üretimi te vik edece i dü ünülmektir.

Türkiye’nin yönünden kendi kendine yeterli olabilmesi veya d  

piyasalardan az etkilenmesi için üretim miktar n  2023 y l na kadar 3 milyon ton 

civar na ç karmas  gerekmekte olup, hektara verimi yakla k 3 ton olan ikinci ürün 

yeti tiricili i pamuk ekim ku a nda sulu tar m arazilerinde münavebede 

bu day ekim y l nda ikinci ürün olarak kullan labilir. Bu sistemde, Güneydo u 

Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde ikinci ürün ba ta olmak üzere 1 milyon hektar 

tar m arazisinin üretimine tahsis edilmesinin uygun olaca  

dü ünülmektedir.

Yüksek enerji de eri ve protein içeri i bak m ndan natl  yem rasyonlar nda büyük 
önem arz etmektedir.

Eri im Tarihi:12 ubat 
alk nma Plan  Bitkisel Üretim Ö K Raporu, 2014:16.

M s r ve Fasulyesine Ait Öngörüler

Çal man n bu bölümünde fasulyesi ve m s r için üretim miktar , tüketim, 

öngörülerinde bulunulmu tur. Arz hesaplamalar  yap l rken, ilgili 

ürünlerin üretim miktar , ithalat ve stok miktarlar  toplam  esas al nm t r. Talep 

öngörülerinde, yurt içi tüketim ile ihracat miktar  toplam  kullan lm t r. Bu amaçla, 

öngörülerde bulunulacak bitkisel ürünlere ait üretim, ihracat, ithalat, tüketim ve stoklar 

için elde edilebilen en uzun zaman serisi verileri kullan lm t r. Üretim, ithalat ve 

ihracat için yakla k 37 y ll k zaman serisi verileri ile çal lm , tüketim ve stoklar 

içinse 11 y ll k zaman serisi verileriyle çal lm t r.

ncelenen tar m ürünlerinin üretim, tüketim, ithalat, arz ve talep miktarlar nda 

zaman içinde, özellikle de son birkaç y lda önemli de i meler oldu undan gelece e 

yönelik öngörülerin elde edilmesinde ilk öngörülerde n metotlar ndan biri 

Çift Üssel Düzeltme M

kullan lm t r kinci öngörülerde ise ilk tahminlerdeki üretim verileri ve nüfus 

temel al narak ile yurtiçi kullan m miktarlar na yönelik öngörülerde 

bulunulmu tur.

Ülke 2023 y l nda 150 milyar ABD Dolar  tar msal gelir, 40 milyar ABD 

Dolar  tar m ürünleri ihracat  hedefi belirlenmi  olup, bitkisel üretim sektörünün

Dinamik yöntemlerde zaman serisi unsurlar  zaman içinde de i mekte ve tahminler kom u de erlere 
ba l  olarak sürekli düzenlenmektedir. Bu sayede tahminler son y lda ya anan de i ikliklere göre 
düzenlenebilmektedir. Çift üssel düzeltme modeli, zaman serisi verileri içinde uzun dönem e ilimi yer 
ald nda daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu düzeltmede hem trend ortaya konulmakta hem de üssel 
düzeltme yap lmaktad r. Bir zaman serisinde trend varsa, serinin ortalamas  zaman içinde sistematik 

azalmaktad r. Bunun için üssel düzeltme yakla m n n buna uygun olarak 
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y l  hedefleri aras nda; nüfus art , sektörün ihtiyaçlar  ve ihracat hedefleri 

do rultusunda tarla bitkileri üreti ya l  tohumlar üretimini (pamuk çi idi, 

ayçiçe i, , kanola, aspir dâhil) art rmak yer almaktad r. 2023 y l na 

fasulyesi ve m s r için mevcut veriler nda yap lan projeksiyonlar

a a da yer almaktad r.

Soya fasulyesi 

Ülkemizde üretim yetersizli inden dolay  fasulyesi ithalat  zorunlu hale 

gelmi tir. statistiki verilere göre y llara sari olarak fasulyesi ithalat nda

t  e ilimi gözlenmektedir (Bkz. Tabl ). Di er taraftan, Tablo 5.13’e göre,  

2023 y l na gelindi inde fasulyesinin üretim miktar n n 214 bin ton olabilece i 

ancak üretimin tüketimi kar lama oran n n yeterli olmayaca  ve büyük oranda yine 

ithalat yoluna gidilmesi gerekti i görülmektedir. , ya l  tohumlu bitkileri tek 

ürün olarak de il bir bütün olarak de erlendirmenin daha do ru olaca  dü ünülmekle 

birlikte, mevcut durum ve var olan istatistiki bilgiler nda 2023 y l  ve sonras nda da 

ülkemizin fasulyesi ithalat na ihtiyaç duyaca  görülmektedir. 

fasulyesinde ithalat ba ml l n n azalt larak, arz güvenli inin art r lmas  önem 

ta maktad r. Zira, bu ürün tar m n yan  s ra birçok sektörde kullan lan önemli bir 

üründür. fasulyesi üretimini art rmak için verilen prim deste i miktar n n 

art r lmas  yeterli görülmemekle birlikte, özellikle üretimin art r lmas  ve korunmas na 

yönelik politikalar geli tirilmelidir. 

ne Yönelik Birincil Öngörü

Üretim

Üretim

ne Yönelik kincil Öngörü
Y llar Nüfus Yurtiçi Kullan m 

Miktar  (Ton)
Soya Fasulyesi thalat  Üretim (Ton)

Mevcut Durum 

                                                               2023 Projeksiyonu 

*Yurtiçi kullan m miktarlar  2000 2012 y llar  yurtiçi kullan m miktar  /nüfus ortalama de eri (0,022) 
dikkate al narak hesaplanm t r.

TÜ K, y l ortas  nüfus tahminleri (1927 2023)’nden al nm t r.
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Ayr ca,  GAP Bölgesi’ tar m alan n n sulamaya aç lmas  

hedeflenmekte olup, bu do rultuda sulanabilir alanlarda özellikle 

mesi gerekti i dü ünülmektedir ye il gübre bitkisi 

olarak kullan labilmesi, köklerindeki yumrucuklar ile havan n serbest azotunu topra a 

ba la münavebede yer almas önem görülmektedir.

M s r 

M s r üretiminde son y llarda art  ya anmakta olup, ’te 

öngörülere göre 2023 y l na gelindi ine üretim art na paralel olarak arz ve talepte de 

art  meydana gelece i görülmektedir

M s ra Yönelik Birincil Öngörü

M s r

Üretim 

Tablo 5. 16’ya göre üfus ile birlikte artan m s r talebinin yurtiçi üretimle 

kar lanabilece i görülmektedir. Ancak, özellikle yem sektöründe üretimin talebi 

kar layamamas  durumunda ithalat zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle, özellikle 

yeterli kamu stoku yap lmas  ve etkin stok yönetimi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 

yerli üretimin art r lmas yla birlikte GD m s r ithalat n n önüne geçilebilecektir. Ayr ca, 

dünyada GD ürünler aras nda m s r ilk s ralarda yer almakta olup, ülkemizde 

olarak üretilen m s rdan elde edilen NB  (Ni asta Bazl  

eker)’nin gelecekte bir f rsat olarak de erlendirilebilece i dü ünülmektedir.

M s ra Yönelik kincil Öngörü
Y llar Nüfus Yurtiçi Kullan m 

Miktar  (Ton)
M s r thalat  Üretim (Ton)

Mevcut Durum 

2023 Projeksiyonu 

*Yurtiçi kullan m miktarlar  2008 2012 y llar  yurtiçi kullan m miktar  /nüfus ortalama de eri (0,072) 
dikkate al narak hesaplanm t r.

Bu çerçevede, GD ve m s r ithalat na neden olan etkileri en aza 

indirmek için öngörülen k sa, orta ve uzun vadeli önlemler öyle s ralanabilecektir: 

K sa vadede, üreticilerin fasulyesi üretimine ve önemine yönelik 

bilinçlendirilerek bu ürüne yönlendirilmesi, di er taraftan, k

ve i leme ile ilgili modern tesislerin kurulmas  ve yayg nla t r lmas  sa lanarak 

bu ürünün üretilmesi için gerekli altyap n n haz rlanmas  ve üretimin art r lmas , 

fasulyesi üretimine ekim nöbetinde yer verilmesinin yayg nla t r lmas ,

m s r için yine kurutma, depolama ve i leme ile ilgili modern tesislerin 

TÜ K, y l ortas  nüfus tahminleri (1927 2023)’nden al nm t r.
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kurulmas  ve yayg nla t r lmas  sa lanarak bu ürünün üretilmesi için 

altyap n n haz rlanmas ikinci ürün olarak ekim nöbetinde yer verilmesinin 

yayg nla t r lmas  üretimin art r lmas

Orta vadede, ve m s r yeti tiricili i için 

sertifikal  çe itlerin slah yöntemleri ile geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas ,

organik tar m ve iyi tar m uygulamalar n n yayg nla t r lmas ,

Uzun vadede ise, sulanmayan veya sulanamayan tar msal alanlar n h zl  bir 

ekilde sulamaya aç lmas , ekonomik üretim için arazilerin toplula t rma yoluyla 

büyütülmesi, modern sulama yöntemlerinin kullan lmas  ile ekim alanlar n n 

art r lmas .

DE ERLEND RME VE ÖNER LER

Teknolojik alandaki ilerlemelerin ülkelerin kalk nmas nda temel unsur oldu u 

günümüzde, biyolojik sistemlerin kullan larak fayda elde edilmesini amaçlayan modern 

uygulamalar  özellikle tar m sektörü ba ta olmak üzere birçok alanda 

yenilikler sunmaktad r. en önemli kullan m alanlar ndan birisi 

de bitkisel üretim sektörüdür.

Dünyada biyogüvenlik politikalar n n “Geleneksel E de erlik 

Prensibi” “ htiyatl l k Prensibi” olmak üzere iki yönlü oldu u görülmektedir. 

Dünyadaki en büyük GDO üreticisi ve kullan c s  olan ABD bu ürünleri konvansiyonel 

ürünlerden farks z görerek ve risk seviyelerinin ayn  oldu u dü üncesinden yola ç karak 

hukuki düzenlemelerini bu yönde haz rlam t r. AB’de ise ABD’den farkl  olarak olas  

risklere kar  kontrol mekanizmas n  sa layarak ve temkinli bir regülasyon sistemi 

kurarak GDO’lu ürünlerin di er ürünlerden farkl l k arz edebilece i dü üncesiyle 

sadece ürün baz nda de il i leme baz nda da düzenlemelerin yap lmas  gerekti i görü ü 

benimsenmi tir. 

ltyap n n olu turulmas  ve politikalar n belirlenmesi 

hususunda ülkeleraras  benzerlikler görülse de politika ve strateji belirlenmesi s ras nda, 

her ülkenin mevcut durumu, ihtiyaçlar , co rafi ve kültürel yap s na uygunluk faktörleri 

büyük önem arz etmektedir. Di er bir deyi le ayn  teknolojinin kullan m amac  ve ekli 

ülkelerin kendi durum ve ihtiyaçlar na göre tespit edilmelidir. Öte yandan

ula t  seviye ve sa lad  kolayl klarla çe itli sektörlerde faydal  

dönü ümlere neden olsa da getirdi i in yan  s ra de göz 

önünde bulundurulmal , bu yönde düzenlemeler özellikle yer verilmelidir.

ünyan n da dikkatini çeken Türkiye’nin tar msa çe itlili i 

kaynaklar çal malar n n yap labilmesi için 

önemli bir potansiyeli ortaya koymakta olup, bu kapsamda GDO’lar ülkemiz

çe itlili i bak m ndan ileriye yönelik bir tehdit olarak görülmektedir. Ayr ca

ürünlerin çevre ve biyolojik çe itlilik üzerinde olumsuz etkileri hususunda 

Öyle , literatürde GD bitkisel üretimin pestisit kullan m n  

azaltmad na yönelik birçok bilimsel ara t rma sonucu yer almaktad r. Bu do rultuda, 
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Türkiye’deki tohum gen bankalar n n, etkin koruma mekanizmalar  göz önüne al narak, 

in ve say lar n n art r lmas  hususu önem 

geleneksel tohumculu a dayal  ihtisas organize sanayi bölgeleri 

olu turularak yerel tohumculu un yayg nla t r laca  dü ünülmektedir.

Di er taraftan, ilk ortaya ç kt klar nda dünyadaki açl k sorununu ortadan 

kald raca  söylenmekte üretildi i ve ticaretine ba land  y llardan 

günümüze açl k s k nt s  ya ayan insan say s n n azalmad  aksine artt  

görülmektedir. Nitekim, FAO’nun, Dünya G da Güvensizlik Durumu (The State of 

Food Insecurity in the World-SOFI) “kronik aç” insanlar n say s n n 868 

milyon oldu u be de i ikli i, temel g da 

maddelerinin fiyatlar ndaki art  sebeplerin yan  s ra dünyada g daya eri imde farkl  

r n ya and n  göstermektedir. Dünyada GD bitkilerin üretimi ve çe itlili i 

her geçen gün artmaktad r ancak, söz konusu teknolojiyi yo un bir ekilde kullanan 

ülkelerin bitkisel üretiminde verime ba l  art lar görülmekle birlikte bu art n 

o rudan GD tohum kullan m ndan kaynakland n  iddi

Türkiye’de de 2000’li y llarda sertifikal  ve lan m  ile birlikte üretim ve 

verim art lar  olmu tur.

, gelecekte bitkisel üretimde “Terminatör”

uygulanmas  durumunda çevre ve biyolojik çe itlilik üzerine olumsuz etkilerinin yan  

s ra dünyada bu teknolojinin patentine sahip olan birkaç firmaya ba ml  olma 

dü üncesi endi e uyand rmaktad r.

uygulamalar  etkin bir araç olup, 

geli tirilmesi ve belirlenen ler do rultusunda kullan lmas  farkl  sonuçlar ortaya 

ç karabilecektir. belirlenen hedefler do rultusunda söz konusu uygulama 

alanlar nda yetkinle mek önem arz etmektedir. Geli mekte olan ülke konumundaki 

Türkiye içinde modern biyoteknolojinin bir ürünü olan GD ürünlere yönelik 

politikalar n belirlenmesinde bahse konu ili kinin düzgün bir ekilde kurulabilmesi

i bir sistemin olu turulmas  gerekmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’de bitkisel üretim sektöründeki sorunlar n temelini 

sal sorunlar olu turmakta olup, 

ürünü olan GD bitkisel üretimin ülkemiz tar m sektörüne ek sorunlar getirece i 

dü ünülmektedir. Nitekim, ülkemiz hala üretim sürecindeki bilinçsiz uygulamalar n 

olumsuz etkileri nedeniyle s k nt  ya amaktad r. Bu sebeple ülkemizde

teknolojilerden önce sertifikal  tohum kullan m  ve “ yi Tar m Uygulamalar n n (Good 

Agricultural Practices)” yayg nla t r lmas  büyük önem arz etmektedir.

Türkiye’de AB’ye uyum sürecinde biyogüvenlik ’lar hususunda önemli 

çal malar  gerçekle tirilmi , AB müktesebat  gerekliliklerinin yan  s ra 

Cartegena Biyogüvenlik Protokolü’ne taraf olmam z dolay s yla yasal altyap daki sorun  

“Biyogüvenlik Kanunu” ve ikincil mevzuatlar n yürürlü e girmesi ile giderilmi tir. 

Ancak, GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek potansiyel risklerin engellenmesine 

yönelik uygulamada yetersizlikler bulunmaktad r. Öncelikli olarak Türkiye’de bu 

konuda yeti mi  insan gücü ve ara t rma altyap s nda eksiklikler mevcuttur. Bunun yan  

s ra kurumsal yap lanma koordinasyonsuz ve da n k yap s  ile yeterli olamamaktad r. 

Di er taraftan, Biyogüvenlik Kanunu’na ili kin olarak yap lan güçlü ve zay f 

bölümünde belirtildi i üzere, ürünlerin ithalat nda ta ma ve 

depolama esnas nda kullan lan araçlardan kaynaklanan bula ma sorunlar  mevcuttur. 

Söz konusu ürünlerin nakli transatlantik gemilerle sa land  için bu araçlar n 

ara t rmalar n yap lmas  gerekmektedir.

Biyogüvenlik politikalar  aç s ndan bak ld nda AB’ye uyum kapsam nda 

ülkemiz politikalar n  “ htiyatl l k lkesi” çerçevesinde belirlemektedir. Bu korumac  

yakla mda özellikle öne ç kan hususlar, GD bitkisel üretimin yasak olmas , g da amaçl  

onaylanm  genlerin bulunmamas , onaylanmam  genlerde tolerans e i inin s f r 

olmas , GDO içeren ürünlerde etiketleme zorunlulu u ve GDO’lu hammaddelerin bebek 

Sektördeki sorun alanlar ; tar msal i letmelerin küçük ve parçal  olmas , etkin olmayan e itim, yay m 
ve dan manl k hizmetleri, destekleme politika araçlar n n da n kl , Ar
inovasyon eksikli i, rekabet gücünün zay fl , makro ve mikro (i letme) düzeyde entegre tar m
sisteminin etkin olmamas , do al kaynaklar n sürdürülebilir kullan lmamas  ve bitkisel ürünler 
piyasas nda pazarlama etkinli inin yetersizli idir Onuncu Kalk nma Plan  (2014
Üretim Ö K Raporu, 2014:66.).
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ve küçük çocuk mamalar  ve besin takviyelerinde kullan m n n yasak olmas d r.

ve m s r yem amaçl  ithal edilmekte oldu undan söz konusu 

ürünlerin ülkeye giri inden itibaren s n r kontrollerinin ve izlenebilirli in etkinli i 

elzemdir. Zira, GDO’lar n uzun dönemdeki etkileri henüz netlik kazanmam t r.  

Ülkemizde GD bitkisel üretim yap lmas  durumunda; GD ürün elde etmek için 

kullan lan yöntemlerin baz  uluslararas  irketlerin tekelinde 

olmas , bu ürünlerin tohumlu unun pahal  olmas  nedenlerle geli mekte olan ülke 

konumunda olan Türkiye’ üretim aç s ndan ik s k nt lar olu abilecektir.

Ayr ca, yüksek maliyetli üretim yap lmas n n biyogüvenlik kriterlerinin düzgün 

uygulanmas nda da s k nt  yarataca  dü ünülmektedir. Di er taraftan, GD ürün talebi 

olmayan ve mevzuat ile GD ürün giri i yasaklanan ülkeler ile ülkemiz aras nda 

boyutta s k nt lar ya anmas  kaç n lmazd r.  Bu durumda özellikle AB ülkeleri ile olan 

ihracat pazar m z n da olumsuz etkilenece i dü ünülmektedir.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde, g da ve yem amaçl  genetik yap s  de i tirilmi  

organizmalar ve ürünlerine ili kin politika önerileri a a da yer almaktad r

Türkiye’nin özellikle, m s r gibi tar m ürünlerinin üretim ve 

tüketiminde GDO uygulamalar  aç s ndan iyi bir pazar olarak görüldü ü dikkate 

al nd nda tar m, çevre, sa l k, ekonomi k yakla mlar bütünle ik bir 

anlay la de erlendirilmelidir.

üçlü ve Zay f Yanlar Zay ’ “GDO ve ürünlerinin 

ülkeye giri ini önleyici tedbirlerin yetersiz kalmas ” ifadesindeki sorunun çözümü

yönelik olarak ithal edilen GDO’lu yemlerin kontrolü tar msal ürün giri ine izin 

belirli gümrük kap lar nd

kurulmal  veya mevcut laboratuvarlar modernize edilmelidir.

ürünlerden di er ürünlere polen ak  riski göz önününe al nd nda, GD

ürünlere yönelik kontrol ve denetimin sadece gümrüklerde yap lmas  yeterli 

olmamakla birlikte, ithal edilen ürünün kontrollü bir ekilde naklinin sa lanmas

insan ve çevre sa l n n korunmas  aç s ndan gerek Bu do rultuda

 olu turulmal  ve kullan lmal d r.

Türkiye'de GDO analizi yapan akredite laboratuvarlar n yetersizli i göz önüne 

al nd nda, akredite olan laboratuvarlar n say s  art r lmal d r. Ayr ca, bu alanda 

yeti tirilmek üzere personel istihdam n n sa lanmas n n yan  s ra deneyimli 

personelin yerinde tutulmas na yönelik te vik edici önlemler al nmal d r.

Türkiye, bitkisel üretimde biyoteknoloji alan ndaki ara t rmalarda geli mi  ülkelerin 

lu umu, mevzuattaki yasaklamalar n da 

etkisiyle s n rl  kalmaktad r. Türkiye’de GDO’lar n çevre ve sa l k üzerindeki 

in ara t r lmas ve gerekti inde laboratuvar ölçe inde ve izole alanlarda 

denemelere giri ilerek bunlar n bizzat etki analizinin yap lmas ara t rmac lar ve 

politika uygulay c lar n bu konudaki deneyimlerini art ran olacakt r.

’ye yönelik personel ve faaliyetlerin art r lmas  

sa lanmal , bu konuyla ilgili çal an kamu özel sektör ve üniversiteler aras ndaki 

i birli i ve koordinasyon güçlendirilmelidir.

Türkiye’nin teknoloji kullanan ülke konumundan teknoloji geli tiren ülke 

konumuna gelmesi önem arz etmektedir. Bu do rultuda, ülke ihtiyaçlar n  göz 

önüne alarak ara t rma öncelikleri bel

biyoteknoloji uygulamalar  yönlendirilmeli ve ara t rma kapasitemiz art r lmal d r.  

Bu çerçevede, dünyada ya anan iklim de i ikli i ile birlikte etkisini gösteren 

kurakl k ve tuzluluk sorununa yönelik çal malara öncelik ve Ayr ca, 

di er ülkelerde çal malar  devam eden a aç türlerine yönelik ara t rmalar n

ülkemizde yayg nla t r lmas na ve i itlerinin üretimine yönelik 

çal malara a rl k verilmelidir.

G da ve yem amaçl  genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar ve ürünlere ili kin 

olarak hem tüketicilerin hem de uygulay c lar n bilinçlendirilmesi çal malar  

yayg nla t r lmal d r Gümrük ve Ticaret Bakanl , Adalet Bakanl  

hâkim ve savc lar), Sa l k Bakanl (hekimler), Milli E itim Bakanl  

(ö retmenler), GTHB l Müdürlükleri ilgili tüm kurum ve/veya kurulu lar ile 

i birli i yap lmal d r.  

Hedef kitle ve e itim ihtiyaçlar na yönelik ise öncelikle e iticilerin e itiminin ön 

planda olmas  akabinde uygulay c lar n e itimi ve halk n do ru bilgilendirilmesine 

yönelik çal malar n yap lmas  önem arz etmektedir. Do ru bilgilendirmede 

özellikle Milli E itim Bakanl  ile ileti ime geçilerek ilkokullarda farkl  

uygulamalar n yap lmas sa lanabilir. 
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Halk n bilgilendirilmesi, kat l m  ve bilgiye eri im sistemi amac yla olu turulan

Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas n n içeri inin yetersiz olmas  dolay s yla 

“Türkiye Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas ”n n kapsam  geni letilmeli, 

güncel ve do ru bilgiye eri im sa lanmal d r.

Kamuoyunun bilgilendirilme ekline yönelik olarak “Kamu Spotu” uygulamas  gibi 

görsel araçlar n kullan lmas n n uygun olaca  dü ünülmektedir.

Ülkemizde g dalara yönelik yurtiçi GDO kontrolleri kapsam nda her y l GDO 

aranmas  ile ilgili olarak farkl  kontrol planlar  uygulanmaktad r

Kurumsal yap ). Ancak, GD m s r ve fasulyesinin ithalat verileri göz önünde 

bulunduruldu unda (Bkz. Bölüm 5) yap lan bu denetim say lar n n art r lmas n n ve 

sonuçlar na “Türkiye Biyogüvenlik Bilgi De i im Mekanizmas ” 

sitesinde yer verilmesinin faydal  olaca  dü ünülmektedir.

Türkiye’de GDO’lara ili kin istatistiki bilgilere zaman nda ve etkin bir ekilde 

eri ebilmek için muhtelif kurum ve kurulu larca tutulan istatistikler TÜ K veri 

taban  ile entegre edilmelidir. 

’lar ve biyogüvenli e ili kin tüm konular münferit ve özerk bir yap ya sahip 

olacak ekilde Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan gerçekle tirilmelidir.

Yem aç  ihtiyac m z  kar lamak üzere hâlihaz rda “m s r”

“soya fasulyesi” ürünlerine yönelik yeni üretim politikalar  DAP, DOKAP, GAP ve 

KOP Bölgeleri’ndeki potansiyel ve mevcut yat r mlar da göz önünde bulundurularak 

geli tirilmelidir. 

D  ticarette özellikle de AB pazar na yönelik olarak ürünlerde GDO’suz hammadde 

kullan lmas na yönelik talebin artaca  öngörülerek organik ya da yerli 

ve m s r üretiminin art r lmas na yönelik çal malara a rl k verilmelidir.

Çal mada, ekonomik aç dan risklerin ele al nd  bölümde ifade edildi i 

üzere ve Bölüm 4’te yer alan ABD ile AB ülkeleri aras nda ya anan

dikkate al nd nda, d  ticarette “Helal Üretim” kapsam ndaki yeni uygulamalara 

ve getirilen standartlara uyum aranmas n n ülkemizde ithalat kriteri olarak 

al nmas n n faydal  olaca  dü ünülmektedir.

Türkiye’de tar m sektörünün en önemli girdilerinden olan “sertifikal  tohumluk”

üretimi ve da t m nda faaliyet gösteren T GEM (Tar m letmeleri Genel 

Müdürlü ü)’in i letme GDO’lardan ari bölge olarak de erlendirilmeli

a t rma amaçl  dahi olsa herhangi bir in T GEM i letme 

giri i engellenmelidir.

Türkiye’de ilgili kamu kurum ve/veya kurulu  temsilcileri ile ara t rma 

kurumlar n n, meslek kurulu lar n n, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, özel 

sektörün vb. temsilcilerin yer alaca  “Ortak Ak l” toplant lar n n yap lmas n n 

ülkemiz biyogüvenlik politikalar n n belirlenmesinde faydal  olaca  

dü ünülmektedir.

Biyogüvenlik konusunda gerçekle tirilen güçlü ve zay f yanlara yönelik çal tay 

sonuçlar  ile bu çal man n politika önerileri dikkate al narak öne ç kaca  dü ünülen

6.1’de sunulmaktad r. 

GDO’lara Yönelik 
Sorumlu/ birli i 

Yap lacak Kurulu lar
Yap lacak lem ve 

Aç klama
GDO teknolojisinde Ar-Ge’ye yönelik personel ve faaliyetler art r lacak, bu konuyla ilgili çal an 
kamu-özel sektör ve üniversiteler aras ndaki i birli i ve koordinasyon güçlendirilecektir. 

Ara t rma 
altyap lar n n geli tirilmesi
etkinli inin art r lmas na ili kin
yol haritas  çal mas  

p lacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Bilim,
Teknoloji Bakanl , Avrupa 
Birli i Bakanl , TÜB TAK, 
Orman ve Su leri Bakanl , 
lgili Kamu Kurulu lar , 

Üniversiteler

Türkiye’nin bu alandaki ulusal 
politika eksikli inin

uluslararas  
bir ülke 

konumuna gelmesi amac na 
yönelik olarak
içeren bir “Ulusal Tar msal 
Biyoteknoloji Stratejisi Belgesi”
haz rlanmas  çal malar na 
ba lan lacakt r

Teknolojik ürün ve 
markalar n ortaya ç kar lmas  
amac yla sektördeki ticarile tirme 

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl , 
TÜB TAK, Üniversiteler, Türk 
Patent Enstitüsü

thal edilen GDO te his kitlerine 
yönelik ara t rma faaliyetleri 
art r lacakt r.

ara t rmac  insan gücü yeti tirme 
programlar  tasarlanacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl , 
TÜB TAK, Üniversiteler, YÖK

lgili payda lar n kat l m yla 
çal taylar düzenlenecek, 
programlar geli tirilecek, yurt 
d ndaki ara t rma faaliyetlerini 
ülkemiz için geli tirecek yüksek 
lisans, doktora ve sonras n  

ara t rmac lar yeti tirilecektir.
Hedef kitle ve e itim ihtiyaçlar na yönelik öncelikle e iticilerin e itiminin ön planda olmas  akabinde 
uygulay c lar n e itimi ve halk n do ru bilgilendirilmesine yönelik çal malar yap lacakt r. 

Üst düzey yöneticilere 
yönelik bilgilendirme faa
yap lacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S),Üniversiteler, 
STK’lar

5977 say l  Biyogüvenlik Kanunu ve 
uygulama yönetmeliklerine ili kin 
seminerler düzenlenecektir.
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Tablo 6.1. GDO’lara Yönelik 
Sorumlu/ birli i 

Yap lacak Kurulu lar
Yap lacak lem ve 

Aç klama

uygulay c lara yönelik hizmet içi 
e itimlerin say s  ve etkinli i 
art r lacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Biyogüvenlik 

Gümrük ve Ticaret 
Bakanl , Adalet Bakanl , 
Sa l k Bakanl , Milli 
E itim Bakanl , lgili 
Kurum/Kurulu lar

5977 say l  Biyogüvenlik Kanunu 
kapsam nda etkin bir hizmet içi 
e itim sistemi kurulacak ve 
düzenlenen seminer ve kurslar n 
niteli i art r lacakt r. Bu hususta 
e itim ihtiyac n n belirlenmesi, 
zaman n etkin kullan m ,  
yeterliliklerinin de erlendirilmesi 
temel ilkeler olacakt r.

leri teknolojilerin 
e itime entegrasyonu konusunda 
ilk ve ortaö retimdeki ö renciler 
için müfredatlar n haz rlanmas  
sa lanacakt r.

Milli E itim 
Bakanl (S),TÜB TAK, 
YÖK, Üniversiteler, STK’lar

Ulusal düzeyde fark ndal k 
art r lacakt r. Bu kapsamda, do ru 

ortaö retim seviyesinden 
ba lanacakt r. 

Halk n 
bilgilendirilmesi, kat l m  ve 
bilgiye eri im sistemi amac yla 
olu turulan Biyogüvenlik Bilgi 
De i im Mekanizmas n n 
içeri inin yetersiz olmas  
dolay s yla “Türkiye 
Biyogüvenlik Bilgi De i im 
Mekanizmas ”n n kapsam  
geni letilecek, güncel ve do ru 
bilgiye eri im sa lanacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Biyogüvenlik 
Kurulu, Gümrük ve Ticaret 
Bakanl , Adalet Bakanl , 
Sa l k Bakanl , Milli 
E itim Bakanl , lgili 
Kurum/Kurulu lar 

G da ve yem amaçl  genetik yap s  
de i tirilmi  or
ürünlere ili kin olarak tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi çal malar na 
a rl k verilecektir. Kamuoyunun 
bilgilendirilme ekline yönelik olarak 
“Kamu Spotu” uygulamas  gibi 
görsel araçlar kullan lacakt r.

GDO’lu ürünlere yönelik izleme, kontrol ve denetim mekanizmalar  etkinle tirilecektir. 

kullan larak ithal edilen ürünlere 
yönelik denetimin 
etkinle tirilmesi yönündeki 
teknik çal malar 
h zland r lacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Sa l k Bakanl , 
Gümrük ve Ticaret Bakanl , 
Kalk nma Bakanl

5977 say l  Biyogüvenlik 
Kanununun uygulanmas nda 

akreditasyonu için altyap  
güçlendirilecektir.

GD ürünlerin 
ithalat nda ta ma ve depolama 
esnas nda kullan lan araçlardan 
kaynaklanan bula ma 
sorunlar n n giderilmesine 
yönelik çal malar 
h zland r lacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S),Gümrük ve Ticaret 
Bakanl , Sa l k Bakanl

GD ürünlerin nakli transatlantik 
gemilerle sa land  için bu 
araçlar n ve depolar n iyi 
dezenfekte edilmesine yönelik 
ara t rmalar yap lacakt r. 

GDO ve ürünlerinin 
ülkeye kontrolsüz giri ini 
önlemeye yönelik tedbirler 
geli tirilecektir.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S),Gümrük ve Ticaret 
Bakanl

thal edilen GDO’lu yemlerin 
kontrolünde tar msal ürün giri ine 
izin verilen belirli gümrük 
kap lar nda, GDO analizi 

uygulamas n n gerçekle tirilmesi 
konusunda gerekli düzenlemeler 
yap lacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), STK’lar

thal edilen GD yemlerle 

edilen ürünlerde etiketleme 
uygulamas na yönelik çal malar 
h zland r lacakt r.

Tablo 6.1. GDO’la Yönelik Politika ve Tedbirler (Devam)
Sorumlu/ birli i 

Yap lacak Kurulu lar
Yap lacak lem ve 

Aç klama
GDO’lu ürünlere yönelik tüm istatistiki bilgilere eri im sa lanacakt r. 

Ortak kullan ma izin 
verecek ekilde ilgili veri 
tabanlar  ile entegrasyon 
sa lanacakt r

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl , Ekonomi 
Bakanl , Biyogüvenlik 
Kurulu, Gümrük ve Ticaret 
Bakanl , TÜ K

Hâlihaz rda it

ürünlere yönelik bilgi altyap s  ile 
idari yap  geli tirilerek tüm 
tar msal bilgi sistemlerinin 
entegrasyonu sa lanacakt r.

GD ürünlere yönelik 
risk analizlerinin ulusal düzeyde 
yap lmas  sa lanacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S), Kalk nma 
Bakanl , TÜB TAK, 
Üniversiteler, STK’lar

Yenilenen g da güvenilirli i 
mevzuat  sonras nda, g da kontrol 
sisteminin bir parças  olan 
denetim altyap s n n 
iyile tirilmesine yönelik 
yat r mlar ile risk
için gerekli programlama 
yap lacakt r. Özellikle “E” kodlu 
katk  maddelerinin potansiyel 
riskleri dikkate al nacakt r.

thalata olan ba ml l  azaltmaya yönelik politikalar geli tirilecektir. 
D a ba ml l n 

yüksek oldu u ürünlerde yerli 
çe itlerin geli tirilmesine yönelik 
ara t rmalar desteklenecektir.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
(S), Kalk nma 

Bakanl , TÜB TAK, 
Üniversiteler, STK’lar

thal edilen GD 
m s rda d a ba ml l  
engellemek için bu ürünlerin yerli 
üretiminin art r lmas na yönelik 
tohum üretimi ba ta olmak üzere 
çal malara öncelik verile
D  ticarette özellikle de AB 
pazar  için ürünlerde GDO’suz 
hammadde kullan lmas na 
yönelik talebin artaca  
öngörülerek organik ya da yerli 

fasulyesi ve m s r üretiminin 
art r lmas na yönelik çal malara 
a rl k verilecektir.

Biyogüvenlik ile ilgili tüm kurum ve kurulu lar aras nda i birli i ve koordinasyon geli tirilecektir. 
Ulusal biyogüvenlik 

politikalar n n belirlenmesinde
faydal  olaca  dü ünülen “ortak 
ak l” toplant lar  yap lacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S) Kalk nma 
Bakanl , Ekonomi Bakanl , 
Sa l k Bakanl , TÜB TAK, 

Bakanl , Çevre ve ehircilik 
Bakanl , Orman ve Su 
Bakanl , Üniversiteler, 
STK’lar, Özel Sektör, lgili 
Kamu Kurum ve Kurulu lar , 
Meslek Kurulu lar

Biyogüvenlik politikalar  
belirlenirken kar la lan 
sorunlar n tart laca  ve 
de erlendirmeden geçirilece i 
“ortak ak l” toplant lar n n 
düzenlenmesine yönelik 
haz rl klar ba lat lacakt r.
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hammadde kullan lmas na 
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Bakanl (S) Kalk nma 
Bakanl , Ekonomi Bakanl , 
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belirlenirken kar la lan 
sorunlar n tart laca  ve 
de erlendirmeden geçirilece i 
“ortak ak l” toplant lar n n 
düzenlenmesine yönelik 
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Tablo 6.1. GDO’lara Yönelik Politika ve Tedbirler (Devam)
Sorumlu/ birli i 

Yap lacak Kurulu lar
Yap lacak lem ve 

Aç klama
Biyogüvenlik Kanunu günün art ve ihtiyaçlar na göre revize edilecektir. 

Kanunun 2’nci 
maddesine “zarar” tan m  ilave 

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl (S)

Özellikle Kanun’da 14 üncü 
madde 4’üncü f krada 
“zarar”lar n müteselsilen 
sorumlulu undan 
bahsedilmektedir ancak söz 
konusu zarara ili kin tan m 
mevzuatta yer almamaktad r. Bu 

yap lacakt r.
Biyogüvenlik 

Kurulu’nun özerk bir yap ya 
kavu turulmas  için gerekli 
hukuki ve idari altyap  
haz rlanacakt r.

G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl
Bakanl , Kalk nma Bakanl , 
Ekonomi Bakanl , Devlet 
Personel Ba kanl , 
TÜB TAK, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl , 
Üniversiteler, 
Kurum ve Kurulu lar

Mevzuat düzenlemesi ile Kurulun 
üye yap s  de i tirilecek, e it 
temsil imkân  sa lanacakt r. 

komitelerin yap s  
güçlendirilecektir.

Biyogüvenlik Kurulu(S), G da, 
Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl ,  TÜB TAK, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl , 
Üniversiteler

Biyogüvenlik Kurulu taraf ndan 
11 ki iden olu turulan bilimsel 

kararlar  tart mal  
durumda olmamal d r. Bu 

yap s  güçlendirilecek

ba ms z çal malar n 
yap lmas na yönelik çal malar 
h zland r lacakt r.

SONUÇ

Küresel ölçekte gündemde olan ve ülkeler aras nda fikir ayr l klar na yol açan  

GD ürünlere yönelik olarak sa l k ve çevre

tart malar halen sürmektedir. Geneti i de i tirilerek bir “biyolojik tehdit”

dönü türülebilecek olan bu ürünlere ili kin bilinmezliklerin tamamen ortadan 

kald r lmas söz konusu ürünlerin genel kabulü aç s ndan oldukça önemli 

görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye, GDO’lar n potansiyel zararlar n n aksi 

kan tlanana kadar, GD bitkisel üretim ve kullan m korumac  yakla m n  

sürdürmelidir. Bununla birlikte, gün geçtikçe geli en bu teknolojinin yak ndan takip 

edilmesi, ülke durum ve ihtiyaçlar  göz önüne al narak ara t rma önceliklerinin 

modern biyoteknoloji uygulamalar n n yönlendirilerek ara t rma 

kapasitesinin art r lmas , deneyimli personel yeti tirilmesi, akredite laboratuvar 

say s n n art r lmas  ve modernizasyonu gerekli görülmektedir.

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde konuya ili kin olarak önemli mevzuat

çal malar  gerçekle tirilmi , AB müktesebat n n yan  s ra, Cartegena Biyogüvenlik 

Protokolü gere ince yasal altyap daki sorunlar “Biyogüvenlik Kanunu”

mevzuat n ç kar lmas  ile giderilmi tir. Ancak, GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek 

risklerin engellenmesine yönelik uygulamalarda yetersizlikler bulunmakta olup, 

kurumsal yap lanmada da koordinasyonsuzluk gözlenmektedir. Bu do rultuda, 

Biyogüvenlik Kurulu’nun özerk bir yap ya dönü türülmesinin önem arz etti i 

dü ünülmektedir. 

Di er taraftan, ekabet gücü yüksek bir sektör ve sürdürülebilir bir üretim için 

Türkiye’nin kendi tar msal potansiyelini de erlendirmesi ve bitkisel üretimde 

verimlili i art rmaya yönelik politikalar geli tirmesi Bu çerçevede

geli mi  ülkelerle olan d  ticaret potansiyeli de göz önünde

ürünlerin korunmas n n, organik tar m ve iyi tar m 

uygulamalar  gibi sürdürülebilir sistemlerin geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas n n 

faydal  olaca  dü ünülmektedir.  Özellikle de yem ihtiyac n  kar lamak üzere ithal 

“soya fasulyesi” “m s r” için ivedilikle yeni üretim politikalar  

haz rlanmal d r. Zira, önümüzdeki dönemde “ ” “ ” gibi ürünlerde de 

benzer durumlar n ortaya ç kmas  ek ara t rma ve tedbirleri gerektirebilecektir.  
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B TK SEL ÜRET MDE B YOTEKNOLOJ

ültürü

Bitki doku kültürü uygulamalar , aseptik artlarda yapay bir besin ortam nda 

hücre, doku veya organ gibi bitki k s mlar ndan yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin 

üretilmesidir (Bkz. ekil ). Bu uygulamalar, yeni çe it geli tirmek ve mevcut 

çe itlerde genetik de i kenlik olu turmak, kaybolmakta olan türlerin korunmas , 

ço alt lmas  zor olan türlerin üretimi ve özellikle de hastal klardan ari (hastal ks z)

yüksek kalitede bitkilerin üretilebilmesi için kullan lan temel teknoloji olarak 

görülmektedir. Doku kültürü; meristem kültürü, sürgün ucu kültürü, mikroço alt m 

(micropropagation), somatik embriyogenesis, in vitro mikroa lama, kallus kültürü, 

embriyo kültürü, protoplast kültürü, anter kültürü, ovul ve ovaryum kültürleri ve 

(polen) kültürünü kapsamaktad r

Aseptik: içermeyen anlam ndad r. 

, Eri im Tarihi: 
Meristem Kültürü: Bitkilerin primer meristematik dokular n n izole edilerek steril ko ullarda ve yapay 

in ortamlar  üzerinde yeti tirilmesi tkiler elde edilmesi esas na dayanmaktad r.
Sürgün Ucu Kültürü: eristem kültüründen tek fark , daha büyük i k s mlar n n (sürgün uçlar n n) 
kullan lmas d r.
Mikroço alt m: Bir bitkiden al nan ve tam bir bitkiyi olu turabilme potansiyeline sahip bitki 
k s mlar ndan (embriyo, tohum, gövde, sürgün, kök, kallus ) yapay besin ortamlar nda ve aseptik 
ko ullar alt nda yeni bitkilerin elde edilmesidir.
Somatik embriyogenesis: ko ullarda vejetatif hücrelerden geli en embriyo olu umu  
In vitro mikroa lama: Anaç çö ürlerine ait genç sürgünün tepesi vurulduktan sonra, üzerine sürgün ucu 

ko ullarda a lanmas d r.
Kallus kültürü: parçalar n ortamlar nda kallus (organize olmam  hücre 
topluluklar ) olu turmas d r
Embriyo kültürü: mbriyolar n izole edi kültüre al nmas d r.
Protoplast kültürü: Protoplastlar n (hücre çeperleri, mekanik ya da enzimatik yollarla ç kar lm
hücreler) uygun besin ortamlar nda kültüre al nmas d r.
Anter kültürü: çerisinde olgunla mam  çiçek tozlar n

ko ullarda yapay besin ortamlar al nmas
haploid embriyolar

Ovul ve ovaryum kültürleri: hücresinin ya da yumurtal n ko ullarda yapay besin
rtamlar nda kültüre al nmas d r.

Mikrospor (polen) kültürü: bitki olu umu amac olgunla mam mikrosporlar
ko ullarda anter içerisinden izole edilerek yapay besin ortamlar nda kültüre al nmas d r.

ekil Yapay Besin Ortam nda Sürgün Olu umu

Kaynak: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvar

Söz konusu tekniklerden özellikle h zl  ço alt m yönteminin birçok bitki türünde 

yüksek kalitede ve hastal ks z bitki üretilmesinde faydal  oldu u kan tlanm t r. K saca 

doku kültürü ile ço altma uygulamalar n n klasik ço alt ma göre avantajlar , ço alt m

kontrollü ko ullarda yap lmas  nedeniyle di er yöntemlerle ba ar  sa lanamayan 

türlerde ço alt m imkân sa lamas , kültürlerin daha h zl  üremeleri ve ço almalar n n 

sa lanmas  dolay s yla k sa zamanda çok say da bitki elde edilmesi, virüs ve zararl  

anizma bulunmayan sa l kl  kültür üretimi, belirli stres faktörlerine dayan kl  

kültürlerin h zl  seçiminin ve adaptasyonunun sa lanmas , iklim ko ullar ndan ba ms z 

çal ld  için mevsime ba l  olmadan y l boyu kullan labilir bitki elde edilebilmesidir
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kültürlerin h zl  seçiminin ve adaptasyonunun sa lanmas , iklim ko ullar ndan ba ms z 

çal ld  için mevsime ba l  olmadan y l boyu kullan labilir bitki elde edilebilmesidir



ktar m

aktar m nda, ekil Ek 1.2’de görüldü ü üzere, “Agrobacterium 

Arac l yla Gen Aktar m ” ve “Do rudan Gen Aktar m Teknikleri” olmak üzere çok 

farkl  teknikler kullan lmaktad r. Bu kapsamda, en yayg n kullan lan araç 

“Agrobacterium tumefaciens” bakterisidir. Bu bakterinin, tütün, fasulye gibi dikotiledon 

(iki çenekli) bitkilerde hastal k yap c  etkisi olmas  nedeniyle 1990’l  y llarda sadece 

dikotiledon bitkilere gen aktar m  yap labilmekteyken; çeltik, bu day, m s r

(tek çenekli) bitkilere gen aktar m  yap lamam t r. Bu nedenle, bitkilere 

gen aktar m nda, do rudan gen aktar m tekniklerinin geli tirilmesi yoluna gidilmi tir.

ekil ere Gen Aktar m Teknikleri

Kaynak: Yazar taraf ndan olu turulmu tur.

Günümüzde ise bitkilere gen aktar m (gen tabancas )

mikroenjeksiyon ve protoplastlara gen aktar m  gibi do rudan gen aktar m teknikleri 

kullan labilmektedir. Ancak, bu yöntemlerde bitkilere aktarmak istedi imiz genlerle 

birlikte çok say da istenmeyen genin geçi i engellenememekte ve aktar lan genlerde 

önemli düzensizlikler de gözlenmektedir. Di er taraftan, A. tumefaciens

gen aktar m tekni i daha kolay ve ucuz olmakla birlikte, sadece istenilen genlerin 

Bitkilere Gen Aktar m Teknikleri

Agrobacterium 
tumefaciens Arac l  ile 
Bitkilere Gen Aktar m

Do rudan Gen Aktar m 

(Partikül 
Tabancas )

Aktar m

Yöntemler

bitkilere aktar lmas  biyogüvenlik aç s ndan önemli bir ava

Son y llarda geli tirilen yeni Agrobacterium vektörleri arac l yla da tek çenekli 

dâhil olmak üzere hemen tüm kültür türlerine gen aktar m  yap l r hale 

gelmi tir.

 Agrobacterium tumefaciens arac l  ile bitkilere gen aktar m

Toprakta ya ayan bir bakteri olan Agrobacterium tumefaciens kök bo az nda 

yaralanan bölgelerden bitkiyi enfekte etti i zaman enfekte olan hücrelerin a r                 

ve düzensiz bölünmesiyle tümör (ur) olu umuna neden olmaktad r. Bu tümörlerin 

normal bitki hücrelerinden farkl  olarak baz  hormonlar  ve opinler olarak bilinen eker 

türevlerini sentezledi i belirlenmi tir. A. tumefaciens ’s  yan nda

Ti plazmidi olarak adland r lan küçük bir plazmid DNA’y  da içermektedir. Yap lan 

ara t rmalar enfeksiyon sonucunda plazmid DNA ü

(transferred-DNA/aktar lan-DNA) bölgesi olarak adland r lan bir DNA parças n n 

bakteriden bitki hücresine geçti i ve bitki kromozomlar yla birle ti ini ortaya 

koymu tur (Bkz. ekil

ekil Agrobacterium Hücresinde Bulunan Ti Plazmidi ve Bitki Hücrelerine
ktar m

Kaynak: Özcan,S., 2001:115.
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Kaynak: Özcan,S., 2001:115.



ekil Agrobacterium’dan Bitki Hücrelerine T Aktar m nda Gerekli 
Olan Ö

Kaynak: Özcan,S., 2001:1

birle meden sonra T bölgesinde bulunan oksin ve stokinin genleri ile 

opin genlerinin aktif hale gelmesiyle bitki hücresinde a r  bir hormon üretimi 

gerçekle mekte ve bitki hücresi h zl  ve düzensiz bölünmeyle tümöre dönü mektedir. 

Bu tümör ayn  zamanda bakterinin enerji kayna  olan opinler olarak bilinen eker 

türevlerini de sentezlemektedir. T DNA bölgesi sa dan ve soldan 24 baz çifti 

uzunlu unda belirli DNA dizinleriyle s n rland r lm  olup, bitki kromozomlar yla 

birle me sa  s n r arac l yla gerçekle mektedir. S n r bölgeleri kalacak ekilde               

DNA içerisinde bulunan tümör genleri kesici enzimler arac l yla ç kart larak, 

yerlerine bitkilere aktarmak istedi imiz genler yerle tirildi inde de bu genleri bakteri 

do as  gere i bitki hücrelerine aktarabilmektedir. 

Di er taraftan, A. tumefaciens’den bitki hücrelerine gen aktar m frekans  son 

derece dü ük oranlarda gerçekle ti inden dolay  gen aktar m yap lan hücrelerin ve 

sonuçta bitkilerin seçiminde antibiyotik veya herbisitlere dayan kl l  sa layan markör 

(i aret) genlerinden faydalan lmaktad r. aret genleri bitkilere kazand r lmak istenilen 

tar msal özellikleri kodlayan genlerle birlikte T bölgesine klonlanmakta ve daha 

sonra rutin gen aktar m yöntemleriyle bitki hücrelerine aktar lmaktad r. Gen aktar m n n 

gerçekle tirildi i in vitro218 besin ortamlar na veya antibiyoti in ilave 

edilmesiyle çok say daki bitki hücresi içerisinden sadece gen aktar m  yap lan hücreler 

geli mekte ve bunlardan doku kültürü yöntemleriyle GD

aktar m çal malar nda, rejenerasyon kabiliyeti yüksek olan 

“tütün” model bitki olarak kullan lmaktad r. lk olarak tütün yaprak disklerine gen 

aktar m  ekil Ek 1.5’te izlenebilece i üzere Horsch ve arkada lar  taraf ndan 1985 ve 

1986 y llar nda gerçekle tirilmi tir.

Laboratuvar ortam nda veya yapay ko ullarda anlam ndad r.
Özcan, S., Gürel, E., Babao lu, M., 2001:112
Özcan, S. ve ark., 2001:140.
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ekil Agrobacterium tumefaciens Arac l yla Tütün Yaprak Disklerine  
Aktar m

Kaynak: Özcan, S. ve ark. 2001:141.

. Do rudan aktar m 

Biyolistik (Partikül Tabancas )

Bu yöntemin esas  yüksek derecede h zland r lm  mikro ta y c  ad  verilen

2 m çap ndaki metal (ço unlukla alt n veya tungsten) partiküller arac l  ile bir 

ate leme mekanizmas ndan yararlan larak DNA’n n hedef dokulara aktar lmas d r.

Partiküller hücre içerisine girdikten sonra DNA’lar bitki genomuyla birle mektedir. 

Partikül bombard man  metoduyla DNA parças  yerine do rudan faj, bakteri 

veya maya hücreleri hedef dokuya transfer edilebilmektedir. Bu yolla yüksek molekü

DNA transfer edilebilir ve DNA izolasyonu ve safla t r lmas  gibi zor i lemlerden 

sak n labilir. ekil ’da görülece i üzere söz konusu yöntem 

ta y c lar, makro ta y c  olarak adland r lan plastik bir silindir üzerinden hedef 

dokulara do ru bir Helyum gaz  bas nc  ile h zland r lmaktad r. Ate leme, gerek mikro 

ta y c lar n sürtünmesinden do an sürüklenmeyi gerekse yüksek bas nçl  gaz o

do abilecek hücre parçalanmas n  ve sesi engellemek için vakum alt nda yap lmaktad r.

ekil . Biyolistik (Partikül Tabancas ) Sisteminin Çal ma Prensibi

1000 He cihaz ndan esinlenerek yazar taraf ndan olu turulmu tur

Özcan, S. ve ark. 2001:176.
Özcan, S. ve ark. 2001:178.
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aktar m yöntemi ile hücrenin istenilen bölmesine DNA

enjekte edilmektedir. Bu aktar m, ekil ’de görüldü ü üzere çok ince k lcal 

pipetler (kapiller mikropipetler) yard m yla ve mikroskop alt nda gerçekle tirilmektedir.

ekil . Mikroenjeksiyon Yöntemi ile Gen Aktar m

 

Eri im Tarihi: 08 Haziran 

Protoplastlara Gen Aktar m

aktar m “Kimyasal” “Elektroporasyon”

üzere iki yöntem kullan lmaktad r. Bu yöntemlerde, yüksek voltajl  elektrik                  

ak m  veya kimyasal maddelerle (yüzde 15 ’da                  

moleküllerinin geçebilece i büyüklükte (30 nm) geçici gözenekler olu turulmakta 

ve yabanc  genleri ta yan DNA parças n n hücre içerisine girmesi özendirilmektedir 

(Bkz. ekil 

Enzimatik yollarla hücre duvarlar  uzakla t r lm  bitki hücreleridir.
PEG:

zar d r.
Özcan Özgen, M. 1996; Babao lu, M. 1999

Hücre 

DNA parçalar n  
içeren mikro-enjektör 

ekil m

 
 
 
 
 
 
 

Özcan, S. ve ark., 2001:174.



ekil m

 
 
 
 
 
 
 

Özcan, S. ve ark., 2001:174.



Çal malar

DNA parmak izi ilk defa 1984 y l nda ngiltere’de Leicester Üniversitesi 

Genetik Bölümü laboratuvar nda Alec Jeffreys taraf ndan ke fedilmi  ve 

geli tirilmi tir. Genel olarak, DNA parmak izi yöntemlerinde ilk ve en önemli ad m, 

DNA’y  hücreden ay r p, ilgili DNA k sm n  enzimlerle keserek ço altmakt r, çal lan 

DNA’y  istenilen örneklerle kar la t rabilmek için yeterli miktarda ve saf DNA örne i 

aha sonra özel olarak haz rlanm  kimyasal ortamda DNA 

parçac klar n n elektriksel yükü ve molekül a rl klar na göre bantlar olu turmas  

sa lanmaktad r (Elektroforez Yöntemi)228 (Bkz. ekil 

Günümüzde DNA parmak izi çal malar  t p ve tar m ba ta olmak üzere birçok 

alanda kullan lmaktad r. Bitkilerde moleküler markörler kullan larak yap lan tan mlama 

çal malar  izoenzim uygulamalar  ile ba lam t r. zoenzim markörlerde ortaya ç kan 

birtak m yetersizlikler neticesinde ise DNA markörler kullan lmaya ba lanm t r. 

DNA markörlerin en önemli avantajlar ; genetik tan mlamalarda de i ik hücresel 

ko ullardan etkilenmemeleri, tekrarlanabilme özelliklerinin yüksek olmas  ve zengin bir 

bilgi taban  olu turmas d r. Tan mlama çal malar nda daha do ru ve kesin sonuçlar 

veren ve bitki slah nda genetik çal malar n s n rlar n  geni leten DNA markörler kendi 

içerisinde genel olarak hibridizasyona dayal  DNA markörler ve PCR (Polymerase 

Chain Reaction-Polimeraz Zincir Reaksiyonu)’a dayal  DNA markörler olmak üzere 

ikiye ayr lmaktad r. Hibridizasyona dayal  DNA markörlerden en önemlisi RFLP 

(Restriction Fragment Lenght Polymorphism-Kesilmi  Parça Uzunlu u Farkl l )

yöntemidir.  Bu yöntemin kullan m  birçok bitki türünde türler aras  ve türe ait çe itler 

ile anaçlar n genetik benzerliklerinin ortaya ç kar lmas , hibrit analizi, ba lant  

gruplar n n olu turulmas  ve genom haritalamas  gibi alanlarda yo unla m t r

Leicester Üniversitesi, 2013., 
Eri im Tarihi: 28 Aral k 
Elektroforez; proteinlerin, enzimlerin veya nükleik asitlerin jel üzerinde, elektrik ak m n n etkisiyle 
jelin bir ucundan di er ucuna yürütüldü ü bir yöntemdir (Chaisurisri ve El
Bir canl  türünde ayn  reaksiyonu katalizleyen farkl  kimyasal yap hip enzimlere izoenzim ad  
verilmektedir (Keha ve Küfrevio lu, 1993).
DNA markörler: Ayn  DNA bölgesinin bireyler aras ndaki bulunup bulunmamas , bulunmas  halinde 
ise o bölgenin ayn  büyüklükte olup olmamas n  tespit eden moleküler ayraçlard r.
Ergül

PCR’a dayal  DNA markörlerden bitki slah nda en yayg n kullan lanlar ; RAPD

(Random Amplified Polymorphic DNA-DNA Üzerinde Dizisi Bilinmeyen Bölgelerin 

Taranmas ) (Amplified Fragment Length Polymorphism-Ço alt lan Parça 

Uzunlu u Farkl l ) (Simple Sequence Repeats-Basit Dizi Tekrarlar )

(Simple Nucleotide Polymorphism- Tek Nükleotid Farkl l ) markörlerdir.

Bu markörler bitki slah nda; evrimsel geli imin moleküler analizi, türlere ait 

gen kaynaklar n n (çe it, ekotip, klon vb.) tan mlanmas , mutasyon tan lar , sinonim ve 

ilmesi, melezleme slah nda hibrit bitki tan s , genetik haritalama 

ve markör yard m  ile seleksiyon ile genom projesi ve gen klonlama çal malar nda 

kullan lmaktad r.

ekil . Baz  Çe itlere Ait DNA’lar n Agaroz Jel Elektroforez Görünümü

Ankara Üniveristesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvar

ekil  PCR Ürününün Agaroz Jel Elektroforez Üzerindeki Görünümü

 
Kaynak: Ankara Üniveristesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvar
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Kaynak: Ankara Üniveristesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvar



2. B YOTEKNOLOJ VE B YOGÜVENL

YÖNEL K K  DE ERLEND RMELER

ve Biyogüvenlik Konular na Yönelik Y ll k 
De erlendirmeler

Y l De erlendirme

1998  …biyoteknolojik bulu lar n ve bitki türlerinin korunmas  amac yla, AT mevzuat na 
uygun hukuki düzenlemeler gerçekle tirilecektir.

1999 …biyoteknolojik bulu lar n ve bitki türlerinin korunmas  amac yla, AT mevzuat na 
uygun hukuki düzenlemeler gerçekle tirilecektir.

2000 Birle mi  Milletler Biyolojik Çe itlilik Çerçeve Sözle mesi kapsam nda Ulusal Biyolojik 
Çe itlilik Eylem Plan  haz rlanm t r. Sözle me çerçevesinde biyoteknoloji ürünü 
canl lar n uluslararas  hareketinin ve do aya b rak lmalar n n kontrol alt na al nmas n  
amaçlayan Biyogü lü haz rl k çal malar  ülkemiz taraf ndan yak ndan 

2001 , Biyolojik Çe itlilik Çerçeve Sözle mesi kapsam nda haz rlanan ulusal biyolojik 
çe itlilik eylem plan  sonuçlanma a amas na gelmi , buna ili kin Biyogüvenlik 
Protokolü ülkemiz taraf ndan imzalanm t r.
Ülkemizdeki do al bitki gen kayna  ile biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilir kullan m  için genetik yap s  de i tirilmesi nedeniyle risk ta mas  

ürünlerinin ta nmas  ve do aya sal verilmesi konusunda 
standartlar n olu turulmas na ihtiyaç bulunmaktad r. Bu ürünlerin çevreye olumsuz 
etkilerinin önlenmesi ve ülkemizin yeni geli tirilen ürünlerin denendi i bir pazar 
olmas n n engellenmesi amac yla yasal, kurumsal ve uygulamaya ili kin 
düzenlemelerin yap lmas  gerekmektedir.

lardan kaynaklanabilecek biyogüvenlik
indirilmesi için bütüncül bir yakla mla yasal, kurumsal ve uygulamaya ili kin 
düzenlemeler yap lacakt r. Bu kapsamda biyogüvenlik yasas  haz rl klar na 
ba lanacakt r.

yüksek kurulu olu turulacakt r.
2002 Ülkemizdeki do al bitki gen kayna  ile biyolojik çe itlili in korunmas  ve 

sürdürülebilirli i için biyoteknoloji ürünlerinin kullan m  ve dola m  konusunda
standartlar n olu turulmas na ihtiyaç bulunmaktad r. Özellikle genetik yap s  
de i tirilmi  biyoteknolojik ürünlerin çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi ve 
ülkemizin yeni geli tirilen ürünlerin denendi i bir pazar olmas n n engellenmesi 
amac yla yasal, kurumsal ve uygulamaya ili kin düzenlemelerin yap lmas  ihtiyac  

Genetik Yap lar  De i tirilmi  Mikroorganizmalar n Geli tirilmesi ve Kullan m na 
li kin Kanun Tasar s  Tasla  ve Genetik Yap lar  De i tirilmi  Organizmalar n 

Üretilmesi ve Pazara Sürülmesine li kin Kanun Tasar s  Tasla  haz rlanacakt r.
Biyolojik çe itlili in korunmas , sürdürülebilir kullan m , genetik yap s n n 
de i tirilmesi, türlerin toplanmas  ve uluslararas dola m  ile ilgili mevzuat
geli tirilecektir.

Kaynak: Y ll k Progr ’dan faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu t

ve Biyogüvenlik Konular na Yönelik Y ll k 
Programlardaki De erlendirmeler (Devam)

Y l De erlendirme
2003 Ulusal Biyogüvenlik Kurulunun olu turulmas  çal malar  sürdürülecektir.

Ülkemizdeki do al bitki gen kayna ile biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilirli i için biyoteknoloji ürünlerinin kullan m  ve dola m  konusunda 
standartlar n olu turulmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Özellikle genetik yap s  
de i tirilmi  biyoteknolojik ürünlerin çevre ve insan sa l  üzerindeki olumsuz 
etkilerinin önlenmesi ve ülkemizin yeni geli tirilen ürünlerin denendi i bir pazar 
olmas n n engellenmesi amac yla yasal, kurumsal ve uygulamaya ili kin 
düzenlemelerin yap lmas  ihtiyac  devam etmektedir.

olarak de i tirilmi  organizmalar ile biyoteknoloji ürünlerinin 
do al kaynaklar üzerinde olu turabilece i bask lar  belirlemeye ve gidermeye yönelik 
çal malar desteklenecektir.
Biyolojik çe itlili in korunmas , sürdürülebilir kullan m , genetik yap s n n 
de i tirilmesi, türlerin toplanmas  ve uluslararas  dola m  ile ilgili mevzuat m z 
geli tirilecektir.
Genetik yap lar  de i tirilmi  mikroorganizmalar n geli tirilmesi ve kullan m , genetik
yap lar  de i tirilmi  organizmalar n üretilmesi ve pazara sürülmesi ve tar msal 
ürünlerin ekolojik metotlarla üretilmesi konular na ili kin yasal düzenlemeler 
yap lacakt r.
Tar mda ulusal biyoteknoloji ara t rmalar  program  haz rlanacakt r.

2004  ve biyogüvenlik ara t rmalar  program  haz rlanacakt r.
Ulusal Biyogüvenlik Kurulunun olu turulmas  çal malar  tamamlanacakt r.

y l nda, Birle mi  Milletler Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi kapsam nda 
haz rlanm  olan ve biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m na 
yönelik, geneti i de i tirilmi ürünlerin güvenli naklini, i lenmesini ve kullan m n  
amaçlayan Biyogüvenlik Kartagena Protokolü, 4898 say l  Kanun ile TBMM 
taraf ndan onaylanmas  uygun bulunmu tur. Söz konusu Protokolün yeterli say da ülke 
taraf ndan onaylanm  ve uluslararas uygulama süreci ba lam t r.

olarak de i tirilmi  organizmalar ve bu yöntemle geli tirilen 
ürünlerin do al kaynaklar üzerinde olu turabilece i bask lar  belirlemeye ve 
gidermeye yönelik çal malar desteklenecektir.
Ülkemizin sahip oldu u biyolojik çe itlili in ve genetik kaynaklar n korunmas , 
muhafazas , de erlendirilmesi ve kullan lmas  amac yla, ulusal düzeyde bir sistem 
olu turularak konu ile ilgili bir merkezin kurulmas  çal malar na devam edilecektir.
Biyolojik çe itlili in; korunmas , sürdürülebilir kullan m , türlerin genetik yap s n n 
de i tirilmesi, türlerin toplanmas  ve uluslararas dola m  ile ilgili mevzuat
geli tirilecektir.
Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar n çevreye bilinçli sal m  ve pazara sürülmesi 
ile ilgili yönetmelik ç kart lacakt r.

2005  Ulusal Biyogüvenlik Kurulunun olu turulmas  çal malar  sürdürülecektir.
Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi kapsam nda haz rlanm  olan Kartagena Biyogüvenlik 
Protokolü, biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  amac yla 
geneti i de i tirilmi ürünlerin s n r a an hareketlerinin düzenlenmesi ve bu ürünlerin 
güvenli kullan m , i lenmesi ve nakli konular nda kurallar ve standartlar getirmektedir. 
Söz konusu Protokol 4898 say l  Kanun ile TBMM taraf ndan onaylanm  ve Ocak 
2004 tarihi itibar yla ülkemizde uygulama süreci ba lam t r. Protokolün etkin 
uygulanmas n  sa lamak üzere hukuki, fiziki ve insan altyap s n n geli tirilmesi önem 
ta maktad r. Bu çerçevede, Tar m ve Köyi leri Bakanl  taraf ndan çal malar 
sürdürülmektedir.

Kaynak: Y ll k Programlar’dan faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu t



ve Biyogüvenlik Konular na Yönelik Y ll k 
Programlardaki De erlendirmeler (Devam)

Y l De erlendirme
2003 Ulusal Biyogüvenlik Kurulunun olu turulmas  çal malar  sürdürülecektir.

Ülkemizdeki do al bitki gen kayna ile biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilirli i için biyoteknoloji ürünlerinin kullan m  ve dola m  konusunda 
standartlar n olu turulmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Özellikle genetik yap s  
de i tirilmi  biyoteknolojik ürünlerin çevre ve insan sa l  üzerindeki olumsuz 
etkilerinin önlenmesi ve ülkemizin yeni geli tirilen ürünlerin denendi i bir pazar 
olmas n n engellenmesi amac yla yasal, kurumsal ve uygulamaya ili kin 
düzenlemelerin yap lmas  ihtiyac  devam etmektedir.

olarak de i tirilmi  organizmalar ile biyoteknoloji ürünlerinin 
do al kaynaklar üzerinde olu turabilece i bask lar  belirlemeye ve gidermeye yönelik 
çal malar desteklenecektir.
Biyolojik çe itlili in korunmas , sürdürülebilir kullan m , genetik yap s n n 
de i tirilmesi, türlerin toplanmas  ve uluslararas  dola m  ile ilgili mevzuat m z 
geli tirilecektir.
Genetik yap lar  de i tirilmi  mikroorganizmalar n geli tirilmesi ve kullan m , genetik
yap lar  de i tirilmi  organizmalar n üretilmesi ve pazara sürülmesi ve tar msal 
ürünlerin ekolojik metotlarla üretilmesi konular na ili kin yasal düzenlemeler 
yap lacakt r.
Tar mda ulusal biyoteknoloji ara t rmalar  program  haz rlanacakt r.

2004  ve biyogüvenlik ara t rmalar  program  haz rlanacakt r.
Ulusal Biyogüvenlik Kurulunun olu turulmas  çal malar  tamamlanacakt r.

y l nda, Birle mi  Milletler Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi kapsam nda 
haz rlanm  olan ve biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m na 
yönelik, geneti i de i tirilmi ürünlerin güvenli naklini, i lenmesini ve kullan m n  
amaçlayan Biyogüvenlik Kartagena Protokolü, 4898 say l  Kanun ile TBMM 
taraf ndan onaylanmas  uygun bulunmu tur. Söz konusu Protokolün yeterli say da ülke 
taraf ndan onaylanm  ve uluslararas uygulama süreci ba lam t r.

olarak de i tirilmi  organizmalar ve bu yöntemle geli tirilen 
ürünlerin do al kaynaklar üzerinde olu turabilece i bask lar  belirlemeye ve 
gidermeye yönelik çal malar desteklenecektir.
Ülkemizin sahip oldu u biyolojik çe itlili in ve genetik kaynaklar n korunmas , 
muhafazas , de erlendirilmesi ve kullan lmas  amac yla, ulusal düzeyde bir sistem 
olu turularak konu ile ilgili bir merkezin kurulmas  çal malar na devam edilecektir.
Biyolojik çe itlili in; korunmas , sürdürülebilir kullan m , türlerin genetik yap s n n 
de i tirilmesi, türlerin toplanmas  ve uluslararas dola m  ile ilgili mevzuat
geli tirilecektir.
Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar n çevreye bilinçli sal m  ve pazara sürülmesi 
ile ilgili yönetmelik ç kart lacakt r.

2005  Ulusal Biyogüvenlik Kurulunun olu turulmas  çal malar  sürdürülecektir.
Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi kapsam nda haz rlanm  olan Kartagena Biyogüvenlik 
Protokolü, biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  amac yla 
geneti i de i tirilmi ürünlerin s n r a an hareketlerinin düzenlenmesi ve bu ürünlerin 
güvenli kullan m , i lenmesi ve nakli konular nda kurallar ve standartlar getirmektedir. 
Söz konusu Protokol 4898 say l  Kanun ile TBMM taraf ndan onaylanm  ve Ocak 
2004 tarihi itibar yla ülkemizde uygulama süreci ba lam t r. Protokolün etkin 
uygulanmas n  sa lamak üzere hukuki, fiziki ve insan altyap s n n geli tirilmesi önem 
ta maktad r. Bu çerçevede, Tar m ve Köyi leri Bakanl  taraf ndan çal malar 
sürdürülmektedir.

Kaynak: Y ll k Programlar’dan faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu t



ve Biyogüvenlik Konular na Yönelik Y ll k 
Programlardaki De erlendirmeler (Devam)

Y l De erlendirme

2005(devam) Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar n çevreye bilinçli sal m  ve 
sürülmesine ili kin yönetmelik ç kar lacakt r.
Biyolojik çe itlili in ve genetik kaynaklar n korunmas , de erlendirilmesi ve 
ekonomik de ere dönü türülmesi ihtiyac  devam etmektedir. Bu amaçla, referans 
merkezi niteli inde ara t rma kurumlar n n olu turulmas  ihtiyac  duyulmaktad r. 
Do al bitki gen kayna  ile biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilirli i için 

ürünlerinin kullan m  ve dola m  konusunda standartlar n 
olu turulmas na ihtiyaç bulunmaktad r.

olarak de i tirilmi  organizmalar ve biyoteknoloji ürünlerinin 
do al kaynaklar üzerinde olu turabilece i bask lar  belirlemeye ve gidermeye 
yönelik çal malar ba lat lacakt r.
Biyolojik çe itlili in korunmas , sürdürülebilir kullan m , genetik yap s n n 
de i tirilmesi, türlerin toplanmas  ve uluslararas dola m  ile ilgili mevzuat
geli tirilecektir.
G da güvenli i, yeni teknolojilerin adaptasyonu, biyoteknoloji, organik tar m

teknolojileri öncelikli konulard r.
2006  Bu dönemde, öncelikli sektörler olarak belirlen mühendisli i, 

nanoteknoloji, bilgi ve ileti im teknolojileri, yeni malzemeler, uzay bilim ve 
teknolojileri, nükleer teknoloji, deniz bilimleri, denizlerden ve denizalt  

gulama alanlar ndaki üniversite ve kamu kurulu lar n n Ar
verilen destekler art r lm t r.
Savunma, havac l k, makine, kimya, elektronik ve yaz l m ile biyoteknoloji
ve teknoloji yo un sanayilerin a rl  art r lacakt r.

2007  Tedbir 5.4. Biyogüvenlik ile ilgili yasal düzenleme çal malar  sonuçland r lacakt r.
Biyoteknolojik çal malar n, do ay  ve insan ya am n  etkilememesi için yasal 
denetimin sa lanmas  ve geneti i de i tirilmi ve ürünlerin üretimi, 
kullan m , ticareti ve benzeri tüm faaliyetlerin düzenlenmesi aç s ndan Biyogüvenlik 

nun ç kar lmas  önem ta maktad r.
Dokuzuncu Kalk nma Plan nda, gelece e yönelik olarak nan

, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yak t pili teknolojileri; 
sanayi politikas n n öncelik verece i sektörlerdeki ara t rmalar; yerli kaynaklar n 
katma de ere dönü mesini amaçlayan Ar faaliyetleri; a  ve anti serum ba ta 
olmak üzere ya am kalitesinin yükseltilmesine yönelik sa l k ara t rmalar ; bilgi ve 
ileti im teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak 
belirlenmi tir. Bu alanlarda mükemmeliyet merkezleri kurulmas , üniversite ve 
ara t rma kurumlar n n ara t rma projelerine destek verilmesi ve ara t rmac  insan 
gücü yeti tirilmesi çal malar  sürdürülmektedir.

Kaynak: Y ll k Programlar’dan faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu t

ve Biyogüvenlik Konular na Yönelik Y ll k 
Programlardaki De erlendirmeler (Devam)

Y l De erlendirme

2008  Tedbir 1.3. Biyogüvenlik Kanunu ç kar lacakt r.
Biyoteknolojik çal malar n, do ay  ve insan ya am n  etkilememesi için yasal 
denetimin sa lanmas  ve geneti i de i tirilmi ve ürünlerin üretimi, 
kullan m , ticareti ve benzeri tüm faaliyetlerin düzenlenmesi amac yla haz rla
Biyogüvenlik Kanun Tasar s  Tasla , ilgili kurum ve kurulu  görü lerinin al nmas n  
müteakip TBMM’ye sevkedilecektir.
Dokuzuncu Kalk nma Plan nda, gelece e yönelik olarak nanoteknoloji, 

, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yak t pili teknolojileri; 
sanayi politikas n n öncelik verece i sektörlerdeki ara t rmalar; yerli kaynaklar n 
katma de ere dönü mesini amaçlayan Ar faaliyetleri; a  ve anti serum ba ta 
olmak üzere ya am kalitesinin yükseltilmesine yönelik sa l k ara t rmalar ; bilgi ve 
ileti im teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak 
belirlenmi tir. Ba ta bu alanlarda olmak üzere, mükemmeliyet merkezleri kurulmas , 
üniversite ve ara t rma kurumlar n n ara t rma projelerine destek verilmesi ve 
ara t rmac  insan gücü yeti tirilmesi çal malar  sürdürülmektedir.

2009  Dokuzuncu Kalk nma Plan nda, gelece e yönelik olarak nanoteknoloji, 
, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yak t pili teknolojileri; 

sanayi politikas n n öncelik verece i sektörlerdeki ara t rmalar; yerli kaynaklar n 
katma de ere dönü mesini amaçlayan Ar faaliyetleri; a  ve anti serum ba ta 
olmak üzere ya am kalitesinin yükseltilmesine yönelik sa l k ara t rmalar ; bilgi ve 
ileti im teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak 
belirlenmi tir. Ba ta bu alanlarda olmak üzere, büyük ölçekli ara t rma 
laboratuvarlar  ve mükemmeliyet merkezleri kurulmas , temel ve uygulamal  
ara t rma projelerine destek verilmesi ve ara t rmac  insan gücü yeti tirilmesine 
yönelik programlar sürdürülmektedir.

2010  ’ye dayal  üretim yetene ini güçlendirmek amac yla biyoteknoloji
erji teknolojileri, sanayi politikas n n öncelik verdi i sektörlerdeki ara t rmalar, 

yerli kaynaklar n katma de ere dönü mesini amaçlayan Ar Ge faaliyetleri; sa l k 
ara t rmalar , bilgi ve ileti im teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri ba ta 
olmak üzere öncelikli alanlarda büyük ölçekli ara t rma merkezlerinin kurulmas na, 
geli mekte olan üniversitelerde merkezi ara t rma laboratuvarlar n n 
olu turulmas na, temel ve uygulamal  ara t rma projelerinin desteklenmesine ve 
ara t rmac  insan gücü yeti tirilmesine yönelik programlar sürdürülmektedir

2011  Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek 
risklerin önlenmesi ve insan, hayvan ve bitki sa l ile çevre ve biyolojik çe itlili in 
korunmas  için biyogüvenlik sisteminin kurulmas n  amaçlayan Biyogüvenlik 

26 Mart 2010 tarih ve 27533 say l  Resmi Gazete’de yay mlanm t r. Söz 
konusu Kanun ile geneti i de i tirilmi bitki ve hayvan üretimi yasaklanmakta ve 
söz konusu ürünlerin ithalat na, deneysel amaçl  serbest b rak lmas na ve geneti i 
de i tirilmi  mikroorganizmalar n kapal  alanda kullan m na yönelik risk 
de erlendirmesini esas alan karar mekanizmalar  tan mlanmaktad r. Bu Kanun ve 
ilgili yönetmelikler çerçevesinde söz konusu ürünlerle ilgili izlenebilirli in 
sa lanmas  ile kontrol ve denetim sisteminin etkin ekilde yürütülmesi önem 
ta maktad r.

Kaynak: Y ll k Programlar’dan faydalan larak taraf ndan olu turulmu t



ve Biyogüvenlik Konular na Yönelik Y ll k 
Programlardaki De erlendirmeler (Devam)

Y l De erlendirme

2008  Tedbir 1.3. Biyogüvenlik Kanunu ç kar lacakt r.
Biyoteknolojik çal malar n, do ay  ve insan ya am n  etkilememesi için yasal 
denetimin sa lanmas  ve geneti i de i tirilmi ve ürünlerin üretimi, 
kullan m , ticareti ve benzeri tüm faaliyetlerin düzenlenmesi amac yla haz rla
Biyogüvenlik Kanun Tasar s  Tasla , ilgili kurum ve kurulu  görü lerinin al nmas n  
müteakip TBMM’ye sevkedilecektir.
Dokuzuncu Kalk nma Plan nda, gelece e yönelik olarak nanoteknoloji, 

, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yak t pili teknolojileri; 
sanayi politikas n n öncelik verece i sektörlerdeki ara t rmalar; yerli kaynaklar n 
katma de ere dönü mesini amaçlayan Ar faaliyetleri; a  ve anti serum ba ta 
olmak üzere ya am kalitesinin yükseltilmesine yönelik sa l k ara t rmalar ; bilgi ve 
ileti im teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak 
belirlenmi tir. Ba ta bu alanlarda olmak üzere, mükemmeliyet merkezleri kurulmas , 
üniversite ve ara t rma kurumlar n n ara t rma projelerine destek verilmesi ve 
ara t rmac  insan gücü yeti tirilmesi çal malar  sürdürülmektedir.

2009  Dokuzuncu Kalk nma Plan nda, gelece e yönelik olarak nanoteknoloji, 
, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yak t pili teknolojileri; 

sanayi politikas n n öncelik verece i sektörlerdeki ara t rmalar; yerli kaynaklar n 
katma de ere dönü mesini amaçlayan Ar faaliyetleri; a  ve anti serum ba ta 
olmak üzere ya am kalitesinin yükseltilmesine yönelik sa l k ara t rmalar ; bilgi ve 
ileti im teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak 
belirlenmi tir. Ba ta bu alanlarda olmak üzere, büyük ölçekli ara t rma 
laboratuvarlar  ve mükemmeliyet merkezleri kurulmas , temel ve uygulamal  
ara t rma projelerine destek verilmesi ve ara t rmac  insan gücü yeti tirilmesine 
yönelik programlar sürdürülmektedir.

2010  ’ye dayal  üretim yetene ini güçlendirmek amac yla biyoteknoloji
erji teknolojileri, sanayi politikas n n öncelik verdi i sektörlerdeki ara t rmalar, 

yerli kaynaklar n katma de ere dönü mesini amaçlayan Ar Ge faaliyetleri; sa l k 
ara t rmalar , bilgi ve ileti im teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri ba ta 
olmak üzere öncelikli alanlarda büyük ölçekli ara t rma merkezlerinin kurulmas na, 
geli mekte olan üniversitelerde merkezi ara t rma laboratuvarlar n n 
olu turulmas na, temel ve uygulamal  ara t rma projelerinin desteklenmesine ve 
ara t rmac  insan gücü yeti tirilmesine yönelik programlar sürdürülmektedir

2011  Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek 
risklerin önlenmesi ve insan, hayvan ve bitki sa l ile çevre ve biyolojik çe itlili in 
korunmas  için biyogüvenlik sisteminin kurulmas n  amaçlayan Biyogüvenlik 

26 Mart 2010 tarih ve 27533 say l  Resmi Gazete’de yay mlanm t r. Söz 
konusu Kanun ile geneti i de i tirilmi bitki ve hayvan üretimi yasaklanmakta ve 
söz konusu ürünlerin ithalat na, deneysel amaçl  serbest b rak lmas na ve geneti i 
de i tirilmi  mikroorganizmalar n kapal  alanda kullan m na yönelik risk 
de erlendirmesini esas alan karar mekanizmalar  tan mlanmaktad r. Bu Kanun ve 
ilgili yönetmelikler çerçevesinde söz konusu ürünlerle ilgili izlenebilirli in 
sa lanmas  ile kontrol ve denetim sisteminin etkin ekilde yürütülmesi önem 
ta maktad r.

Kaynak: Y ll k Programlar’dan faydalan larak taraf ndan olu turulmu t



ve Biyogüvenlik Konular na Yönelik Y ll k 
Programlardaki De erlendirmeler (Devam)

Y l De erlendirme

2012  Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek 
risklerin önlenmesi ve insan, hayvan ve bitki sa l ile çevre ve biyolojik çe itlili in 
korunmas  için biyogüvenlik sisteminin kurulmas n  amaçlayan 5977 say l  
Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler yürürlü e girmi tir. Bu kapsamda, 
geneti i de i tirilmi bitkisel ve hayvansal ürünlerle ilgili izlenebilirli in sa lanmas  

kontrol ve denetim sistemini etkin ekilde yürütülmesi hususlar  önem 
ta maktad r.

2013  Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar ve ürünlerden kaynaklanabilecek risklerin 
önlenmesi ve insan, hayvan ve bitki sa l ile çevre ve biyolojik çe itlili in 
korunmas  amac yla 5977 say l  Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce 
tan mlanan biyogüvenlik sistemi çerçevesinde söz konusu ürünlerle ilgili 
izlenebilirli in sa lanmas  ile kontrol ve denetim sisteminin etkin ekilde 
yürütülmesi hususlar  önem arz etmektedir.

2014 Genetik yap s  de i tirilmi  organizmalar ve ürünlerden kaynaklanabilecek risklerin 
önlenmesi ve insan, hayvan ve bitki sa l  ile çevre ve biyolojik çe itlili in 
korunmas  amac yla söz konusu ürünlerle ilgili izlenebilirli in sa lanmas ,
ve denetim sisteminin etkin ekilde i letilmesi önemini korumaktad r.

Kaynak: Y ll k Programlar’dan faydalan larak yazar taraf ndan olu turulmu t

B YOLOJ K ÇE TL L K SÖZLE MES B YOGÜVENL K 

CARTAGENA PROTOKOLÜ

ve 4898 say l  Kanun’la onaylanmas  uygun bulunan 
Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi Biyogüvenlik Cartagena Protokolü, Bakanlar 
Kurulu’nun ve 2003/5937 say l  Karar  ile onaylanarak
A ustos 2003 tarih ve 25196 say l  Resmî Gazete’de yay mlanm t r.

Bu Protokolün Taraflar , burada bundan sonra “Sözle me” olarak adland r lacak 
olan Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi’nin taraflar  olarak; Sözle menin 19’un

8 (g) ve 17 numaral  Maddelerine at fta bulunarak, ayn  zamanda 
Sözle me Taraflar n n 17 Kas m 1995 tarihli Konferans n n, özellikle Ön Bildirim 
Anla mas  için uygun i lemleri de erlendirmekten yola ç karak, m
kullan larak de i ime u rat lm  bulunan ve biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilir kullan m  üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olabilecek olan 
herhangi bir de i tirilmi  canl  organizman n, özellikle s n r ötesi hareketi üzerinde 
odaklanarak, biyogüvenlik hakk nda bir Protokol olu turma yolundaki II/5 numaral  
karar na at fta bulunarak, Çevre ve Kalk nma hakk ndaki Rio Deklarasyonunun 15 
numaral  prensibinde yer alan ön tedbirci yakla m yeniden onaylanarak, modern 
iyoteknolojinin h zl  bir ekilde yayg nla mas n n ve bunun insan sa l  üzerindeki 

tehlikeleri de göz önünde bulundurarak, biyolojik çe itlilik üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkileri hakk nda artan kamu ilgisinin bilincinde olarak, modern 

n çevre ve insan sa l  için yeterli güvenlik tedbirleri ile birlikte 
geli tirilmesi ve kullan lmas  halinde insanl n refah  için büyük potansiyele sahip 
oldu unu kabul ederek, ayn  zamanda, men e merkezlerinin ve genetik çe itlilik 

lu için önemini kabul ederek, Birçok ülkenin, özellikle de 
geli mekte olan ülkelerin do a ve de i tirilmi  canl  organizmalar n bilinen ve 
potansiyel risklerinin ölçe i ile ba  etme konusundaki s n rl  kapasitelerini göz önünde 
bulundurarak, sürdürülebilir kalk nman n elde edilmesi için ticari ve çevresel 
anla malar n kar l kl  olarak birbirlerini destekleyici nitelikte olmas  gerekti ini kabul 
ederek, Bu Protokolün mevcut herhangi bir uluslararas anla ma alt nda Taraflardan 
herhangi birinin sahip oldu u haklar  ve yükümlülükleri de i tirici bir nitelik 
ta mad n  vurgulayarak, yukar da yap lm  olan giri in bu Protokolü di er 
uluslararas anla malar yan nda ikincil k lmak amac n  ta mad n  anlayarak, 
a a dakiler üzerinde anla maya varm t r.

AMAÇ
Çevre ve Kalk nma Hakk ndaki Rio Deklarasyonunun 15 numaral  prensibinde yer alan 
ön tedbirci yakla ma uygun olarak, bu Protokolün amac  insan sa l  üzerindeki 
riskler göz önünde bulundurularak ve özellikle s n r ötesi hareketler üzerinde 

narak, biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olabilecek ve modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  
olan de i tirilmi  canl  organizmalar n güvenli nakli, muamelesi ve kullan m  alan nda 

bir koruma düzeyinin sa lanmas na katk da bulunmakt r.



B YOLOJ K ÇE TL L K SÖZLE MES B YOGÜVENL K 

CARTAGENA PROTOKOLÜ

ve 4898 say l  Kanun’la onaylanmas  uygun bulunan 
Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi Biyogüvenlik Cartagena Protokolü, Bakanlar 
Kurulu’nun ve 2003/5937 say l  Karar  ile onaylanarak
A ustos 2003 tarih ve 25196 say l  Resmî Gazete’de yay mlanm t r.

Bu Protokolün Taraflar , burada bundan sonra “Sözle me” olarak adland r lacak 
olan Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi’nin taraflar  olarak; Sözle menin 19’un

8 (g) ve 17 numaral  Maddelerine at fta bulunarak, ayn  zamanda 
Sözle me Taraflar n n 17 Kas m 1995 tarihli Konferans n n, özellikle Ön Bildirim 
Anla mas  için uygun i lemleri de erlendirmekten yola ç karak, m
kullan larak de i ime u rat lm  bulunan ve biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilir kullan m  üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olabilecek olan 
herhangi bir de i tirilmi  canl  organizman n, özellikle s n r ötesi hareketi üzerinde 
odaklanarak, biyogüvenlik hakk nda bir Protokol olu turma yolundaki II/5 numaral  
karar na at fta bulunarak, Çevre ve Kalk nma hakk ndaki Rio Deklarasyonunun 15 
numaral  prensibinde yer alan ön tedbirci yakla m yeniden onaylanarak, modern 

iyoteknolojinin h zl  bir ekilde yayg nla mas n n ve bunun insan sa l  üzerindeki 
tehlikeleri de göz önünde bulundurarak, biyolojik çe itlilik üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkileri hakk nda artan kamu ilgisinin bilincinde olarak, modern 

n çevre ve insan sa l  için yeterli güvenlik tedbirleri ile birlikte 
geli tirilmesi ve kullan lmas  halinde insanl n refah  için büyük potansiyele sahip 
oldu unu kabul ederek, ayn  zamanda, men e merkezlerinin ve genetik çe itlilik 

lu için önemini kabul ederek, Birçok ülkenin, özellikle de 
geli mekte olan ülkelerin do a ve de i tirilmi  canl  organizmalar n bilinen ve 
potansiyel risklerinin ölçe i ile ba  etme konusundaki s n rl  kapasitelerini göz önünde 
bulundurarak, sürdürülebilir kalk nman n elde edilmesi için ticari ve çevresel 
anla malar n kar l kl  olarak birbirlerini destekleyici nitelikte olmas  gerekti ini kabul 
ederek, Bu Protokolün mevcut herhangi bir uluslararas anla ma alt nda Taraflardan 
herhangi birinin sahip oldu u haklar  ve yükümlülükleri de i tirici bir nitelik 
ta mad n  vurgulayarak, yukar da yap lm  olan giri in bu Protokolü di er 
uluslararas anla malar yan nda ikincil k lmak amac n  ta mad n  anlayarak, 
a a dakiler üzerinde anla maya varm t r.

AMAÇ
Çevre ve Kalk nma Hakk ndaki Rio Deklarasyonunun 15 numaral  prensibinde yer alan 
ön tedbirci yakla ma uygun olarak, bu Protokolün amac  insan sa l  üzerindeki 
riskler göz önünde bulundurularak ve özellikle s n r ötesi hareketler üzerinde 

narak, biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olabilecek ve modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  
olan de i tirilmi  canl  organizmalar n güvenli nakli, muamelesi ve kullan m  alan nda 

bir koruma düzeyinin sa lanmas na katk da bulunmakt r.



GENEL HÜKÜMLER
Taraflar n her biri bu Protokol alt ndaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli 

ve uygun olan yasal, idari ve di er tedbirleri alacakt r.
Taraflar, insan sa l  üzerindeki riskleri de göz önünde bulundurarak, herhangi bir 

de i tirilmi  canl  organizman n geli tirilmesi, muamelesi, ta nmas , nakli, kullan m  
ve çevreye serbest b rak lmas n n biyolojik çe itlilik üzerindeki riskleri engelleyecek ya 
da azaltacak ekilde gerçekle tirilmesini sa layacaklard r.

Bu Protokoldeki hiçbir ey, Devletlerin kendi bölgelerindeki denizler üzerinde 
uluslararas  hukuka göre sa lanm  olan egemenli ini ve Devletlerin kendi münhas r 
ekonomik bölgeleri ve k ta sahanl klar  üzerinde uluslararas  hukuka göre sahip oldu u 
egemenlik haklar  ve yarg  gücünü ve uluslararas  hukukta belirtilmi  olan ve ilgili 
uluslararas  araçlarda yans t lan tüm Devletlerin denizcilik haklar  ve özgürlüklerinin 
gemiler ve uçaklar taraf ndan kullan lmas n  hiçbir ekilde etkilemeyecektir.

Protokolün hedefi ve hükümleri ile uyumlu ve söz konusu Taraf n uluslararas  hukuk 
alt ndaki di er yükümlülüklerine uygun olmas  art  ile bu Protokoldeki hiçbir ey, bir 
Taraf n bu Protokolde belirtilmi  olan biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir 
kullan m  hakk ndaki önlemlerden daha koruyucu önlemler alma hakk n  s n rlad  
biçiminde yorumlanmayacakt r.

Taraflar mümkün olan hallerde uluslararas  forumlarda insan sa l  üzerindeki 
riskler alan nda elde edilmi  olan uzmanl , araçlar  ve yap lan i leri göz önünde 
bulundurmaya te vik edilmektedir.

TER MLER N KULLANIMI
Bu Protokolün amaçlar  dahilinde:

“Taraflar Konferans ” Sözle menin Taraflar Konferans  anlam na gelir.
“Kapal  kullan m” de i tirilmi  canl  organizmalar n harici çevre ile temaslar n n ve 

bu çevre üzerindeki etkilerinin s n rland r lmas  amac yla kontrol edildi i bir tesis, 
tesisat ya da di er bir fiziksel yap  içerisinde gerçekle tirilen herhangi bir i lem 
anlam na gelir

“ hracat” bir Taraftan di er bir Tarafa kasti s n r ötesi hareketi ifade eder.
“ hracatç ” ihracat Taraf n n yetkisi alt nda olan ve ihraç edilecek bir de i tirilmi  

canl  organizma için gerekli düzenlemeleri yapan özel ya da tüzel ki idir.
“ thalat” bir Tarafa di er bir Taraftan gerçekle tirilen kasti s n r ötesi hareketi ifade 

“ thalatç ” ithalat Taraf n n yetkisi alt nda olan ve ithal edilecek bir de i tirilmi  
canl  organizma için gerekli düzenlemeleri yapan özel ya da tüzel ki i

“De i tirilmi  canl  organizma” modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  yeni 
bir genetik materyal kombinasyonuna sahip olan herhangi bir canl  organizmad r.

“Canl  organizma” steril organizmalar, virüsler ve viroidler de dahil olmak üze
genetik malzemeyi aktarabilen ya da ço altabilen herhangi bir biyolojik varl kt r.

“Modern biyoteknoloji” a a dakilerin uygulanmas  anlam na gelir:
Rekombinant deoksiribonükleik asidi (DNA) ve nükleik asidin hücrelere ya da 
organallere do rudan enjekte edilmesini içeren in vitro (canl  organizmadan 
izole olarak uygulanan) nükleik asit teknikleri, ya da

Geleneksel slah ve seleksiyonda kullan lmayan teknikler olan ve do al 
fizyolojik üreme veya rekombinasyon engellerinin üstesinden gelen, 
s n fland r lm  familyan n ötesinde hücrelerin füzyonu.

“Bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u” belirli bir bölgedeki egemen Devletler 
taraf ndan olu turulan ve üyesi olan Devletlerin bu Protokol alt ndaki konulara ili kin 
olarak yetki verdi i ve dahili prosedürlerine göre bu protokolü imzalamaya, 
onaylamaya, kabul etmeye, onamaya ya da r za göstermeye yetkisi olan bir kurulu tur.

“S n r ötesi hareket”, Madde ’ün amaçlar  dâhilinde s n r ötesi hareketin 
Taraf olanlar ve Taraf olmayanlar aras ndaki harekete kar l k gelmesi durumu 
haricinde, de i tirilmi  canl  organizman n bir Taraftan di er bir Tarafa hareketi 
anlam na gelir.

Protokol, insan sa l  üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik 
çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde olumsuz etkilere sahip 
olabilecek olan tüm de i tirilmi  canl  organizmalar n s n r ötesi hareketi, transit geçi
muamelesi ve kullan lmas  için geçerli olacakt r.

ECZA MADDELER
Madde 4’ün hükümlerine ayk r  dü meksizin ve herhangi bir Taraf n ya ayan tüm 
de i tirilmi  organizmalar  ithalat kararlar  verme öncesinde risk de erlendirmesine tabi 
tutma hakk n  engellemeksizin, bu Protokol di er ilgili uluslararas anla malar n ya da 
kurulu lar n hedef ald , insanlar için ecza malzemesi olan de i tirilmi  canl  
organizmalar n s n r ötesi hareketi için geçerli olmayacakt r.

TRANSIT GEÇ  VE KAPALI KU
Madde 4’e ayk r  dü meksizin ve herhangi bir transit geçi  Taraf n n de i tirilmi  

canl  organizmalar n kendi bölgesi içerisinden geçi ini düzenlemek ve bu Taraf n, bu 
Protokolün 2’nci maddesi, 3’üncü paragraf na göre, belirli bir ya ayan de i tirilmi  
canl n n bölgesi içinden transit geçi ine ili kin karar n  Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas na iletmek hakk n  engellemeksizin, bu Protokolün Ön Bildirim Anla mas  
sürecine ili kin hükümleri de i tirilmi  canl  organizmalar n transit geçi i için geçerl
olmayacakt r.

Madde 4’e ayk r  dü meksizin ve bir Taraf n ithalat karar  öncesinde tüm 
de i tirilmi  canl  organizmalar  risk de erlendirmesine tabi tutma ve kendi yarg s  
içerisinde kapal  kullan m hakk nda standartlar olu turma hakk n  engellemeksiz
Protokolün Ön Bildirim Anla mas  sürecine ili kin hükümleri de i tirilmi  canl  
organizmalar n ithalat Taraf n n standartlar na göre gerçekle tirilen kapal  kullan m 
amaçl  s n r ötesi hareketi için geçerli olmayacakt r.

ÖN B LD R M ANLA MASI SÜREC N N UYGULANMASI
’ya tabi olmak üzere, Madde 8 10 ve 12’de verilmi  olan Ön Bildirim 

Anla mas  i lemleri ithalat Taraf n n çevresine kasti olarak yerle tirilmek üzere 



Geleneksel slah ve seleksiyonda kullan lmayan teknikler olan ve do al 
fizyolojik üreme veya rekombinasyon engellerinin üstesinden gelen, 
s n fland r lm  familyan n ötesinde hücrelerin füzyonu.

“Bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u” belirli bir bölgedeki egemen Devletler 
taraf ndan olu turulan ve üyesi olan Devletlerin bu Protokol alt ndaki konulara ili kin 
olarak yetki verdi i ve dahili prosedürlerine göre bu protokolü imzalamaya, 
onaylamaya, kabul etmeye, onamaya ya da r za göstermeye yetkisi olan bir kurulu tur.

“S n r ötesi hareket”, Madde ’ün amaçlar  dâhilinde s n r ötesi hareketin 
Taraf olanlar ve Taraf olmayanlar aras ndaki harekete kar l k gelmesi durumu 
haricinde, de i tirilmi  canl  organizman n bir Taraftan di er bir Tarafa hareketi 
anlam na gelir.

Protokol, insan sa l  üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik 
çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde olumsuz etkilere sahip 
olabilecek olan tüm de i tirilmi  canl  organizmalar n s n r ötesi hareketi, transit geçi
muamelesi ve kullan lmas  için geçerli olacakt r.

ECZA MADDELER
Madde 4’ün hükümlerine ayk r  dü meksizin ve herhangi bir Taraf n ya ayan tüm 
de i tirilmi  organizmalar  ithalat kararlar  verme öncesinde risk de erlendirmesine tabi 
tutma hakk n  engellemeksizin, bu Protokol di er ilgili uluslararas anla malar n ya da 
kurulu lar n hedef ald , insanlar için ecza malzemesi olan de i tirilmi  canl  
organizmalar n s n r ötesi hareketi için geçerli olmayacakt r.

TRANSIT GEÇ  VE KAPALI KU
Madde 4’e ayk r  dü meksizin ve herhangi bir transit geçi  Taraf n n de i tirilmi  

canl  organizmalar n kendi bölgesi içerisinden geçi ini düzenlemek ve bu Taraf n, bu 
Protokolün 2’nci maddesi, 3’üncü paragraf na göre, belirli bir ya ayan de i tirilmi  
canl n n bölgesi içinden transit geçi ine ili kin karar n  Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas na iletmek hakk n  engellemeksizin, bu Protokolün Ön Bildirim Anla mas  
sürecine ili kin hükümleri de i tirilmi  canl  organizmalar n transit geçi i için geçerl
olmayacakt r.

Madde 4’e ayk r  dü meksizin ve bir Taraf n ithalat karar  öncesinde tüm 
de i tirilmi  canl  organizmalar  risk de erlendirmesine tabi tutma ve kendi yarg s  
içerisinde kapal  kullan m hakk nda standartlar olu turma hakk n  engellemeksiz
Protokolün Ön Bildirim Anla mas  sürecine ili kin hükümleri de i tirilmi  canl  
organizmalar n ithalat Taraf n n standartlar na göre gerçekle tirilen kapal  kullan m 
amaçl  s n r ötesi hareketi için geçerli olmayacakt r.

ÖN B LD R M ANLA MASI SÜREC N N UYGULANMASI
’ya tabi olmak üzere, Madde 8 10 ve 12’de verilmi  olan Ön Bildirim 

Anla mas  i lemleri ithalat Taraf n n çevresine kasti olarak yerle tirilmek üzere 



de i tirilmi  canl  organizmalar n ilk kasti s n r ötesi hareketi öncesinde geçerli 
olacakt r.

Paragraf 1’de sözü edilen “Çevreye kasti yerle tirme” g da ya da yem ya da i leme 
amaçl  olan de i tirilmi  canl  organizmalar için geçerli de ildir.

Madde 11 de i tirilmi  canl  organizmalar n g da ya da yem ya da i leme amac n  
ta yan de i tirilmi  canl  organizmalar n ilk s n r ötesi hareketinden önce geçerli 
olacakt r.

Ön Bildirim Anla mas  i lemleri, bu Protokolün Taraflar n n Toplant s  niteli ini 
ta yan Taraflar Konferans  karar  ile insan sa l  üzerindeki riskler de göz önüne 
al narak biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde olumsuz 
etkiye sahip olmas  olas  görülmeyen biçiminde tan mlanan de i tirilmi  canl  
organizmalar n kasti s n r ötesi hareketi için geçerli olmayacakt r.

B LD R M
hracat Taraf , ithalat Taraf n n yetkili ulusal merciine Madde 7, paragraf 1 kapsam  

içerisinde bulunan bir de i tirilmi  canl  organizman n kasti s n r ötesi hareketi 
öncesinde bildirimde bulunacak ya da ihracatç n n yaz l  olarak söz
bildirimde bulunmas n  sa layacakt r. Bildirim en az Ek I’
içerecektir.

hracat Taraf  ihracatç  taraf ndan sa lanan bilgilerin do rulu u için bir yasal art 
olmas n  sa layacakt r.

B LD R M N ALINDI INA DA R B LG  VER LMES
thalat taraf  bildirim al nd na ili kin olarak, bildirimi yapan tarafa, söz konusu 

bildirimin al nmas n  takip eden doksan gün içerisinde yaz l  olarak bilgi verecektir.
Söz konusu bilgilendirmede a a dakiler belirtilecektir:

a) Bildirimin al nd  tarih,
(b) Bildirimin ilk bak ta Madde 8’de sözü geçen bilgileri içerip içermedi i;
(c) lemlerin ithalat taraf n n ulusal yasal çerçevesine göre mi yoksa Madde 10’da 
belirtilmi  olan prosedüre göre mi devam ettirilece i.

Yukar (c) maddesinde yer alan ulusal yasal çerçeve bu Protokolle uyumlu 
olacakt r.

thalat taraf ndan bildirimin al nd na dair bilgi verilmemesi söz konusu Taraf n 
kasti s n r ötesi hareketi onaylad n  göstermez.

KARAR SÜREC
thalat Taraf nca al nan kararlar Madde 15’e uygun olacakt r.
thalat taraf  Madde 9’da belirtilen süre içerisinde, bildirimde bulunan tarafa kasti 

s n r ötesi hareketin a a daki ekillerden hangisiyle devam ettirilece ini yaz l  olarak 

(a) Yaln zca ithalat Taraf n n yaz l  olarak onay n  bildirmesi sonras nda; ya da
(b) Yaz l  bir onay beklenmeksizin doksan günden az olmayan bir süre sonras nda.

Bildirimin al nmas ndan sonraki iki yüz yetmi  gün içerisinde, ithalat Taraf  
bulunan tarafa ve Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na a a dakileri yaz l  

(a) Karar n ayn  de i tirilmi  canl  organizman n daha sonraki ithalatlar na ne ekilde 
uygulanaca  dâhil olmak üzere ko ullu ya da ko ulsuz olarak ithalat onay
(b) thalat yasa ;

el yasal çerçevesine ya da Ek I’e göre ek bilgi talebi; ithalat Taraf n n yan t 
vermesi için verilen sürenin hesaplanmas nda ek bilginin sa lanmas  için bekledi i süre 
hesaba kat lmayacakt r; ya da

sürenin tan mlanm  bir süre ile uzat ld n n bildirimde 

Onay n arts z oldu u durumlar haricinde, paragraf 3 alt nda al nacak olan bir kararda 
bu karar n dayand  nedenler belirtilecektir.

thalat Taraf n n karar n , bildirimin al nmas n  takip eden iki yüz yetmi  gün içinde 
bildirmemesi kasti bir s n r ötesi hareketi onaylad n  göstermez.

Bir de i tirilmi  canl  organizman n insan sa l  üzerindeki riskler de dâhil
üzere, ithalat taraf ndaki biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin derecesinin belirlenmesi için yeterli bilimsel 
bilgi ve veri eksikli ine ba l  bir bilimsel belirsizlik, söz konusu Taraf n bu tür 

i ya da bunlardan kaç n lmas  amac yla 
de i tirilmi  canl  organizman n ithaline ili kin olarak yukar da paragraf 3’te belirtilen 
ekilde bir karar almas n  engellemeyecektir.

Taraflar toplant s  niteli ini ta yan Taraflar Konferans , ilk toplant da it
Taraflar n n karar almas n  kolayla t racak uygun i lemler ve mekanizmalar 

GIDA YA DA YEM OLARAK YA DA LEME Ç N DO RUDAN KULLANIM 
AMAÇLI DE T R LM  CANLI ORGAN ZMALAR Ç N LEMLER

G da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  bir s n r ötesi 
harekete konu olabilecek bir de i tirilmi  canl  organizman n pazara konulmas  da dâhil
olmak üzere ülke içindeki kullan m  hakk nda nihai bir karar veren bir Taraf, bu karar  
almas ndan itibaren on be  gün içerisinde di er Taraflara Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas  arac l  ile bilgi verecektir. Bu bilgiler en az Ek III’te belirtilmi  olan 
bilgileri içerecektir. Söz konusu Taraf, Sekreteryaya önceden Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas na eri imi olmad n  belirtmi  olan her bir Taraf n ulusal odak noktas na 
bilgilerin yaz l  bir kopyas n  verecektir. Bu hüküm alan denemelerine ili kin kararlar  
içermeyecektir.

Paragraf 1 alt nda bir karar veren Taraf ba vuru sahibi taraf ndan sa lanan bilgilerin 
do rulu u için yasal bir gereklilik oldu unu garanti edecektir.

’de tan mlanm  olan merciden ek bilgi 

araf g da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  
de i tirilmi  canl  organizmalar hakk nda kendi ulusal yasal çerçevesi alt nda bu 
Protokolün amac  ile uyumlu olan bir karar alabilir.

Her bir Taraf g da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  
de i tirilmi  canl  organizmalar n ithalat  için mevcut olan ulusal yasalar n n, 



Bildirimin al nmas ndan sonraki iki yüz yetmi  gün içerisinde, ithalat Taraf  
bulunan tarafa ve Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na a a dakileri yaz l  

(a) Karar n ayn  de i tirilmi  canl  organizman n daha sonraki ithalatlar na ne ekilde 
uygulanaca  dâhil olmak üzere ko ullu ya da ko ulsuz olarak ithalat onay
(b) thalat yasa ;

el yasal çerçevesine ya da Ek I’e göre ek bilgi talebi; ithalat Taraf n n yan t 
vermesi için verilen sürenin hesaplanmas nda ek bilginin sa lanmas  için bekledi i süre 
hesaba kat lmayacakt r; ya da

sürenin tan mlanm  bir süre ile uzat ld n n bildirimde 

Onay n arts z oldu u durumlar haricinde, paragraf 3 alt nda al nacak olan bir kararda 
bu karar n dayand  nedenler belirtilecektir.

thalat Taraf n n karar n , bildirimin al nmas n  takip eden iki yüz yetmi  gün içinde 
bildirmemesi kasti bir s n r ötesi hareketi onaylad n  göstermez.

Bir de i tirilmi  canl  organizman n insan sa l  üzerindeki riskler de dâhil
üzere, ithalat taraf ndaki biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin derecesinin belirlenmesi için yeterli bilimsel 
bilgi ve veri eksikli ine ba l  bir bilimsel belirsizlik, söz konusu Taraf n bu tür 

i ya da bunlardan kaç n lmas  amac yla 
de i tirilmi  canl  organizman n ithaline ili kin olarak yukar da paragraf 3’te belirtilen 
ekilde bir karar almas n  engellemeyecektir.

Taraflar toplant s  niteli ini ta yan Taraflar Konferans , ilk toplant da it
Taraflar n n karar almas n  kolayla t racak uygun i lemler ve mekanizmalar 

GIDA YA DA YEM OLARAK YA DA LEME Ç N DO RUDAN KULLANIM 
AMAÇLI DE T R LM  CANLI ORGAN ZMALAR Ç N LEMLER

G da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  bir s n r ötesi 
harekete konu olabilecek bir de i tirilmi  canl  organizman n pazara konulmas  da dâhil
olmak üzere ülke içindeki kullan m  hakk nda nihai bir karar veren bir Taraf, bu karar  
almas ndan itibaren on be  gün içerisinde di er Taraflara Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas  arac l  ile bilgi verecektir. Bu bilgiler en az Ek III’te belirtilmi  olan 
bilgileri içerecektir. Söz konusu Taraf, Sekreteryaya önceden Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas na eri imi olmad n  belirtmi  olan her bir Taraf n ulusal odak noktas na 
bilgilerin yaz l  bir kopyas n  verecektir. Bu hüküm alan denemelerine ili kin kararlar  
içermeyecektir.

Paragraf 1 alt nda bir karar veren Taraf ba vuru sahibi taraf ndan sa lanan bilgilerin 
do rulu u için yasal bir gereklilik oldu unu garanti edecektir.

’de tan mlanm  olan merciden ek bilgi 

araf g da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  
de i tirilmi  canl  organizmalar hakk nda kendi ulusal yasal çerçevesi alt nda bu 
Protokolün amac  ile uyumlu olan bir karar alabilir.

Her bir Taraf g da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  
de i tirilmi  canl  organizmalar n ithalat  için mevcut olan ulusal yasalar n n, 



yönetmeliklerinin ve k lavuz hükümlerinin kopyalar n  Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas na verecektir.

Geli mekte olan bir Taraf ülke, ya da bir ekonomik geçi  içerisinde bulunan bir 
Taraf, yukar da paragraf 4’te sözü geçen ulusal yasal çerçeveye sahip olmamas  ve yerel 
yasalar n n olu turulmas  sürecinde olmas  halinde, Biyogüvenlik Takas Mekanizmas  
arac l  ile yukar da verilmi  olan paragraf 1 alt nda hakk nda bilgi sa lanm  olan g da 
ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  bir de i tirilmi  canl  
organizman n ilk ithalinin öncesinde a a dakilere göre karar alaca n  beyan edecektir:
(a) Ek III’ye göre gerçekle tirilen bir risk de erlendirmesi ve
(b) ki yüz yetmi  günü a mayan öngörülebilir bir zaman çerçevesi içerisinde al nm  

Bir Taraf n karar n  yukar da verilmi  olan paragraf 6’ya göre bildirmemesi, aksi söz 
konusu Tarafça belirtilmedi i sürece, g da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan 
kullan m amaçl  bir de i tirilmi  canl  organizman n ithalini kabul etti ini ya da 
reddetti ini göstermeyecektir.

Ya ayan de i tirilmi  bir organizman n insan sa l  üzerindeki riskler de dâhil
olmak üzere ithalat Taraf ndaki biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir 
kullan m  üzerinde sahip olabilece
bilgi ve veri olmamas  nedeniyle ortaya ç kan bilimsel belirsizlik, söz konusu Taraf n bu 
tür potansiyel olumsuz etkileri minimize etmek ya da bu tür etkilerden kaç nmak 
amac yla, g da ya da yem ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  bu de i tirilmi  
canl  organizman n ithaline ili kin olarak bir karar almas n  engellemeyecektir.

Bir Taraf, g da veya yem olarak veya i leme için do rudan kullan m amaçl  
de i tirilmi  canl  organizmalara ili kin mali ve teknik yard m ve kapasite olu umu 
ihtiyaçlar n  belirtebilir. Taraflar bu ihtiyaçlar n Madde 22 ve 28’e göre kar lanmas  
için i birli i yapacaklard r.

KARARLARIN YEN DEN NCELENMES
Bir ithalat Taraf , herhangi bir zamanda, insan sa l  üzerindeki riskler de dâhil

olmak üzere, biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkiler hakk ndaki yeni bilimsel bilgilerin nda, kasti s n r ötesi 
harekete ili kin bir karar  yeniden inceleyebilir ve de i tirebilir. Bu durumda, söz 
konusu Taraf, otuz gün içerisinde, bu karara konu olan de i tirilmi  canl  
organizmalar n hareketlerini önceden bildirmi  olan herhangi bir bildirimde bulunan 
tarafa ve Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na karar hakk nda bilg
karar n nedenlerini belirtecektir.

Bir ihracat Taraf  ya da bildirimde bulunan bir taraf, a a dakileri dü ünmesi halinde, 
ithalat Taraf ndan Madde 10 alt nda alm  oldu u bir karar  yeniden incelemesini 

(a) Ko ullarda karar n dayand  risk de erlendirmesini etkileyebilecek bir de i im 
olu mas ; ya da

thalat Taraf  bu tür bir iste e doksan gün içerisinde yaz l  olarak cevap verecek ve 
karar n n nedenlerini b

thalat Taraf , kendi iradesi dâhilinde, izleyen ithalatlar için bir risk de erlendirmesi 

BAS TLE T R LM  LEM
Bu Protokolün amac na uygun olarak de i tirilmi  canl  organizmalar n güvenli kasti 

s n r ötesi hareketini garanti alt na almak için yeterli tedbirin uygulanmas  ko uluyla, bir 
ithalat Taraf  Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na a a dakileri önceden bildirebilir:
(a) Bu Tarafa yap lacak olan kasti s n r ötesi hareketlerin bu hareketin ithalat Taraf na 
ildirilmesi ile ayn  zamanda gerçekle ebilece i durumlar; bu tür bildirimler ayn  Tarafa 

izleyen benzer hareketler için de geçerli olabilir; ve
(b) Ön Bildirim Anla mas  sürecinden muaf tutulacak de i tirilmi  canl  organizmalar n 
bu Tarafa yap lan ithalat

Kasti bir s n r ötesi harekete ili kin olarak Yukar da paragraf 1(a)’da sözü geçen 
bildirimlerde verilecek olan bilgiler Ek I’de tan mlanm  olan bilgiler olacakt r.

K L , BÖLGESEL VE ÇOK TARAFLI ANLA MALAR VE DÜZENLEMELER
Taraflar, de i tirilmi  canl  organizmalar n kasti s n r ötesi hareketlerine ili kin 

Protokolün amaçlar  ile uyumlu olan ve Protokol taraf ndan sa lanandan daha dü ük bir 
koruma düzeyine neden olmayan ikili, bölgesel ve çok tarafl  anla malara ve 
düzenlemelere

Taraflar, Biyogüvenlik Takas Mekanizmas  arac l  ile birbirlerini bu Protokolün 
yürürlü e girmesi öncesinde ya da sonras nda imzalam  olduklar  bu tür ikili, bölgesel 
ve çok tarafl  anla malardan ve düzenlemelerden haberdar edeceklerdi

Bu Protokolün hükümleri, bu anla ma ya da düzenlemelerin taraflar  aras nda 
gerçekle en ve bu tür anla ma ve düzenlemelere göre yap lan kasti s n r ötesi hareketleri 

Taraflardan herhangi biri kendi yasalar n n kendisine yap lan belirli ithalatlar için 
geçerli olmas na karar verebilir; söz konusu Taraf bu tür bir karar n  Biyogüvenlik 
Takas Mekanizmas na bildirecektir.

R SK DE ERLEND RMES
Bu Protokole göre gerçekle tirilen risk de erlendirmesi bilimsel olarak etkin bi

ekilde, EK III’ün hükümlerine göre ve kabul edilen risk de erlendirmesi teknikleri göz 
önünde bulundurularak yap lacakt r. Bu tür risk de erlendirmeleri de i tirilmi  canl  
organizmalar n, insan sa l  üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, b
çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde sahip olabilecekleri 
potansiyel olumsuz etkilerin tan mlanmas  ve de erlendirilmesi amac yla, en az Madde 
8’e göre sa lanan bilgilere ve di er mevcut bilimsel kan tlara dayand r lacakt r.

thalat Taraf  risk de erlendirmelerinin Madde 10 alt nda al nan kararlar için 
yap lmas n  sa layacakt r. thalat Taraf  ihracatç n n risk de erlendirmesi yapmas n  art 
ko abilir.

Risk de erlendirmesinin maliyeti, ithalatç  Taraf n böyle art ko mas  halinde, 
bildirimci taraf ndan üstlenilecektir.



BAS TLE T R LM  LEM
Bu Protokolün amac na uygun olarak de i tirilmi  canl  organizmalar n güvenli kasti 

s n r ötesi hareketini garanti alt na almak için yeterli tedbirin uygulanmas  ko uluyla, bir 
ithalat Taraf  Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na a a dakileri önceden bildirebilir:
(a) Bu Tarafa yap lacak olan kasti s n r ötesi hareketlerin bu hareketin ithalat Taraf na 
ildirilmesi ile ayn  zamanda gerçekle ebilece i durumlar; bu tür bildirimler ayn  Tarafa 

izleyen benzer hareketler için de geçerli olabilir; ve
(b) Ön Bildirim Anla mas  sürecinden muaf tutulacak de i tirilmi  canl  organizmalar n 
bu Tarafa yap lan ithalat

Kasti bir s n r ötesi harekete ili kin olarak Yukar da paragraf 1(a)’da sözü geçen 
bildirimlerde verilecek olan bilgiler Ek I’de tan mlanm  olan bilgiler olacakt r.

K L , BÖLGESEL VE ÇOK TARAFLI ANLA MALAR VE DÜZENLEMELER
Taraflar, de i tirilmi  canl  organizmalar n kasti s n r ötesi hareketlerine ili kin 

Protokolün amaçlar  ile uyumlu olan ve Protokol taraf ndan sa lanandan daha dü ük bir 
koruma düzeyine neden olmayan ikili, bölgesel ve çok tarafl  anla malara ve 
düzenlemelere

Taraflar, Biyogüvenlik Takas Mekanizmas  arac l  ile birbirlerini bu Protokolün 
yürürlü e girmesi öncesinde ya da sonras nda imzalam  olduklar  bu tür ikili, bölgesel 
ve çok tarafl  anla malardan ve düzenlemelerden haberdar edeceklerdi

Bu Protokolün hükümleri, bu anla ma ya da düzenlemelerin taraflar  aras nda 
gerçekle en ve bu tür anla ma ve düzenlemelere göre yap lan kasti s n r ötesi hareketleri 

Taraflardan herhangi biri kendi yasalar n n kendisine yap lan belirli ithalatlar için 
geçerli olmas na karar verebilir; söz konusu Taraf bu tür bir karar n  Biyogüvenlik 
Takas Mekanizmas na bildirecektir.

R SK DE ERLEND RMES
Bu Protokole göre gerçekle tirilen risk de erlendirmesi bilimsel olarak etkin bi

ekilde, EK III’ün hükümlerine göre ve kabul edilen risk de erlendirmesi teknikleri göz 
önünde bulundurularak yap lacakt r. Bu tür risk de erlendirmeleri de i tirilmi  canl  
organizmalar n, insan sa l  üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, b
çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde sahip olabilecekleri 
potansiyel olumsuz etkilerin tan mlanmas  ve de erlendirilmesi amac yla, en az Madde 
8’e göre sa lanan bilgilere ve di er mevcut bilimsel kan tlara dayand r lacakt r.

thalat Taraf  risk de erlendirmelerinin Madde 10 alt nda al nan kararlar için 
yap lmas n  sa layacakt r. thalat Taraf  ihracatç n n risk de erlendirmesi yapmas n  art 
ko abilir.

Risk de erlendirmesinin maliyeti, ithalatç  Taraf n böyle art ko mas  halinde, 
bildirimci taraf ndan üstlenilecektir.



R SK YÖNET M
Taraflar, Sözle menin 8 (g) maddesini göz önünde bulundurarak, bu Protokolün risk 

de erlendirmesi hükümlerinde de i tirilmi  canl  organizmalar n kullan m , muamelesi 
ve s n r ötesi hareketi ile ilgili olarak tan mlanm  olan riskleri düzenlemek, yönetmek 
ve kontrol etmek amac yla uygun olan mekanizmalar , önlemleri ve stratejileri kuracak 

Risk de erlendirmesine dayanan önlemler de i tirilmi  canl  organizmalar n insan 
sa l  da göz önüne al narak, ithalat Taraf n n s n rlar  içerisindeki biyolojik çe itlili in 
korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerindeki olumsuz etkilerini engellemek için 
gerekli olan ölçüde uygulanacakt r.

iri, de i tirilmi  bir canl  organizman n ilk kez çevreye serbest 
b rak lmas  öncesinde risk de erlendirmelerinin yap lmas n  gerektiren önlemler de 
dahil olmak üzere, de i tirilmi  canl  organizmalar n istem d  s n r ötesi hareketlerinin 
önlenmesi için uygun olan tedbirleri alacaklard r.

Yukar da yer alan paragraf 2’nin hükümlerine dokunmaks z n, Taraflardan her biri 
ister ithal edilmi , ister yerel olarak geli tirilmi  olsun, de i tirilmi  bir canl  
organizman n amaçlanan kullan m na al nmas  öncesinde ya am döngüsü ya da üreme 
zaman  ile uyumlu bir gözlem süresine tabi tutuldu unu garanti etmek için çaba 
gösterecektir.

Taraflar a a daki amaçlarla i birli i yapacakt r: 
(a) nsan sa l  üzerindeki olumsuz etkileri de göz önünde bulundurula
çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde olumsuz etkilere sahip 
olabilecek olan de i tirilmi  canl  organizmalar n ya da belirli de i tirilmi  canl  
organizma özelliklerinin belirlenmesi; ve
(b) Bu tür de i tirilmi  canl  organizmalar n ya da bu tür belirli özelliklerin 
muamelesine ili kin uygun önlemlerin al nmas .

STEM DI I SINIR ÖTES  HAREKETLER VE AC L DURUM ÖNLEMLER

Biyogüvenlik Takas Mekanizmas n  ve uygun olan durumlarda uluslararas  kurulu lar , 
bu Devletlerde insan sa l  üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik 
çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde önemli olumsuz etkilere 

lmas  muhtemel bir de i tirilmi  canl  organizman n istem d  s n r ötesi 
hareketine yol açan ya da açabilecek olan, kendi s n rlar  içinde çevreye sal mla 
sonuçlanm  bir olay hakk nda bilgi sahibi olmas  durumunda haberdar etmek için 

leri alacakt r. Bildirim söz konusu Taraf n yukar da aç klanan durum 
hakk nda bilgi sahibi olmas n n hemen ard ndan yap lacakt r.

Taraflardan her biri, Protokolün kendisi için yürürlü e girdi i tarihten daha geç 
olmamak üzere, Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na bu Madde alt nda bildirim 
al nmas  amaçlar  dâhilinde temas noktas n  belirleyen ilgili detaylar  verecektir.

Yukar daki paragraf 1’den kaynakl  olarak yap lan herhangi bir bildirim a a dakileri 
içerecektir:
(a) De i tirilmi  canl  organizman n tahmini miktar  ve ilgili özellikleri ve/veya 

(b) Serbest kald  ko ullar ve tahmini tarih ve kaynak Tarafta de i tirilmi  canl  
organizman n kullan m na ili kin bilgiler;
(c) nsan sa l  üzerindeki riskler dâhil olmak üzere biyolojik çe itlili in korunmas  
ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde sahip olmas  muhtemel olan olumsuz etkiler 
hakk nda mevcut olan bilgiler ve olas  risk yönetimi önlemlerine ili kin mevcut bilgiler;
(d) lgili herhangi bir di er 
(e) Daha fazla bilgi elde edilmesi için bir temas noktas .

nsan sa l  üzerindeki riskler de göz önüne al narak, biyolojik çe itlilik üzerinde 
yarat labilecek herhangi bir önemli olumsuz etkinin minimize edilmesi için, yukar da 
paragraf 1’de sözü geçen de i tirilmi  canl  organizman n kendi s n rlar nda serbest 
kalmas  olay n n gerçekle ti i her bir Taraf, bu Devletlerin uygun tepkileri 
belirlemesine ve acil durum önlemleri de dâhil olmak üzere gerekli eylemleri 
ba latmas na olanak vermek amac y
Devletlerle isti are edecektir.

MUAMELE, TA IMA, PAKETLEME VE TANIMLAMA
nsan sa l  da göz önünde bulundurularak, biyolojik çe itlili in korunmas  ve 

sürdürülebilir kullan m  üzerindeki olumsuz etkilerden kaç nmak için, Taraflardan her 
biri Protokol kapsam nda istemli s n r ötesi harekete konu olan de i tirilmi  canl  
organizmalar n, ilgili uluslararas  kurallar ve standartlar da dikkate al narak, güvenli 
artlar alt nda muamelesini, paketlenmesini ve nakledilmesini art ko mak için gerekli 

tedbirleri alacakt r.
Taraflardan her biri a a dakilerin yan nda, en az a a da belirtildi i ekilde, 

dokümantasyonun gönderilmesini art ko mak için gerekli tedbirleri alacakt r:
(a) G da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  de i tirilmi  
canl  organizmalara e lik eden dokümantasyon, bunlar n de i tirilmi  canl  organizma 
içerebilece ini ve çevreye istemli olarak yerle tirilmelerinin amaçlanmad n  aç kça 
belirtecek; bunlar n yan s ra daha fazla bilgi almak için temas kurulacak olan noktay  
içerecektir. Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olan Taraflar Konferans , bunlar n 
tan mlamas n n ayr nt lar  ve bu organizmalar n ay r c  kimlikleri dahil olmak üzere, bu 
amaç için gereken detayl  artlar hakk nda bu Protokolün yürürlü e girmesinin ard ndan 
iki y ldan daha fazla olmayan bir süre içerisinde bir karar alacakt r;
(b) Kapal  kullan m amaçl  de i tirilmi  canl  organizmalara e lik eden dokümantasyon, 
bunlar n de i tirilmi  canl  organizmalar oldu unu aç k ekilde belirtecek ve bunlar n 
güvenli muamelesi, depolanmas , nakli ve kullan m  için özel gereksinimleri, bu 
bilgilerin al naca  ki inin ad n  ve adresini ve de i tirilmi  canl  organizmalar n 
gönderildi i kurumun ad  dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için temas kurulacak 
noktay  içerecektir.
(c) thalat Taraf nca çevreye istemli olarak yerle tirilmesi amaçlanan de i tirilmi  canl  
organizmalar ve Protokol kapsam  içerisindeki herhangi bir di er de i tirilmi  canl  

aya e lik eden dokümantasyon, bunlar n de i tirilmi  canl  organizma 
oldu unu aç k biçimde belirtecek; tan mlamas n  ve ilgili özellikleri ve/
karakteristiklerini, güvenli muamelesi, depolanmas , nakli ve kullan m  için 

almak için temas noktas n  ve uygunsa ithalatç n n ve 
ihracatç n n ad n  ve adresini gösterecek ve hareketin bu Protokolün ihracatç  için 
geçerli olan artlar na uygun oldu u yolunda bir beyanname içerecektir.



(b) Serbest kald  ko ullar ve tahmini tarih ve kaynak Tarafta de i tirilmi  canl  
organizman n kullan m na ili kin bilgiler;
(c) nsan sa l  üzerindeki riskler dâhil olmak üzere biyolojik çe itlili in korunmas  
ve sürdürülebilir kullan m  üzerinde sahip olmas  muhtemel olan olumsuz etkiler 
hakk nda mevcut olan bilgiler ve olas  risk yönetimi önlemlerine ili kin mevcut bilgiler;
(d) lgili herhangi bir di er 
(e) Daha fazla bilgi elde edilmesi için bir temas noktas .

nsan sa l  üzerindeki riskler de göz önüne al narak, biyolojik çe itlilik üzerinde 
yarat labilecek herhangi bir önemli olumsuz etkinin minimize edilmesi için, yukar da 
paragraf 1’de sözü geçen de i tirilmi  canl  organizman n kendi s n rlar nda serbest 
kalmas  olay n n gerçekle ti i her bir Taraf, bu Devletlerin uygun tepkileri 
belirlemesine ve acil durum önlemleri de dâhil olmak üzere gerekli eylemleri 
ba latmas na olanak vermek amac y
Devletlerle isti are edecektir.

MUAMELE, TA IMA, PAKETLEME VE TANIMLAMA
nsan sa l  da göz önünde bulundurularak, biyolojik çe itlili in korunmas  ve 

sürdürülebilir kullan m  üzerindeki olumsuz etkilerden kaç nmak için, Taraflardan her 
biri Protokol kapsam nda istemli s n r ötesi harekete konu olan de i tirilmi  canl  
organizmalar n, ilgili uluslararas  kurallar ve standartlar da dikkate al narak, güvenli 
artlar alt nda muamelesini, paketlenmesini ve nakledilmesini art ko mak için gerekli 

tedbirleri alacakt r.
Taraflardan her biri a a dakilerin yan nda, en az a a da belirtildi i ekilde, 

dokümantasyonun gönderilmesini art ko mak için gerekli tedbirleri alacakt r:
(a) G da ya da yem olarak ya da i leme için do rudan kullan m amaçl  de i tirilmi  
canl  organizmalara e lik eden dokümantasyon, bunlar n de i tirilmi  canl  organizma 
içerebilece ini ve çevreye istemli olarak yerle tirilmelerinin amaçlanmad n  aç kça 
belirtecek; bunlar n yan s ra daha fazla bilgi almak için temas kurulacak olan noktay  
içerecektir. Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olan Taraflar Konferans , bunlar n 
tan mlamas n n ayr nt lar  ve bu organizmalar n ay r c  kimlikleri dahil olmak üzere, bu 
amaç için gereken detayl  artlar hakk nda bu Protokolün yürürlü e girmesinin ard ndan 
iki y ldan daha fazla olmayan bir süre içerisinde bir karar alacakt r;
(b) Kapal  kullan m amaçl  de i tirilmi  canl  organizmalara e lik eden dokümantasyon, 
bunlar n de i tirilmi  canl  organizmalar oldu unu aç k ekilde belirtecek ve bunlar n 
güvenli muamelesi, depolanmas , nakli ve kullan m  için özel gereksinimleri, bu 
bilgilerin al naca  ki inin ad n  ve adresini ve de i tirilmi  canl  organizmalar n 
gönderildi i kurumun ad  dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için temas kurulacak 
noktay  içerecektir.
(c) thalat Taraf nca çevreye istemli olarak yerle tirilmesi amaçlanan de i tirilmi  canl  
organizmalar ve Protokol kapsam  içerisindeki herhangi bir di er de i tirilmi  canl  

aya e lik eden dokümantasyon, bunlar n de i tirilmi  canl  organizma 
oldu unu aç k biçimde belirtecek; tan mlamas n  ve ilgili özellikleri ve/
karakteristiklerini, güvenli muamelesi, depolanmas , nakli ve kullan m  için 

almak için temas noktas n  ve uygunsa ithalatç n n ve 
ihracatç n n ad n  ve adresini gösterecek ve hareketin bu Protokolün ihracatç  için 
geçerli olan artlar na uygun oldu u yolunda bir beyanname içerecektir.



Protokol Taraflar n n toplant s  olarak görev yapan Taraflar Konferans  di er ilgili 
uluslararas  mercilerle fikir al veri i içerisinde, tan mlama, muamele, paketleme ve 
nakil uygulamalar na ili kin standartlar geli tirilmesi ihtiyac n  ve bunun yollar n  
de erlendirecektir.

YETK L  ULUSAL MERC LER VE ULUSAL ODAK NOKTALARI
Taraflardan her biri kendi ad na Sekreterya ile ba lant  kurmaktan sorumlu olacak bir 

ulusal odak noktas  belirleyecektir. Taraflardan her biri ayn  zamanda, bu Protokolün 
gerektirdi i idari i levleri yerine getirmekten sorumlu olacak ve bu i levler ba lam nda 
kendisi ad na hareket etmeye yetkili olacak bir ya da daha fazla say da yetkili ulusal 
merci görevlendirecektir. Bir Taraf hem odak noktas  hem de yetkili ulusal merci 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için tek bir kurulu  belirleyebilir.

lardan her biri, bu Protokolün kendisi için yürürlü e girdi i tarihten daha geç 
olmamak kayd yla, Sekreteryaya odak noktas  ve yetkili ulusal mercii ya da mercilerinin 
adlar n  ve adreslerini bildirecektir. Taraflardan birinin birden fazla say da yetkili u
merci atamas  halinde, Sekreteryaya ilgili bildirimle birlikte bu mercilerin 
sorumluluklar na ili kin bilgi verecektir. Mümkün olan hallerde, bu bilgiler minimum 
olarak hangi de i tirilmi  canl  organizma türü için hangi yetkili mercii
oldu unu içerecektir. Taraflar n her biri Sekreteryaya ulusal odak noktas  
görevlendirmesinde ya da yetkili ulusal merciinin ya da mercilerinin isimlerinde, 
adreslerinde ya da sorumluluklar nda yap lan de i iklikleri bildirecektir.

2 alt nda elde etmi  oldu u bilgileri 
iletecek ve ayn  zamanda bu bilgilere Biyogüvenlik Takas Mekanizmas  arac l  ile 
eri ilebilmesini sa layacakt r.

B LG  PAYLA IMI VE B YOGÜVENL K TAKAS MEKAN ZMASI
Sözle mede Madde 18, paragraf 3 alt nda belirtilmi  olan Takas 

Mekanizmas n n bir parças  olarak, a a daki amaçlar için bir Biyogüvenlik Takas 
Mekanizmas  kurulmu tur:
(a) De i tirilmi  canl  organizmalarla ilgili bilimsel, teknik, çevresel ve yasal bilgilerin 
e bu organizmalara ili kin deneyimlerin al veri inin kolayla t r lmas ;

(b) Geli mekte olan ülke Taraflar n, özellikle de bunlar aras ndaki en az geli mi  olan 
Devletlerin ve geli mekte olan küçük ada Devletlerinin ve orijin merkezi ve genetik 
çe itlili in merkezi durumunda olan ülkelerin ve de ekonomik geçi  ya ayan ülkelerin 
özel ihtiyaçlar  göz önünde bulundurularak, Taraflara Protokolün uygulanmas  
konusunda yard mc  olunmas .

Biyogüvenlik Takas Mekanizmas , yukar da, paragraf 1’de belirtilmi  olan amaçlar 
dâhilinde bilginin kullan labilir hale getirilece i bir araç olarak görev yapacakt r. Bu 
mekanizma Taraflarca Protokolün uygulanmas na ili kin olarak sa lanm  olan 
eri im sa layacakt r. Ayn zamanda, mümkün olan hallerde, di er uluslararas  
biyogüvenlik bilgi de i imi mekanizmalar na da eri im temin edecektir.

Gizli bilgilerin korunmas  hakk  sakl  tutulmak art yla, her bir Taraf Biyogüvenlik 
Takas Mekanizmas na bu protokol alt nda sa lanmas  gerekli olan her türlü 
bu bilgilerin yan  s ra a a dakileri sa layacakt r:

(a) Protokolün uygulanmas na ili kin olarak mevcut bulunan herhangi bir yasa, 
yönetmelik ve k lavuz ve bunlar n yan s ra Taraflarca Ön Bildirim Anla mas  i lemleri 
için gerek duyulan bilgiler;
(b) Tüm ikili, bölgesel ve çok tarafl  anla malar ve düzenlemeler;
(c) Kendi yasal süreçleriyle ve Madde 15’e göre de i tirilmi  canl  organizmalara 
ili kin olarak gerçekle tirilen risk de erlendirmelerinin ya da çevresel incelemelerin, 
mümkün olan hallerde, bunlar n ürünlerine yani de i tirilmi  canl  organizma kaynakl , 
modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  olan ço alabilir genetik malzemenin 
yeni kombinasyonlar n  içeren i lenmi  materyallere ili kin bilgileri de kapsayan 
özetleri;
(d) De i tirilmi  canl  organizmalar n ithaline ya da serbest b rak lmas na ili kin nihai 
kararlar
(e) Kendisi taraf ndan Madde 33’e göre sunulmu  olan ve Ön Bildirim Anla mas  
i lemlerinin uygulanmas n  da içeren raporlar.

Biyogüvenlik Takas Mekanizmas n n çal ma biçimleri, faaliyetlerine ili kin raporlar 
dâhil olmak üzere, Taraflar toplant s  olarak görev yapan Taraflar Konferans  

taraf ndan ilk toplant s nda de erlendirilecek ve daha sonra inceleme alt nda 
tutulacakt r.

G ZL  B LG
thalat Taraf  bildirimcinin bu Protokolün i lemleri alt nda sunulan ya da ithalat 

Taraf nca Protokolün Ön Bildirim Anla mas  sürecinin bir parças  olarak ihtiyaç 
duyulan bilgileri gizli olarak i lem görecek eklinde tan mlamas na izin verecektir. Bu 
tür durumlarda istek üzerine sebepler verilecektir.

thalat taraf , bildirimci taraf ndan gizli olarak tan mlanan bilgilerin bu tür bir 
uygulamay  gerektirmedi ine karar vermesi halinde, bildirimci ile isti arede bulunacak 
ve herhangi bir if aat öncesinde bildirimciyi karar ndan haberdar edecek ve istek 
üzerine bu karar n nedenlerini belirtecek ve bildirimciye karar hakk nda if aat öncesinde 
dâhili bir görü me ve isti are yap lmas  için f rsat tan yacakt r.

Her bir Taraf bu Protokol alt nda al nan gizli bilgileri, Protokolün Ön Bildirim 
Anla mas  süreci kapsam nda al nan bilgiler de dâhil olmak üzere koruyacakt r. 
Taraflar n her biri bu bilgilerin korunmas  için i lemlere sahip oldu unu garanti edecek 
ve bu bilgilerin gizlili ini kendi ülkesinde üretilen de i tirilmi  canl  organizmalara 
ili kin gizli bilgiler için kulland ndan daha az istenir olmayan bir biçimde 
koruyacakt r.

thalat taraf  bu bilgileri bildirimcinin yaz l  olurunu almad  sürece ticari bir amaç 
için kullanmayacakt r.

çekerse ya da geri çekmi se, ithalat Taraf  ticari ve 
endüstriyel bilgilerin gizlili ine, söz konusu taraf n ve bildirimcinin gizlili i hakk nda 
anla mazl k ya ad  bilgilerin yan  s ra ara t rma ve geli tirme bilgileri de dâhil
üzere, sayg  göstere

Yukar da paragraf 5’te yer alanlara ayk r  dü meksizin, a a daki bilgiler gizli olarak 

(a) Bildirimde bulunan n ad  ve adresi;
(b) De i tirilmi  canl  organizmaya ya da organizmalara ili kin genel bir aç klama;



(a) Protokolün uygulanmas na ili kin olarak mevcut bulunan herhangi bir yasa, 
yönetmelik ve k lavuz ve bunlar n yan s ra Taraflarca Ön Bildirim Anla mas  i lemleri 
için gerek duyulan bilgiler;
(b) Tüm ikili, bölgesel ve çok tarafl  anla malar ve düzenlemeler;
(c) Kendi yasal süreçleriyle ve Madde 15’e göre de i tirilmi  canl  organizmalara 
ili kin olarak gerçekle tirilen risk de erlendirmelerinin ya da çevresel incelemelerin, 
mümkün olan hallerde, bunlar n ürünlerine yani de i tirilmi  canl  organizma kaynakl , 
modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  olan ço alabilir genetik malzemenin 
yeni kombinasyonlar n  içeren i lenmi  materyallere ili kin bilgileri de kapsayan 
özetleri;
(d) De i tirilmi  canl  organizmalar n ithaline ya da serbest b rak lmas na ili kin nihai 
kararlar
(e) Kendisi taraf ndan Madde 33’e göre sunulmu  olan ve Ön Bildirim Anla mas  
i lemlerinin uygulanmas n  da içeren raporlar.

Biyogüvenlik Takas Mekanizmas n n çal ma biçimleri, faaliyetlerine ili kin raporlar 
dâhil olmak üzere, Taraflar toplant s  olarak görev yapan Taraflar Konferans  

taraf ndan ilk toplant s nda de erlendirilecek ve daha sonra inceleme alt nda 
tutulacakt r.

G ZL  B LG
thalat Taraf  bildirimcinin bu Protokolün i lemleri alt nda sunulan ya da ithalat 

Taraf nca Protokolün Ön Bildirim Anla mas  sürecinin bir parças  olarak ihtiyaç 
duyulan bilgileri gizli olarak i lem görecek eklinde tan mlamas na izin verecektir. Bu 
tür durumlarda istek üzerine sebepler verilecektir.

thalat taraf , bildirimci taraf ndan gizli olarak tan mlanan bilgilerin bu tür bir 
uygulamay  gerektirmedi ine karar vermesi halinde, bildirimci ile isti arede bulunacak 
ve herhangi bir if aat öncesinde bildirimciyi karar ndan haberdar edecek ve istek 
üzerine bu karar n nedenlerini belirtecek ve bildirimciye karar hakk nda if aat öncesinde 
dâhili bir görü me ve isti are yap lmas  için f rsat tan yacakt r.

Her bir Taraf bu Protokol alt nda al nan gizli bilgileri, Protokolün Ön Bildirim 
Anla mas  süreci kapsam nda al nan bilgiler de dâhil olmak üzere koruyacakt r. 
Taraflar n her biri bu bilgilerin korunmas  için i lemlere sahip oldu unu garanti edecek 
ve bu bilgilerin gizlili ini kendi ülkesinde üretilen de i tirilmi  canl  organizmalara 
ili kin gizli bilgiler için kulland ndan daha az istenir olmayan bir biçimde 
koruyacakt r.

thalat taraf  bu bilgileri bildirimcinin yaz l  olurunu almad  sürece ticari bir amaç 
için kullanmayacakt r.

çekerse ya da geri çekmi se, ithalat Taraf  ticari ve 
endüstriyel bilgilerin gizlili ine, söz konusu taraf n ve bildirimcinin gizlili i hakk nda 
anla mazl k ya ad  bilgilerin yan  s ra ara t rma ve geli tirme bilgileri de dâhil
üzere, sayg  göstere

Yukar da paragraf 5’te yer alanlara ayk r  dü meksizin, a a daki bilgiler gizli olarak 

(a) Bildirimde bulunan n ad  ve adresi;
(b) De i tirilmi  canl  organizmaya ya da organizmalara ili kin genel bir aç klama;



(c) nsan sa l  üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik çe itlili in 
korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  üzerindeki etkilere ili kin risk de erlendirmesinin 
özeti
(d) Acil durumlarda uygulanacak olan her tür yöntem ve planlar.

KAPAS TE OLU TURULMASI
Taraflar, bu Protokolün geli mekte olan ülke Taraflarda, özellikle de bunlardan en az 

geli mi  olanlar  ve geli mekte olan küçük ada Devletlerinde ve ekonomik geçi  
ya ayan ülkelerde etkin bir ekilde uygulanmas  amac yla, biyogüvenlik için gerekli 
olan ölçüde biyoteknoloji de dâhil olmak üzere, insan kaynaklar n n ve kurumsal 
kapasitelerin mevcut küresel, bölgesel, alt bölgesel ve ulusal kurum ve kurulu lar 
arac l yla ve uygunsa, özel sektör kat l m n n kolayla t r lmas  yoluyla geli tirilmesi 
ve güçlendirilmesi için i birli i yapacaklard r.

Yukar da, paragraf 1’de sözü edilenlerin gerçekle tirilmesi için, i birli i ile ilgili 
olarak, geli mekte olan ülkelerin, özellikle de bunlardan en az geli mi  olanlar n ve 
geli mekte olan küçük ada Devletlerin Sözle menin ilgili hükümlerine göre mali 

how’a eri im ihtiyaçlar , biyogüvenlikte kapasite 
olu turulmas  için tamamen göz önünde bulundurulacakt r. Kapasite olu turmak için 
yap lan i birli i, her bir taraf n farkl  durum, kapasite ve ihtiyaçlar na ba l  olarak 
uygun ve güvenli biyoteknoloji yönetiminde ve biyogüvenlik için risk de erlendirmesi 
ve risk yönetiminin kullan lmas nda bilimsel ve teknik e itimi ve biyogüvenlikle ilgili 

urumsal kapasitelerin zenginle tirilmesini içerecektir. Ekonomik geçi  
ya amakta olan Taraflar n ihtiyaçlar  da bu tür biyogüvenlik kapasitesi olu turma 
süreçlerinde tamamen göz önünde tutulacakt r.

KAMU B L NC  VE KATILIMI

(a) nsan sa l  üzerindeki riskler de göz önüne al narak, de i tirilmi  canl  
organizmalar n biyolojik çe itlili in korunmas  ve sürdürülebilir kullan m  ile ilgili 
olarak güvenli nakli, muamelesi ve kullan m  ile ilgili kamu bilincini, e itimini ve 
kat l m n  te vik edecek ve kolayla t racakt r;
(b) Kamu bilinci ve e itiminin bu Protokole göre ithal edilebilece i belirlenmi  olan 
de i tirilmi  canl  organizmalara ili kin bilgiye eri imi kapsamas na gayret 
gösterecektir;

Taraflar, ilgili yasa ve yönetmeliklerine göre, de i tirilmi  canl  organizmalara ili kin 
karar alma süreci içerisinde kamu ile isti arede bulunacak ve bu kararlar n sonuçlar n  
kamuya aç klarken Madde 21 alt nda belirtilmi  olan gizli bilgilere sayg l  kalacaklard r.

nu Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na eri im için kamu 
taraf ndan kullan labilecek araçlar konusunda bilgilendirmeye gayret gösterecektir.

De i tirilmi  canl  organizmalar n Taraflar ve Taraf olmayanlar aras ndaki s n r ötesi 
reketleri bu Protokolün amac  ile uyumlu olacakt r. Taraflar, taraf olmayanlarla bu tür 

s n r ötesi hareketlerle ilgili olarak ikili, bölgesel ve çok tarafl  anla malar ve 
düzenlemeler imzalayabilirler.

Taraflar Taraf olmayanlar  bu Protokole kat lmak ve kendi ulusal yarg  alanlar  
içerisinde çevreye serbest b rak lan, bu alan içerisine ta nan ya da bu alandan ç kart lan 
de i tirilmi  canl  organizmalar konusunda Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na bilgi 
vermeye te vik edeceklerdir.

YASADI I SINIR ÖTES  HAREKETLER
Her bir Taraf, de i tirilmi  canl  organizmalar n, Protokolün uygulanmas  için 

al nm  olan kendi yerel önlemlerine ayk r  ekilde gerçekle tirilen s n r ötesi 
engellenmesi ve mümkün olmas  halinde cezaland r lmas  için uygun 

yerel tedbirler benimseyecektir. Bu tür hareketler yasad  s n r ötesi hareketler olarak 

Yasad  bir s n r ötesi hareket halinde, etkilenen Taraf, men e Taraftan söz 
de i tirilmi  canl  organizman n, duruma göre geri alma ya da yok etme yoluyla, 
masraf  men e Tarafa ait olmak üzere, ortadan kald r lmas n  isteyebilir.

Taraflardan her biri Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na kendisi ile ilgili olarak 
geli en yasad  s n r ötesi hareketler hakk nda bilgi verecektir.

EKONOM K DE ERLEND RME
Taraflar, bu Protokol ya da bu Protokolün uygulanmas  için kendi ülkesinde alm  

oldu u tedbirler alt nda bir ithalat karar na varmadan önce, uluslararas yükümlülükleri 
ile uyumlu olarak, de i tirilmi  canl  organizmalar n biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilir kullan m  üzerindeki etkisinden kaynaklanan sosyo
özellikle de biyolojik çe itlili in yerli ve yerel topluluklar için de eri bak m ndan göz 
önüne alabilir.

Taraflar özellikle yerli ve yerel topluluklar üzerinde de i tirilmi  canl  
organizmalar n neden oldu u sosyo ekonomik etkiler hakk nda ara t rma ve bilgi 
de i imi bak m ndan i birli i yapmaya gayret gösterecek

SORUMLULUK VE TAZM NAT
Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  görevi gören Taraflar Konferans  ilk toplant s nda 
de i tirilmi  canl  organizmalar n s n r ötesi hareketlerinden kaynaklanan zarar n 
sorumlulu u ve tazmin edilmesi alan nda, bu konularla ilgili olarak uluslararas  hukukta 
devam etmekte olan süreçleri analiz ederek ve göz önünde bulundurarak uluslararas  
kurallar n ve i lemlerin uygun bir ekilde de erlendirilmesi için bir süreç benimseyecek 
ve bu süreci dört y l içerisinde tamamlamaya çaba gösterecektir.

MAL  MEKAN ZMA VE KAYNAKLAR
Bu Protokolün uygulanmas  için gerekli olan mali kaynaklar görü ülürken, Taraflar 

Sözle menin 20’nci Maddesini göz önünde bulunduracakt r.
Sözle menin 21 numaral  maddesinde belirlenmi  olan mali mekanizma, 



s n r ötesi hareketlerle ilgili olarak ikili, bölgesel ve çok tarafl  anla malar ve 
düzenlemeler imzalayabilirler.

Taraflar Taraf olmayanlar  bu Protokole kat lmak ve kendi ulusal yarg  alanlar  
içerisinde çevreye serbest b rak lan, bu alan içerisine ta nan ya da bu alandan ç kart lan 
de i tirilmi  canl  organizmalar konusunda Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na bilgi 
vermeye te vik edeceklerdir.

YASADI I SINIR ÖTES  HAREKETLER
Her bir Taraf, de i tirilmi  canl  organizmalar n, Protokolün uygulanmas  için 

al nm  olan kendi yerel önlemlerine ayk r  ekilde gerçekle tirilen s n r ötesi 
engellenmesi ve mümkün olmas  halinde cezaland r lmas  için uygun 

yerel tedbirler benimseyecektir. Bu tür hareketler yasad  s n r ötesi hareketler olarak 

Yasad  bir s n r ötesi hareket halinde, etkilenen Taraf, men e Taraftan söz 
de i tirilmi  canl  organizman n, duruma göre geri alma ya da yok etme yoluyla, 
masraf  men e Tarafa ait olmak üzere, ortadan kald r lmas n  isteyebilir.

Taraflardan her biri Biyogüvenlik Takas Mekanizmas na kendisi ile ilgili olarak 
geli en yasad  s n r ötesi hareketler hakk nda bilgi verecektir.

EKONOM K DE ERLEND RME
Taraflar, bu Protokol ya da bu Protokolün uygulanmas  için kendi ülkesinde alm  

oldu u tedbirler alt nda bir ithalat karar na varmadan önce, uluslararas yükümlülükleri 
ile uyumlu olarak, de i tirilmi  canl  organizmalar n biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilir kullan m  üzerindeki etkisinden kaynaklanan sosyo
özellikle de biyolojik çe itlili in yerli ve yerel topluluklar için de eri bak m ndan göz 
önüne alabilir.

Taraflar özellikle yerli ve yerel topluluklar üzerinde de i tirilmi  canl  
organizmalar n neden oldu u sosyo ekonomik etkiler hakk nda ara t rma ve bilgi 
de i imi bak m ndan i birli i yapmaya gayret gösterecek

SORUMLULUK VE TAZM NAT
Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  görevi gören Taraflar Konferans  ilk toplant s nda 
de i tirilmi  canl  organizmalar n s n r ötesi hareketlerinden kaynaklanan zarar n 
sorumlulu u ve tazmin edilmesi alan nda, bu konularla ilgili olarak uluslararas  hukukta 
devam etmekte olan süreçleri analiz ederek ve göz önünde bulundurarak uluslararas  
kurallar n ve i lemlerin uygun bir ekilde de erlendirilmesi için bir süreç benimseyecek 
ve bu süreci dört y l içerisinde tamamlamaya çaba gösterecektir.

MAL  MEKAN ZMA VE KAYNAKLAR
Bu Protokolün uygulanmas  için gerekli olan mali kaynaklar görü ülürken, Taraflar 

Sözle menin 20’nci Maddesini göz önünde bulunduracakt r.
Sözle menin 21 numaral  maddesinde belirlenmi  olan mali mekanizma, 



çal mas nda kullan lan kurumsal yap  arac l  ile bu Protokolün mali mekanizmas  
olacakt r.

Bu Protokolün 22 numaral  maddesinde sözü geçen kapasite olu umu ile ilgili olarak, 
bu Protokolün Taraflar toplant s  olarak görev yapan Taraflar Konferans , yukar da, 
paragraf 2’de sözü geçen mali mekanizma ile ilgili rehber sa lanmas nda, Taraflar 

rans n n görü üne sunulmak üzere geli mekte olan ülke Taraflar, özellikle de en 
az geli mi  ülkeler ve küçük ada ülkeleri taraf ndan ihtiyaç duyulan mali kaynaklar  göz 
önünde bulunduracaklard r.

Yukar da verilmi  olan 1 numaral  paragraf kapsam nda, Taraflar ayn  zamanda 
geli mekte olan ülke Taraflar n, özellikle de en az geli mi  olan Devletlerin ve küçük 

ve ekonomik geçi  ya ayan ülkelerin ihtiyaçlar n  bu Protokolün 
uygulanmas  amaçlar  dâhilinde kapasite olu turma gereklerinin tan mlanmas  ve 
uygulanmas  çabalar nda göz önünde tutacaklard r.

Taraflar Konferans n n ilgili kararlar nda Sözle menin mali mekanizmas na ili kin 
olarak yer alan rehber, bu Protokolün kabul edilmesinden önce üzerinde anla maya 
var lm  olanlar da dâhil olmak üzere gerekli de i iklikler yap larak bu Maddenin 
hükümleri için de uygulanacakt r.

Bu Protokolün hükümlerinin uygulanmas  için mali ve teknolojik kaynaklar çok 
tarafl , ikili ve bölgesel kanallarla geli mi  ülke Taraflarca sa lanabilir ve geli m
olan ülke Taraflar ve ekonomik geçi  ya ayan Taraflar bu kaynaklardan 

TARAFLAR TOPLANTISI OLARAK GÖREV GÖREN TARAFLAR 

Taraflar Konferans  bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olarak görev yapacakt r.
Protokole Taraf olmayan Sözle me Taraflar , bu Protokolün Taraflar n n toplant s  

olarak görev yapan Taraflar Konferans n n herhangi bir toplant s na gözlemci olarak 
kat labilirler. Taraflar Konferans  bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olarak görev 

t nda, bu Protokol alt nda al nacak olan kararlar yaln zca Protokol Taraflar nca 
al nacakt r.

Taraflar Konferans  bu Protokolün taraflar n n toplant s  olarak görev yapt nda, 
Taraflar Konferans  bürosunun bir Sözle me Taraf n  temsil eden ancak o z
Protokole Taraf olmayan herhangi bir üyesinin yerini Protokol Taraflar  aras ndan yine 
Protokol Taraflar nca seçilecek olan bir üye alacakt r.

Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olarak görev yapan Taraflar Konferans  bu 
Protokolün uygulanmas n  düzenli olarak inceleme alt nda tutacak ve kendi görev emri 
dâhilinde, etkin olarak uygulanmas n  desteklemek için gerekli olan kararlar  alacakt r. 
Bu Protokolle kendisine verilmi  olan fonksiyonlar  yerine getirecek ve:

otokolün uygulanmas  için gerekli olan tüm konularda önerilerde bulunacak;
(b) Bu Protokolün uygulanmas  için gerekli görülen yan mercileri kuracak;
(c) Uygun olan yerlerde yetkili uluslararas  kurulu lar ve hükümetler aras  merciler ve 

u lar n n hizmetlerini ve i birli ini ve bunlar taraf ndan sa lanan 

(d) Bu Protokolün 33 numaral  maddesine göre sunulacak olan bilgileri iletmek için 
gerekli olan formu ve aral klar  belirleyecek ve bu bilgileri ve herh
taraf ndan sunulan raporlar  görü ecek;

(e) htiyaç halinde, bu Protokolün uygulanmas  için gerekli addedilen, yeni ekleri, 
Protokolde ve eklerinde önerilen de i iklikleri görü ecek ve kabul 
(f) Bu Protokolün uygulanmas  için gerekli olabilecek di er i levleri yerine getirecektir.

Taraflar Konferans  iç tüzü ü ve Sözle menin mali kurallar , bu Protokolün 
Taraflar n n toplant s  görevi yapan Taraflar Konferans  taraf ndan aksine karar 
verilmedi i sürece, gereken de i iklikler yap larak, bu Protokol alt nda da 
uygulanacakt r.

Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  görevini yapan Taraflar Konferans n n ilk 
toplant s  Sekreterya taraf ndan Taraflar Konferans n n bu Protokolün yürürlü e girdi i 

oplant s  ile ba lant l  olarak toplanacakt r. Bu Protokolün 
Taraflar n n toplant s  görevini yapan Taraflar Konferans n n daha sonraki ola an 
toplant lar , bu Protokolün Taraflar n n toplant s  görevini yapan Taraflar Konferans nca 
aksi yönde karar al nmad  sürece, Taraflar Konferans n n ola an toplant lar  ile 
ba lant l  olarak gerçekle ecektir.

Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  görevini gören Taraflar Konferans n n 
ola anüstü toplant lar  Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  görevini gören Tar
Konferans  taraf ndan gerekli görülen di er zamanlarda, ya da herhangi bir Taraf n 
yaz l  iste i üzerine, bu iste in Sekreterya taraf ndan Taraflara iletilmesinden sonraki 
alt  ay içerisinde Taraflar n üçte biri taraf ndan desteklenmesi art yla, 

rçekle tirilecektir.
Birle mi  Milletler, bu kurulu un uzmanla m  kurumlar  ve Uluslararas  Atom 

Enerjisi Kurumu ve bunlar n yan  s ra bu kurumlar n üyeleri veya gözlemcileri olan 
ancak Sözle meye taraf olmayan Devletler, bu Protokolün taraflar n n toplant s  
görevini yapan Taraflar Konferans  toplant lar nda gözlemci olarak temsil edilebilirler. 
ster ulusal, ister uluslararas , ister sivil ister hükümete ba l  olsun, bu Protokolün 

kapsam nda yer alan konular hakk nda uzmanla m  olan ve Sekreteryaya b
Protokolün Taraflar toplant s  görevini yapan Taraflar Konferans nda gözlemci olarak 
temsil edilme iste ini iletmi  olan herhangi bir merci ya da kurum, mevcut Taraflardan 
en az üçte biri itiraz etmedi i sürece, bu toplant da gözlemci düzeyinde temsil ed
Bu Madde ile ba ka bir yol sa lanmad  sürece, gözlemcilerin izin almas  ve kat l m  
yukar da paragraf 5te belirtilmi  olan iç tüzük kurallar na tabi olacakt r.

YAN MERC LER
Sözle me alt nda veya taraf nan kurulmu  olan herhangi bir yan merci, Taraflar 

toplant s  görevini yapan Taraflar Konferans nda al nan bir karar üzerine, Protokole 
hizmet edebilir, bu durumda Taraflar toplant s  bu merciin gerçekle tirece i i levleri 

Bu Protokole Taraf olmayan Sözle me Taraflar  bu tür yan mercilerin herhangi bir 
toplant s na gözlemci olarak kat labilir. Sözle menin bir yan mercii bu Protokol için bir 
yan merci olarak hizmet verdi inde, Protokol alt ndaki kararlar yaln zca Protokol 
Taraflar nca al nacakt r.

Sözle menin yan mercilerinden biri bu Protokolle ilgili konulara ili kin görevlerini 
yerine getirirken, Sözle meye Taraf olan, ancak Protokole Taraf olmayan bir Taraf  
temsil eden yan merci bürosunun herhangi bir üyesinin yerini, Protokol Taraflar nca 
kendi içlerinden seçilecek olan bir üye alacakt r.
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Sözle menin 24 numaral  Maddesiyle kurulmu  olan Sekreterya bu Protokolün
Sekreteryas  olarak hizmet verecektir.

Sözle menin 24 numaral  Maddesinin Sekreteryan n i levleri hakk ndaki 1 numaral  
paragraf  gerekli de i iklikler yap larak bu Protokol için de uygulanacakt r.

Ayr  olduklar  sürece, bu Protokolün Sekreterya hizmetlerinin maliyetleri bu 
Protokolün Taraflar nca kar lanacakt r. Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olarak 
görev yapan Taraflar Konferans  ilk toplant s nda bu amaç için gerekli olan bütçe 
düzenlemeleri hakk nda karar verecektir.

SÖZLE ME LE L K
belirtilmedi i sürece, Sözle menin Protokollerine ili kin hükümleri 

bu Protokole uygulanacakt r.

ZLEME VE RAPOR VERME
Taraflardan her biri bu Protokol alt ndaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 
izleyecek ve bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olarak görev yapan Taraflar 
Konferans  taraf ndan belirlenecek olan aral klarda bu Protokolün Taraflar n n toplant s  
olarak görev yapan Taraflar Konferans na Protokolün uygulanmas  için alm  oldu u 
önlemler konusunda rapor verecektir.

Bu Protokolün taraflar n n toplant s  olarak görev yapan Taraflar Konferans  ilk 
toplant s nda bu Protokolün hükümlerine uyulmas n n te vik edilmesi ve uyumsuzluk 
vakalar n n hedef al nmas  amaçl  i birli i süreçlerini ve kurumsal mekanizmalar  
görü ecek ve onaylayacakt r.
Bu süreçler ve mekanizmalar uygun olan yerlerde tavsiye ya da yard m teklif edilmesi 
hükümlerini de içerecektir. Bunlar Sözle menin 27 numaral  maddesiyle belirlenmi  
olan anla mazl klar n çözümlenmesi i lemlerinden ve mekanizmalar ndan ayr  olacak 
ve bunlarla verilen haklar sakl  kalacakt r.

DE ERLEND RME VE NCELEME
Bu Protokolün Taraflar n n toplant s  olarak görev yapan Taraflar Konferans  bu 
Protokolün yürürlü e girmesinden be  y l sonra ve bu süre sonras nda en az be  y l
bir Protokolün etkinli i hakk nda, i lemlerinin ve eklerinin de erlendirilmesini de 
içeren bir de erlendirme yapacakt r.

MZA
Bu Protokol Devletlerin ve bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu lar n n imzas na 
Nairobi’de 15 26 May s 2000 tarihleri aras nda ve New York’daki Birle mi  Millet

4 Haziran 2001 tarihleri aras nda aç lacakt r.

YÜRÜRLÜ E G RME
Bu Protokol ellinci onay, kabul, onama ya da r za gösterme arac n n Sözle meye taraf 

r ya da bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu lar  taraf ndan 
verilmesinden sonraki doksan nc  günde yürürlü e girecektir.

Bu Protokol, bu Protokolü onaylayan, kabul eden, onayan ya da bu Protokole r za 
gösteren bir Devlet ya da bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u için yukar da 
verilmi  olan 1 numaral  paragrafa uygun olarak, söz konusu devlet ya da bölgesel 
ekonomik entegrasyon kurulu unun kabul, onay, onama ya da r za gösterme arac n  
iletmesinden sonraki doksan nc  günde, ya da bu Protokolün söz kon
bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u için yürürlü e girdi i tarihte, bu tarihlerden 
hangisinin daha geç oldu una ba l  olarak, geç olan tarihte yürürlü e girecektir.

Yukar da verilmi  olan 1 ve 2 numaral  paragraflar n amaçlar  dahilinde, bir bölgesel 
ekonomik entegrasyon kurulu u taraf ndan iletilen bir araç bu kurulu a üye olan 
Devletler taraf ndan iletilen araca ek olarak say lmayacakt r.

HT RAZ KAYDI
Protokole herhangi bir ihtiraz kayd  yap lamaz.

ÇEK LME
Bu Protokolün bir Taraf için yürürlü e girmesinden iki y l sonraki herhangi bir 

zamanda, söz konusu Taraf Garantöre yaz l  bildirimde bulunmak art yla Protokolden 
çekilebilir.

Bu tür bir çekilme, Garantör taraf ndan al nd  tarihten sonraki bir y l bitti inde ya 
da çekilme bildiriminde belirtilmi  olan daha geç bir tarihte gerçekle ecektir.

OTANT K MET NLER
Bu Protokolün Arapça, Çince, ngilizce, Frans zca, Rusça ve spanyo
haz rlanm  olan metinlerin e de er olarak otantik oldu u orijinali Birle mi  Milletler 
Genel Sekreteryas  taraf ndan korunacakt r.

MADDE 8, 10 VE 13 ALTINDA B LD R MLERDE BULUNMASI GEREKEN 
B LG LER
(a) hracatç n n ad , adresi ve temas detaylar
(b) thalatç n n ad , adresi ve temas detaylar
(c) De i tirilmi  canl  organizman n ad  ve tan mlamas , var olmas  halinde ihracat
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Devletindeki de i tirilmi  canl  organizman n biyogüvenlik düzeyinin yerel 
s n fland rmas

s n r ötesi hareket için amaçlanan tarih ya da tarihler
(e) Biyogüvenli e ili kin olarak al c  organizman n ya da ebeveyn organizmalar n 
s n fland rma durumu, genel ad , toplanma ya da elde edilme noktas  ve özellikleri.

halinde, al c  organizman n ve/veya ebeveyn organizmalar n men e 
merkezi ve genetik çe itlilik merkezleri ve organizmalar n ya ayabilece i ya da 
üreyebilece i habitatlara ili kin bir aç klama

Verici organizman n ya da biyogüvenlikle ilgili organizmalar n s n fland rma 
urumu, genel ad , toplama ya da elde etme noktas  ve özellikleri

(h) Uygulanan nükleik asidin ya da de i ikli in, kullan lan tekni in ve de i tirilmi  
canl  organizman n sonuçta edindi i özelliklerin aç klamas
(i) De i tirilmi  canl  organizma ve bundan elde edilen ürünler yani de i tirilmi  canl  
organizma kaynakl , modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  olan ço alabilir 
genetik malzemenin yeni kombinasyonlar n  içeren i lenmi  materyaller için amaçlanan 
kullan m,
(j) Nakledilecek olan de i tirilmi  canl  organizma miktar  ya da hacmi
(k) Ek II ile uyumlu olan daha önce yap lm  ve mevcut risk de erlendirmesi raporu
(l) Mümkün olan yerlerde ambalajlama, etiketleme, dokümantasyon, imha ve ihtiyat 
i lemleri de dâhil olmak üzere, önerilen güvenli muamele, depolama, nakil ve kullan m 
yöntemleri;
(m) De i tirilmi  canl  organizman n ihracat Devletindeki yasal durumu (örne in 
ihracatç  Devlette yasaklan p yasaklanmad , di er s n rlamalar olup olmad  ya da 
genel çevreye sal m için onaylan p onaylanmad ) ve de i tirilmi  canl  organizman n 
ihracatç  devlette yasaklanm  olmas  halinde, bu yasaklaman n nedeni ya da nedenleri
(n) hracatç  taraf ndan di er Devletlere nakledilecek olan de i tirilmi  canl  organizma 

ilgili olarak yap lan herhangi bir bildirimin sonucu ve amac
(o) Yukar daki bilgilerin olaylara dayanarak do ru oldu una ili kin bir beyanname.

VEYA YEM OLARAK VEYA LEME Ç N DO RUDAN KULLANIM 
AMAÇLI DE T R LM  CANLI ORGAN ZMALAR Ç N MAD
ALTINDA GEREKL  OLAN B LG LER
(a) Yerel kullan ma ili kin bir karar için ba vuruda bulunan n ismi ve temas detaylar
(b) Karardan sorumlu olan merciin ad  ve temas detaylar
(c) De i tirilmi  canl  organizman n ad  ve tan mlamas
(d) Genetik de i ikli in, kullan lan tekni in ve de i tirilmi  canl  organizmada ortaya 
ç kan sonuç özelliklerin tan mlanmas
(e) De i tirilmi  canl  organizman n herhangi bir ay r c  özelli inin tan mlamas
(f) Al c  organizman n ya da ebeveyn organizmalar n biyogüvenlikle ilgili s n fland rma 
düzeyi, genel ad , toplama ya da elde etme noktas  ve özellikleri

halinde, al c  organizman n ve/veya ebeveyn organizmalar n men e 
merkezleri ve genetik çe itlilik merkezleri ve organizmalar n ya ayabilece i ve 
üreyebilece i habitat n tan mlamas
(h) Verici organizman n ya da biyogüvenlikle ilgili organizmalar n s n fland rma 
durumu, genel ad , toplama ya da elde etme noktas  ve özellikleri.
(i) De i tirilmi  canl  organizman n onaylanm  kullan mlar

tokolün II numaral  Ekine uygun bir risk de erlendirmesi raporu
dokümantasyon, imha ve ihtiyat 

i lemleri de dâhil olmak üzere, güvenli muamele, depolama, nakil ve kullan m için 
önerilen yöntemler.

MADDE 15 ALTINDA R SK DE ERLEND RMES
Amaç

Bu Protokol alt nda gerçekle tirilen risk de erlendirmesinin amac  de i tirilmi  canl  
organizmalar n potansiyel al c  çevredeki biyolojik çe itlili in korunmas  ve 
sürdürülebilir kullan m  üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin insan sa l  
üzerindeki riskler de göz önüne al narak tan mlanmas  ve de erlendirilmesidir. Risk 
de erlendirmesinin kullan lmas

Risk de erlendirmesi, di erlerinin yan  s ra, yetkili merciler taraf ndan de i tirilmi  
canl  organizmalara ili kin bilinçli kararlar al nmas  için kullan l r.

Risk de erlendirmesi bilimsel olarak etkin ve effaf bir biçimde gerçekle tirilmeli ve 
ilgili uluslararas  kurulu lar n uzman tavsiyelerini ve bunlar taraf ndan geli tirilen 

hberleri göz önünde bulundurabilmelidir.
Bilimsel bilgi ya da bilimsel fikir birli i eksikli inin belirli bir risk seviyesini, bir 

riskin var olmad n  ya da kabul edilebilir bir riskin varl n  gösteriyor olarak 
yorumlanmas  gerekmez.

De i tirilmi  canl  organizmalarla ya da bunlar n ürünleriyle, yani de i tirilmi  canl  
organizma kaynakl , modern biyoteknoloji kullan larak elde edilmi  olan ço alabilir 
genetik malzemenin yeni kombinasyonlar n  içeren i lenmi  materyallerle ilgili riskler 
de i tirilmemi  al c lar ya da ebeveyn organizmalar taraf ndan olas  potansiyel al c  
çevrede neden olunan riskler kapsam nda de erlendirilmelidir.

Risk de erlendirmesi vaka vaka gerçekle tirilmelidir. Gerekli olan bilgilerin do as  
ve detay düzeyi de i tirilmi canl  organizmaya, bu organizman n amaçlanan 
kullan m na ve olas  potansiyel al c  çevreye ba l  olarak vakadan vakaya de i ebilir.

Risk de erlendirmesi süreci bir taraftan de erlendirme süreci içerisinde 
tan mlanabilecek ve istenebilecek olan özel konular hakk nda daha fazla bilgiye ihtiyaç 
duyulmas na neden olabilirken di er taraftan di er konularla ilgili bilgiler baz  

Risk de erlendirmesi, amac na ula mak için uygun biçimde a a daki basamaklardan 
olu ur:
(a) Olas  potansiyel al c  çevrede, insan sa l  üzerindeki riskler de göz önünde 
bulundurularak, biyolojik çe itlilik üzerinde olumsuz
de i tirilmi  canl  organizma ile ilgili yeni genotipik ve fenotipik özelliklerin 

Fark na var lan bu olumsuz etkilerin ortaya ç kma olas l n n, olas  potansiyel al c  
çevrenin de i tirilmi  canl  organizmaya maruz b rak lma düzeyi ve türü de göz önüne 
al narak de erlendirilmesi,

Bu olumsuz etkilerin gerçekle esi halinde ortaya ç kacak sonuçlar n 
e erlendirilmesi
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(d) Tan mlanan olumsuz etkilerin ortaya ç k  olas l n n ve sonuçlar n n 
de erlendirilmesine dayanarak, de i tirilmi  canl  organizman n neden oldu u genel 

(e) Gereken hallerde risklerin yönetilmesine ili kin stratejilerin belirlenmesi de dâhil
olmak üzere, bu risklerin kabul edilebilir ya da yönetilebilir olup olmad na ili kin 

bulunulmas
(f) Risk düzeyine ili kin bir belirsizlik olmas  halinde, ilgili özel konular hakk nda daha 
fazla bilgi istenmesi ya da uygun risk yönetimi stratejilerinin uygulanmas  ve/
de i tirilmi  canl  organizman n al c  çevre içerisinde gözlenmesi yoluyla bu konu ele 
al nabilir.
Dikkate al nacak Noktalar

Vakaya ba l  olarak, risk de erlendirmesinde a a daki konular n özellikleri ile ilgili 
olan teknik ve bilimsel detaylar göz önünde bulundurulur:
(a) Al c  organizma ya da ebeveyn organizmalar: Al c  organizman n ya da ebeveyn 
organizmalar n, bilinmesi halinde s n fland rma durumu, genel ad , kayna , men e 
merkezleri ve genetik çe itlilik merkezleri de dâhil, biyolojik özellikleri ve 
organizmalar n ya ayabilece i ya da üreyebilece i habitat n tan mlamas ,

erici organizmalar n s n fland rma durumu 
ve genel ad , kayna  ve ilgili biyolojik özellikleri,
(c) Ta y c : Ta y c n n tan mlamas n , var olmas  halinde kayna n  ya da men eini
konukçu aral n  içeren özellikleri

e tirme ya da yerle tirmeler ve/veya de i tirme özellikleri: Yerle tirilen nükleik 
asidin ve belirledi i i levin genetik özellikleri ap lan de i ikli in özellikleri,
(e) De i tirilmi  canl  organizma: De i tirilmi  canl  organizman n tan mlamas  ve 
de i tirilmi  canl  organizman n ve al c  organizman n ya da ebeveyn organizmalar n 
biyolojik özellikleri aras ndaki farkl l klar,
(f) De i tirilmi  canl  organizman n te his ve tesbiti: Önerilen te his v
yöntemleri ve bunlar n özelli i, hassasiyeti ve güvenilirli i,
(g) Amaçlanan kullan ma ili kin bilgiler: De i tirilmi  canl  organizman n amaçlanan 
kullan m  ile ilgili olan ve al c  organizma ya da ebeveyn organizmalarla kar la t rmal  

ni ya da de i tirilmi  kullan m  içeren 
(h) Al c  çevre: Olas  potansiyel al c  çevrelerin, men e merkezlerine ve biyolojik 
çe itlili ine ili kin bilgileri de içeren, konum, co rafya, iklim ve ekolojik özellikleri 
hakk nda bilgiler
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DÜNYADA YETERS Z BESLENEN NS

Dünyada Yetersiz Beslenen nsan Say s



2012 YILI T BARIYLA DÜNYA YETERS Z BESLENME DA ILIMI 

ekil 2012 Y l  tibar yla Dünya Yetersiz Beslenme Da l m  (%)
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ÇET NER, S. “Enine Boyuna GDO Gerçe i”  Yay n Organ , 
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Humankind”

DEM R, .,
KAYCIO LU, M., “Sebzelerde Tohumluk ve Fide Üretimi”
Türkiye Ziraat Mühendisli i VII. T

DEM R, A., SEY S, F., “Genetik Yap s  De i tirilmi  Organizmalar: I. 
Bitkiler”, Ü Zir. Fak. Dergisi, 21(2),

DEM RKOL, K., “GDO: Ça da  Esaret”, Kaynak Yay nlar : 564, stanbul, 2010, 
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UDAK, Ö., ., DÖNMEZ, S., “G da Biliminde Yeni Omik Teknolojileri”, 

“Genetic control of  isoenzymes in Sitka 
Spruce”

“International Comparisons of Biotechnology 
Policies”
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“The Colors of Biotechnology: Science, Development and 
Humankind”
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DERE, . ve  AYGÜN, A., “Terminatör Gen Teknolojisi ve Biyoçe itlilik Üzerine 
Olan Etkileri”

“Enabling the Safe Use of Biotechnology: Principles 
and Practice”

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ), Dokuzuncu Kalk nma Plan  2007-2013: 
Çevre Özel htisas Komisyonu Raporu, DPT Yay n No:2737 Ö K

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ) Dokuzuncu Kalk nma Plan                
(2007-2013), 

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ), Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma Plan      
2001-2005: Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel htisas Komisyonu Raporu
DPT Yay Ö K

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ) Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma Plan      
(2001-2005),

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ) Yedinci Be  Y ll k Kalk nma Plan      
(1996-2000), 

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ) Alt nc  Be  Y ll k Kalk nma Plan        
(1990-1994), DPT Yay n No:2174, 

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ) Be inci Be  Y ll k Kalk nma Plan       
(1985-1989), DPT Yay n No:1974, 

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ) Dördüncü Be  Y ll k Kalk nma Plan  
(1979-1983),DPT Yay n No:1664, 

DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat ) Üçüncü Be  Y ll k Kalk nma Plan      
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DPT, (Mülga Devlet Planlama Te kilat )  Y ll k Programlar (1996-2013)

http://www.kalk nma Eri im tarihi: 22 Haziran 
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“Impact of Genetically Modified Crops on 
Soil and Plant, Associated Microbial Communities”,

Eri im 

Eri im 

“EPA’s Regulation of Biotechnology for Use in Pest Management, January 
2012”

Eri im

ERBA , H.,“Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler: Profesyoneller, 
Kentsel Tüketiciler ve Köylüler”, A. Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü, Yay n No:4.,

ERGÜL, A., “Asmalarda (Vitis vinifera L.cvs.) Genomik DNA Parmak izi Analizi ile 
Moleküler Karakterizasyon”
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“A Decade of EU-funded GMO Research (2001-
2010)”
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“Statistical Yearbook 2012, World Food and Agriculture”

“Statistical Yearbook 2013”,
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“The State of Food Insecurity in the World”
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“Statistical Yearbook 2014”
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“EPA’s Regulation of Biotechnology for Use in Pest Management, January 
2012”
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“A Decade of EU-funded GMO Research (2001-
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“The State of Food Insecurity in the World”
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“Statistical Yearbook 2014”
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“Genetically Engineered Crops for Pest 
Management in U.S. Agriculture”

Eri im Tarihi: 29 May s 2013

Eri im Tarihi: 08 Haziran 

Eri im tarihi: 20 May s 

Eri im Tarihi: 10 ubat 

“Chile Fights GMO in National Protest Against Monsanto Law”

Eri im Tarihi: 14 Mart 

GREENPEACE AKDEN Z, “Halk GDO’yu Yemiyor”,

Eri im Tarihi: 28 Ocak 

“Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi Toplant  ve 
Çal tay ”

“Identification and Preliminary Characterization of a Chitinase Gene 
in the Autographa Californica Nuclear Polyhedrosis Virus 
Genome”

“Genetic Use Restriction 
Technologies (GURTs): Strategies to Impede Transgene Movement”,

“A Simple and General Method for Transferring Genes 
into Plants”

“Analysis of Agrobacterium tumefaciens virulence 
mutants in leaf disc. 

“Global Hunger Index 2013”

Eri im Tarihi: 14 Mart 

“Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops 1996-2012”, 

Eri im Tarihi: 12 Haziran 

KALKINMA BAKANLI I, Onuncu Kalk nma Plan  (2014-2018), “Bitkisel Üretim 
Özel htisas Komisyonu Raporu”, Yay n No:KB:2877, Ankara, 2014

KEHA, E.E., KÜFREV O LU, .,  “Biyokimya”

“Biyoteknoloji Sektörel novasyon Sistemi, Kavramlar Dünyadan 
Örnekler Türkiye’de Durum ve Ç kar mlar” Yay n No

Eri im Tarihi: 23 Haziran 

“Geneti i De i tirilmi  Ürünlerin Çoklu Real-Time PCR 
ile Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Anabilim Dal , Adana, 2012, s

“Recent Advances in Plant Biotechnology”, 
Eri im Tarihi: 30 May s 

“Assessment of the Safety of 
Foods Derived from Genetically Modified Crops”,

KURT, Ö. P., Ç FC , E. A., YA DI, K., “Genetik Kullan m  S n rlay c  
Teknolojilerin Olas  Etkileri”
University, Cilt 25, Say  2, 2011, s

“IUPAC collaborative trial study of a method todetect genetically modified 
soybeans and maize in dried powder”

“EFSA Organization and Procedures for GMO Risk Assessment”

Eri im tarihi: 28 ubat 

.,“International 
Workshop on Socioeconomic Impacts of Genetically Modified Crops Co-
organised by JRC-IPTS and FAO”
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KEHA, E.E., KÜFREV O LU, .,  “Biyokimya”
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“Recent Advances in Plant Biotechnology”, 
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“The Use of Bacillus Thuringiensis Crystal Proteins for Insect 
Control”

“Germany Bows to Pressure over Gene Research”

“West Germany’s Gene Law Weakens Role of Public Opinion”

“Permakültüre Giri ”, Sürdürülebilir Ya am Kitaplar
Sekiz Yay nevi, ISBN: 978 4, stanbul,  2011, 

“Natural Transformation of 
Acinetobacter sp. Strain BD413 with Cell Lysates of Acinetobacter sp., 
Pseudomonas Fluorescens and Burkholderia cepacia in Soil Microcosms”

“The Bioeconomy to 2030”, 

Eri im Tarihi: 14 Mart 

“Modern Biotechnology and the OECD”

Eri im tarihi: 01 ubat 

“Modern Biyoteknolojinin Tar mda Kullan m n n Politik ve Ekonomik 
Yönden De erlendirilmesi, Farkl  Boyutlar yla Geneti i De i tirilmi  
Organizmalar”, Ankara Tabip Odas , Ankara,

ÖZCAN, S., GÜREL, E., BABAO LU, M., “Bitki Biyoteknolojisi II, Genetik 
Mühendisli i ve Uygulamalar ”, S.Ü. Vakf  Yay nlar , Vol

ÖZDEM R, O., “Gen Kaynaklar n n Sürdürülebilirli i Aç s ndan GDO’lar n Sosyo-
Ekonomik Etkileri”, 6’nc  Ankara Günleri, 2007, Ankara,        

ÖZDEM R, O., DURAN, M., “Biyoteknolojik Uygulamalara ve Geneti i 
De istirilmi  Organizmalara (GDO) li kin Tüketici Davran lar ”
Akademik G da 8(5), 2010, s. 24.

Eri im Tarihi:11 Haziran 

ÖZDEM R, O. “Attitudes of Consumers Toward the Effects of Genetically Modified 
Organisms (GMO’s): The example of Turkey”

ÖZGEN, M., EH RAL , S., “Bitki Islah ”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
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