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Ö N S Ö Z

Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.

Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.

8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim
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SUNUŞ

Devlet Planama Teşkilatõ�nõn 2001-2005 yõllarõ arasõnõ kapsayacak olan VIII. Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ�nõn hazõrlõk çalõşmalarõ kapsamõnda oluşturulan komisyonlar arasõnda yer
alan Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu�nuna yüklenen misyon, ilgili
alanlarda kõsa (2001-2005) ve uzun (2001-2023) dönemde Türkiye�nin stratejisini ve
hedeflerini saptamak ve bu hedefler doğrultusunda gerekli yatõrõmlarõ, yasal ve kurumsal
düzenlemeleri, politikalarõ ve uygulanacak performans kritelerini belirlemektir. Ayrõca, ilgili
genelgede, özel ihtisas komisyon raporlarõnõn �yönlendirici� niteliğinin altõ da çizilmiştir.

Bu amaçla, 2 Aralõk 1999, 22 Aralõk 1999 ve 18 Ocak 2000 tarihlerinde 3 toplantõ
düzenlenmiştir. Toplam 43 üyenin katõldõğõ ilk toplantõda Komisyon Koordinatörü Zeynep
Demirhan-Darvish, biyoteknoloji ve biyogüvenlik konusunda tanõtõcõ bir sunuş yaparak
Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel Komisyonu�ndan
beklentilerini anlatmõştõr. Daha sonra, başkanlõk divanõ seçilmiş ve bir iş takvimi belirlenerek
toplantõ sonuçlandõrõlmõştõr.

Toplam 20 kişinin katõldõğõ ikinci toplantõda rapor taslağõnõn ana hatlarõ görüşülmüş ve 14
üyenin katõldõğõ son toplantõda, rapor özeti ayrõntõlõ olarak gözden geçirilerek kesinleştirilmiş
ve rapor metni  ilke olarak kabul edilmiştir. Ancak, sözlü ve yazõlõ düzeltme önerileri õşõğõnda
başkan tarafõndan yapõlacak son değişikliklerden sonra, raporun kesin halinin uzaktan
oylama yöntemi ile komisyon üyelerinin tamamõnõn oyuna sunulmasõna, rapora red oyu
verebilecek olan üyelerden kõsa bir gerekçeli karşõ yazõ istenmesine ve bu yazõlarõn rapor
ekine konmasõna karar verilmiştir. Kesin rapor 25.1. 2000 tarihinde elektronik posta ya da
faks gönderisi ile üyelerin oylamasõna sunulmuş ve rapor toplam 32 kabul, 2 red oyu ile kesin
halini almõştõr.

Rapor, �bilinçli araştõrma olmadan uygulama, bilinçli uygulama olmadan toplumsal refah
olamaz�  yaklaşõmõndan hareket ederek hazõrlanmõştõr. Ulusça pek alõşõk olmadõğõmõz bu
yaklaşõmõn uygulama aşamasõnda bir çok engelle karşõlaşacağõnõn farkõndayõz. Ancak,
toplumu ilgilendiren hemen hemen her konuda geçerli olduğuna inandõğõmõz bu yaklaşõmõ
benimsemeden, ülke sorunlarõna gerçekçi ve etkinliği sürekli olan çözümler
üretemeyeceğimizi de kabul etmek zorundayõz.

Raporun belkemiğini oluşturan �Ulusal Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve
Biyogüvenlik Atõlõm Projesi� önerisinin çok fazla gecikmeden hayata geçirilebileceği umut
ve beklentisi ile, raporun hazõrlanmasõnda emeği geçen bütün arkadaşlarõm adõna,
saygõlarõmõ sunuyorum.

Prof. Dr. Mehmet Öztürk
Komisyon Başkanõ
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Rapora  yazõlõ görüş ve önerilerle katõlanlar

Komisyon Üyeleri*
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 KISALTMALAR

AB: Avrupa Birliği
BTYK: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
DTM: Deneysel Tarõm Araştõrmalarõ Merkezi
GDMO: Genetik Olarak Değiştirilmiş Mikroorganizmalar
GDO: Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar
MBG : Moleküler Biyoloji ve Genetik
STÖ: Sivil Toplum Örgütleri
TTGV : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ
UBK: Ulusal Biyogüvenlik Kurulu
UMBK: Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kurulu

RAPORDA KULLANILAN BAZI KAVRAMLARIN TANIMLARI

Alan Denemesi: Atmosfere açõk, fakat kontrol altõna alõnmõş bir alan içinde özel güvenlik
önlemleriyle yapõlan denemeler. Bu kavram halen GDO�lardan olan transgenik bitkilerin
belirtilen koşullarda tarla denemelerini tanõmlamak için kullanõlmaktadõr.
Biyogüvenlik: Modern biyoteknoloji tekniklerinin, uygulamalarõnõn ve modern biyoteknoloji
ürünlerinin insan sağlõğõ ve biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin
belirlenmesi sürecini (risk değerlendirme) ve belirlenen risklerin meydana gelme olasõlõğõnõn
ortadan kaldõrõlmasõ ya da, meydana gelme durumunda oluşacak zararlarõn kontrol altõnda
tutulmasõ için (risk yönetimi) alõnan tedbirleri kapsayan bir kavramdõr.
Biyogüvenlik kontrol sistemleri: Biyogüvenlikle ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasõ için
gerekli yetişmiş insan gücü (uzman vb.) ve  teknik altyapõ (laboratuvar vb.) ile desteklenmiş
kurum ve kuruluşlarõ ifade eder.
Biyoteknoloji: Özel bir kullanõma yönelik olarak ürün veya işlemleri dönüştürmek veya
meydana getirmek için biyolojik sistem ve canlõ organizmalarõ veya türevlerini kullanan
teknolojik uygulamalar.
Çevreye bilinçli salõm: GDO kapsamõna giren bir canlõ organizmanõn çevreye bilinçli ve
kontrollü salõmõnõ tanõmlar.
Çevreye serbest salõm: GDO kapsamõna giren bir canlõ organizmanõn çevreye kontrolsüz
olarak serbestce salõmõnõ tanõmlar.
DNA parmak izi: Herhangi bir canlõ organizma ile özdeş olan genetik bilgilerin analizi ile
elde edilen ve ilgili organizmayõ tanõmlayan moleküler parmak izi.
Geleneksel Biyoteknoloji: Modern bilgi ve teknolojilerin kullanõmõnõ gerektirmeyen ve
insanlõk tarihi boyunca deneme-yanõlma yoluyla geliştirilen biyoteknoloji.
Genetik Mühendisliği: Bazen gen mühendisliği olarak da kullanõlan bu tanõm, genetik bir
yapõnõn insan eli ile değiştirilerek yeni genetik yapõlarõn elde edilmesini tanõmlar. Moleküler
biyoloji araştõrmalarõnda ve biyoteknolojide  uygulanan bu tekniği kullananlar ( genetik
mühendisliği yapanlar)  yaygõn kullanõlan anlamõ ile mühendis değildirler.
Genetik Kimlik Kartõ: DNA parmak izi bilgilerinden yola çõkarak her hangi bir canlõyõ
tanõmlayan ve diğerlerinden ayõran moleküler kimlik kartõ.
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Genetik Olarak Değiştirilmiş Mikroorganizma (GDMO): Fiziksel özellikleri belirleyen
genetik yapõsõ, doğal çiftleşmeyle ve/veya doğal rekombinasyonla oluşmayacak şekilde,
değiştirilmiş  mikrooganizmalar.
Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizma (GDO): Canlõlarõn fiziksel özelliklerini belirleyen
genetik yapõsõ, doğal çiftleşmeyle ve/veya doğal rekombinasyonla oluşmayacak şekilde
değiştirilmiş olan, bitki, hayvan  ve benzeri canlõ varlõklar.
Kapalõ (kõsõtlõ/contained) kullanõm: Mikroorganizmalarõn genetik olarak değiştirilmesi ya da
GDMO�larõn üretilmesi, saklanmasõ, kullanõlmasõ, taşõnmasõ, fiziksel korunaklar ya da
bunlarla birlikte kimyasal ve/veya biyolojik korunaklarla elden çõkarõlmasõna ilişkin her
işlemin genel toplum ve çevre ile temasõnda uygulanan sõnõrlama.
Mikroorganizma: Hücresel ve hücresel olmayan, genetik materyelini aktarmaya ve
replikasyona muktedir bir mikrobiyolojik bütünlük.
Modern Biyoteknoloji: Geleneksel olmayan ve modern bilgi ve tekniklerin uygulanmasõ ile
tanõmõ sõnõrlanan biyoteknoloji. Bu tanõmlama zaman zaman sadece genetik mühendisliğine
dayanan tekniklerle gerçekleştirilen biyoteknolojiyi tanõmlamakta da kullanõlmaktadõr.
Raporda modern biyoteknoloji kavramõ genel anlamõ ile kullanõlmaktadõr ve sadece genetik
mühendisliği veya moleküler biyolojiye atõf yapmamaktadõr.
Moleküler Biyoloji: Biyolojinin bir alt alanõnõ kapsayan bu tanõm, canlõlarõn ve biyolojik
olgularõn moleküler düzeyde (çoğu kez DNA, RNA ve protein düzeyinde) tanõmlanmasõna
yünelik bilgi ve teknikleri kapsamaktadõr. Genetik Mühendisliği ile eşdeğer anlamda
kullanõlmaz.
Rekombinant DNA: Yabancõ DNA parçalarõnõn eklenmesi, bazõ DNA parçalarõnõn
çõkartõlmasõ ve benzeri yöntemlerle doğal diziliş sõrasõ değiştirilmiş olan DNA.
Transgenik: Gen aktarõmõ yolu ile yeni gen/genler kazanmõş.
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RAPOR ÖZETİ

SUNUŞ
Modern Biyoteknoloji Dünya'nõn gelişmiş ülkelerinde, özellikle tarõm ve sağlõk

sektörlerinde yepyeni ve hõzla büyüyen bir ekonomik faaliyet alanõ haline gelmiştir. Modern
Biyoteknoloji'nin bu hõzlõ yükselişinin altõnda son 30 yõldõr moleküler biyoloji alanõnda
yapõlan eğitim ve temel araştõrma harcamalarõ ile son on yõldõr önem kazanan ve milyar
dolarlar düzeyine varan Ar-Ge harcamalarõ yatmaktadõr. İkibinli yõllarõn başõnda
biyoteknolojik ürünlerin dünya pazarlarõndaki yõllõk ticari payõnõn 150 milyar dolarõn üstünde
olacağõ kabul edilmektedir. Diğer taraftan, ekonomik değerleri hõzla artan bu ürünlerin çevre
ve insan sağlõğõ açõsõndan yeni riskler taşõdõklarõ yoğun olarak tartõşõlan bir konudur ve bu
konuda bilinçli biyogüvenlik önlemlerinin alõnmasõ gerekmektedir.

Ülkemiz gerek moleküler biyoloji altyapõsõ, gerekse modern biyoteknolojik ürünlerin
yerli üretimi konusunda yetersiz bir düzeydedir. Buna karşõlõk, ülkemiz özellikle tarõm
sektöründeki modern biyoteknoloji ürünleri için çok yüksek bir uygulama potansiyeline
sahiptir ve önemli bir pazar durumundadõr. Diğer taraftan, bir çok yabani türün anavatanõ olan
ülkemiz, genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin ekimi konusunda çok hassas bir konumdadõr.
Ayrõca, yeni genetik manipulasyonlar için sõkça kullanõlan ve bu yolla yabancõ ülkelerde
patentle korunma altõna alõnma riski taşõyan yabani bitki türlerimiz sahip çõkõlmasõ ve titizlikle
korunma altõna alõnmasõ gereken ulusal genetik kaynaklarõmõzdõr.

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonumuz, dünya'daki ve ülkemizdeki
mevcut durumun analizinden yola çõkarak, bir eylem planõnõn acilen hayata geçirilmesini
önermektedir. Kõsaca,  Ulusal Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik
Atõlõm Projesi olarak adlandõrdõğõmõz bu eylem planõnõn ana hatlarõ aşağõda sunulmuştur. Bu
projenin stratejik dayanak noktalarõ Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu�nun (BTYK) 20
Aralõk 1999 da konuyla ilgili almõş olduğu iki önemli karardõr:
1. Ulusal Biyogüvenlik Kurulu kurulmasõ hakkõndaki 97/19 no.lu karara Ek Karar,
2. Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji'de Ulusal Politikalarõn

Belirlenmesi hakkõndaki 99/05 no.lu karar.

ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ, MODERN BİYOTEKNOLOJİ
VE BİYOGÜVENLİK ATILIM PROJESİ�NİN ANA HATLARI

A- BİYOGÜVENLİK

1. TÜBA-TÜBİTAK Türkiye'de Biyoteknoloji / Gen Mühendisliği Çalõşmalarõnda
Düzenleyici Kurallarõn Belirlenmesi konulu Çalõşma Grubu raporu'nda  (RAPOR)
önerilen ve BTYK tarafindan benimsenen Ulusal Biyogüvenlik Kurulu�nun (UBK) bu
raporda sözü edilen ek öneriler çerçevesinde kurulmasõ için gerekli yasal düzenlemeler
yapõlmalõdõr,

2. Ulusal sivil toplum örgüt temsilcileri UBK toplantõlarõna gözlemci olarak katõlmalõdõr,



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                              Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/oik533.pdf2

3. UBK önerileri doğrultusunda, RAPOR'da öngörülen Genetik Olarak Değiştirilmiş
Mikroorganizmalarõn(GDMO) Kapalõ (contained) Kullanõmõ için gerekli yasal
düzenlemeler yapõlmalõdõr,

4. RAPOR'da öngörülen Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalarõn (GDO) Çevreye
Bilinçli Salõmõ ve Pazara Sürülmesine ilişkin gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõ, ayrõca
konu başlõğõ �Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalarõn (GDO) Çevreye Bilinçli
Salõmõ ve GDO/GDO Ürünlerinin Pazara Sürülmesi� ne ilişkin...� olarak değiştirilmelidir,

5. GDO�larõn alan denemeleri ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr,
6. Yukarõda önerilen yasal düzenlemeler, biyogüvenlik açõsõndan risk taşõyan uygulamalarõn

önlenmesi ve izlenmesi için gerekli kontrol sistemlerini de içermeli ve bu sistemler
ivedilikle kurulmalõdõr,

7. Yukarõdaki 6 maddede belirtilen yasal düzenlemeler ve kurumsal yapõlanmalar
oluşturuluncaya kadar, yeni alan denemelerine izin verilmemeli ve halen uygulanmakta
olan GDO alan denemeleri iptal edilmelidir,

8. Yukarõdaki ilk 6 maddede belirtilen yasal düzenlemeler ve kurumsal yapõlanmalar
oluşturuluncaya kadar, araştõrma ve araştõrma-geliştirme faaliyetleri kapsamõnda kontrollü
olarak kapalõ ortamlarda gerçekleştirilen uygulamalar hariç olmak üzere, GDO'larõn
üretimi, ticareti, çevreye bilinçli veya serbest salõmõ geçici olarak dondurulmalõdõr,

9. Araştõrma ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamõnda kontrollü olarak kapalõ ortamlarda
gerçekleştirilen uygulamalar (kapalõ kullanõm) hariç olmak üzere, ülkemizde gen
kaynaklarõ bulunan GDO�larõn alan denemeleri ve çevreye salõmõ özel izne bağlanmalõdõr;
alan deneme izinleri UBK tarafõndan, çevreye salõm izinleri ise UBK�nõn incelemesi ve
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafõndan verilmelidir,

10. GDO içeren ham ve işlenmiş tarõm ürünleri ithalat aşamasõnda önceden
belgelendirilmelidir; Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ gerekli gördüğünde GDO içeren
ürünlerin ithalatõnda kontrol belgesi düzenlemez. GDO içeren ve ithalatõna izin verilen
ham ve işlenmiş tarõm ürünlerinin ve bu ürünlerin kullanõmõ ile yurtiçinde üretilen gõda
maddelerinin GDO ürünü içerdiği açõk ve net olarak, ambalaj üzerinde �Genetik Olarak
Değiştirilmiş Ürün İçermektedir� ibaresiyle belirtilmesi zorunlu hale getirilmelidir.

B- MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE MODERN BİYOTEKNOLOJİ

1. BTYK'nõn 99/05 no.lu Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji'de Ulusal
Politikalarõn Belirlenmesi konulu kararõ çerçevesinde öngörülen çalõşmalar ivedilikle
başlatõlmalõdõr,

2. Aynõ karar doğrultusunda Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kurulu (UMBK)
oluşturulmalõdõr,

3. Multidisipliner bir yaklaşõmla kurulmasõ gereken UMBK, objektif kriterler ölçeğinde
bilimsel yetkinliğini ispat etmiş moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji
araştõrmacõlarõyla, ilgili bakanlõk, kamu kuruluşlarõ ve özel sektör temsilcilerinden
oluşturulmalõdõr,

4. UMBK toplantõlarõna sivil toplum örgüt temsilcileri gözlemci olarak katõlmalõdõr,
5. UMBK moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji alanlarõnda ulusal politikalarõn ve
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öncelikli alanlarõn belirlenmesinde ve geliştirilecek olan eylem planlarõnõn yürütülmesinde
yukarõda sözü edilen UBK�ya paralel ve eşdeğer bir konumda olmalõdõr,

6. UMBK moleküler biyoloji ve modern biyoteknolojide atõlõmõ gerçekleştirebilecek
boyutlarda özel bir bütçe ile donatõlmalõ ve bu bütçenin oluşturulmasõnda, ulusal bütçeden
ayrõlacak olan kaynaklarõn özel sektör katkõlarõyla desteklenmesi sağlanmalõdõr,

7. Oluşturulan bütçe ulusal önceliklere göre belirlenmiş güdümlü (yönlendirilmiş) projeler
aracõlõğõ ile dağõtõlmalõ ve izlenmelidir,

8. Proje destekleri, öncelikli olarak moleküler biyolojide temel araştõrma, modern
biyoteknolojide araştõrma-geliştirme ve biyogüvenlikte önleyici ve izleyici kontrol
sistemlerinin kurulmasõ amaçlarõ doğrultusunda olmalõdõr,

9. Proje desteklenmesinde sözü edilen üç alana ayrõlacak kaynaklar eşdeğer düzeyde
tutulmalõ ve böylece birbirine bağõmlõ olan bu alanlarda karşõlõklõ iletişim ve sinerji
sağlanmalõdõr,

10. Modern biyoteknoloji projelerinde üniversite-sanayi işbirliği, biyogüvenlik projelerinde
üniversite-bakanlõk kurumlarõ işbirliği özendirilmelidir,

11. Toplumun biyoteknoloji ve biyogüvenlik konularõnda bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi amacõyla  destek sağlanmalõ ve bu alanda sivil toplum örgütleri ile
üniversite ve ilgili bakanlõklar arasõnda işbirliği özendirilmelidir,

12. Ulusal gen kaynaklarõmõzdan en üst düzeyde yararlanmak ve izinsiz olarak ticari
kullanõmlarõnõ önlemek amacõyla, ekonomik öneme sahip veya ticarete konu olabilecek
yabani türlerin (bitki, hayvan, mikroorganizma vb.) kataloglanmasõ ve "DNA parmak izi"
yöntemiyle genetik kimlik kartlarõnõn çõkartõlmasõ konusu ivedilikle ele alõnmalõdõr,

13. UMBK, ülkemizdeki modern biyoteknoloji uzman gereksinimini saptayarak gereği için
YÖK�e bildirmeli ve ilgili master ve Ph D tezlerini desteklemek için kaynak ayõrmalõdõr,

14. UMBK�nõn belirleyeceği öncelikli alanlarda çalõşmak üzere Biyoteknoloji Geliştirme
Enstitüleri kurulmalõ ve kurulan enstitülerde üniversite-sanayi-kamu kuruluşlarõ işbirliği
sağlanmalõdõr,

15. Ulusal sanayi yerli modern biyoteknolojiye dayalõ üretim konusunda desteklenmeli ve bu
alanda verimliliği artõrõcõ özendirici tedbirler alõnmalõdõr,

16. UMBK'nõn kuruluş aşamasõna kadar geçen süre içerisinde, DPT tarafõndan desteklenen
moleküler biyoloji, modern biyoteknoloji ve biyogüvenlik alanlarõndaki projelerin, geçici
olarak UMBK�ya benzer bir yapõda oluşturulacak olan bir uzmanlar grubunun görüş ve
önerileri doğrultusunda düzenlenmesi sağlanmalõdõr,

17. 15.ci maddede sözü edilen uzmanlar grubunun yardõmõ ve Devlet İstatistik Enstitüsü�nün
(DİE) katõlõmõ ile, moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve biyogüvenlik konularõnda
ülkemizde mevcut altyapõ ve insan kaynaklarõnõn envanteri çõkartõlmalõ, varsa mevcut
envanterler güncelleştirilmelidir,

18. 16.cõ maddede sözü edilen uzmanlar grubunun yardõmõ ve  DİE�nin katõlõmõ ile, 1980-
2000 yõlõ döneminde DPT ve TÜBİTAK tarafõndan desteklenen moleküler biyoloji,
biyoteknoloji ve biyogüvenlik konulu projelerin maliyet ve performans analizleri
yapõlmalõdõr.
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1. GİRİŞ

Biyoteknoloji; canlõ organizmalarõn veya canlõlõğõn moleküler temellerini oluşturan
kavram ve işleyiş kurallarõnõn kullanõmõ ile geliştirilen teknolojileri ve teknolojik ürünleri
kapsayan bir teknoloji alanõdõr. İnsanlõk tarihiyle eşdeğer bir geçmişe sahip olan geleneksel
biyoteknoloji, son elli yõlda moleküler biyoloji ve genetik alanlarõnda gerçekleşen bilimsel
ilerlemeler sayesinde, yepyeni bir anlam ve önem kazanmõştõr. Bu nedenle �biyoteknoloji�, ya
da �modern biyoteknoloji�, bilişim teknolojisi ile birlikte, 21. yüzyõlda insanlõğõn refahõnda en
önemli katkõyõ sağlamasõ beklenen teknolojilerin başõnda gelmektedir.

Geleneksel Biyoteknoloji ile Modern Biyoteknoloji bir çok açõdan farklõ alanlar olarak
değerlendirilmektedir. Geleneksel biyoteknoloji doymuş ve oturmuş bir teknoloji, modern
biyoteknoloji ise; yenilikçiliğe (innovasyon) açõk, çok hõzlõ büyümesine karşõn potansiyeli
sõnõrsõz, ancak �moleküler biyoloji�de yapõlan temel bilim araştõrmalarõna ve altyapõsõna sõkõ
sõkõya bağõmlõ bir teknolojidir.

Modern biyoteknoloji-özellikle transgenik bitkilerle-ülkelerin geleneksel tarõm
eknomilerini derinden etkileyebilecek bir noktaya gelmiştir. Modern biyoteknolojinin tõptaki
uygulamalarõ ise, ekonomik verilerle ölçülemeyecek kadar değerli olan insan sağlõğõnõn
korunmasõnda, önemli katkõlarla büyüyerek devam etmektedir. Bir kaç yõl içinde ülke
kapõlarõna dayanmasõ beklenen, ikinci ekonomik ürün grubu da, transgenik hayvanlar
olacaktõr. Transgenik mikroorganizmalar ise, gerek �hücre fabrikalarõ� (cell factories) olarak,
gerekse atõk arõtõmõnda, önemli rol oynayacaktõr.

Modern biyoteknoloji, hayvancõlõkta ve endüstriyel üretimde, ekonomik verimliliği
çok yüksek düzeylere çekerken, bilim ve teknolojide geri kalmõş ülkelerde dõşa bağõmlõlõğõ
arttõracaktõr.

Diğer taraftan, modern biyoteknoloji,  bilinçsiz ve kontrolsuz uygulanmasõ
durumunda, çevrenin korunmasõ ve biyoçeşitlilik açõlarõndan,  bazõ riskler taşõmaktadõr.
Gözardõ edilemeyecek diğer bir risk de, modern biyoteknolojinin, barõşcõ olmayan amaçlarla,
ekonomik ve askeri savaş aracõ olarak kullanõlmasõdõr. Ayrõca, genetik olarak değiştirilmiş
organizmalarõn (GDO) ve GDO ürünlerinin insan sağlõğõ üzerindeki, özellikle uzun dönemde,
yaratabilecekleri etkiler konusunda henüz yeterli bilgi yoktur.

Sözü edilen nedenlerden dolayõ, ülkemizde acil olarak modern biyoteknoloji ile ilgili
�biyogüvenlik� önlemlerinin alõnmasõ, gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ, daha da
önemlisi, yasalarõn takibi açõsõndan �kontrol sistemleri�nin devreye sokulmasõ gerekmektedir.
Ancak, modern biyoteknoloji konusundaki tutum ve önlemler, biyogüvenlik konusundaki
yasal düzenlemelerle sõnõrlõ olmamalõdõr. Yasal düzenlemelerin takibi için gerekli olan kontrol
sistemleri  için, modern biyoteknolojide uzman olan kadrolarõn ve kontrol laboratuvarlarõnõn
oluşturulmasõ gerekir. Uzun vadede ülke insanlarõnõn refahõ ve ulusal ekonominin gelişmesi
açõlarõndan, �modern biyoteknoloji� yatõrõmlarõnõn zamanõnda yapõlmasõ da yerinde bir karar
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olacaktõr.

Diğer yandan, bazõ toplumlarda ve ülkemizde, modern biyoteknolojinin bazõ
uygulamalarõna karşõ bazõ olumsuz tepkiler oluşmaya başlamõştõr. Modern biyoteknoloji
ürünlerine olan bu karşõ çõkõş, seçici bir karşõ çõkõştõr. Örneğin rekombinant DNA teknolojisi
ile üretilen hepatit B aşõsõ ve interferonlar gibi insan sağlõğõnõ korumada ve tedavi amaçlõ
olarak kullanõlan GDO ürünlerine herhangi bir olumsuz tepki gösterilmezken, aynõ teknoloji
ile üretilen bitkisel kaynaklõ GDO ürünlerine karşõ, olumlu tepkilerin yanõnda, olumsuz
tepkiler de gözlenmektedir.

Bu farklõ tutumun bir çok nedeni olabilir. Bu nedenlerin başõnda bazõ biyoteknoloji
ürünlerinin çevreye salõnmasõ sonucu olarak, istenmeyen biyolojik sonuçlarõn ortaya çõkmasõ
konusundaki kuşkular gelmektedir. Diğer bir kuşku konusu da, gõda olarak alõnan modern
biyoteknoloji ürünlerinin insan sağlõğõna zarar vermesi olasõlõğõdõr. Bazõ biyoteknolojik
ürünlere olan bu ihtiyatlõ yaklaşõmõn ciddiyetle karşõlanmasõ, biyogüvenlik açõsõndan açõk
tehlike taşõyan uygulamalarõn engellenmesi ve riskin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin
alõnmasõ gerekir.

Buna karşõlõk, risk arzetmeyen modern biyoteknolojik uygulama ve ürünlerine
önyargõlõ olarak karşõ çõkõlmasõndan doğabilecek kayõplarõn da göz ardõ edilmemesi
gerekmektedir. Bu nedenle, modern biyoteknolojinin yararlarõ ve bilinen ve öngörülebilen
riskleri dengeli ve tarafsõz olarak topluma anlatõlmalõdõr. Bilgilendirilmiş toplum böylece
kendi seçimini bilinçli olarak yapabilecektir. Diğer taraftan, modern biyoteknolojiyle ilgilenen
bütün taraflarõn (üreticiler, bilim adamlarõ ve tüketiciler başta olmak üzere) iyi niyetli,
önyargõsõz ve dürüstlük temellerine dayanan bir dialog ortamõnda ortak paydalarda birleşmesi
mümkündür. Bunun için en temel gereksinim, doğru ve eksiksiz bilgilere dayanan tartõşma
ortamlarõnõn yaratõlabilmesidir.

Ülkemizde, biyoteknoloji son otuz yõldõr bilim ve teknoloji politikalarõ ile ilgili
dokümanlarda sõkça geçen bir kavram olmasõna karşõn, biyoteknoloji ile ilgili, gerek temel
bilim ve araştõrma-geliştirme (Ar-Ge) çalõşmalarõnda, gerekse endüstriyel uygulamalarda,
ulusal bir kimlik, somut bir birikim ortaya çõkmamõştõr. Buna paralel olarak, biyogüvenlik
konularõnda gerekli yasal düzenlemeler ve kontrol sistemleri yatõrõmlarõ da gözardõ edilmiştir.
Bu durumun başlõca iki nedeni olduğuna inanõyoruz. Birinci ve temel neden, modern
biyoteknolojileri geliştirmek ve uygulamak için en vazgeçilmez koşul olan, temel bilim
çalõşmalarõnõn ve bu çalõşmalarõ gerçekleştirmek için gerekli olan teknik altyapõ ve yetişmiş
insan gücünün, ülkemizde yok sayõlabilecek bir düzeyde olmasõdõr. İkinci neden, ulusal
kaynaklarõn, bu alanda gerekli olan yatõrõmlara aktarõlmamasõ ve aktarõlan sõnõrlõ kaynağõn
verimsiz olarak kullanõlmasõdõr. Oysa, biyoteknoloji bir çok açõdan, Türkiye için
gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilmesi koşul olan bir teknoloji alanõdõr. Ayrõca Türkiye
modern biyoteknoloji ürünleri için cazip bir pazardõr.

Ülkemizde gereken ilgiyi göremeyen modern biyoteknoloji çalõşmalarõ, aynõ dönemde
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gelişmiş ülkelerde önemli aşamalar kaydetmiş, önce sağlõk sektöründe, son on yõlda da tarõm
sektöründe yeni biyoteknolojik ürünler geliştirilmiş ve pazara sürülmüştür. Bu ürünler içinde
ekonomik önem taşõyan genetik olarak değiştirilmiş bazõ bitkiler (soya, pamuk, mõsõr vb.)
ABD, Kanada  ve bazõ Latin Amerika ülkelerinde üretilmeye başlanmõştõr. Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinde de, aynõ bitkilerin üretim amaçlõ ekimi söz konusu olduğunda, modern
biyoteknoloji ürünlerinin muhtemel riskleri konusunda daha duyarlõ olan bu ülkelerde
GDO�larõn çevreye salõmõ geçici olarak dondurulmuştur. Hatta bazõ ülkelerde bazõ GDO�larõn
üretimi yasaklanmõştõr. Ayrõca, bir çok Avrupa ülkesi, ABD kaynaklõ bu yeni tür bitkilerin,
ulusal eknomilerinde sorunlar yaratabileceğini fark etmişlerdir.

AB ülkelerininkine benzer bir durum (biyogüvenlik riskleri ve ekonomik sorunlar)
Türkiye için de geçerlidir. Ancak, ülkemizde başka sorunlar da vardõr. Özellikle GDO�lar
yasal düzenlemelerde yer almamaktadõr ve GDO�larõn ticareti, ekim ve kullanõmõ
aşamalarõnda kontrol edilmesi için gerekli, teknik altyapõmõz ve yetişmiş insan gücümüz
yoktur. Diğer taraftan biyogüvenlik riski taşõyan biyoteknoloji uygulamalarõ, transgenik
bitkilerle sõnõrlõ kalmayacaktõr. Önümüzdeki 5-10 yõl içinde transgenik hayvanlar, hayvandan
insana doku aktarõmõ, embriyonik kök hücrelerinin tõpta kullanõmõ gibi, biyogüvenlik ve
biyoetik açõlardan sõkõ takip edilmesi ve yasayla  düzenlenmesi gereken uygulamalar da,
Türkiye�nin gündemine gelecektir.

Ayrõca, insanlõk için sürekli bir tehdit oluşturan biyolojik silah riski de, modern
biyoteknolojilerin kullanõmõ ile daha da artacaktõr. Barõşcõ olmayan amaçlarla üretilmesi
mümkün olan bazõ GDOlarõn (bitki zararlõlarõ, hayvan virüsleri vb.) aynõ zamanda ekonomik
savaş aracõ olarak kullanõmõ da, gözardõ edilmemesi gereken bir tehlike olarak ele alõnmalõ ve
önleyici mekanizmalar harekete geçirilmelidir.

DPT�nin VIII. Beşyõllõk Kalkõnma Planõnõn oluşturulmasõnda, değerli katkõlar
sağlamasõnõ dilediğimiz bu raporu, yeni bir anlayõş ve yaklaşõmla hazõrlamak istedik. Ülkemiz
için yeni olan bu anlayõşõn özünde yatan kavram şudur: �Bilinçli araştõrma olmadan
uygulama, bilinçli uygulama olmadan toplumsal refah olamaz�. Bu kavramõn �biyoteknoloji
ve biyogüvenlik� konusu için anlamõ ise şudur:

(1) Modern biyoteknolojinin gelişmesi ancak, moleküler biyolojide araştõrma gücünün
gelişmesiyle ve sanayiye uygulanabilir sonuçlarõn elde edilmesiyle  mümkündür.

(2) Modern biyoteknolojinin toplumsal refaha katkõ sağlamasõ, ancak çalõşmalarõn her
aşamasõnda biyogüvenlik önlemlerinin alõnmasõ ile mümkündür.

Bu anlayõş doğrultusunda, raporumuzun her aşamasõnda aşağõdaki konular ayrõ ayrõ ele
alõnmõştõr:

1. Araştõrma Altyapõsõ,
2. Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõ,
3. Uygulama ve Ekonomik Yansõmalar,
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4. Biyogüvenlik,
5. Toplumun Bilgilendirilmesi ve Tüketici Haklarõ.

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR

2.1. Sunuş

Modern biyoteknoloji; TÜBİTAK�õn belirlediği ve Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu�nun (BTYK) 3 Şubat 1993 tarihli toplantõsõnda benimsediği, Bilim ve Teknolojide
Atõlõm Projesi'nde yer alan, 7 öncelikli alandan birisidir. İlgili kararda  �Gen Mühendisliği ve
Biyoteknolojide AR-GE Üzerinde Odaklanma; GAP v.b. Projeleri Baz Alan Açõlõmlar� olarak
tanõmlanan ve bizim bu raporda kõsaca Modern Biyoteknoloji olarak adlandõrdõğõmõz bu
konunun öncelikli alanlar arasõnda yer almasõnõn başlõca gerekçesi, bu teknolojinin, gelişmiş
ülkelerde, kendini ispatlamõş olan bir teknoloji olmasõdõr. Dünya�daki durumdan yola
çõkõlarak, Türkiye�nin durumu değerlendirilmiş ve karşõlaştõrmalõ bir analizin sentezi olarak
modern biyoteknoloji, ülkenin bilim ve teknoloji stratejisinde, yedi anahtar alan arasõna
sokulmuştur. Bu konuda, uzun yõllardan beri, bir çok doküman hazõrlanmõştõr ve bu
dokümanlara TÜBİTAK ve DPT aracõlõğõ ile ulaşõlabilmektedir. Bu nedenle, bu raporda
geçmişte yazõlanlarõn tekrarlanmayacak ve önemli olan bir kaç noktanõn altõ çizilecektir.

Biyoteknoloji, çok çeşitli araştõrma ve uygulama alanlarõ olan bir teknolojidir. Ayrõca,
moleküler biyolojideki temel bilim araştõrmalarõnõn meyvesi olarak ortaya çõkan ve bir çok
gelişmiş ülkenin öncelikli alan olarak belirlediği �modern biyoteknoloji� ile �geleneksel
biyoteknoloji� de, artõk iki ayrõ kavram olarak ele alõnmaktadõr. Türkiye�nin, biyoteknoloji
konusunda Dünya�daki yerini tanõmlamak için konuya bu açõlardan yaklaşõlmasõnõn doğru
olacağõna inanõyoruz.

BTYK'nõn, 3 Şubat 1993'teki ikinci toplantõsõnda karar altõna aldõğõ, Türk Bilim ve
Teknoloji Politikasõ,"Bilim ve Teknolojide Atõlõm Projesi" geliştirilerek, somut bir zemine
oturtulmuştur. Bilim ve Teknolojide Atõlõm Projesi, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yeteneğini
yükseltebilmek için, yedi atõlõm alanõ önermektedir. Biyoteknoloji, bu yedi atõlõm alanõndan
birisidir. Ancak biyoteknolojinin  hedefi,  �Gen Mühendisliği ve Biyoteknolojide AR-GE
Üzerinde Odaklanma; GAP v.b. Projeleri Baz Alan Açõlõmlar� olarak tanõmlanmaktadõr. Bu
tanõm doğrultusunda, Türkiye�nin mevcut durumu analiz edilirken �Moleküler Biyoloji� ile
�Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji� kavramlarõ birlikte ele alõnmamõştõr.  Moleküler
Biyoloji,  modern biyoteknolojiyi doğuran bilim dalõ olarak, bu teknolojinin belkemiği,
dayanak noktasõdõr. Zaten, BTYK 20 Aralõk 1999 tarihli toplantõsõnda almõş olduğu
Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji'de Ulusal Politikalarõn Belirlenmesi
başlõklõ 95.05 no/lu kararõnda aynen şu ifadeye yer vermektetir:

�Toplumumuzun yaşam düzeyinin yükseltilmesi ve ekonomimiz açõsõndan büyük bir öneme
sahip bulunan moleküler biyoloji, gen mühendisliği ve biyoteknoloji alanõnda izlenecek ulusal
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politikanõn belirlenerek önceliklerin ve kaynak tahsisine ilişkin önerilerin ortaya konabilmesi
için TÜBİTAK-TTGV desteğindeki Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartõşmalarõ Platformuna bağlõ
olarak TUBA�nõn da katõlõmõyla bir çalõşma grubunun oluşturulmasõnõn ve yapõlacak
çalõşmalara Sağlõk Bakanlõğõ ile Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ uzmanlarõnõn katõlmalarõnõn
uygun olacağõna karar verilmiştir�.

Bu nedenlerden dolayõ ülkemizdeki mevcut durumun analizini, 4 ayrõ başlõkta yapmak
istiyoruz. Bu analizlerde, BTYK�nin, 1993 yõlõnda almõş olduğu kararlardan bu yana
gözlemlenen durum, öncelikle ele alõnacaktõr.

2.2. Araştõrma Altyapõsõ

Modern biyoteknolojinin ilk temsilcileri olan ve bugün yõllõk satõş düzeyleri
milyarlarca dolara ulaşan firmalarõn, moleküler biyoloji temel araştõrmalarõnõn ürünlerinden
yola çõkõlarak, ve çoğu zaman moleküler biyologlarla, risk sermayecilerinin ortaklõğõ sonucu
kurulmuş olmalarõ bir rastlantõ değildir. Modern biyoteknoloji, ileri teknolojiler içinde, temel
araştõrma ile en iç içe olan teknolojidir. Dolayõsõyla, ülkemizde de modern biyoteknolojiyi,
moleküler biyoloji ve buna bağlantõlõ bilim dallarõndaki araştõrma altyapõsõ ile birlikte
değerlendirme zorunluluğu vardõr.  Ulusal düzeyde, bu alanlardaki araştõrma altyapõsõ,
birbirini tamamlayan ve her biri tek başõna özel önem arzeden faktörlerden oluşur. Bu
faktörlerden başlõcalarõ, yetişmiş insan gücü, laboratuvar altyapõsõ ve araştõrma geleneğidir.

Moleküler biyoloji ve biyoteknolojide yetişmiş insan gücünden kastedilen lider
araştõrmacõ kadrosu, kaliteli eğitimden geçmiş, lisans, master ve doktora diplomalõlar ve
biyoteknolojide uzmanlaşmõş diğer elemanlardõr. Ülkemizdeki moleküler biyoloji ve
biyoteknoloji araştõrmalarõnõ yürütenlerin çoğunluğunu, yaşam bilimlerinin değişik
alanlarõndan (tõp, eczacõlõk, veterinerlik, tarõm ve benzeri) mezun olanlarla, temel bilimlerin,
kimya ve fizik bölümlerinden mezun olanlar oluşturmaktadõr. Bu kadrolar içinde biyoloji
lisans eğitimi olanlarõn sayõsõ, diğerlerine göre azõnlõkta kalmaktadõr.

Ülkemizde, moleküler biyoloji ve genetik (MBG) alanõnda lisans eğitimi veren
bölümler ise, son 4 yõl içinde kurulmuşlardõr. Her ne kadar, bazõ üniversitelerin biyoloji
bölümleri ile tõp fakültelerinin eğitim programlarõnda, bazõ MBG dersleri okutulmakta ise de,
eğitimin düzeyi ve yoğunluğu yetersiz kalmaktadõr. Mevcut MBG bölümlerinin yõllõk
kapasitesi de, 100'ü geçmemektedir. Özet olarak, ülkemizde MBG alanõndaki lisans
eğitiminin henüz emekleme döneminde olduğu anlaşõlmaktadõr. Ülkemizde, MBG Yüksek
Lisansõ ve MBG doktora programlarõ da, gerek sayõ, gerekse kapasite bakõmõndan çok sõnõrlõ
düzeydedir. MBG ve Modern Biyoteknoloji alanõnda doktora sahibi olanlarõn büyük bir
çoğunluğu, bu eğitimlerini yurtdõşõnda almõşlardõr. Son yõllarda, devlet bursuyla bu alanlarda
yurt dõşõnda eğitilmiş olanlarõn sayõsõnda göreceli bir artõş olmasõna karşõn, yurda dönenlerin
bir çoğu, araştõrma laboratuvarlarõ ve olanaklarõ olmayan üniversitelerde dağõnõk olarak
bulunduklarõndan, araştõrmalarõna devam edememektedirler. Yukarõda sözü edildiği gibi,
moleküler biyoloji veya biyoteknoloji alanõndaki master ya da doktora çalõşmalarõ, bir kaç
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üniversitede, değişik bilim dallarõ altõndaki enstitülerde yapõlmaktadõr. Özet olarak, ülkemizde
moleküler biyoloji ve ilintili alanlarda yetişmiş doktoralõ eleman sayõsõ çok düşük düzeydedir.

Moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji araştõrmalarõ açõsõndan  çok önemli olan
laboratuvar altyapõsõ bakõmõndan da ülkedeki durumu iç açõcõ değildir. Bu alanlarda
çalõşmalar yapmak için gerekli, olan moleküler genetik, hücre biyolojisi, protein kimyasõ,
deney hayvanõ ve bitki kültürü laboratuvarlarõnõn tamamõna sahip olan merkez sayõsõ,
parmakla sayõlacak kadar azdõr. Buna karşõlõk, PCR tekniğini uygulayan laboratuvar sayõsõ
hõzla artmaktadõr. Ancak, çoğu zaman �bir PCR aleti, eşittir bir moleküler biyoloji
laboratuvarõ� anlayõşõna göre kurulan bu laboratuvarlarõn, kõsa zamanda araştõrma
laboratuvarõ düzeyine gelmeleri beklenmemelidir. Laboratuvar altyapõsõ kadar önemli bir
başka konu da, � sarf malzemesi� bütçelerinin ülkemizde çok düşük ve gerçekçi olmayan
düzeylerde olmasõdõr. Bu durumun en önemli nedeni, DPT, TÜBİTAK ve diğer araştõrma
fonlarõndan temel araştõrmaya ayrõlan bütçelerinin çok düşük düzeyde olmasõdõr.
Vurgulanmasõ gereken bir başka neden de, araştõrma fonlarõnõn dağõtõmõnda �mümkün
olduğunca çok kişiyi mutlu etmek� anlayõşõ ile hareket edilmesidir. Bu iki faktörün sonucu
olarak, sarf malzemelerine ayrõlan araştõrma bütçeleri bir kaç bin dolar düzeyinde
kalmaktadõr. Bu düşük rakamlara ek olarak, tamamõ ithalatla karşõlanan moleküler biyoloji
reaktiflerinin, ülkemizde, ABD ve Avrupa ülkelerine göre 3-5 kat fazla fiyatlarla
pazarlanmasõ, reel bütçeleri çok komik düzeylere indirmektedir. Bütün bu sorunlara, ithalata
bağlõ reaktiflerin, aylara varan teslim süresi eklenince, ülkemizde uluslararasõ düzeyde temel
araştõrma yapabilmek ve rekabet edebilmek  zor olmaktadõr.

Araştõrmada diğer önemli bir sorun da, ülkemizde araştõrma geleneğinin henüz
yerleşmemiş olmasõdõr. Belirli konularda yoğunlaşarak, uluslararasõ bilim dünyasõnda yer
kapabilmiş araştõrma merkezleri henüz oluşmamõştõr. Belirli merkezlerde oluşmuş olan altyapõ
ve insan gücü birikimi, birbirinden uzak araştõrma alanlarõnda kullanõldõğõndan ve
araştõrmacõlar sõk sõk konu değiştirdiğinden �kritik kütle� oluşamamaktadõr.

Ülkemizin temel araştõrma göstergeleri, yukarõda sözü edilen betimlemeyi doğrular
niteliktedir. Bilimde temel araştõrmanõn genel kabul gören iki ana göstergesi vardõr: SCI� ye
giren dergilerdeki yayõn sayõsõ (kantitatif ölçek) ve yayõnlara yapõlan atõf sayõsõ (kalitatif
ölçek). 1993 yõlõnda, Türkiye adresli SCI'deki toplam yayõn sayõsõ; 1928 iken, 1998'de bu
sayõ,  2.6 kat artarak, 5109'a çõkmõştõr. Bilim ve teknoloji göstergeleri açõsõndan, bu hõzlõ artõş
dikkat çekici bir başarõ göstergesidir. Bu sayede Türkiye, yayõn sayõsõ artõş hõzõ bakõmõndan,
Dünya�daki ilk 10 ülke arasõnda yer alabilmiştir. Ancak bütün bu iyileşmeye karşõn, halen
Türkiye�de, 12.135 kişiye bir yayõn düşerken, örneğin  İsviçre�de, 467 kişi başõna 1 yayõn,
Yunanistan�da, 2030 kişi başõna 1 yayõn düşmektedir. Öbür taraftan, bu kantitatif iyileşmenin,
kaliteye (yani atõf sayõsõna) nasõl  yansõdõğõ, henüz araştõrma konusu olmamõştõr. Kaliteli
araştõrmanõn dolaylõ bir göstergesi olan yerli patent başvurusu sayõsõ ise, 1993 de 168 iken,
1998 de ancak 214 e ulaşabilmiştir. Ayrõca SCI dergilerindeki toplam yayõn sayõsõndaki
artõşta, moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji alanlarõndaki yayõnlarõn katkõsõ da
bilinmemektedir.
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Moleküler biyoloji ve biyoteknolojide yayõn sayõlarõ hakkõnda en son bilgiler,
G.Özcengiz tarafõndan yapõlmõş olan ve 1987-1995 dönemini kapsayan bir derleme makalede
bulunmaktadõr(G. Özcengiz,1996). Rapor ekinde sunulan Tablo-1 de özetlendiği gibi, bu 9
yõllõk dönemde, yabancõ dildeki dergilerde yayõnlanan biyoteknoloji konulu toplam makale
sayõsõ, 187 dir (bu makalelerden kaç tanesinin SCI'e giren dergilerde olduğu belirtilmemiştir).
Makalelerin % 56'sõ, biyomateryeller ve biyoproses alanõndadõr ve yazarõn da belirttiği gibi,
moleküler biyoloji ya da gen mühendisliği alanõna girebilecek makale sayõsõ daha da azdõr.
Sonuç olarak, modern biyoteknolojide Ar-Ge ve ürün geliştirme etkinlikleri için önkoşul olan
moleküler biyolojide, ülkemizde henüz ciddi bir birikimin olmadõğõ açõktõr. Ancak, son
yõllarda gözlemlenen kõpõrdanõşõ, ciddi bir değişime dönüştürmek olanaklõ görünmektedir.

2.3. Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõ

Biyoteknolojide araştõrma-geliştirme konusunda, farklõ açõlardan bir çok gösterge
(yerli patent/faydalõ model/tescilli ürün sayõlarõ, Ar-Ge projesi sayõsõ, Ar-Ge alanõnda kamu ve
özel sektör harcamalarõ, Ar-Ger personel sayõsõ, yeni biyoteknolojiye dayalõ sõnai ürün sayõsõ,
satõş hacmi vb.) kullanõlmaktadõr. Türkiye�de 1993-1998 arasõnda yapõlan patent ve faydalõ
ürün sayõlarõ ve bunlarõn öteki bazõ ülkelerle karşõlaştõrõlmasõ, Tablo-2'de (Rapor eki)
özetlenmiştir. Toplam yerli patent başvuru sayõsõ, 1993 yõlõnda 168 iken, 1998 yõlõnda 214'e
ulaşmõştõr. Ortalama % 30 dolayõnda gerçekleşen bu artõşõn düzeyi yetersizdir. Oysa aynõ
dönemde, ülkemizdeki yabancõ patent başvuru sayõsõ, 1071'den 1979'a ulaşmõştõr. Burada
dikkati çeken bir başka nokta, toplam patent başvurularõ (yerli ve yabancõ) içinde,
biyoteknolojinin payõnõn  % 1.7'den, % 10.2'ye fõrlamõş olmasõdõr. Bu hõzlõ artõş (5 kat),
biyotekonolojiye dayalõ patentler açõsõndan, ülkemizin önemli bir pazar olmaya başladõğõnõn
habercisidir. Ancak, aynõ dönemde, toplam yerli patent sayõsõnda artõş olmadõğõna göre, sözü
edilen artõşõn, yabancõ patent başvurularõnõn artõşõ sonucu gerçekleştiği anlaşõlmaktadõr.

Toplam yerli patent sayõlarõ karşõlaştõrõldõğõnda (1995 rakamlarõ), Türkiye�ye göre,
Yunanistan�da 2.5 kat, İspanya�da 13 kat, Güney Kore�de 333 kat, Japonya�da ise 1.871 kat
fazla yerli patent başvurusu olmasõ, ülkemizdeki Ar-Ge çalõşmalarõnõn başarõ durumunun ne
kadar yetersiz olduğunu açõkça vurgulamaktadõr (Rapor eki- Tablo-2).

Türkiye�de, Biyoteknolojinin uygulanabileceği alanlarda faaliyet gösteren Kamu
Araştõrma-Geliştirme Kuruluşlarõyla ilgili bilgiler, 3, 4 ve 5 nolu tablolarda özetlenmiştir
(Rapor eki). Ülkemizde, Biyoteknolojinin uygulanabileceği alanlarda faaliyet gösteren kamu
kuruluşlarõ, Tarõm, Ormancõlõk ve Balõkçõlõğõn geliştirilmesi, Sağlõk, Bitkisel Ürünler ve Köy
Hizmetleri, Zirai Mücadele, Hayvancõlõk, Veterinerlik, Ormacõlõk, Su ürünleri gibi alanlara
yayõlmõştõr. Biyoteknolojinin kõsmen uygulanabileceği diğer alanlar, Sõnai Gelişmenin
Desteklenmesi ile ilgili kuruluşlar, Türkiye Şeker Fabrikalarõ AŞ, TEKEL, Tarõm ve Köyişleri
Bakanlõğõ�na bağlõ  gõda alanõnda çalõşan enstitü ve il kontrol laboratuvarlarõ ve gõda alanõnda
çalõşan diğer kuruluşlardõr. Bu alanlarda çalõşan toplam 89 kuruluş vardõr ve bu kuruluşlarda
toplam 1933 araştõrmacõ ve 316 doktaralõ araştõrmacõ çalõşmaktadõr. Rapor ekindeki 4 no.lu
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tabloya göre Tarõm, Ormancõlõk ve Balõkçõlõğõn geliştirilmesi ile ilgili kuruluşlarla, Sağlõk
alanõnda çalõşan Refik Saydam Hõfzõssõhha Enstitüsü�nde, toplam 1223 araştõrmacõ ve toplam
242 doktoralõ araştõrmacõ çalõşmaktadõr. Bu kuruluşlarõn 1997'de sunduklarõ raporlara göre,
toplam �dõş yayõn� sayõsõ 29 (SCI'de olup olmadõğõ belirtilmemiştir), patent sayõsõ 0 (sõfõr),
bazõ bakanlõklara kaydettirilen tescilli ürün sayõsõ ise, 155'dir. Buna göre, bu kurumlardaki,
Ar-Ge faaliyetinin tescilli ürün sayõsõ konusunda yoğunlaştõğõ anlaşõlmaktadõr. Ayrõca, bu
kurumlardan hiç birinde, moleküler biyolojiye dayalõ, Modern Biyoteknolojiler alanõnda Ar-
Ge faaliyeti yapõlmamaktadõr.

Biyoteknoloji konusunda, özel sektördeki Ar-Ge çalõşmalarõ konusundaki
göstergelerin sağlõklõ bir analizi, bilgi yetersizliğinden dolayõ mümkün değildir. Bu konuda
ulaşabildiğimiz bilgiler, TÜBİTAK-TİDEB tarafõndan Ar-Ge desteği sağlanan, özel sektör
yatõrõmlarõ ile ilgilidir. Bu bilgiler Tablo-6'da (rapor eki) özetlenmiştir. Buna göre, 1995-1999
dönemini kapsayan 4 yõllõk sürede destek alan, toplam 758 projeden 17'si (% 2) biyoteknoloji
ile ilgilidir. TİDEB kapsamõnda desteklenen biyoteknoloji projeleri ile ilgili diğer bilgilere
ulaşõlamamõştõr. Dört yõllõk bir dönemde, büyük sanayi ve KOBİ'lerde, toplam 489 milyon
dolarlõk Ar-Ge çalõşmasõnõ katalize eden TİDEB desteği, 1999'da, 30 milyon dolara
ulaşmõştõr. Bu yatõrõm ve desteklerde biyoteknolojinin payõnõn ne olduğunu bilemiyoruz.
Ancak edinilebilen bilgilerden anlaşõldõğõ kadarõ ile, TİDEB tarafõndan destek alan projelerin,
sadece % 33'ü, biyoteknolojinin de içinde olduğu öncelikli alan projeleridir ve
biyoteknolojinin buradaki payõ % 2 olmuştur. Başka bir deyişle, TİDEB tarafõndan
desteklenen projelerin, % 67�si,  BTYK�nõn öncelik listesine almadõğõ alanlarda
gerçekleşmiştir. Bu da, sanayimizin, henüz bilgi ve yeni teknolojiye dayanan Ar-Ge
projelerine öncelik vermediğini göstermektedir. Bizce, burada altõ çizilmesi gereken en
önemli konu, öncelik listesine alõnan konularda anahtar rol oynayan, bilimsel üretim ve
yetişmiş insan gücü bakõmõndan, ülkemizin geri kalmõş olmasõdõr (bakõnõz �temel araştõrma
göstergeleri�).

Ülkemizde, biyoteknoloji Ar-Ge projelerini destekleyen diğer iki kuruluş, Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV) ve Vakõf Risk�tir. Kredi veya ortaklõk bazõnda proje
desteği veren bu iki kuruluştan TTGV, 1991 yõlõnda kurulmuştur. 1999 yõlõ aralõk ayõ itibarõ
ile, TTGV'ye yapõlan toplam 363 başvurudan, %11'lik bölümü, biyoteknoloji alanõndadõr.
Biyoteknoloji projeleri, vakõfça desteklenen 100 projeden, %13'lük payla, toplam destek
miktarõnõn, %10'unu elde etmiştir (TTGV 1996 Çalõşma Raporu). Bu bilgiler, TİDEB
desteklerine oranla, TTGV desteklerinde, biyoteknolojinin, 5 kez daha pay almõş olduğunu
göstermektedir. Vakõf Risk ise, sadece 1 adet biyoteknoloji projesi desteklemektedir. Özel
sektöre yapõlan Biyoteknoloji Ar-Ge desteklerinin ekonomik sonuçlarõ bilinmemektedir.

Sonuç olarak, ülkemizdeki Modern Biyoteknoloji Ar-Ge çalõşmalarõna yapõlan
yatõrõmlarõn, son yõllarda dikkate değer bir gelişme olduğu gözlemlenirken, kamu
desteklerinin öncelikle altyapõ oluşturmada önemli rol oynadõklarõ, ancak desteklerin
ekonomik yansõmalarõnõn henüz bilinmediği anlaşõlmaktadõr. Diğer taraftan, Ar-Ge
desteklerinde, Biyoteknolojinin az pay almasõnõn önemli bir nedeni olarak, proje
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başvurularõnõn yetersiz sayõda olmasõ gösterilmektedir. Bu talep azlõğõnõn başlõca nedeninin,
yenilikçi teknolojiler için gerekli olan, araştõrma altyapõsõnõn, ülkemizde çok düşük olmasõdõr.

Ülkemizde, modern biyoteknolojideki Ar-Ge çalõşmalarõ toptan değerlendirildiği
zaman, bu çalõşmalarõn sayõca çok düşük olduğu göze çarpmaktadõr. Kamu kurumlarõndaki
sorunun, Ar-Ge�nin önkoşulu olan, yetişmiş insan gücü ve araştõrma altyapõsõnõn eksikliği ve
yetersiz finansman, özel sektördeki sorunun ise, gene ülkemizdeki araştõrma birikiminin
eksikliği nedeniyle, ortaya çõkan bazõ finansman fõrsatlarõnõn bile yeterince kullanõlmamasõ
olduğu anlaşõlmaktadõr.

2.4. Uygulama ve Ekonomik Yansõmalar

Dünyadaki Biyoteknolojik gelişmeler, her ne kadar bilimsel bakõmdan başlangõçta
üniversitelerde başlamõşsa da, bu gelişmelerin ürün veren  yeni bir  teknolojiye dönüşmesi,
daha çok, bu alana  şirket bazõnda yapõlan yatõrõmlarla gerçekleşmiştir. Uluslararasõ bir finans
şirketinin yapmõş olduğu araştõrmaya göre, 1997 tarihi itibariyle, Avrupa'da, biyoteknoloji
alanõnda  etkinlik gösteren ve  toplam 39.000 kişinin istihdam edildiği 1.036 şirket
bulunmaktadõr. Bu şirketlerin Ar-Ge�'ye ayõrdõklarõ yatõrõm miktarõnõn,  2.2 milyar dolar
olduğu saptanmõştõr. ABD'de, aynõ alanda etkinlik gösteren 1300 firmanõn, 1998 rakamlarõyla,
istihdam ettikleri kişi sayõsõ 153 000, Ar-Ge yatõrõmlarõ ise, 9.9 milyar dolar'dõr. ABD�de,
başlõca 300 şirketin, biyoteknolojik ürünlerden, 12.4 milyar dolarlõk satõş yaptõğõ, Japon
şirketlerinin yaptõğõ satõşlarõn ise 8.2 milyar dolar olduğu gözlenmektedir.  Yine yapõlan
hesaplamalara göre, 2000'li yõllarõn başõnda, biyoteknolojik ürünlerin, dünya pazarlarõndaki
yõllõk ticari payõnõn, 150 milyar dolarõn üstünde olacağõ kabul edilmektedir.

Modern Biyoteknoloji, en geniş kullanõm alanõnõ tarõmda bulmuştur. Yüksek miktarda
ve kalitede ürün almak amacõyla, geleneksel kültür çeşitlerinin ya da bunlarõn yabani
akrabalarõnõn, genetik yapõlarõ değiştirilmektedir. En çok üzerinde çalõşõlan özellikler,
hastalõklara ve zararlõlara karşõ dayanõklõlõk, yabancõ ot ilaçlarõna dayanõklõlõk, meyve
olgunlaşma sürecinin değiştirilmesi, raf ve depolama ömrünün uzatõlmasõ ve aromanõn
artõrõlmasõdõr. Gen transferinde en başarõlõ olunan bitkiler, domates, patates, mõsõr, soya
fasulyesi, pamuk, tütün ve kolza'dõr.

Günümüzde hemen hemen her tür kültür bitkisine gen transferi gerçekleştirilmiştir.
Gen transferinde en çok başarõlõ olunan bitkiler tütün, domates, patates, mõsõr, soya fasulyesi,
pamuk ve kolzadõr. Buğday, çeltik, arpa gibi ekonomik önemi olan tahõllarda da transgenik
bitkiler geliştirilmesine rağmen henüz üretime sokulmuş transgenik ürün yoktur.

Biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen transgenik ürünler, klasik õslah yöntemleri ile
çözülemeyen ekonomik öneme sahip bazõ problemlerin çözümünde önemli katkõlar
sağlamaktadõr. Hastalõklara ve zararlõlara dayanõklõlõk sağlayan genlerin aktarõlmasõ ile, hem
kullanõlan ilaç miktarlarõnda azalma meydana gelmekte hem de, verimde bir artõş
sağlanmaktadõr. Raf ömrünün uzatõlmasõ ve aromanõn arttõrõlmasõ ise pazarlamada kolaylõk
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sağlamaktadõr. Yabancõ ot ilaçlarõna dayanõklõlõk genlerinin aktarõlmasõ ile de, ilaçlama sayõsõ
azaltõlmakta, ilaç uygulamasõ ile tüm yabancõ otlar ölürken bitki canlõ kalmakta ve masraflar
düşürülürken, verimde de belirli bir artõş sağlanmaktadõr. Bunlarõn yanõsõra, kültürel
önlemlerle çözülmesi mümkün olmayan veya çok yüksek maliyet gerektiren tuzluluk, sõcak
ve soğuk streslerine dayanõklõ trangenik bitkilerin uzun vadede uygulama alanlarõ bulmasõ
beklenmektedir.

İlk transgenik bitkiler, 1985 yõlõnda tarla denemelerine alõnmõş olmasõna karşõn,
üretime kayda değer olarak başlangõç yõlõ, 1996'dõr. Transgenik bitkilerin dünyadaki genel
durumu, ekilişi ve gelişmeler ile ilgili değerler 7, 8, 9 ve 10 numaralõ tablolarda (rapor eki)
verilmiştir. Bu tablolarda verilen rakamlara, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekimleri dahil değildir.
Ancak, bu ülkede, 1 milyon Ha'õn üzerinde bir alanda transgenik bitki ekimi olduğu, bu
ekimlerin büyük çoğunluğunu ise, soya fasulyesi ve pamuğun oluşturduğu tahmin
edilmektedir.

Tablo-7 de (rapor eki) gösterildiği gibi, dünya�da toplam trangenik bitki ekim alanõ
1996 yõlõnda 1.7 milyon Ha iken, bu rakam sürekli artarak 1999 yõlõnda 39.9 milyon Ha alana
( 4 yõlda 23 kat artõş) ulaşmõştõr. En  çok üretimi yapõlan transgenik bitkiler tablo-8 (rapor eki)
de gösterilmiştir.Bunlarõn başõnda soya fasülyesi ve mõsõr gelmektedir. Başlõca trangenik
özellikler, mõsõrda, sap ve koçan kurduna, yabancõ ot ilacõna dayanõklõlõk; kolza ve soyada
yabancõ ot ilacõna dayanõklõlõk, patateste virüse ve patates böceğine dayanõklõlõk, pamukta
yeşil kurda ve yabancõ ot ilacõna dayanõklõlõk, ve domateste daha uzun raf ömrü ve artõrõlmõş
aromadõr (Tablo 9-rapor eki).

Transgenik ürünler en çok, bu ürünlerin geliştirildiği ABD'de ekilmektedir (Tablo-10).
Ayrõca, Arjantin ve Kanada�da trangenik bitki ekimlerinde dikkate değer artõş vardõr. Buna
karşõlõk diğer ülkelerde transgenik bitki ekimi ya hiç yapõlmamakta, ya da ekim alanõnda
herhangi bir artma gözlenmemektedir.

Balõklar ve hayvanlarda yapõlan çalõşmalar neticesinde, ekonomik olarak üretime
sokulan tek canlõ, balõklar olmuştur. Değişik balõk türlerinde, değişik hastalõklara dayanõklõlõk
genleri aktarõlmõştõr. Hayvanlarda ise, deneysel amaçlõ üretilen trangenik fareler ve memeli
hayvanlarda genetik kopyalamalar dõşõnda, henüz kayda değer bir aşama kaydedilememiştir.
Modern biyoteknolojinin hayvancõlõktaki diğer bir kullanõm alanõ da, veteriner hekimlik
alanõdõr. Bu alanda, özellikle tanõ kitleri ve rekombinant aşõlar, önümüzdeki yõllarda önem
kazanabilir. Ayrõca, halen yürütülmekte olan hayvan genom projelerinin de, önümüzdeki
yõllarda ekonomik uygulamalarõ ortaya çõkabilir. Burada altõ çizilmesi gereken diğer bir konu
da, hayvanlarda genetik parmak izi yöntemlerinin, õrklarõn belirlenmesi ve ithalat-ihracat
aşamasõnda patojenlerin ve zararlõlarõn kontrolu açõsõndan, moleküler biyoloji tekniklerinin
kullanõlabilmesidir. İlk bakõşta ekonomik olarak anlamsõz gibi görünen bu konu, İngiltere�de
ekonomik bir krize yol açan �deli dana� hastalõğõnda olduğu gibi, dikkat edilmesi gereken bir
konudur.
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Modern biyoteknolojinin sağlõk sektöründeki uygulamalarõ, bu teknolojinin ekonomik
değerini gösteren ilk uygulamalar olmuştur. Bunlarõn arasõnda, interferon gibi rekombinant
ilaçlar ve hepatit B'de olduğu gibi rekombinant aşõlar başta gelmektedir. Günümüzde,
biyoteknolojik yollarla üretilen ilaçlar, halihazõrda dünya ilaç üretiminin, %5�ini
oluşturmaktadõr. 2005 yõlõnda bu oranõn, %15�e çõkmasõ beklenmektedir. 2020 yõlõ itibariyle,
dünyada piyasaya çõkan her 50 ilaçtan 10-15�inin biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilmiş ve
üretilmiş olacağõ tahmin edilmektedir. İlaçlarla ilgili alõnan patentlerin %63�ü ABD ve
Kanada, %25�i Avrupa, %7�si Japonya ve kalan %5�i diğer ülkelerde geliştirilmiş ilaçlara
aittir. Modern biyoteknolojinin hastalõk tedavisinde beklenen diğer önemli uygulamalarõ, gen
tedavisi, hayvandan insana doku aktarõmõ, kök hücrelerden doku imalatõ gibi konulardõr.
Tõptaki uygulamalarõn diğer önemli bir alanõ ise, in vitro ve in vivo tanõ kit ve yöntemleridir.
Tanõ kitlerinde kullanõlan rekombinant antijenler, rekombinant proteinler yoluyla kolayca elde
edilen monoklonal antikorlar, PCR aletleri, Taq polimeraz enzimi, tanõ amaçlõ DNA analiz
kitleri ve benzerleri, bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.

Biyoteknoloji, özellikle fermantasyon teknolojisi, biyo-degredasyon süreçleri,
ayrõştõrma yöntemleri gibi alanlarda kullanõlmaktadõr. Ayrõca, mikroorganizmalara yeni
özellikler kazandõrõlarak veya istenmeyen özellikler elimine edilerek endüstriyel üretime katkõ
sağlanmaktadõr. Endüstriyel uygulamalarda en geniş kullanõm, maya üretimidir. Avrupa
Birliği�nin öncelikli alanlar arasõna koyduğu �hücre fabrikalarõ/ cell factories�, yani canlõ
hücrelerin polimer, amino asit, hormon ve benzeri ürünlerin elde edilmesinde kullanõlmalarõ
önümüzdeki yõllarda önem kazanabilir.

Ülkemizde geliştirilerek uygulama alanõna girmiş herhangi bir özgün transgenik ürün
bulunmadõğõ gibi, ithal edilerek üretimi yapõlan herhangi bir tarõmsal transgenik ürün de
bulunmamaktadõr. Ancak, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan, pamuk, mõsõr ve patates
için  alan denemelerinin, Tarõmsal Araştõrma Enstitülerinde yapõlmasõna izin verilmiştir.

Ülkemizde, biyoteknoloji çalõşmalarõ gerçekleştirmek amacõ ile kurulmuş bir çok
kuruluş vardõr. Sanayide uygulama amaçlõ teknoloji ve ürünlerin geliştirilebileceği bu
kuruluşlarõn özellikleri ayrõntõlõ olarak anlatõlmõştõr. Bu kuruluşlarõn bazõlarõnda (özellikle bazõ
devlet ve vakõf üniversiteleri ile TÜBİTAK-MAM) modern biyoteknoloji geliştirmek için
gerekli temel altyapõya sahiptirler.  Diğerleri (bir çok üniversitenin biyoteknoloji adõ altõnda
kurduklarõ çeşitli yapõlarla bakanlõklara bağlõ çok sayõda kuruluş), gerekli temel altyapõya ve
yeterli sayõda yetişmiş insan gücüne sahip değildirler. Mevcut modern biyoteknoloji
çalõşmalarõ sağlõk, tarõm ve mikrooganizmalar konularõnda yapõlmaktadõr. Ancak, daha önce
de yazõldõğõ gibi, bu kuruluşlarda henüz sanayi uygulamasõna geçen modern teknoloji veya
modern teknolojik ürün geliştirilememiştir. Bina, maaş, teknik alet vb. bakõmlardan ülkeye
maliyeti oldukça yüksek olan, ancak şimdilik sanayinin işine yaramayan bu kuruluşlara
sanayicilerimizin güvendiğini gösteren bir işaret yoktur. Bu güvensizlik ve biraz sonra
değineceğimiz diğer bir konu (sanayicilerin biyoteknolojiye ve genel olarak teknoloji
üretimine olan ilgisizlikleri) nedeniyle ülkemizde Ar-Ge kuruluşlarõndan sanayiye teknoloji
ve ürün transferi sağlanamamaktadõr.
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Ülkemizde, geleneksel ve modern biyoteknoloji, sanayide önemli bir alan teşkil
etmemektedir. ABD gibi ülkelerdeki modellere dayanarak kurulan, bir kaç yeni biyoteknoloji
firmasõ, henüz kendi ayaklarõ üstünde yürüyecek duruma gelmemiştir. Bunun dõşõnda,
geleneksel biyoteknolojiye dayanan ürünlerle, üstün başarõ sağlayan bir firma ve hayvan aşõsõ
üreten 2 firma, burada zikredilebilir. Ayrõca, ilaç endüstrisinde bazõ antibiyotiklerin
mikrobiyolojik olarak üretimi söz konusu olmuştur.

Ülkemiz açõsõndan tartõşõlmasõ gereken önemli bir konu, ithalat yoluyla elde
edilebilecek transgenik bitkilerin, Türkiye�de ekilip-ekilmemesidir. Ancak, bir-kaç yõl içinde
ABD, Arjantin  ve Kanada�da milyonlarca hektar alana yayõlan transgenik bitki ekiminin
zamanla dünyanõn diğer ülkelerine ve bu arada Türkiye�ye ulaşmasõ beklenmektedir. Bunun
başlõca nedeni, transgenik bitkilerin üretim maliyeti ve verimlilik açõlarõndan trangenik
olmayan bitkilere göre daha çekici bir konumda olmalarõdõr. Her ne kadar, trangenik bitki
tohumlarõ dünyada sayõlõ bir kaç firmanõn tekelinde olduğu için pahalõ olsalar da, üretim ve
pazar aşamalarõnda avantajlõ duruma gelebilirler.

Şimdiye kadar yaygõn ekimi yapõlan transgenik bitkilerle ilgili olarak doğa dengeleri
ve insan sağlõğõ açõlarõndan olumsuz sonuçlar gözlemlenmemiştir. Ancak, uygulanmakta olan
mevcut modern biyoteknolojik yöntemlerle bitkisel ürünlere aktarõlan genler bitki, bakteri ve
virüs kaynaklõdõr. Ayrõca, gen aktarõmõ ya da, değişikliğe uğratõlmasõ sõrasõnda, işaretleyici
olarak antibiyotik dayanõklõlõk genleri  kullanõlmaktadõr. Gen aktarõmõ ile birlikte, diğer
organizmalardan hastalõk ve alerji yapacak özelliklerin taşõnmasõ ihtimali, transgenik
ürünlerin birincil ve ikincil metabolik ürünleri içinde, beklenmeyen biyokimyasal ürünler
bulunmasõ ve benzeri nedenlerle, transgenik bitkilere ihtiyatla yaklaşõlmaktadõr.. Ayrõca,
kullanõlan antibiyotik dayanõklõlõk genlerinin insan veya hayvanlarda antibiyotik rezistansõna
yol açmalarõ ihtimali ve virüs kaynaklõ genlerin dayanõklõlõk genini diğer virüslere transfer
etmeleri ihtimali üzerinde durulmaktadõr.

Henüz kesinlik kazanmamõş bir durum da, transgenik bitkilerin  salõverildikleri
çevrede bitki sosyolojisi, doğal türlerdeki genetik çeşitlilik, ekosistemdeki tür dağõlõmõ ve
denge üzerine uzun vadede ne gibi etkiler yapabileceği konusudur. Şu anda gözlemlenemese
de, transgenik ürünlerden olabilecek bir gen kaçõşõ, yabani türlerin de aynõ özelliğe sahip
olmalarõna neden olabilir. Bu durumda, doğal gen kaynaklarõ, geri dönülmesi zor bir tahribatla
karşõ karşõya kalacaktõr. Eğer yabani otlara dayanõklõlõk geni, transgenik bitkinin yabani
türlerine geçerse, bu türlerle yapõlacak mücadelenin zorluğu açõktõr. Böyle bir durumda,
mevcut gen kaynağõnõn tamamen kaybedilmesi dahi söz konusudur. Bu sorular birçok yabani
bitkinin gen kaynaklarõna sahip olan ülkemizde daha da önem kazanmaktadõr. Rapor ekindeki
Tablo-11� de yer alan bitkiler, ülkemizde birincil ve ikincil gen kaynaklarõ olan başlõca
bitkilerdir. Bu bitkiler arasõnda buğday, arpa ve  baklagiller gibi ana besin kaynaklarõnõ
oluşturan bitkiler de yer almaktadõr. Sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğin korunmasõ
açõsõndan, gen kaynaklarõ ülkemizde bulunan türlerin transgenik olanlarõnõn getirilmesinde ve
üretilmesinde hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
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2.5. Biyogüvenlik

Son yõllarda, özellikle ABD�de GDO�larõn yoğun olarak ekiminin yapõlmaya
başlanmasõ ve GDO içeren ürünlerin tüketicinin kullanõmõna sunulmasõ ile, bu ürünlerden
kaynaklanabilecek olasõ riskler için önlem olarak yeni yasal düzenlemelere gidilmiştir. Aynõ
kaygõlarla, Türkiye�de de, BTYK 1997�de �Türkiye�de Biyoteknoloji/Gen Mühendisliği
Çalõşmalarõnda Düzenleyici Kurallarõn Belirlenmesi� başlõğõ altõnda çalõşmalar başlatõlmasõnõ
benimsemiştir. Bu kararõ takiben TÜBA-TÜBİTAK Türkiye'de Biyoteknoloji / Gen
Mühendisliği Çalõşmalarõnda Düzenleyici Kurallarõn Belirlenmesi konulu Çalõşma Grubu
kurulmuş ve bu grup tarafõndan hazõrlanan rapor, çok yakõn bir tarihte (20 Aralõk 1999)
TÜBİTAK aracõlõğõ ile BTYK�ya sunulmuştur. Bu rapora binaen BTYK aynõ tarihte aşağõdaki
97 / 19-Ek kararõnõ almõştõr:

�Biyoteknoloji / Gen Mühendisliği çalõşmalarõnda düzenleyici kurallarõn belirlenmesi
için TÜBA ve TÜBİTAK ortak Çalõşma Grubu�nca hazõrlanan rapordaki öneriler olumlu
mütalaa edilerek, Ulusal Biyogüvenlik Kurulu�nun bir an önce oluşturulmasõ için Sağlõk,
Tarõm ve Köyişleri, Çevre, Sanayi ve Ticaret Bakanlõklarõ ile, DTM*, TÜBA ve TÜBITAK�õn
görevlendirilmesine ve koordinasyonun TÜBİTAK tarafõndan sağlanmasõna karar
verilmiştir�. (*DTM: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ).]

BTYK�nõn olumlu mütalaa ettiği ve UBK�nõn kurulmasõna gerekçe oluşturan bu
raporda Biyogüvenlik konusunda dünyada ve Türkiye�deki mevcut durum, sorunlar ve
öneriler ayrõntõlõ olarak belirtilmiştir. Bu nedenle raporumuzda özellikle daha önceki raporda
yer almayan hususlara dikkat çekilecektir.

Biyogüvenlik, �modern biyoteknoloji tekniklerinin, uygulamalarõnõn ve modern
biyoteknoloji ürünlerinin insan sağlõğõ ve biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturabileceği
olumsuz etkilerin belirlenmesi sürecini (risk değerlendirme) ve belirlenen risklerin meydana
gelme olasõlõğõnõn ortadan kaldõrõlmasõ ya da, meydana gelme durumunda oluşacak zararlarõn
kontrol altõnda tutulmasõ için (risk yönetimi) alõnan tedbirleri� ifade eder. Biyoteknoloji
uygulamalarõnda kullanõlan teknik, canlõda yapõlan genetik değişiklik, sonuç ürün, ürünün,
kullanõm amacõ ve yeri farklõ, riskler oluşturduğundan, ayrõ tedbirler gerektirmektedir. Bu
nedenle biyogüvenlik, laboratuvar ve kapalõ alan denemeleri (sera çalõşmalarõ dahil), çevreye
salõmõ ve gõda olarak kullanõmõ durumlarõ için, ayrõ düzenlemeleri içermektedir.

Biyogüvenlik tedbirleri bilimin önünü kesmeden, insan sağlõğõ, sosyal yapõ ve
biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşacak olumsuzluklarõ önceden belirleyerek, tedbir alma
yolundaki kurumsal ve idari sistemleri gerektirmektedir. Bu bağlamda, biyogüvenlik, hukuki
düzenlemeler ve bilgi paylaşõmõ dahil, değerlendirme-izleme-kontrol mekanizmalarõnõ
kapsayan kurumsal yapõlanma olarak iki kõsõmda ele alõnabilir.
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2.6. Dünyada Mevcut Durum

Hukuki Düzenlemeler: Mevcut hukuki düzenlemeler, bağlayõcõlõğõ olmayan, kõlavuz
niteliğindeki ve gönüllü uygulamaya dayalõ uluslararasõ biyogüvenlik düzenlemeleri ile ülke
bazõnda bağlayõcõ niteliği olan yasal düzenlemeler olarak ele alõnabilir.

Başlõca uluslararasõ biyogüvenlik düzenlemeleri şunlardõr:

1. UNIDO (BM Endüstriyel Kalkõnma Organizasyonu) Sekreteryasõ�nõn 1991 Temmuz
ayõnda yayõnladõğõ �Organizmalarõn Çevreye Salõmõ Konusunda Gönüllü Talimatõ�,

2. 2. FAO (BM Gõda ve Tarõm Organizasyonu) tarafõndan, Bitki Genetik Kaynaklarõ
Komisyonu�nun (CPGR) talebi üzerine hazõrlatõlarak, 1991 Kasõm ayõnda
yayõnlanan "Bitki Biyoteknolojisi Talimatõ�,

3. Gündem 21 (1992) ve Gündem 21�i hayata geçirme amacõnõ taşõyan
Biyoteknolojinin Risklerinin Önlenmesi İçin Uluslararasõ Teknik Direktifler,

4. Gelişmekte olan ülkelerin, biyogüvenlik kapasitelerini oluşturmalarõnda klavuzluk
yapmak amacõyla UNEP tarafõndan hazõrlanmõş olan �Biyogüvenlik Klavuzu�
(1997),

5. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi. (Özellikle 8g ve 19. Maddeler)
6. BM Biyogüvenlik Protokolu

Yukarõda sõralanan düzenlemelerden 5. ve 6. Maddeler uluslararasõ bağlayõcõ özellik
taşõmaktadõrlar.

Ulusal düzenlemelerden bölgesel bağlayõcõlõğõ olan ve aday ülke olmamõz nedeniyle
ülkemizi doğrudan ilgilendiren en önemli düzenlemeler Avrupa Birliği Direktifleridir:

1. AB�nin �genetik olarak değiştirilmiş organizmalarõn (GDO) çevreye salõmõ�
konusunda 90/220/EEC kodlu direktifi, GDO�larõn ticaretinde ve doğaya salõmõnda
uygulanacak kurallarõ belirlemektedir. Direktifin kapsamõnõ, modern biyoteknoloji
yöntemleri, bu yöntemlerle geliştirilmiş GDO�larõn ticareti ve karar sürecinde
dikkate alõnacak bilgiler ile Avrupa ülkelerinde uygulanan izin işlemleri
oluşturmaktadõr. AB üyesi ülkeler kendi sõnõrlarõna girecek GDO�larõn alan
denemeleri ve piyasaya sürülmesi konusunda AB Komisyon kararõna
başvurmaktadõrlar. Direktife göre GDO�larõn bilinçli çevreye salõmõ ve sõnõraşan
hareketi risk değerlendirme ve ön bildirim şartlarõna bağlanmõştõr. AB Komisyonu
herbir GDO için etiketleme bilgilerine varan kararlar almaktadõr.

2. AB�nin �genetik olarak değiştirilmiş mikroorganzimalarõn (GDMO) kapalõ
kullanõmõ� konusunda da 90/219/EEC kodlu bir direktif bulunmaktadõr. Bu direktifin
amacõ çevre ve insan sağlõğõnõn, kapalõ kullanõm gerektiren genetik olarak
değiştirilmiş mikroorganizmalardan kaynaklanabilecek risklere karşõ korunmasõdõr.
Direktif genetik yapõsõ değiştirilmiş mikroorganizmalarõn fiziksel ve biyolojik
engellerle çevre ile temasa geçmesinin önlenmesini, direktif ekinde belirlenen
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parametrelere göre risklerin belirlenmesi için ön değerlendirme yapõlmasõnõ ve üye
ülkelerin söz konusu mikroorganizmalarõn yaratacağõ riskleri önleme yolunda
tedbirler almasõnõ gerektirmektedir.

3. AB�nin GDO�larõ içeren bir diğer direktifi �yeni gõdalar ve yeni gõda muhteviyatõ�
konusundaki 97/258/EEC kodlu direktifidir. Bu direktif diğerlerinin yanõsõra
GDO�lardan üretilmiş veya GDO içeren gõdalarõn insan sağlõğõ için tehlike
oluşturmamasõnõ garanti altõna almayõ amaçlar. Bu amaçla yeni gõdalar pazara
sürülmeden önce Birliğin değerlendirmesine alõnõr. Pazara sürüm başvurusunu alan
üye ülke yeni gõda için bir ön değerlendirme yapmak durumundadõr. Direktif içinde
GDO�lara ayrõca değinilmiş ve GDO ürünü yeni gõdalarõn çevresel risk
değerlendirmesine ağõrlõk vererek özel değerlendirmeye alõnmasõ öngörülmüştür.
Herhangi bir üye ülke kendi sõnõrlarõnda yeni gõdanõn pazarlanmasõnõ yasaklayabilir.
Direktife göre yeni gõdaya verilen izin etiketleme ve kullanõm şartlarõnõ tanõmlamalõ
ve etikette yeni gõdanõn GDO ürünü olduğu belirtilmelidir.

Kurumsal Düzenlemelerde Dünyada Mevcut Durum: Uluslarasõ ve bölgesel seviyede
risk değerlendirme ve kontrol bağlamõnda biyogüvenlik alanõnda faaliyet gösteren bir kurum
mevcut değildir. FAO modern biyoteknoloji ürünü gõdalarõn insan sağlõğõna olabilecek
risklerini bilimsel olarak değerlendirmektedir. Uluslararasõ seviyede kurulan sistemler UNEP,
UNIDO ve OECD tarafõndan yürütülen bilgi paylaşõmõ ve genel prensiplerin belirlenmesi
yönündeki çalõşmalarõ kapsamaktadõr:

OECD Çalõşmalarõ: OECD Bilim ve Teknoloji Politikalarõ Komitesi (CSTPs) altõnda
Biyoteknoloji Çalõşma Grubu, üye ülkelere özellikle halk sağlõğõ, sürdürülebilir endüstriyel
kalkõnma ve biyolojik kaynak merkezleri kapsamõnda biyoteknoloji bilim ve teknoloji
politikalarõ alanõnda destek sağlamak amacõyla kurulmuştur. Çalõşma grubu endüstri ve
hükümetlere bioproses teknolojilerinin uygulanmasõnda klavuzluk yapacak olan sürdürülebilir
kalkõnma için biyoteknoloji adlõ bir proje yürütmektedir.

Çevre Politikalarõ Komitesi (EPC) altõnda ise Biyoteknolojide Mevzuat Uyumu
Çalõşma Grubu biyoteknoloji uygulamalarõnda uluslararasõ uyumu sağlamak amacõyla
kurulmuştur. Çalõşma grubu GDO�larõn çevresel risk değerlendirmesi için özel başlõklarda
uyumlaştõrma belgeleri hazõrlamakta, GDO�larõn moleküler karakterizasyonu için bilgi
ihtiyaçlarõnõ belirlemekte ve Biotrack online adõ ile ülkeler arasõnda bilgi akõşõnõ
sağlamaktadõr.

Yine EPC altõnda yeni yem ve yiyeceklerin güvenliği üzerine bir iş gücü
oluşturulmuştur. Bu grubun iş tanõmõ halen tartõşõlmaktadõr. Ancak temel olarak GDO ve
ürünlerinin gõda güvenliğinin sağlanmasõ için belgeler hazõrlayarak çalõşma grubunun çevresel
riskler için hazõrladõğõ belgelere katkõ sağlamasõ amaçlanmaktadõr.

Çevre ve Tarõm Politikalarõ Komiteleri Birleşik Çalõşma Grubu biyoteknolojinin,
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bitkilerin ve hayvanlarõn biyolojik potansiyelini değiştirebilecek veya üretime karşõ çevresel
direnci düşürebilecek veya ikisini birden yapacak, aynõ zamanda gõdalarõn besin değeri ve
güvenilirliği üzerinde etkileri olabilecek teknolojilerden birisi olmasõ yaklaşõmõ ile OECD
Sürdürülebilir Kalkõnma raporuna bu konuda katkõ sağlama görevini üstlenmiştir. Bu çalõşma
altõnda çiftlik sistemleri ile teknolojik gelişmeler ve aralarõndaki bağlantõ incelenerek,
teknolojik gelişmelerin tarõmsal yapõ ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri de ortaya
konacaktõr.

Tarõm Komitesi ise gõda güvenliği ve kalite sorunlarõndan kaynaklanan uluslararasõ
ticari çatõşmayõ inceleme görevi almõştõr. 2000 yõlõndan itibaren Tarõmsal Bakõş dergisinde
biyoteknolojinin pazar ve ticaret üzerindeki etkilerinin analizine yer verilmesine karar
verilmiştir.

Bilgi Değişim Mekanizmalarõ: UNIDO, UNEP ve OECD�nin biyoteknoloji sektörüne
ilişkin faaliyetlerinin ana ayaklarõndan birini �uluslararasõ bilgi değişimi� oluşturmakta, bu
mekanizmanõn etkinliği, ulusal politikalarõn uyumlaştõrõlmasõ için önemli bir araç ve bir ön
koşul olarak görülmektedir. Bu üç kuruluş �Biotrack Online� adõ altõnda bilgi paylaşõm
mekanizmalarõnõ birleştirmiştir. Bu mekanizma altõnda OECD�nin biyogüvenlik uyumlaştõrma
dökümanlarõna, alan denemeleri veri tabanõna, biyoteknoloji ürünleri veri tabanõna, diğer
OECD çalõşmalarõna, UNEP biyogüvenlik kayõt sistemine, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
altõnda yürüyen çalõşmalara ve UNIDO�nun �Uluslararasõ Biyogüvenlik Bilgi Ağõ ve Danõşma
Servisi� ne ulaşõlabilmektedir.

GDO�lara ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütüne değişik ülkeler tarafõndan yapõlan
bildirimler tablo-12�de (Rapor eki) gösterilmiştir.

2.7. Biyogüvenlikte Türkiye�de Durum

Hukuki Düzenlemeler: Ülkemizde mevcut tek düzenleme transgenik bitkilerin alan
denemelerinin kurallarõnõn belirlendiği, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan çõkartõlmõş
olan �Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkõnda Talimat�tõr. Transgenik
bitkilerin tescili ile ilgili düzenlemelerin �Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin
Yönetmelik� kapsamõna alõnmasõ için çalõşmalar yapõlmaktadõr. Transgenik Kültür
Bitkilerinin Alan Denemeleri, Bakanlõğa bağlõ Enstitülerde devam etmekte olduğundan,
herhangi bir aksaklõğa meydan vermemek için, "Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin
Yönetmelik�te gerekli değişiklikler yapõlõncaya kadar, "Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan
Denemeleri" ile ilgili talimatõn aksayan yönlerinin düzeltilmesi amacõyla adõ geçen talimatta
değişiklikler yapõlmõştõr.

Yukarda bahsedilen çalõşmalara paralel olarak "Genetik Yapõlarõ Değiştirilmiş
Organizmalarõn (GDO) Üretilmesi, Pazara Sürülmesi ve Gõda Olarak Kullanõmõ" ile ilgili
mevzuat çalõşmalarõ da son aşamasõna gelmiştir.
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Ülkemizde hazõrlanan mevzuat kapsamõnda transgenik bitkiler 1998 yõlõndan itibaren
alan denemelerine alõnmaya başlamõştõr. Değişik firmalar tarafõndan ithal edilen ürünlerde
yapõlan alan denemeleri Bakanlõk Araştõrma Enstitüleri tarafõndan yürütülmüştür. Transgenik
bitkilerin alan denemelerinin tamamlanmasõnõ takiben tescili, üretime sokulmasõ ve gõda
zincirinde kullanõlmasõ gündeme gelecektir. Bu hususlarõn mevzuat kapsamõna alõnmasõ ile
ilgili çalõşmalarõn yakõn bir tarihte tamamlanmasõ planlanmaktadõr.

Ülkemizi ilgilendiren diğer bir konu da, ithal edilen bitkisel kaynaklõ ham ve işlenmiş
ürünlerle ilgili biyogüvenlik sorunlarõdõr. Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ�nca bu kapsamdaki
ürünler için düzenlenen kontrol belgeleri, ithal edilen ürünün GDO içerip-içermediği
konusunu kapsamamaktadõr. Bu nedenle, Türkiye�ye ithal edilen ham ve işlenmiş tarõm
ürünlerinin GDO içerip-içermedikleri bilinmemektedir. Ancak, başta mõsõr olmak üzere, bazõ
ülkelerde GDO içeren ve içermeyen ürünlerin karõştõrõlmõş olarak pazarlandõğõ konusunda ve
bu nedenle ülkemize GDO içeren ürünlerin girmiş olabileceği ve girmeye devam ettiği
konusunda ciddi iddialar vardõr.

Genetik yapõsõ değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri için bilgi paylaşõmõ
mekanizmalarõ, risk değerlendirme, risk yönetimi, izleme ve kontrol mekanizmalarõ
ülkemizde henüz kurulmamõştõr. Bu alanda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na bağlõ bazõ
araştõrma enstitülerinin kapasitelerinden yararlanõlmaktadõr.

Çevre Bakanlõğõ, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Biyogüvenlik Protokolünün
ulusal koordinasyonunu yapmaktadõr.

Bu kõsmõn girişinde de söz edildiği gibi, biyogüvenlik konusundaki en son gelişme,
BTYK�nõn 20 Aralõk 1999 tarihinde almõş olduğu bir ek-kararla Ulusal Biyogüvenlik
Kurulu�nun (UBK) kurulmasõnõ benimsemesidir.

Sorunlar: Özet olarak, ülkemizde biyogüvenlikle ilgili başlõca sorunlar şunlardõr:

1. Ülkemizde biyogüvenlik sorunlarõ ile ilgili ulusal bir kurum yoktur. Bu amaçla,
daha önce sözü edilen UBK kurulmasõ BTYK tarafõndan karara bağlanmõştõr.

2. Ülkemizde bazõ üniversitelerde, TÜBİTAK-MAM ve benzeri araştõrma
kurumlarõnda genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalar araştõrma ve
araştõrma-geliştirme amaçli olarak kõsõtlõ düzeyde kullanõlmaktadõr. Ancak
AB�dekine eşdeğer olarak �Genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalarõn
kapalõ ortamda kullanõmõ� konusunda düzenleyici yasal kurallar yoktur. Bu
amaçla, daha önce sözü edilen TÜBA-TÜBİTAK çalõşma grubu bir yönetmelik
önerisi hazõrlamõştõr.

3. Ülkemizde Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn bazõ araştõrma merkezlerinde bazõ
GDO�larõn tarla denemeleri yapõlmaktadõr. Ancak AB�dekine eşdeğer olarak
�Genetik olarak değiştirilmiş organizmalarõn çevreye bilinçli salõmõ ve pazara
sürülmesi� konusunda düzenleyici yasal kurallar yoktur. Bu amaçla, daha önce
sözü edilen TÜBA-TÜBİTAK çalõşma grubu bir yönetmelik önerisi hazõrlamõştõr.
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4. Ülkemizde halen GDO ve GDO ürünlerinin çevreye kontrolsuz salõmõna resmen
izin verilmemektedir. Ancak, bazõ GDO�larõn yasal olmayan yollarla ekimini
yasaklayõcõ yasal düzenleme de yoktur. Bu amaçla, daha önce sözü edilen TÜBA-
TÜBİTAK çalõşma grubu bir yönetmelik önerisi hazõrlamõştõr.

5. Ülkemizde GDO içeren ürünlerin yerli üretimi olmamasõna rağmen, başta mõsõr
olmak üzere, ithal edilen bazõ ham ve işlenmiş ürünlerin GDO içerip-içermedikleri
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ya da başka bir kurum tarafõndan kontrol
edilmemektedir. Bu konuda kesin veriler olmamakla birlikte, özellikle ithal edilen
tüketim amaçlõ mõsõrlarõn GDO içerdikleri konusunda ciddi kuşkular vardõr.

6. Tüm bunlara ek olarak, belki de en önemli sorun, yasal düzenlemeler yapõlmõş olsa
bile, biyogüvenlik açõsõndan risk önleyici ve izleyici kontrol sistemleri (yetişmiş
uzman, laboratuvar altyapõsõ vb.) yetersiz düzeydedir. Bildiğimiz kadarõ ile bu
konuda herhangi bir hazõrlõk veya eylem planõ sözkonusu değildir.

2. 8. Toplumun bilgilendirilmesi ve Tüketici Haklarõ

Evrensel Tüketici Haklarõ Bildirgesi tüketicinin temel gereksinimlerinin giderilmesi,
sağlõk ve güvenlik, bilgilenme, temsil edilme ve örgütlenme, eğitilme, seçme, tazmin edilme,
ekonomik çõkarlarõnõn korunmasõ, sağlõklõ bir çevrede yaşama haklarõnõ korumaktadõr.

Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkeler Evrensel Tüketici Haklarõ Bildirgesini ve
GATT�õn XX. maddesini temel alarak halihazõrda GDO ve ürünlerine biyogüvenlik
gerekçeleri ile ticari kõsõtlamalar veya etiketleme gibi önlemler getirmektedirler. Özellikle
Avrupa ülkelerinde modern biyoteknolojinin kullanõmõ ve ürünleri konusunda halk
bilgilenmiş durumdadõr. Getirilen etiketleme düzenlemeleriyle de tüketici ürün seçme hakkõnõ
kullanabilmektedir. Avrupa tüketicisi genel olarak doğal ürünleri tercih etmektedir. Özellikle
organik tarõm ürünleri yüksek fiyatla alõcõ bulmaktadõr.

Ülkemizde, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan Evrensel Tüketici Haklarõ
Bildirgesinin gereği olarak yürürlüğe konan 4077 sayõlõ Kanun, ulusal ve uluslararasõ bir
sorumluluk olarak tüketicinin bilgilenme, seçme, sağlõklõ yaşama, tazmin, ekonomik
çõkarlarõnõn korunmasõ gibi haklarõnõ korumayõ amaçlamaktadõr. Bu kapsamda tüketicimiz
GDO�lar ve ürünleri konusunda eğitilme, bilgilenme ve seçme hakkõna sahiptir. Çevre
Bakanlõğõ tarafõndan yayõnlanan 4 Haziran 1999 tarihli genelge ile tüm valiliklerin konuya
dikkati çekilmiş, ülkemizde henüz pazara sürülmesi ve üretimi onaylanmõş bir GDO
bulunmadõğõ vurgulanarak, tescilli olmayan tohumlarõn satõş ve üretiminin Bakanlõğa
bildirilmesi istenmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ kõsõtlõ imkanlarla tüketici derneklerine
konu hakkõnda ön bilgi sağlamõştõr. Ancak henüz ülkemizde halkõn bu konuda
bilgilendirilmesi ve seçme hakkõnõ kullanabilmesi yönünde sistemli bir çalõşma
bulunmamaktadõr.

Tüketici Haklarõ Derneği günümüzde yaşanan açlõk ve gõda sorununun sebeplerini
paylaşõmsõzlõk, yanlõş sosyal ve tarõmsal politika ve israf olarak belirlemekte; modern
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biyoteknoloji ürünlerinin bu sorunu çözmeyeceği ve tüketicinin kendi sağlõğõna olduğu kadar
sağlõklõ bir çevrede yaşama hakkõna da müdahale edildiği görüşünü savunmaktadõr.

Özet olarak, ülkemizde henüz tüketici haklarõ bilincinin yeterli düzeyde olmadõğõ,
modern biyoteknolojinin insana ve çevreye getirebileceği yararlar ve bilinçsiz kullanõm
sonucu ortaya çõkabilecek olan riskler konusunun sistemli ve sağlõklõ olarak tartõşõlamadõğõ,
bu konularda devletin halkõ bilgilendirme amacõ ile özel bir gayret sarfetmediği
gözlemlenmektedir. Üniversitelerde modern biyoteknolojinin yararlarõ ve muhtemel
biyogüvenlik sorunlarõ sistemli olarak tartõşõlmamakta, sivil toplum örgütleri de bu konularda
yeterli ve doğru bilgiye ulaşamamaktan yakõnmaktadõr. Ayrõca, tüketici haklarõnõ korumaya
yönelik sivil toplum örgütleri çalõşmalarõnõn finansmanõnda devlet desteği bulamadõklarõnõ
ifade etmektedirler.

2.9. Sonuç

BTYK�nõn 1993 yõlõnda onayladõğõ, Bilim ve Teknolojide Atõlõm Projesi�nde
belirlenen 7 öncelik arasõnda �Gen Mühendisliği ve Biyoteknolojide Araştõrma ve Geliştirme
Üzerinde Odaklanma� olarak yer alan Modern Bitoyeknoloji; tarõmda, hayvancõlõkta ve tõpta
büyük ilerlemeler kaydeden ve derin ekonomik değişimler yaratan bir teknolojidir. Ancak bu
teknoloji, halen gelişmiş bir kaç ülkenin tekelinde olduğundan, bu alanda birikimleri olmayan
ülkelerde, özellikle tarõmsal eknomide, dõşa bağõmlõlõğõ artõracaktõr. Ayrõca modern
biyoteknolojinin bilinçsiz ve dõşgüdümlü uygulamalarõ, özellikle ulusal biyolojik kaynaklarõn
korunmasõ açõsõndan, biyogüvenlik riskleri taşõmaktadõr.

Türkiye�nin ulusal bilim ve teknoloji stratejisi, modern biyoteknolojiyi ülkede üretip
uygulamayõ öngörmektedir. Zaten sürekli değişen ve yenilenen bu teknolojiyi ithal ederek
ülke ihtiyaçlarõnõ karşõlamak ve globalleşen ekonomi koşullarõnda rekabet edebilmek olanaklõ
değildir. BTYK�nõn 1993 yõlõnda almõş olduğu karardan bu yana 7 yõl geçmiştir. Günümüz
koşullarõnda, bilim ve teknoloji açõsõndan oldukça uzun bir süre olan bu 7 yõllõk dönem
dikkatle tahlil edilmiş ve ne yazõk ki durumun hiç de sevindirici olmadõğõ sonucuna
varõlmõştõr.

Ne yazõk ki, ülkemizde uygulanan bilim ve teknoloji politikalarõ; araştõrma (Research)
ile Ar-Ge (Research and Development) kavramlarõnõ birbirinden net olarak ayõrmamõştõr.
Bütün dünyada, bilginin teknolojiye dönüştürülmesi anlamõnõ taşõyan �Research and
Development R & D�, ülkemizde yerine göre bazen �Research�, bazen de �R & D� olarak
kullanõlmaktadõr. Bilimsel araştõrmaya gerek duymadan teknolojinin geliştirilebileceği
mantõğõndan kaynak bulan bu kavram karõşõklõğõ nedeniyle (belki de bilinçli bir politika
olarak), ülkenin kõsõtlõ kaynaklarõ Ar-Ge için kullanõlmakta, �temel araştõrma�, devlet
desteğinin çok kõsõtlõ olmasõ  nedeniyle bir türlü canlanamamaktadõr. Ülkenin kaynaklarõnõn
kõsõtlõ olduğu ve önceliğin hemen kazanç sağlayacak bir alana verilmesini savunan �faydacõ�
bir yaklaşõmõn sonucu olan bu durumun ivedilikle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü
gerekli bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve teknik altyapõ olmadan gerçekleştirilen Ar-Ge
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çalõşmalarõ başarõsõz kalarak, çok daha fazla kaynak kaybõna yol açabildiği gibi, toplumun ve
sanayicinin yeni teknolojilere olan güvenini olumsuz yönden etkileyebilecektir.

Sonuç olarak, 1993-1999 dönemine damgasõnõ vuran anlayõş, ulusal innovasyon
projesi çerçevesinde, özel sektör ağõrlõklõ olarak, yeni teknolojilere dayalõ ürün geliştirmeyi
özendirmek ve desteklemek (kõsaca Ar-Ge desteği) olmuştur. Modern biyoteknoloji açõsõndan
bakõldõğõnda, Ar-Ge�nin hedefi; temel bilim araştõrmalarõyla kazanõlan yetişmiş insan gücü,
bilgi birikimi ve teknik altyapõyõ teknolojik hizmete ve ürüne dönüştürmektir. Fransa gibi,
moleküler biyolojide uzun bir geçmişe ve birikime sahip olan, ancak bilimin
ticarileştirilmesine sõcak bakmayan ülkeler için geçerli olan bu strateji, ülkemizde
çalõşmamõştõr. Son bir kaç yõla kadar, ülke gündemine bile girmeyen moleküler biyoloji
alanõnda temel araştõrma geleneğimiz, yeterli sayõda yetişmiş insanõmõz ve donanõmlõ
araştõrma laboratuvarõmõz yoktur. Bu çürük temel üzerine inşa edilmeye çalõşõlan devlet
destekli Ar-Ge girişimleri sayõca az kalmõş ve kayda değer bir ilerleme olmamõştõr.

Ar-Ge aşamasõnõ bile, henüz beceriyle gerçekleştiremediğimiz modern
biyoteknolojinin, tarõmda ve sanayide uygulanmasõ henüz söz konusu değildir. Ancak ülkemiz
bazõ GDO�larõn üretimi ve tüketimi açõlarõndan önemli bir pazardõr. Tarõm ve Köyişleri
Bakanlõğõ�nõn izniyle başlatõlan "GDO alan denemelerinin" zamansõz ve riskli bir girişim
olduğu görülmektedir. Çünkü genetik olarak değiştirilmiş bitkiler hakkõnda mevzuatõmõz,
mevzuatõ uygulayacak uzman kişi ve kontrol laboratuvarlarõmõz yetersizdir.
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3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR

3.1. Sunuş

1993 yõlõnda, öncelikli alan olarak belirlenen modern biyoteknolojinin, ülkemizde
yerleşmesi ve tarõmsal ve sõnai üretimde kullanõlmasõ amacõ, hala geçerliliğini korumaktadõr.
Ancak, son altõ yõllõk deneyimler, amaçlarõn yeniden belirlenmesi ihtiyacõnõ doğurmuştur. Bu
amaçlar dizisinde başlõca 5 konu yer almaktadõr:

! Moleküler Biyolojide araştõrma kapasitesinin ve yetişmiş insan gücünün hõzla
artõrõlmasõ,

! Modern Biyoteknolojide Araştõrma-Geliştirme çalõşmalarõnõn, moleküler biyolojideki
araştõrma birimleriyle bağlantõlõ olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasõ,

! Modern biyoteknolojiye dayalõ üretimin, tarõmsal ve sõnai ekonominin ilgili alanlarõna
dahil edilmesi,

! Biyoteknoloji uygulamalarõnõn, muhtemel olumsuz sonuçlarõnõn önlenmesi için,
gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ ve buna paralel olarak, yasal düzenlemelerin
takibi konusunda, uzmanlarõn yetiştirilmesi ve kontrol laboratuvarlarõnõn kurulmasõ,

! Toplumun modern biyoteknolojinin yararlarõ, muhtemel riskleri ve alõnan önlemler
konusunda bilgilendirilmesi.

3.2. Araştõrma Altyapõsõ

Bilimsel araştõrmalar; yönlendirilmiş araştõrma ve yönlendirilmemiş araştõrma olarak
ikiye ayrõlmaktadõr. Yönlendirilmemiş araştõrmalar temel bilim araştõrmalarõnõ kapsamaktadõr.
Teknolojik ürünlerin temelini oluşturan bilgilerin %70�inin, temel araştõrmalardan elde
edildiği göz önüne alõndõğõnda, bu çalõşmalar, kõsa vadede olmasa da, hem uzun vadede
kazanõm sağlayacak, hem de bu araştõrmalar sõrasõnda üniversitede, özellikle lisansüstü eğitim
sõrasõnda doktora öğrencilerine önemli ölçüde deneyim kazandõracaktõr. Sonuç olarak bu tür
araştõrmalar eğitimin de ayrõlmaz bir parçasõ durumundadõr. Bu nedenle, temel araştõrma
projeleri öncelik verilerek desteklenmelidir. Ancak bunun yanõsõra, ulusal projeler
kapsamõnda yönlendirilmiş araştõrmalarõn da yapõlmasõ ve bu araştõrmalarõn sonunda elde
edilecek yeni teknoloji ya da ürünlerin öncelikle iç pazarõ doyurmasõ açõsõndan büyük önem
taşõmaktadõr. Özellikle, bu yönlendirilmiş araştõrmalarõn profesyonelce yürütülmesi
gerektiğinden profesyonel araştõrõcõlara gereksinim duyulmaktadõr. Görüldüğü gibi, her iki
kategoride de, modern biyoteknolojik araştõrmalarõn yapõlmasõ gerekmektedir. Tüm bu
nedenlerle, üniversitelerde mevcut moleküler biyoloji ve biyoteknoloji bölümleri
güçlendirilmelidir. Ayrõca biyoteknoloji uzmanlõk gerektiren bir alan olduğundan yine bu adõ
geçen bilim dallarõnõn yanõsõra, sağlõk bilimleri ve fen bilimleri kapsamõnda bulunan ve
modern biyoteknolojiyi de kapsayacak biçimde eğitim veren bilim alanlarõnõn doktora
programlarõ güçlendirilmelidir. Bu bağlamda kamu Ar-Ge kurumlarõ güçlendirilmeli ve
üniversitelerle işbirliği sağlanmalõdõr.
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Raporu düzenleme aşamasõnda dikkatimizi çeken konu,  zaman zaman �araştõrma� ile
�araştõrma-geliştirme� kavramlarõnõn birlikte ve eş anlamlõ kullanõmõdõr. Araştõrma ile Ar-
Ge'nin kesin sõnõrlarõnõn belirlenmesi gerekmektedir.

Ülkemizde dikkati çeken diğer bir konu, vakõf üniversiteleri sayõlarõnda hõzlõ bir artõşõn
olmasõdõr. Bu üniversitelerin bir çoğu, yetişmiş insan gücü ve teknik altyapõ açõlarõndan çok
iyi düzeyde bulunmaktadõr. Hatta bu üniversitelerin bazõlarõ, en iyi öğrencilerin tercih ettikleri
üniversitelerin başõnda gelmektedir. Vakõf üniversitelerine yapõlan devlet desteği konusunda
hem olumlu hem olumsuz görüşler olmasõna rağmen, bu kurumlarõn, kaliteli insan gücü
yetiştirilmesi, araştõrma ve Ar-Ge potansiyelinin yükseltilmesi gibi konularda ülkemize çok
önemli katkõlar sağladõğõ konusunda görüş birliği vardõr. Diğer taraftan, bu kurumlarda
gerçekleştirilen araştõrma ve AR-Ge çalõşmalarõna TÜBİTAK projeleri dõşõndaki kamu
olanaklarõ kapalõdõr. Ülkemiz bir taraftan yurtdõşõna yüksek lisans ve doktora eğitimi için
öğrenci gönderirken, diğer tarftan da özel sektöre Ar-Ge desteği sağlarken, ülkemizdeki vakõf
üniverstelerine olan bazõ olumsuz yaklaşõmlarõ anlamak zordur. Özellikle genel katma
bütçeden destek alan projelerin vakõf üniversitelerine kapalõ olmasõ, araştõrma ve Ar-Ge
gücünü hõzla artõrmak zorunda olan ülkemiz için bir eksiklik oluşturmaktadõr. Bu eksikliğin
en kõsa zamanda giderilmesi, araştõrma ve Ar-Ge projelerinin, ulusal olmak kaydõyla, ayrõm
yapõlmaksõzõn ve en iyi projeleri destekleme ilkesinden hareketle, her türlü kurum ve
araştõrmacõya açõk olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 

Uzun dönemde ise biyoteknoloji alanõnda doktora eğitimi ile uzmanlaşmõş
araştõrõcõlarõn, ulusal yönlendirilmiş biyoteknoloji projelerini yürütecekleri yetkinlik
merkezleri (centers of excellence) kurulmalõdõr. Bunun yanõsõra, yine kõsa dönemde, kamu Ar-
Ge kurumlarõnõn yeniden organizasyonu ve alt yapõ eksikleri giderilmiş olacağõndan, bu
birimlerde ulusal politika çerçevesinde hazõrlanacak projelerle araştõrmalara başlanmalõdõr.
Özellikle bu alanda yönlendirilmiş büyük ulusal projelerin yapõlmasõ sağlanmalõdõr.

Kõsaca, bu alandaki başlõca amaçlar şunlardõr: Araştõrma kapasitesinin ve yetişmiş
insan gücünün hõzla artõrõlmasõ, kaliteli moleküler biyoloji ve genetik lisans diplomasõ veren
bölüm sayõlarõnõn artõrõlmasõ, moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji konularõnda master
ve doktora eğitiminin hõzlandõrõlmasõ, moleküler biyoloji araştõrma laboratuvarlarõnõn
altyapõlarõnõn güçlendirilmesi, gerçekçi bütçelere dayanan moleküler biyolojide temel
araştõrma projelerinin arttõrõlmasõ.

3.3. Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõ

Ülkemizde modern biyoteknoloji alanlarõnda yapõlan Ar-Ge çalõşmalarõnõn kapsamõ,
maliyet ve verimlilik analizleri konusunda toplu bilgiler yoktur. Ancak, biyoteknoloji�de Ar-
Ge yapmak durumunda olan başlõca kurum ve kuruluşlar kamu ve özel sektör kuruluşlarõ
olarak ayrõlmaktadõr. Kamu kuruluşlarõ arasõnda üniversiteler, TÜBİTAK MAM, tarõm,
hayvancõlõk, ormancõlõk, su ürünleri ve sağlõk alanlarõnda çalõşan ilgili bakanlõklara bağlõ
kuruluşlar vardõr. Özel sektörde bu alanda çalõşma yapan kurluş sayõsõ çok azdõr.
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Kamu kuruluşlarõndaki Ar-Ge çalõşmalarõ yeniden gözden geçirilmelidir.
Üniversitlerdeki ve TÜBİTAK-MAM�daki Ar-Ge faaliyetleri yönlendirilmiş projelere
kaydõrõlmalõ, verilen pojelerin ve yapõlan yatõrõmlarõn maliyet-verimlilik analizleri yapõlmalõ,
projeler �peer-review� esaslarõna göre verilmeli ve proje takibi (yani verilen desteğin
hesabõnõn sorulmasõ) ciddiyetle ele alõnmalõdõr. Üniversite-sanayi işbirliği özendirilmelidir.
Kamu desteği ile yapõlan Ar-Ge projeleri vakõf üniversitelerine de açõk olmalõdõr.

İlgili bakanlõklara bağlõ olarak faaliyet gösteren ve Ar-Ge yapma durumunda olan
bütün kurum ve kuruluşlarõ (Sağlõk alanõnda çalõşan Refik Saydam Hõfzõsõhha Enstitüsü,
Hayvancõlõk alanõnda çalõşan Şap Enstitüsü ve diğerleri, tarõm, ormacõlõk ve su ürünleri
konularõnda çalõşan bir çok merkez ve diğer kuruluşlar vb.) sistematik bir değerlendirmeye
alõnmalõdõr. Elimizdeki mevcut fakat sõnõrlõ bilgilere göre; gerek merkez sayõsõ, gerekse
isdihdam edilen personel sayõsõ yönünden ulusal bütçeden önemli bir pay alan bu
kuruluşlardan bazõlarõ geleneksel teknolojiye dayanan ürünlerle ülke ihtiyacõnõn bir kõsmõnõ
karşõladõklarõ, ancak Ar-Ge konusunda yetersiz kaldõklarõ anlaşõlmaktadõr. Bu merkezler
arasõnda en iyi durumda olanlar, önceden belirlenmiş öncelikli alanlarda Ar-Ge yapmak için
yeniden düzenlenmelidir. Uygulamada yararlõ olan, ancak Ar-Ge yapamayacak durumda
olanlarõn AR-Ge misyonu iptal edilmeli ve uygulama olanaklarõ modernleştirilmeli, en zayõf
durumda olanlar da, ya tasviye edilmeli, ya da özel sektöre devredilmelidir.

Özel sektör için, kõsa dönemde amaç, başlatõlan Ar-Ge çalõşmalarõnõn hõzlandõrõlmasõ
ve şimdiye kadar desteklenmiş olan projelerinin, teknolojik ve ekonomik kazanõmlarõnõn
değerlendirmeye alõnmasõ olmalõdõr. Ayrõntõlõ bir değerlendirme sonucunda, halen izlenmekte
olan politikanõn, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çõkacak ve böyle bir analiz, bundan sonra
izlenmesi gereken stratejilere õşõk tutacaktõr. Ar-Ge çalõşmalarõnda halen uygulanmakta olan
politika, özel sektörün mali katõlõmõ koşulu ile desteklenmesidir. Modern biyoteknolojide Ar-
Ge'ye alõşkõn olmayan ve 1-2 yõllõk dönemlerde ürün geliştirip satmaya öncelik veren özel
sektör anlayõşõ, modern biyoteknolojiye dayanan Ar-Ge çalõşmalarõna sõcak bakmamaktadõr.
Oysa, devlet ve vakõf üniversitelerinde ve bazõ araştõrma kurumlarõnda bazõ temel araştõrma
çõktõlarõnõ, "patentlenebilir teknoloji ya da ürünlere" çevirmek mümkün olabilir. Kõsa
dönemde ürün vadetmeyen bu tip çalõşmalar, uzun dönemde ekonomik değer
oluşturabileceğinden, devlet tarafõndan desteklenmelidir.

Ar-Ge çalõşmalarõnda en öncelikli  konu, modern biyoteknoloji içerisinde, ülke için
öncelikli alanlarõn belirlenip, güdümlü proje desteklenmesi sisteminin devreye sokulmasõdõr.
Bu önceliklerin belirlenmesinde, ulusal önceliklerin tek kriter olarak kullanõlmasõnõn üzerinde
özellikle durulmalõdõr. Ülkemizde alõşõlagelmiş yaklaşõm, her kişi ya da kurumun kendi
önceliğinin ulusal öncelik olarak sunulmak istenmesidir. Bu dar yaklaşõmlar istek aşamasõnda
kalmamakta, bilimsel olmayan yol ve yöntemlerle kolayca hayata geçirilebilmektedir. Bu
yanlõşõn önünün kesilmesi ve öncelikleri belirleyecek olan uzman ekiplerin liyakat temelinde,
dikkatle, özenle ve tarafsõzlõkla belirlenmesi gerekir. Aynõ ilkeden hareketle, bu rapora
öncelikli proje alanlarõ konusunda kesin görüşler koymak istemiyoruz. Burada altõnõ çizmek
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istediğimiz diğer bir konu da şudur: Modern biyoteknoloji sadece gen mühendisliğine
dayanan teknik ve ürünleri kapsamamaktadõr. Modern bilim ve teknolojiyi kullanan ve
ekonomik potansiyeli yüksek olan her türlü biyoteknoloji projesinin modern biyoteknoloji
kapsamõnda değerlendirilmesi gerekir.

3.4. Uygulama ve Ekonomik Yansõmalar

Sekizinci 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde dikkate alõnmasõ gereken önemli
hususlar vardõr. Modern Biyoteknoloji alanõnda, dünya genelinde, hõzlõ rekabet ortamõ
yaratõlmõştõr. Gelişmiş ülkelerde, bu konuda ileri düzeyde birikim ve üretim söz konusudur.
Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi, ülkemiz de iyi bir pazar olarak görülmektedir. Ülkemizin
modern biyoteknoloji konusunda pazar olma konumundan, çõkõp uluslararasõ piyasada yerini
alabilmesi için, sahip olduğu olanaklarõ ve avantajlarõnõ çok iyi değerlendirmesi
gerekmektedir. Ülkemizin önceliklerinin belirlenmesi ve bu alanlarda sanayi-üniversite
işbirliğinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Günümüz için, dünya genelinde modern biyoteknolojinin ekonomik anlamda en çok
uygulandõğõ iki sektör tarõm ve sağlõk sektörüdür. Her iki sektörde de, Türkiye�de üretilen
sanayi ürünü yok denecek sayõda ve kapasitededir. Sektör büyüklüğü açõsõndan halen sağlõk
sektörü daha önde gitmesine rağmen, transgenik bitkilerin yaygõn kullanõmõna başlanan tarõm
sektörünün çok kõsa bir zamanda öne geçmesi, ekonomik olarak, çok yüksek düzeylere
ulaşmasõ beklenmektedir. Modern biyoteknoloji uygulamalarõnõn taşõdõklarõ riskler konusunda
gittikçe artan tepkiler beklenen ekonomik büyümeleri yavaşlatabilir, hatta durdurabilir. Tarõm
sektörü bu tepkilerden daha çok etkilenmekte, sağlõk sektöründeki uygulamalarõn
biyogüvenlik riskleri konusunda daha iyimser bir yaklaşõm olduğu gözlenmektedir. Herşeye
rağmen, biyogüvenlik risklerinin sağlam verilerle değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin
alõnmasõyla tarõm sektöründeki büyümenin devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle,
komisyonumuz Türkiye�nin modern biyoteknolojide tarõm sektörüne öncelik vermesinin daha
doğru bir seçim olacağõ kanaatine varmõştõr. Sağlõk sektörü ikinci sõrada gelmektedir. Diğer
taraftan, teknik sorunlardan dolayõ gecikmeli olarak ortaya çõkan transgenik hayvan
sektörünün de, tarõmsal bitki sektöründe beklenen ekonomik patlamaya eşdeğer bir patlama
yapmasõ çok zaman almayacaktõr. Toplumsal çekinceler açõsõndan transgenik bitkilerle aynõ
kaderi paylaşacak olan transgenik hayvancõlõk konusunun da unutulmamasõ gerekir. Bunlara
ek olarak, modern biyoteknolojide mikroorganizmalarõn kullanõmõ ile sağlõk ve veterinerlik
alanlarõnda rekombinant aşõlar da büyümesi beklenen sektörlerdir.

Dünya için yeni olan bu teknolojilerin ülke sanayisinde henüz kullanõlmamasõ
anlaşõlabilir, fakat er-geç çözülmesi gereken bir sorundur. Bunun için öncelikle, özel sektörün
bu alanlarda Ar-Ge faaliyeti yapmasõ ve patentle koruma süresi dolmuş olan bazõ önemli
ürünlerin yerli üretiminin teşvik edilmesi gerekir. Örneğin rekombinant interferonlarõn patent
koruma süresi çok yakõnda sona erecektir.

Ülkemiz açõsõndan avantajlõ ve rekabet üstünlüğü olan alanlarda, öncelikle sanayiye



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                              Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/oik533.pdf28

yönelik Ar-Ge çalõşmalarõnõn arttõrõlmasõ ve desteklenmesi gerekmektedir. Modern
biyoteknoloji ürünleri, gelecek yüzyõlda, uluslararasõ piyasada çok önemli bir hacme sahip
olacaktõr. Bu piyasada, ABD ve Avrupa�nõn özel sektör firmalarõ yarõşmaktadõr. Ülkemizde,
modern biyoteknolojiye yatõrõm yapan özel sektör kuruluşu sayõsõ oldukça düşüktür. Modern
Biyoteknolojide Ar-Ge faaliyetlerine, hiçbir özel sektör doğrudan kaynak ayõracak durumda
değildir. Bu alanda gelişmenin sağlanabilmesi ancak devlet desteğine bağlõdõr. Özel sektöre
Ar-Ge desteği, modern biyoteknolojide araştõrma yapan Üniversite ve Kamu Araştõrmalarõ ile
ortak projeler kapsamõnda verilmelidir. Ayrõca, TÜBİTAK-TİDEB vasõtasõyla sağlanan proje
destekleri artarak devam etmelidir.

Ülkemiz, özellikle tarõmsal biyoteknolojinin transferi ve kullanõmõ konusunda
avantajlara sahiptir. Tarõmsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan tohum ve ülkemizde
son yõllarda gelişmeye başlayan tohumculuk sektörünün, sanayi sektörü olarak
değerlendirilmesi ile, tarõmsal biyoteknolojide çok hõzlõ ve arzulanan gelişmeler yaşanabilir.
Tohumculuk sektöründe yatõrõm yapan özel sektör kuruluşlarõnõn gerek Ar-Ge, gerekse diğer
alanlarda yapacağõ yatõrõmlarda desteklenmesi ile önemli ve başarõlõ sonuçlara kõsa sürede
ulaşõlabilir. Özel sektör, kamu ve üniversite işbirliğinin sağlanmasõ önemlidir.

Bu plan döneminde, öncelikle sanayinin ihtiyaç duyacağõ eleman sayõsõnõn saptanmasõ
ve gerekli elemanõn yetiştirilmesi için tedbirlerin alõnmasõ gereklidir. Ülkemizde sanayinin
Ar-Ge faaliyetlerine yönelmiş olmasõ ve öncelikli alanlarda yerli teknoloji ile kõsmen de olsa
üretim yapõyor olmasõ amaçlanmalõdõr.

Uzun dönemde (2001-2023), öncelikli olarak seçilen alanda, dünya ile rekabet
edebilecek düzeye gelinebilir.  Bunun yapõlabilmesi için, yerli teknolojinin üretilmesi
gerekmektedir. Yerli teknolojinin üretilmesinin temel şartõ yerli Ar-Ge faaliyetlerinin sürekli
ve belirli bir amaca yönelik olarak desteklenmesi gerekmektedir.

Modern biyoteknolojideki gelişmelerin, önümüzdeki yõllarda geleceği en önemli
noktalardan bir tanesi de �gen ticareti� olacaktõr. Gen ticaretinin en yoğun olacağõ alanlardan
bir tanesi de bitkisel genlerdir. Dünyada sürdürülebilir bir tarõmsal verimliliğin garantisi,
tarõmsal ürünlerin verimindeki stabiliteye bağlõ olacaktõr. Bu stabilitenin sağlanabilmesi,
hastalõklara, zararlõlara ve çevre şartlarõna dayanõklõlõk ya da toleransõn sağlanmasõ ve devam
ettirilmesi ile mümkündür. Ülkemiz ekonomik öneme sahip bir çok bitkisel ürünün gen
merkezidir ve çok geniş bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Sahip olduğumuz bu zenginliğin
ekonomik bir sektöre dönüştürülmesi mümkündür. Bunun için öncelikle, biyolojik
çeşitliliğimizin korunmasõ ve karakterize edilmesi gerekir. Karakterizasyonun yapõlabilmesi
için araştõrma ve Ar-Ge kuruluşlarõnõn görevlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yatõrõmlarõn
yapõlmasõ gereklidir. Ayrõca, eleman yetiştirilmesi konusuna da önem verilmelidir. Araştõrma
ve Ar-Ge kuruluşlarõ tarafõndan karakterize edilen ve belirlenen genler, ülkemiz özel sektörü
tarafõndan ticari kullanõma aktarõlmalõdõr.
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3.5. Biyogüvenlik

Uluslararasõ yükümlülüklerimiz, ülkemizin teknolojideki mevcut kapasitesi, genetik
kaynaklarõn zenginliği dikkate alõnarak temel politikamõz GDO�larõn çevreye salõmõnda
biyogüvenlik tedbirleri alõnarak �Ön Tedbir Alma İlkesi�nin hayata geçirilmesi olmalõdõr.

1. Ön Tedbir Alma İlkesi�nin (Precautionary Principle) Kabulü : GDO�larõn çevre ve
insan sağlõğõ üzerinde nasõl bir etki yaratacağõ henüz bilimsel bir kesinlikle
belirlenememekte, risklerin varlõğõ ve büyüklüğü konusunda tartõşmalar sürmektedir.
Ancak, hukuki düzenleme yapmak için bu bilimsel tartõşmalarõn sonuçlanõp,
belirsizliğin ortadan kalkmasõnõn beklenmesi yerine Ön Tedbir Alma İlkesi kabul
edilerek, normatif çerçevenin şimdiden belirlenmesinin gerekliliği bugün uluslararasõ
örgütler, gönüllü kuruluşlar ve hatta biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren firma
temsilcileri tarafõndan kabul edilmektedir. Aynõ husus BM Biyogüvenlik
Protokolü�nün de temel ilkesi olarak kabul edilmiştir.

Öncelikli risk değerlendirmesi: Bütün GDO ve ürünleri için geliştirme, kapalõ kullanõm veya
çevreye salõm işleminden önce ön koşul olarak işleme konu olan GDO�nun risk
değerlendirmesi yapõlmalõdõr. Uluslararasõ seviyede kabul görmüş bir dizi parametre
izlenerek yapõlan bu değerlendirmenin sonucu izin sürecinin sonraki aşamalarõ için
belirleyicidir. Başvuru sonrasõ bekleme süreleri, yazõlõ izin zorunluluğu veya zõmni
kabulün yeterli bulunmasõ vb. kullanõlan GDO�nun içerdiği riske göre farklõlaşõr. Ön
Tedbir Alma İlkesi, konuya ilişkin bilimsel bilgi birikimi arttõkça, bu yeni bilgiler
õşõğõnda düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini gerektirir.
Bilgi toplama işlemi, izin sonrasõ, GDO�nun kullanõmõ süresince devam etmeli, yeni
ortaya çõkan bilimsel veriler takip edilip, risk değerlendirmesinin tekrarõ ve kullanõm
şartlarõnõn yeniden belirlenmesi yolu açõk tutulmalõdõr. Elde edilen deneyim ve
toplanan bilimsel veriler õşõğõnda, düzenleme periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

Çevreye salõmda kademeli ilerleme: Ön tedbir alma ilkesinin gereği olarak, GDO�larõn
çevreye salõmõ adõm adõm ve kademeli olarak yapõlmalõdõr. Kademelendirme iki
parametreye göre belirlenmelidir: Salõma konu olan GDO�nun risk derecesi ve çevre
ile temas derecesi (kullanõm veya işlem alanõnõn fiziki veya biyolojik engellerle
korunma derecesi/confinement). Genel olarak kabul edilen yaklaşõma uygun olarak,
GDO�larõn kapalõ kullanõmõ, çevreye salõmõ ve nihayet piyasaya sürülmesi ayrõ kural
ve izin prosedürlerine tabi tutulabilir. Kademeli geçiş ilkesine göre, ancak kapalõ
kullanõmõ sõrasõnda belirli kriterlere göre başarõlõ sonuca ulaşõlmõş (risk yaratmamõş)
bir GDO�nun çevreye salõmõ için başvuru kabul edilmeli ve yine çevreye salõmõn
sonuçlarõ bir sonraki, piyasaya sürülme etabõ için göz önüne alõnmalõdõr.

Daha önce de değinmiş olduğumuz gibi, bir çok batõ ülkesi için önemi olmayan, ancak
Türkiye için çok önemli olan bir diğer konu, ülkemizde yabani türleri (gen kaynaklarõ)
bulunan ve tarõmsal önemi çok yüksek olan bitkilerdir. Başta buğday olmak üzere, bu
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bitkilerin korunmasõ ve başka ülkelere kaçõrõlarak yeni transgenik bitkilerin elde
edilmesinde kullanõlmasõnõn önlenmesi gerekmektedir. Koruma açõsõndan dikkat
edilmesi gereken en önemli konu, bu bitkilerin ve yakõn akrabalarõnõn GDO olarak
ülkede ekimidir. Daha önce sözü edilen riskler nedeniyle, yabani türlerin yanlõşlõkla
eliminasyonunu veya GDO larla kontamine olmasõnõ engelleyici koruyucu tedbirlerin
alõnmasõ gerekir. Ayrõca, bu bitkilerin ülke izni olmadan dõş ülkelerde ticari amaçlõ
kullanõmõnõ kontrol altõna almak için, ivedilikle tohum kolleksiyonlarõnõn gözden
geçirilmesi, tek merkezde toplanmasõ ve �DNA parmak izi� yöntemi ile genetik kimlik
kartlarõnõn çõkartõlmasõ gerekir. Böyle bir önlem, ayrõca, önümüzdeki yõllarda eknomik
önem kazanmasõ beklenen �gen ticareti�nde Türkiye�yi avantajlõ bir konuma
getirecektir.

2.   Uluslararasõ Bilgi Toplama ve Değişim Mekanizmalarõna Aktif Katõlõm: Uluslararasõ
bilgi toplama ve değişim mekanizmalarõ, hem GDO�lara ilişkin risk
değerlendirmelerinde kullanõlan bilimsel verilerin paylaşõmõ ve bu verilerin
uluslararasõ akõşõ, hem de diğer ülkelerde mevcut yasal, idari önlemler ile kabul
edilmiş strateji ve politikalar konusunda bilgiye erişim imkanõ sağlamaktadõr. Bu
bağlamda, ilgili kurumlarõn uluslararasõ bilgi değişim mekanizmalarõndan mutlaka
yararlanmasõ, Türkiye�ye ilişkin bilgi ve gelişmeleri iletmek suretiyle bunlara katkõda
bulunmalarõ sağlanmalõdõr. Yetkili kişi ve kuruluşlarõn elektronik bilgiye kesintisiz
erişimi ve konuyla ilgili faaliyet gösteren belli başlõ uluslarararasõ örgütlerin toplantõ
ve çalõşmalarõnõ takibi son derece önemlidir.

3.      Risk değerlendirme, risk yönetimi ve izleme-kontrol mekanizmalarõnõn kurulmasõ:
Modern biyoteknolojinin hõzlõ gelişimi dikkate alõndõğõnda GDO�larõn ve ürünlerinin
ülkeye ve ülke içinde doğaya kaçak veya kazara girişinin önlenebileceği
mekanizmalarõn kurulmasõ öncelikli hedef olmalõdõr. Bu amaçla ihtisas gümrükleri ve
referans laboratuarlarõ kurulmasõ, personel eğitimi, kamu bilinci oluşturulmasõ ve bilgi
akõşõnõn eksiksiz ve hõzlõ bir şekilde sağlanmasõ gerekmektedir. Halkõn
bilgilendirilmesi ve tüketicinin ürün seçme hakkõnõn hayata geçirilmesi özel önem
taşõmaktadõr.

İkinci basamak olarak ülkenin özellikle tarõm sektöründe zaruri ihtiyaçlarõ
doğrultusunda ülkede geliştirilmesi veya ithal edilmesi gerekli görülen çeşitlerin tam risk
değerlendirmesinin yapõlabileceği mekanizmalarõn kurulmasõ hedeflenmelidir. Bu amaç için
belli alanlarõn ve kurumlarõn özel olarak donatõlmasõ ve özel personel eğitiminin sağlanmasõ
gerekmektedir.

Üçüncü hedef ise üretime geçilmesi halinde izleme ve risk yönetimi ihtiyaçlarõnõ
karşõlayacak kurumsal mekanizmanõn ve alt yapõnõn hazõrlanmasõdõr.

Yukarõda özetlenen amaçlar doğrultusunda hizmet vermesi beklenen UBK�nõn
kurulmasõ için BTYK 20 Aralõk 1999 da bir karar almõştõr. Bu kararõn ivedilikle uygulamaya
geçmesinde yarar vardõr. Ancak, bizce önemli olan bir konunun altõnõ çizmek istiyoruz. UBK
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üyelerinin seçiminde bilimsel yeterlilik veya konuda uzmanlõk kriterleri en geçerli kriterler
olmalõ ve üye dağõlõmõnda bağõmsõz bilim adamlarõ ile hükümetlerin siyasi ve eknomik
önceliklerine  göre hareket etme durumunda olan bakanlõk temsilcilerinin dengeli bir biçimde
UBK da temsil edilmeleri sağlanmalõdõr. Bu bağlamda UBK üyeliklerinin ilgili raporda
belirtilen kurumlara ek olarak Adalet ve Milli savunma Bakanlõklarõ, DPT ve Dõş Ticaret
Müsteşarlõğõ�ndan birer temsilcinin katõlmasõ sağlanmalõdõr.Ayrõca, ulusal sivil toplum
örgütleri temsilcilerinin UBK toplantõlarõna �gözlemci� sõfatõyla katõlmalarõ sağlanmalõdõr.

3.6. Toplumun bilgilendirilmesi ve Tüketici Haklarõ

Kamuoyunun GDO�larõn avantajlarõ ve riskleri konusunda bilgilendirilmesi, yetkili
makamõn GDO kullanõmõ ile ilgili kararlarõnõn ve bu kararlara esas olan verilerin halkõn
bilgisine sunulmasõ önemlidir. Gerekli görüldüğü takdirde, GDO�larõn çevreye salõmõ
konusunda, tüketici görüşleri de dikkate alõnmalõdõr. Sivil toplum örgütlerinin biyoteknoloji
ve biyogüvenllik konularõnda karar verme ve yönlendirme gücü olan kurul toplantõlarõna
gözlemci olarak katõlabilmeleri sağlanmalõdõr.

3.7. Sonuç

Yukarõda ayrõntõlõ olarak anlatõlan amaçlar birbirleriyle doğrudan ilişkili olan 5 ana
konuda yoğunlaşmalõdõr. Özetle belirlenen amaçlar şunlardõr:

! Araştõrma kapasitesinin ve yetişmiş insan gücünün hõzla arttõrõlmasõ, kaliteli moleküler
biyoloji ve genetik lisans diplomasõ veren bölüm sayõlarõnõn arttõrõlmasõ, moleküler
biyoloji ve modern biyoteknoloji konularõnda master ve doktora eğitiminin
hõzlandõrõlmasõ, moleküler biyoloji araştõrma laboratuvarlarõnõn altyapõlarõnõn
güçlendirilmesi, gerçekçi bütçelere dayanan moleküler biyolojide temel araştõrma
projelerinin artõrõlmasõ,

 
! Modern Biyoteknolojide Ar-Ge çalõşmalarõnõn, moleküler biyolojideki araştõrma

birimleriyle bağlantõlõ olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasõ, üniversite ve kamu
kuruluşlarõ ile sanayi işbirliğinin desteklenmesinin sürdürülmesi,

 
! Modern Biyoteknolojiye dayalõ üretiminin tarõmsal ve sõnai ekonominin ilgili alanlarõna

dahil edilmesi, modern biyoteknoloji ürünlerinin (transgenik bitkiler vb.) ülkeye ithalatõ
konusunda, ulusal ekonomi açõsõndan uzun vadede yarar-zarar hesaplarõnõn yapõlmasõ,

 
! Modern Biyoteknoloji uygulamalarõnõn muhtemel olumsuz sonuçlarõnõn önlenmesi için,

gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ ve buna paralel olarak, yasal düzenlemelerin takibi
konusunda uzmanlarõn yetiştirilmesi ve kontrol laboratuvarlarõnõn kurulmasõ, ülkemize
ithalatõ sözkonusu olan veya üretilecek transgenik bitkilerin, tek tek ele alõnarak, insan
sağlõğõ ve biyolojik çeşitlilik açõlarõndan risklerinin belirlenmesi ve riski minimuma
indirmek için gerekli önlemlerin alõnmasõ, gen kaynaklarõ ülkemizde olan buğday,
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baklagiller ve benzeri bitkilerin kataloglanõp, DNA "fingerprint"leri (parmak izi) alõnarak,
ülke dõşõnda ticari amaçlõ kullanõmlarõnõn takip edilmesi ve gerektiğinde ulusal ekonomik
çõkarlarõn korunmasõ, ülkemizde gen kaynaklarõ bulunan transgenik bitkilerin ülkeye
sokulmasõnõn, belirli bir süre ve gerektiğinde süresi uzatõlmak üzere yasaklanmasõ,
ülkemizde gen kaynaklarõ bulunmayan pamuk, patates gibi transgenik bitkilerin, gerekli
yasal düzenlemeler ve kontrol sistemleri kuruluncaya kadar, tarla denemeleri dahil
ekiminin yasaklanmasõ, mevcut deneme üretimlerinin derhal durdurulmasõ,

 
! Toplumun; modern biyoteknolojinin yararlarõ, muhtemel riskleri ve alõnan önlemler

konusunda bilgilendirilmesi, bu konuda sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gidilmesi.
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4. PLANLANAN YATIRIMLAR

4.1. Sunuş

Kõsa ve uzun dönemde önerilen hedefler doğrultusunda, raporumuzun belkemiğini
oluşturan, 5 ayrõ alanõn her birinde, diğerlerini tamamlayan yatõrõmlarõn yapõlmasõ
gerekmektedir. Alanlarõna göre önerilen yatõrõmlar aşağõda sunulmuştur.

4.2. Araştõrma Altyapõsõ

! Üniversitelerin fen fakültelerinde  yeterli akademik kadro ve laboratuvar altyapõsõ ile
donatõlmõş MBG bölümlerinin açõlmasõ, lisans öğrenci kapasitesinin arttõrõlmasõ,
mevcut bölümlerin laboratuvar altyapõlarõnõn güçlendirilmesi, yaşam bilimlerinin diğer
alanlarõndaki fakültelerde, MBG eğitim ağõrlõğõnõn artõrõlmasõ, gerekli laboratuvar
altyapõlarõnõn kurulmasõ, mevcutlarõn iyileştirilmesi,

! MBG de master ve Ph D programlarõnõn desteklenmesi, ancak yeni açõlacak olan
programlarda, bilimsel yeterlik, akademik kadro, laboratuvar altyapõsõ konularõnda
taviz verilmemesi, yeni programlarõn başlatõlabilmesi için yurtdõşõndaki bilim
adamlarõnõn ülkeye dönüşlerinin özendirilmesi,

! Biyoteknoloji Master ve PhD Programlarõnõn yeniden değerlendirilerek, gerekli
bilimsel yeterlik ve teknik altyapõya sahip olanlarõn, modern biyoteknolojiye
yönlendirilmesi, bu amaçla gerekli yatõrõmlarõn yapõlmasõ,

! MBG ve ilgili alanlarda, temel araştõrma bütçelerini güçlendirici önlemlerin alõnmasõ,
biyoteknolojide yapõlan Ar-Ge desteklerinden az olmamak üzere, temel araştõrma
projelerine ayrõlan desteğin hõzla arttõrõlmasõ, bu desteklerin �tarafsõz değerlendirme�
kriterlerine uyularak verilmesi, desteklenen projelerin sürekli takip edilerek, başarõsõz
projelerin durdurulup, başarõlõ olanlarõnõn destklenmesine devam edilmesi,

! Araştõrma projelerinde ulusal ve uluslararasõ işbirliğinin özendirilmesi, kamu destekli
her türlü araştõrma projesinin vakõf üniversitelerine de açõk olmasõ, �koşullu proje
desteği� yöntemiyle, ülke için önemli alanlarda yoğunlaşan �mükemmellik
merkezleri�nin oluşmasõnõn özendirilmesi,

! Projelerin bitiş değerlendirmelerinde, SCI'e giren dergilerdeki yayõnlar, dergilerin etki
faktörü, patentler gibi seçici kriterlerin kullanõlmasõ, böylece, önümüzdeki dönemden
itibaren, bilimsel yayõnlarda kantiteden (yayõn sayõsõ) kaliteye (atõf sayõsõ) doğru
yönelinmesi.

4.3. Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõ

! Ar-Ge projelerinde modern biyoteknolojiye öncelik verilmesi,
! Ar-Ge desteklerinin ürüne sõnõrlandõrõlmamasõ, patent amaçlõ desteklere kaynak
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ayrõlmasõ,
! Ar-Ge desteklerinde, üniversite-sanayi işbirliğinin özendirilmesi için, devlet ve vakõf

üniversitelerine doğrudan destek olanaklarõnõn arttõrõlmasõ,
! Ülkemizde gen kaynağõ bulunan tarõmsal bitkilerin kataloglanarak, DNA parmak

izlerinin çõkartõlmasõ, böylece bu bitkilerin yurt dõşõnda ticari amaçlõ kullanõmõnõn
kontrol altõna alõnmasõ,

! Tarõmda modern biyoteknolojiler konusunda özel bir araştõrma merkezi kurulmasõ, bu
merkezin kurulmasõnda yurtdõşõndaki araştõrmacõlarõmõzdan ya da dost ülkelerdeki
araştõrmacõlardan yararlanõlmasõ,

! Ülkemizde, ekonomik değeri olan hayvanlarla ilgili, bir Ar-Ge merkezinin kurulmasõ
ya da mevcut bir merkezin bu alanda geliştirilmesi,

! Ülkemizde, önemli insan sağlõğõ sorunlarõ yaratan bazõ hastalõklar (viral hastalõklar,
kanser vb.) konusunda uzmanlaşacak bir Ar-Ge merkezinin kurulmasõ.

4.4. Uygulama ve Ekonomik Yansõmalar

! Modern biyoteknolojide sanayi uygulamalarõnõn geliştirilmesi, ancak yerli Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi ile mümkündür. Aynõ faaliyetler kapsamõnda, sanayii  ve
Ar-Ge işbirliğinin sağlanmasõ da önemlidir. Beş yõllõk dönem içerisinde Ar-Ge�ye
yatõrõm yapõlmasõ birinci derecede önceliklidir. Yatõrõm yapõlacak en öncelikli konu
tarõmsal biyoteknoloji olmalõdõr.

! Ar-Ge faaliyetlerinin öncelikli konularda ve üretime yönelik olan araştõrmalara
verilmesi gerekir. Aksi takdirde istenilen hedefe ulaşõlmasõ mümkün değildir.

! Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesi için üniversitelerle
Kamu Araştõrma Enstitüleri'nin ortak yürütecekleri projeler için yatõrõm yapõlmalõdõr.

4.5. Biyogüvenlik

Modern biyoteknolojinin hõzlõ gelişimi dikkate alõndõğõnda GDO�larõn ve ürünlerinin
ülkeye ve ülke içinde doğaya kaçak ya da kazara girişinin önlenebileceği mekanizmalarõn
kurulmasõ önem taşõmaktadõr. Bu nedenle, ihtisas gümrükleri ve referans laboratuvarlarõ
kurulmasõ, personel eğitimi, kamu bilinci oluşturulmasõ ve bilgi akõşõnõn eksiksiz ve hõzlõ bir
şekilde sağlanmasõ gerekmektedir. Ülkede geliştirilmesi veya ithal edilmesi gerekli görülen
çeşitlerin, tam risk değerlendirmesinin, üretim sõrasõnda risk yönetimi ve kontrolün
yapõlabileceği mekanizmalarõn kurulmasõ için belli alanlarõn ve kurumlarõn özel olarak
donatõlmasõ ve özel personel eğitiminin sağlanmasõ gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçlar için
gereken yatõrõmlar:

! Risk değerlendirme merkezleri
! İzleme ve kontrol merkezleri
! İhtisas gümrükleri
! İnsan kaynaklarõnõn geliştirilmesi
! Bilgi paylaşõm mekanizmasõ
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4.6. Toplumun bilgilendirilmesi ve Tüketici Haklarõ

Halkõn bilgilendirilmesi için ihtiyaç duyulan yatõrõmlar, biyogüvenlik mekanizmasõ
içinde bilgi paylaşõmõ kapsamõnda ele alõnabilir. Ek olarak tüketici haklarõ alanõnda faaliyet
gösteren sivil toplum örgütlerinin ekonomik olarak teşvik edilmesi gerekmektedir.

4.7. Sonuç

Türkiye�nin önünde, modern biyoteknoloji sayesinde yakalanacak, çok büyük fõrsatlar
olduğu kadar, bu teknolojinin yanlõş uygulanmasõ durumunda; ekonomi, insan sağlõğõ ve
doğal çeşitlilik açõlarõndan yakõn ve öngörülebilir risk ve tehlikeleri vardõr. Bu nedenlerden
dolayõ, soruna topyekün yanõt verecek bir yaklaşõmõn benimsenmesi ve önerilen her alanda,
birbirine paralel ve tamamlayõcõ yatõrõmlarõn yapõlmasõ gerekmektedir.
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5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR

5.1.Sunuş

Öngörülen amaçlara ulaşõlabilmesi için moleküler biyoloji, modern biyoteknoloji ve
biyogüvenlik sorunlarõnõ bir arada çözecek, bu amaçla gerekli yasal ve kurumsal
düzenlemeleri kapsayacak ve uygulanan politikalarõ takip edecek, acil bir eylem planõnõn
vakit geçirmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir. Komisyon bu amaçla,  Ulusal Moleküler
Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Atõlõm Projesi olarak adlandõrdõğõmõz bu
eylem planõnõ önermektedir. BTYK�nun konuyla ilgili olarak almõş olduğu en son kararlar, bu
eylem planõnõn stratejik kaynağõnõ oluşturmaktadõr. Bu kararlardan birisi biyogüvenlikle ilgili
düzenlemeleri ilgilendirmekte ve Ulusal Biyogüvenlik Kurulu�nun  (UBK)�nun
oluşturulmasõnõ öngörmektedir. Diğer karar moleküler biyoloji ve modern biyoteknolojyi
ilgilendirmekte ve Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji'de Ulusal
Politikalarõn Belirlenmesinõ öngörmektedir. UBK, sözünü ettiğimiz atõlõm projesinde
öngörülen çalõşmalarõn bir bölümünün (biyogüvenlikle ilgili olanlar) ulusal düzeyde
gerçekleştirilmesinde yetkili ve sorumlu bõr kurul olmalõdõr. Projede öngörülen diğer
çalõşmalar ise UBK�ya eşdeğer bir konumda kurulmasõ gereken Ulusal Molekuler Biyoloji ve
Modern Biyoteknoloji Kurulu (UMBK) tarafõndan yönetilmelidir.

Rapor özetinde �Biyogüvenlik� ve �Moleküler Biyoloji ve Modern Biyoteknoloji�
altbaşlõklarõ halinde özetlenen öneriler burada raporda bütünlüğün korunmasõ amacõyla 5 ayrõ
altbaşlõk halinde verilmektedir.

5.2. Araştõrma Altyapõsõ

Kõsa dönemde;
! 1993�den bu yana izlenen Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikasõ�nõn hedefleri ve

VII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�ndaki hedeflerin ne kadarõnõn tutturulabildiği
saptanmalõ ve hedefe ulaşmak için gerekli düzenlemeler, bu politika kapsamõnda
yeniden yapõlmalõdõr.

! Kurumsal düzenlemlerde ise, özellikle üniversitelerde, yukarõda adõ geçen bilim
alanlarõnõn programlarõ her anlamda güçlendirilmelidir.

! Belirlenecek ulusal bir politika çerçevesinde, biyoteknoloji uzman açõğõnõn
giderilmesi, biyoteknoloji alanõnda da Türkiye�nin, yoğun ve uluslararasõ standartta
temel araştõrma yapacak düzeye ulaşacak biçimde geliştirilmesi gerekmektedir.

! Yetkinlik merkezlerinin (mükemmeliyet merkezleri) pilot çalõşmalarõna
başlanmalõdõr.

Uzun dönemde ise;
! Moleküler Biyoloji ve modern biyoteknoloji araştõrmacõ ve uzman sayõsõnõn ülke

gereksinimlerini karşõlayacak düzeye çõkarõlmasõ,
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! Yetkinlik merkezlerinin ilk değerlendirilmesi yapõlarak, başarõlõ olunduğu taktirde
bu merkezlerin sayõsõnõn artõrõlmasõnõn ve ülke sathõna yayõlmasõnõn sağlanmasõ
gerekmektedir.

5.3. Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõ

! Halen Ar-Ge çalõşmalarõ yapmakta olan kamu ve özel sektör merkezleri gözden
geçirilmelidir. Önemli aksaklõklarõn açõkca gözlendiği kamu Ar-Ge merkezleri radikal
bir yaklaşõmla yeniden düzenlenmelidir.

! Gerektiğinde Kamu Ar-Ge merkezlerinin sayõlarõ azaltõlmalõ, seçilmiş merkezlerdeki
yetersiz düzeydeki araştõrmacõlar başka görevlere kaydõrõlarak, yerine  kalifiye ve
doktoralõ elemanlar alõnmalõdõr ve bu merkezler teknik altyapõ yönünden
güçlendirilmelidir. Kamu Ar-Ge merkezlerinden, araştõrma desteklerinin bir
bölümünnün kurum dõşõ projelerle karşõlanmasõ beklenmeli, verimliliğin artõrõlmasõna
önem verilmelidir.

! Özel sektör Ar-Ge Merkezlerinin sayõ ve kapasite yönünden artõrõlmasõ
desteklenmelidir.

5.4. Uygulama ve Ekonomik Yansõmalar

! Öncelikli olarak, sanayicilerimizin modern biyoteknolojiye dayalõ yerli üretim
yapmalarõ konusunda bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerekir.

! Gelişmiş ülkelerdeki örneklerinden yola çõkõlarak, bu alanda büyük firmalarõn yatõrõm
yapmalarõ olasõlõğõ düşük olduğu için, KOBİ�lerin desteklenmesine öncelik
tanõnmalõdõr

! Yeni biyoteknoloji firmalarõnõn kurulmasõ için �start-up� finansman kaynaklarõ
geliştirilmelidir.

5.5. Biyogüvenlik

! TÜBA-TÜBİTAK Türkiye'de Biyoteknoloji / Gen Mühendisliği Çalõşmalarõnda
Düzenleyici Kurallarõn Belirlenmesi konulu Çalõşma Grubu Raporu (RAPOR)'nda
önerilen ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafindan benimsenen Ulusal
Biyogüvenlik Kurulu (UBK) nun bu raporda sözü edilen ek öneriler çerçevesinde
kurulmasõ için gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ,

! UBK önerileri doğrultusunda, RAPOR'da öngörülen Genetik Olarak Değiştirilmiş
Mikroorganizmalarõn(GDMO) Kapalõ, Kullanõmõ için gerekli yasal düzenlemelerin
yapõlmasõ,

! RAPOR'da öngörülen Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalarõn (GDO) Çevreye
Bilinçli Salõmõ ve Pazara Sürülmesine ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ,

! RAPOR'da öngörülen GDO�larõn çevreye bilinçli salõmõ ve GDO/GDO ürünlerinin
pazara sürülmesine ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ,

! RAPOR'da öngörülen GDO�larõn alan denemeleri ile ilgili gerekli yasal
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düzenlemelerin yapõlmasõ,
! Yukarõda önerilen yasal düzenlemeler çerçevesinde risk taşõyan uygulamalarõ önleyici

ve izleyici kontrol sistemlerinin ivedilikle kurulmasõ,
! Yukarõdaki 6 maddede belirtilen yasal düzenlemeler ve kurumsal yapõlanmalar

oluşturuluncaya kadar, yeni alan denemelerine izin verilmemeli ve halen
uygulanmakda olan GDO alan denemeleri iptal edilmelidir,

! Yukarõdaki ilk 6 maddede belirtilen yasal düzenlemeler ve kurumsal yapõlanmalar
oluşturuluncaya kadar, araştõrma ve araştõrma-geliştirme faaliyetleri kapsamõnda
kontrollü olarak kapalõ ortamlarda gerçekleştirilen uygulamalar hariç olmak üzere,
GDO'larõn üretimi, ticareti, çevreye bilinçli veya serbest salõmõ geçici olarak
dondurulmalõdõr

! Araştõrma ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamõnda kontrollü olarak kapalõ ortamlarda
gerçekleştirilen uygulamalar (kapalõ kullanõm) hariç olmak üzere, ülkemizde gen
kaynaklarõ bulunan GDO�larõn alan denemeleri ve çevreye salõmõ özel izne
bağlanmalõdõr; alan deneme izinleri UBK tarafõndan, çevreye salõm izinleri ise UBK
incelemesi ve Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafõndan
verilmelidir

! GDO içeren ham ve işlenmiş tarõm ürünleri ithalat aşamasõnda önceden
belgelendirilmelidir; Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ gerekli gördüğünde GDO içeren
ürünlerin ithalatõnda kontrol belgesi düzenlemez; GDO içeren ve ithalatõna izin verilen
ham ve işlenmiş tarõm ürünlerinin ve bu ürünlerin kullanõmõ ile yurtiçinde üretilen
gõda maddelerinin GDO ürünü içerdiği açõk ve net olarak, ambalaj üzerinde �Genetik
Olarak Değiştirilmiş Ürün İçermektedir� ibaresiyle belirtilmesi zorunlu hale
getirilmelidir.

! UMBK toplantõlarõna ulusal sivil toplum örgüt temsilcileri gözlemci olarak
katõlmalõdõr.

5.6. Toplumun bilgilendirilmesi ve Tüketici Haklarõ

•  4077 sayõlõ Tüketici Haklarõnõn Korunmasõ Hakkõndaki Kanun�da, biyoteknoloji
ve biyogüvenliğe yönelik değişiklikler yapõlmasõ gerekmektedir. Modern
biyoteknoloji ürünlerinin özel etiketleme kurallarõ ve etiket bilgileri belirlenmeli,
yeni düzenlemelr konusunda halkõn bilgilendirilmesi sağlanmalõdõr.

•  Türk Gõda Kodeksi Yönetmeliği ve Gõdalarõn Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Yönetmelik, transgenik canlõlarõn ve/veya ürünlerin
kullanõlmasõyla üretilen gõda maddelerini de kapsayacak şekilde yeniden
düzenlenmelidir.

5.7. Sonuç

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik bir çok açõlardan ele alõnmasõ gereken geniş kapsamlõ
bir alandõr. Bu konudaki yasal düzenlemelerin tek elden koordine edilmesi ve yapõlacak
düzenlemelerde ülkenin özel koşullarõ da göz önünde bulundurularak, Avrupa Birliği
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normlarõnõn benimsenmesinde yarar vardõr. Geçiş döneminde gerek yatõrõmlar gerekse yasal
düzenlemeler açõsõndan Avrupa Birliği�nin deneyimlerinden ve destek programlarõndan azami
derecede yararlanõlmasõ gerekir.

Bütün bu konular tek bir ulusal atõlõm projesõ kapsamõna alõnmalõ, ve ilgili bütün
çalõşmalar UBK ve UMBK tarafõndan yönetilmelidir.
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6. YAPILACAK YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE İZLENECEK
POLİTİKALAR KONUSUNDA PERFORMANS KRİTERLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ

6.1.Sunuş

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik alanõnda bizce önemli olan beş alanda performans
kriterleri açõktõr. Bu kriterler �mevcut durum ve sorunlar� kõsmõnda ayrõntõlõ olarak
incelenmiştir. Burada bu kriterler yeniden özetlenmektedir.

6.2. Araştõrma Altyapõsõ

Araştõrma altyapõsõndaki başlõca performans kriterleri, SCI yayõn sayõsõ, atõf sayõsõ,
mükemmeliyet merkezi sayõsõ ve doktoralõ araştõrmacõ sayõsõdõr.

6.3. Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõ

Bu alandaki başlõca perfromans kriterleri, patent sayõsõ, tescilli ürün sayõsõ,
biyoteknolojik ürün veya servis sayõsõ, biyoteknolojik ürünlerin ulusal sanayide büyüme hõzõ
ve benzeri kriterlerdir.

6.4. Uygulama ve Ekonomik Yansõmalar

Sanayi ve ekonomi alanõnda modern biyoteknolojik çalõşmalarõn performans kriterleri
olarak: Geliştirilen teknoloji ve alõnan patent ya da, tescil sayõsõ, ihracat geliri, Ar-Ge�ye
yapõlan yatõrõm ve yürütülen proje sayõsõ alõnabilir.

6.5. Biyogüvenlik

Biyogüvenlik sisteminde performans kurumlarda oluşturulan özel birimler, risk
değerlendirme kapasitesine sahip kurumlarõn sayõsõ, biyogüvenlik konusunda yapõlan yayõn
sayõsõ, medyada konunun ele alõnõş sõklõğõ gibi göstergeler ile belirlenebilir.

6.6. Toplumun bilgilendirilmesi ve Tüketici Haklarõ

Toplumun bilgilendirilmesi ve tüketici haklarõ alanlarõnda performans modern
biyoteknoloji uygulamalarõnõ izleyen ve değerlendiren Sivil Toplum Örgütlerinin sayõsõ,
sözkonusu konularda yapõlan yayõnlar, etiketleme ve paketlemede oluşturulan standartlar ile
belirlenecektir.

6.7. Sonuç

İlgili alanlardaki performans kriterleri şöyle özetlenebilir: Araştõrma altyapõsõnõn hõzla
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tamamlanmasõ ile bilimsel üretimde çağdaş düzeye gelinmesi, Ar-Ge çalõşmalarõndan patentle
korunan ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin ekonomik uygulamalara dönüştürülmesi,
modern biyoteknolojinin ekonominin itici güçlerinden biri haline getirilmesi, biyogüvenlik
konusunda, yasal önlemlerin alõnmasõyla riskin en alt düzeye indirilmesi, biyoteknolojinin
yararlarõnõ ve biyogüvenlik sorunlarõnõ bilen ve tartabilen bir toplum yapõsõna kavuşulmasõ.
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SONSÖZ

Dünyanõn, ülkemizin mevcut koşullarõnda �Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik�
konusunda tek ve gerçekçi çözüm, moleküler biyolojide araştõrma gücünü arttõrmak, modern
biyoteknolojide Ar-Ge çalõşmalarõnõ desteklemek ve biyogüvenlik uzmanlõğõnõ geliştirmek
için, ulusal bir atõlõm projesini hayata geçirmektedir.

Komisyonumuz, kõsaca �Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik
Atõlõm Projesi� olarak adlandõrdõğõmõz projenin en kõsa zamanda başlatõlmasõnõ önermektedir.
Bu proje reformist bir yaklaşõmla ele alõnmalõdõr. Özellikle üzerinde durulmasõ gereken
noktalar şunlardõr:

! Moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji ile ilgili tüm devlet destekleri ve
aktarõlabilecek diğer kamu kaynaklarõ ve özel sektör katkõlarõ, bu proje altõnda toplanarak,
gerçekçi bir bütçe oluşturulmalõdõr.

 
! Proje objektif yetkinlik kriterlerine göre seçilmiş bilim adamlarõ, ilgili kamu ve özel

sektör kuruluş uzmanlarõndan oluşan iki ayrõ  kurul tarafõndan ortaklaşa yönetilmelidir.
Her iki kurulun toplantõlarõna sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin �gözlemci� sõfatõ ile
katõlmalarõ sağlanmalõdõr.

! Ulusal Biyogüvenlik Kurulu(UBK) biyogüvenlikle ilgili konulardan, Ulusal Moleküler
Biyoloji ve Biyoteknoloji Kurulu (UMBK), diğer konulardan sorumlu olmalõdõr.

 
! Kurullar tarafõndan belirlenen hedefler doğrultusunda, güdümlü projeler ve programlar

belirlenmelidir.
 
! Bütün proje ve programlar, her türlü kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşuna açõk

olmalõdõr.
 
! Proje değerlendirmeleri �peer review�  kriterlerine sõmsõkõ bağlõ kalõnarak ve multi-

disipliner işbirliği özendirilerek yapõlmalõdõr.
 
! Desteklenen projeler ve başlatõlan programlar, düzenli olarak değerlendirilmeli, başarõlõ

olanlarõn devamlõlõğõ, başarõsõz olanlarõn durdurulmasõ sağlanmalõdõr.

Avrupa Birliği adaylõğõndan sonra, yönetim anlayõşõnda hõzlõ bir değişim sürecinin ve
buna bağlõ olarak ülkenin bilim ve teknoloji polikalarõnda yeni bir dönemin başlayacağõna
inanõyoruz. Kesin üyeliğin gerçekleşmesinin beklendiği ilk on yõl içerisinde, ülkenin bilim ve
teknolojideki önceliği, Avrupa Birliği ülkeleri ile, Türkiye arasõndaki mesafeyi kapatmak, hiç
değilse en aza indirmek olmalõdõr. Moleküler Biyoloji,  Modern Biyoteknoloji ve
Biyogüvenlik Atõlõm Projesi, bu mesafenin kapatõlmasõnda önemli bir araç olabilir. Ancak
kapatõlan mesafenin büyüklüğü, projeye ayrõlacak olan bütçenin büyüklüğü ile orantõlõ
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olacaktõr. Belki daha da önemli olanõ, böyle bir projenin uygulama aşamasõnda karşõmõza
çõkabilecek sorunlarõn, şimdiden öngörülmesi ve gerekli önlemlerin alõnmasõdõr.

Moleküler biyoloji araştõrmalarõnõn, Avrupa Birliği�nin, Yunanistan ve Portekiz gibi
ülkelerin dõşõnda, oldukça uzun bir geçmişi vardõr. Bu nedenle sözü edilen mesafenin 10 yõlda
kapatõlmasõnõ beklemek, hayal kõrõklõğõna yol açacaktõr. Burada önemli olan, yavaş da olsa,
sağlam ve emin adõmlarla ilerleyebilmektir.

Benzer bir şekilde, modern biyoteknoloji alanõnda, Avrupa Birliği de önemli, fakat
dünyadaki moleküler biyoloji araştõrmalarõna göre daha az bir birikime sahiptir. Ancak,
modern biyoteknoloji uygulamalarõ moleküler biyolojideki araştõrma gücüyle orantõlõ olarak
ilerleyeceğinden, bu teknolojinin ilk sonuçlarõ ancak 10 yõl içinde alõnabilecektir. Burada altõ
çizilmesi gereken en önemli nokta, modern biyoteknolojiye ayrõlacak bütçelerin, bir çok
konuya dağõtõlmamasõ, ülke ekonomisinde önemi olan az sayõda projelerle
sõnõrlandõrõlmasõdõr.

Eğer, Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Atõlõm Projesi
başlatõlacaksa, bu projenin biçimlendirilmesinde, Avrupa Birliği�nin, aday ülkelere açõk olan
bilim ve teknoloji programlarõ dikkate alõnmalõ, ulusal kaynaklõ projeler, Avrupa Birliği
projeleri ile tamamlanmalõ ve uyum sağlanmalõdõr. Böylece, projeye kaynak artõşõ
sağlanabilecek ve aynõ oranda başarõ şansõ da artacaktõr.
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TABLO-1: TÜRKİYE�DE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA, ÜNİVERSİTELER VE TÜBİTAK
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDAN YAPILAN YAYINLAR1

Alanõ Yabancõ
Dergi
Makale (%)2

Yerli
Dergi
Makale
(%)

Toplam
Makale
(%)

Yabancõ
Dilde
Kitap

Yabacõ
dilde
Abstrakt
Kitapçõğõ

Bitki ve
Tarõm

18(10) 31(46) 49(19) 7(26) 31(57)

Hayvancõlõk ve
Veterinerlik

3(2) 8(12) 11(4) 1(4) 8(15)

Tõp 20(11)3 2(3) 22(9) 0(0) 4 0(0)

Mikroorganizmalar 42(22) 17(25) 59(23) 7(26) 7(13)

Biyomateryeller ve
Biyoproses

104(56) 5 9(13) 113(44) 12(44) 8(15)

TOPLAM 187(100) 67(100) 254 (100) 27(100) 54(100)

ÖNEMLİ NOTLAR:
1Biyoteknoloji alanõnda Türkiye adresli yayõnlar konusunda en yeni kaynak, Gülay Özcengiz�in 1987-1995
yõllarõnõ kapsayan araştõrmasõdõr. Bu çalõşmada, 1987-1995 yõllarõ arasõndaki 8 yõllõk bir dönemde yayõnlanan ya
da yayõna kabul edilen çalõşmalarõn bir dökümü yapõlmõştõr. Yazarõn da belirttiği gibi, (Özcengiz G, 1996),
Türkiye adresli yayõnlarõn listesi, SCI bilgileri, üniversitelerin YÖK�e sunduğu raporlar ve kişisel olarak yazara
sunulan bilgilerden yola çõkõlarak hazõrlanmõştõr. Biyoteknoloji, çok farklõ alanlarõ kapsayan ve multi-disipliner
bir alan olduğu için, değişik kaynaklarõn kullanõlmasõna karşõn, oluşturulan liste, yayõnlarõn tümünü kapsamõyor
olabilir. Ancak böyle bir olasõğa bağlõ yanõlma payõnõn, ana tabloda önemli değişiklikler yol açmasõ
beklenmemektedir. Bu tablo, sözü edilen makalede yer alan referans listesinden yola çõkõlarak hazõrlanmõştõr.
2Yabancõ dergilerin SCI ye girip girmedikleri ve impakt faktörleri dikkate alõnmamõştõr. Ancak bu yayõnlarõn
büyük bir çoğunluğunun, SCI'e giren dergilerinde çõktõğõ kabul edilebilir.
3Tõp alanõndaki bu yayõnlarõn hemen tamamõ, genetik hastalõklarda mütasyon analizi ile ilgilidir.
4Referans listesinde yer almamakla birlikte, bu kategorideki abstrakt sayõsõ, "0" değildir, büyük bir olasõlõkla en
az yayõn sayõsõ kadar abstrakt sayõsõ vardõr.
5Bu kategoideki çalõşmalarõn büyük bölümü, polimer kimyasõnõn biyolojide uygulanmasõ ve biyomateryeller
konusundadõr.
Kaynak: Özcengiz G. Critical Reviews in Biotechnology, 16: 53-94, 1996
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TABLO-2: TÜRKİYE�DE 1993 DEN BU YANA PATENT/FAYDALI MODEL BAŞVURULARI VE
BAZI ÜLKELERLE KAŞILAŞTIRMA

ÜLKE                   YIL            YERLİ (PATENT)         YABANCI           TOPLAM       BIYOTEK***

TÜRKIYE 1993       168 (168)* 1.071 1.239
1994       148 (148) 1.244 1.392   1.7 %
1995       212 (178) 1.523 1.735   4.6 %
1996       365 (187)     721 1.086
1997       423 (210) 1.340 1.763   9.9 %
1998       430 (214) 1.979 2.409 10.2 %

YUNANISTAN 1995       452            (X2.5)**
İSPANYA 1995    2.329            (X13)
RUSYA 1995   17.611           (X99)
G. KORE 1995   59.249           (X333)
JAPONYA 1995 333.061           (X1871)

*Patent başvuru sayõsõ (TÜBİTAK).
**1995 yõlõ rakamlarõyla, öteki ülkelerdeki sayõnõn, Türkiye'deki sayõya oranõ.
*** Toplam patent sayõsõna göre yaklaşõk değerler (B. Avcõoğlu, TPE)

Tablo-3: Türkiye�de Biyoteknolojinin uygulanabileceği alanlarda faaliyet gösteren Kamu Araştõrma-
Geliştirme Kuruluşlarõ

Alanõ Kuruluş
Sayõsõ

Araş-
tõrmacõ
Sayõsõ

Doktoralõ
Araşt.
Sayõsõ

Uluslararasõ
Yayõn Sayõsõ
(Doktoralõ
arş.nõn/toplam
arş.ya oranõ)
3 yõl

Patent
Sayõsõ
(Doktoralõ
arş.ya
oranõ)

Tescilli Ürün
Sayõsõ
(Doktoralõ
arş.nõn /toplam
arş.ya oranõ
oranõ)

1.Tarõm,
Ormancõlõk ve
Balõkçõlõğõn
geliştirilmesi

64 1069 237 28 (1.4/0.1) 0 (0/0) 154 (0.6/0.1)

5.Çevre
Koruma

- - - - - -

1.Sağlõk
(Refik
Saydam
MHE)

1 154 5 1 (0.2/0.006) 0 (0/0) 1 (0.2/0.006)

TOPLAM 65 1223 242 29 (0.1/0.02) 0 (0/0) 155 (0.6/0.1)

Kaynak: TÜBİTAK-Kamu Araştõrma-Geliştirme (Ar-Ge) Kuruluşlarõ, 1997.
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Tablo-4: Tarõm, Ormancõlõk ve Balõkçõlõğõn Geliştirilmesi alanõndaki dağõlõm.

Ar-Ge Faaliyet
Alanõ

Kuruluş
Sayõsõ

Araştõrmacõ
 Sayõsõ

Doktoralõ
Araştõrmacõ Sayõsõ

Doktoralõ
Araştõrmacõ
%

Bitkisel Ürünler
Ve Köy
Hizmetleri

31 561 130 23

Zirai Mücadele 3 98 41 42
Hayvancõlõk 6 57 7 12
Veterinerlik 10 167 41 24
Ormancõlõk 11 145 17 12
Su ürünleri 3 41 1 2

Kaynak : TÜBİTAK-Kamu Araştõrma-Geliştirme (Ar-Ge) Kuruluşlarõ, 1997.

Tablo-5: Biyoteknolojinin uygulanabileceği diğer alanlardaki kuruluşlar.

Ar-Ge Faaliyet
Alanõ

Kuruluş
Sayõsõ

Araştõrmacõ
sayõsõ

Doktoralõ
Araştõrm.
Sayõsõ

Potansiyel Alanlar

2. Sõnai
Gelişmenin
Desteklenmesi

12 355 37

Türkiye Şeker
Fab. AŞ

Şeker Pancarõ

Çay İşletm.
Gn. Md.

Çay ve Kivi
tarõmõ

TEKEL 5 186 12 Tütün, Alkollü
içki
hammaddeleri

Tarõm ve
Köyişleri
Bakanlõğõna
Bağlõ Gõda
alanõnda
1 enstitü ve 4 il
kontrol lab.

Gõda Tekn.

Gõda alanõnda
toplam kuruluşlar

7 169 25 Gõda teknolojisi

Kaynak: TÜBİTAK-Kamu Araştõrma-Geliştirme (Ar-Ge) Kuruluşlarõ, 1997.
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TABLO-6: TİDEB TARAFINDAN DESETKLENEN ÖZEL SEKTÖR AR-GE DESTEKLERİ

TOPLAM BIYO-
TEK.

PROJE BAŞVURU SAYISI BÜYÜK F. 623

KOBİ 467
TOPLAM 1090

DESTEKLENEN PROJE SAYISI TOPLAM 758 17
DESTEKLENMEYEN PROJE SAYISI TOPLAM 146
TAMAMLANAN PROJE SAYISI TOPLAM 291
VAZGEÇİLEN PROJE SAYISI TOPLAM 80
ORTALAMA PROJE SÜRESİ 20 AY
TOPLAM TAHMINI PROJE MALIYETI 828 M$
TOPLAM TAHM. PROJE GERÇEKLEŞME
MAL.

489 M$

ORTALAMA PROJE MALİYETİ 0.96 M$
TOPLAM TAHMİNİ DESTEKLEME TUTARI 137 M$
GERÇEKLEŞEN DESTEKLEME TUTARI 36.5 M$
ÖDENEN DESTEKLEME TUTARI TOPLAM 29.35 M$

B. FIRMALARA 19.3  M$
KOBİLERE 10.1 M$
TÜBITAK�A 1.6 M$

ORTALAMA TAHMİNİ  DESTEKLEME
ORANI

$ 28 %

ÖNCELIKLI ALAN PROJELERİ
(ENFORMATIK,
ESNEK ÜR., İLERİ MLZ., BİYOTEK., UZAY
VE HAVACILIK, ÇVEREYE DUYARLI
TEKN.)

33 %

ÖNCELIKLI ALANLAR
DIŞINDAKİ PROJELER

67 %

TAMAMLANAN PROJELERİN
MALİYET DAĞILIMI

PERSONEL BÜYÜK 56 %

KOBİ 33 %
ALET/TEC. BÜYÜK 27 %

KOBİ 40 %
MALZEME BÜYÜK 9 %

KOBİ 14 %
DANIŞMANLIK BÜYÜK 6 %

KOBİ 9 %
PROJE BÜYÜKLÜKLERI 0.3 M$ ALTI 424

(49 %)
0.3-0.5 M$ 113

(13 %)
0.5-1.0 M$ 156

(18 %)
1.0 M$ ÜSTÜ 171

(20 %)

Kaynak : TÜBİTAK-TİDEB Ar-Ge Yardõmõ Değerlendirme Raporu (Eylül 1995-Ekim 1999 dönemi-4 yõl)
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Tablo-7: Dünyada toplam transgenik bitki ekim alanlarõ (1996-99)

Yõl Ekim Alanõ
                                     (Milyon Ha)
1996   1.7
1997 11.0
1998 27.8
1999 39.9

Kaynak: ISAAA Briefs, No. 12, 1999

Tablo-8: Ürünler bazõnda dünya toplam transgenik bitki ekilişleri (1997-99)

Ürün   Ekim alanõ (Milyon Ha)
                                             1997                      1998                      1999
Soya fasulyesi 5.1 14.5 21.6
Mõsõr 3.2   8.3 11.1
Pamuk 1.4   2.5   3.7
Kolza 1.2   2.4   3.4
Patates <0.1 <0.1 <0.1
Toplam                                11.0                       27.8                       39.9

Kaynak: ISAAA Briefs, No. 12, 1999

Tablo-9: Değiştirilen özellikler yönünden dünya toplam transgenik bitki ekilişleri (1997-99)

Değiştirilen                 Ekim alanõ (Milyon Ha)
Özellik                                                               1997                      1998                      1999
Yabancõ Ot İlacõna Dayanõklõlõk 6.9 19.8 28.1
Zararlõlara Dayanõklõlõk 4.0   7.7   8.9
Yabancõ Ot İlacõ ve
Zararlõlara Dayanõklõlõk <0.1   0.3   2.3
Kalite <0.1 <0.1 <0.1
Toplam                                                              11.0                       27.8                       39.9

Kaynak: ISAAA Briefs, No. 12, 1999
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Tablo-10: Ülkeler bazõnda dünya toplam transgenik bitki ekilişleri (1997-98)

Ülke    Ekim alanõ (Milyon Ha)
                                             1997                      1998                      1999
ABD  8.1 20.5 28.7
Arjantin  1.4   4.3   6.7
Kanada  1.3   2.8   4.0
Avustralya   0.1   0.1   0.1
Meksika <0.1 <0.1   0.1
İspanya   0.0 <0.1 <0.1
Fransa   0.0 <0.1 <0.1
Güney Afrika   0.0 <0.1 <0.1
Portekiz   0.0   0.0 <0.1
Ukranya   0.0   0.0 <0.1
Romanya   0.0   0.0 <0.1
Toplam                                11.0                       27.8                       39.9

Kaynak: ISAAA Briefs, 8-1998
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Tablo 11. Anadolu'nun  en önemli yerli ekonomik bitkiler.

Besin Bitkileri
-Amygdalus communis
(Badem)
-Armeniaca vulgaris (Kaysõ)
-Beta vulgaris (Şeker
pancarõ)
-Castanea sativa (Kestane)
-Cerasus avium (Kiraz)
-Cerasus vulgare (Vişne)
-Ceratonia siliqua (Keçi
Bonuzu)
-Cicer arietinum (Nohut)
-Corylus avellana (Fõndõk)
-Corylus colurna (Fõndõk)
-Corylus maxima (Fõndõk)
-Ficus carica (İncir)
-Hordeum spp. (Arpa)
-Juglans regia (Ceviz)
-Lens culinaris (Mercimek)
-Olea europaea (Zeytin)
-Punica granatum (Nar)
-Secale cereale (Çavdar)
-Trigonella foenum-graecum
-Triticum spp. (Buğday)
-Vicia faba (Bakla)
Lif Bitkileri
Linum usitatissimum (Keten)

Yağ Bitkileri
-Carthamus tinctorius (Aspir)
-Linum usitatissimum
-Olea europaea

Zamk ve Reçine Bitkileri
-Astragalus gummifer
(Geven)
-Cistus creticus
-Liquidambar orientalis
(Günlük Ağacõ)
-Pinus spp. (Çam)
-Pistacia lentiscus (Sakõz
ağacõ)

Orman  Ağaçlarõ
-Abies spp. (Göknar)
-Carpinus betulus
(Gürgen)
-Castanea sativa
-Cedrus libani (Sedir)
-Cupressus sempervirens
(Servi)
-Fagus orientalis (Kayõn)
-Juglans regia
-Juniperus spp. (Ardõc)
-Pinus spp.
-Quercus spp. (Meşe)
-Ziziphus spina-christi

Boya Bitkileri
-Alkanna tinctoria (Hava
civa otu)
-Anchusa italica (Sõgõr
dili)
-Anthemis tinctoria
(Papatya)
-Arnebia spp.
-Asperugo procumbens
-Chrozophora tinctoria
-Echium italicum
-Isatis tinctoria (Çivit
otu)
-Rubia tinctoria

Uçucu yağlõ ve Itõr
Bitkileri
-Achillea spp.
(Civanpercemi)
-Artemisia spp. (Pelin
otu)
-Lavandula stoechas
(Lavanta)
-Origanum spp. (Kekik)
-Rosmarinus officinalis
(Oğul otu)
-Salvia spp. (Adaçayõ)
-Satureja spp.
-Sideritis spp. (Dağ çayõ)
-Thymus spp. (Kekik)

Tõbbi Bitkiler

-Achillea santolina
-Ammi spp. (Kürdan otu)
-Anagyris foetida
(Koakar ağaç)
-Artemisia herba-alba
(Yavşan)
-Cannabis sativa
(Kenevir)
-Citrullus colocynthis
(Kudret narõ)
-Crocus sativus (Safran)
-Datura stramonium
-Digitalis spp. (Yüksük
Otu)
-Eryngium campestre
-Foeniculum vulgare
-Glycyrrhiza spp.
(Meyan)
-Haplophyllum
tuberculatum
-Hyoscyamus spp.
-Juniperus phoenicia
-Marrubium spp.
-Mentha pulegium
(Nane)
-Myrtus communis
(Murt)
-Papaver somniferum
-Peganum harmala
(Üzerlik)
-Rhamnus spp. (Çehri)
-Ruta chalepensis
-Salvia fruticosa
-Silybum marianum
-Symphytum spp.
-Teucrium polium
-Thymus spp.
-Tribulus terrestris
-Urginea maritima
-Verbascum sinuatum
-Verbena officinalis
-Ziziphus jujuba

Süs Bitkileri
-Allium spp. (Soğan)
-Anemone spp.
-Asparagus
spp.(Kuşkonmaz)
-Asphodeline spp.
-Asphodelus spp.
-Bellevalia spp.
-Chionodoxa spp.
-Colchicum spp. (acõ
Çiğdem)
-Cyclamen spp.(Siklamen)
-Dionysia spp.
-Eranthis hyemalis
-Fritillaria spp. (Ağlayan
gelin)
-Gagea spp.
-Galanthus spp. (kardelen)
-Gladiolus spp. (Glayör)
-Hyacinthella spp.
-Hyacinthus orientalis
(Sümbül)
-Iris spp. (Süsen)
-Ixiolirion tataricum
-Lilium spp. (Zambak)
-Muscari spp.(Müskürüm)
-Narcissus spp. (Nergiz)
-Ophrys spp.
-Orchis spp. (Salep)
-Ornithogalum spp.
-Pancratium maritimum
-Rosa spp. (Gül)
-Scilla spp.
-Sternbergia spp.
-Tulipa spp. (Lale)
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 Tablo-12
GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA İLİŞKİN OLARAK
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNE YAPILAN BİLDİRİMLER

Ülke İlgili Kurum İlgili Madde/
Maddeler

Uygulamanõn Kapsamõ Yürürlük
Tarihi

Bildirim
Tarihi

Bildirim
Sayõsõ

KORE
CUMHURİ
YETİ

Kore Gõda ve
İlaç İdaresi

Gen teknolojisi ile
üretilen gõdalar ve gõda
katkõ maddeleri

Madde kapsamõ ürünler
için güvenlik rehberinin
oluşturulmasõ

Belirsiz 4/16/99 G/SPS/N/KO
R/55 (99-
1513)

YENİ
ZELANDA

Sağlõk
Bakanlõğõ

Gen teknolojisi ile
üretilen gõdalar

Gen teknolojisi ile üretilen
gõdalarõn etiketlenmesi

Belirsiz 5/19/99 G/TBT/N/99.
244 (99-1973)

İSVİÇRE Kantonlararasõ
İlaç  Kontrol
Ofisi

GMO içeren veya bu
tür organizmalardan
oluşan ya da
Recombinant DNA
teknolojisi ile üretilmiş
ilaçlar

Madde kapsamõ ürünlerin
etiketlenmesi

1/1/00 5/21/99 G/TBT/N/99.
250 (99-2075)

AVUSTUR
ALYA

Australia ve
Yeni Zelenda
Gõda Otoritesi

Gen teknolojisi ile
üretilen gõdalar

Standart A18'in kapsamõnõn
genişletilmesi

Belirsiz 6/14/99 G/TBT/N/99.
275 (99-2381)

KANADA Sağlõk
Bakanlõğõ

Biyoteknolojik
Materyaller

Biyoteknolojik
materyallerin Gõda ve İlaç
Yasasõ ile Çevresel
Değerlendirme
yönetmeliklerinin
kapsamõna alõnmasõ

Belirsiz 7/14/99 G/TBT/N/99.
330 (99-2897)

NORVEÇ Norveç Gõda
Kontrol İdaresi

Antibiyotik dirençli
gen içeren gõdalar ve
gõda katkõ maddeleri

Madde kapsamõ ürünlerin
üretiminin, ithalatõnõn ve
satõşõnõn yasaklanmasõ

En kõsa
sürede

22.07.199 G/TBT/N/99.
343 (99-3079)

AVRUPA
BİRLİĞİ

Avrupa
Komisyonu

Genetik olarak
değiştirilmiş mõsõr ve
soyadan üretilen gõda
ve gõda muhteviyatõ

GMO'lara ilişkin 1139/98
no'lu Avrupa Komisyonu
Regulasyonu'nda
etiketleme yapõlmasõna
ilişkin eşik sõnõrõ
belirlemek üzere değişiklik
yapõlmasõna ilişkin Taslak
Regulasyon

Resmi
Gazete'de
yayõmlandõkta
n 20 gün
sonra (1999
bitmeden)

10/13/99 G/TBT/N/99.
521 (99-4373)

HOLLAND
A

Sağlõk Refah ve
Spor Bakanlõğõ

Yiyecek ve meşrubat Yiyecek ve meşrubatta
"gen teknolojisi
kullanõlmadan
hazõrlanmõştõr" ibaresinin
kullanõlmasõnda uyulacak
kriterlere ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararõ Taslağõ

Belirsiz 10/20/99 G/TBT/N/99.
536 (99-4540)

AVUSTUR
ALYA

Austuralya ve
Yeni Zelenda
Gõda Otoritesi

Gen teknolojisi ile
üretilen gõdalar

Standart A18'in
kapsamõnda  bilgilendirme
ve etiketleme zorunluluğu
getirilmesi

Resmi
Gazete'de
yayõmlandõkta
n 12 ay sonra
(2000 yõlõ
başõnda)

11/25/99 G/TBT/N/99.
580 (99-5109)

AVUSTUR
ALYA

Austuralya ve
Yeni Zelenda
Gõda Otoritesi

Gen teknolojisi ile
üretilen gõdalar

Standart A18'in kapsamõnõn
tüketiciyi bilgilendirmek
amacõyla düzeltilmesi

Resmi
Gazete'de
yayõmlandõkta
n 12 ay sonra

11/26/99 G/SPS/
AUS/111
(99-5119)

YENİ
ZELANDA

Austuralya ve
Yeni Zelenda
Gõda Otoritesi

Gen teknolojisi ile
üretilen gõdalar

Standart A18'in
kapsamõnda  bilgilendirme
ve etiketleme zorunluluğu
getirilmesi

Resmi
Gazete'de
yayõmlandõkta
n 12 ay sonra
(2000 yõlõ
başõnda)

11/26/99 G/TBT/N/99.
582 (99-5128)
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EK:1
RAPORA OLUMSUZ OY VEREN ÜYELERİN GEREKÇELİ YAZILARI

Üyenin Adõ ve Soyadõ: Ayhan ELÇİ - Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği
Tarih : 2.2.2000

1. DPT Raporuna OLUMLU oy veriyorum ( )
2. DPT raporuna OLUMSUZ oy veriyorum (x). Rapora karşõ GEREKÇELİ yazõ aşağõdadõr.

Sayõn Başkan,

Büyük çaba ve uğraşlar sonucunda ortaya çõkarõlan Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik konulu
DPT Özel İhtisas Raporunun hazõrlanmasõna emeği geçenlere teşekkür ediyor raporun 2.7.
maddesinin 27. sahifesinde yeralan son paragrafõnda "GDO alan denemeleri"ne ilişkin yargõya
katõlmak için yeterli bilimsel bulguya aslõnda kapsamlõ olan bu raporda yer verilmediğinden
rapor için olumsuz oy kullanõyoruz.

Saygõlarõmla,

Ayhan ELÇİ
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EK:2
DPT RAPORU  OY PUSULASI

Uyenin Adõ ve Soyadõ: Prof. Dr. Murat ÖZGEN

Tarih                          :  27 Ocak 2000

DPT  Raporu�na �OLUMSUZ OY� veriyorum. Rapora karşõ  GEREKÇELİ  yazõm

ektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEREKÇE
     Gerek toplantõlarda sözlü olarak, gerekse yazõşma yoluyla sizlere ilettiğim görüş ve
önerilerimi dikkate aldõğõnõz ve kõsa sürede büyük emek vererek ortaya çõkardõğõnõz rapor için
size ve ekibinize içtenlikle tesekkür ederim. Bu rapora koşulsuz olarak evet demeyi çok
isterdim ancak, şu anda önemsizmiş gibi görünmekle birlikte zaman içerisinde önemli
sorunlara neden olabilecek bir takõm kavramlarõn ve eksikliklerin olmasõ, beni bu ilavelerin de
yapõlmasõndan sonra rapora evet demeye zorlamaktadõr.
     Raporun 8. sayfasõndaki 9. maddede ��ülkemizde gen kaynaklarõ bulunan GDO�larõn alan
denemeleri ve çevreye salõmõ özel izine bağlanmalõdõr� denilmiş; 12. sayfasõndaki 4.
paragrafta ise Türkiye�de yetiştirilen bitki türleri, �gen kaynaklarõ ülkemizde olanlar�
(buğday, baklagiller vb) ve �gen kaynaklarõ ülkemizde olmayanlar� (mõsõr, pamuk, patates vb)
diye ikiye ayrõlmõştõr. Bu durumda �gen kaynaklarõ� kavramõ yanlõş olarak algõlanarak sadece
bitkilerin yabani türlerinin ya da akrabalarõnõn gen kaynağõ olarak değerlendirilebileceği
şeklinde bir kavram ortaya çõkmõştõr. Bu son derece yanlõş bir düşünce olup; bitkilerin gen
kaynaklarõnõ, (a) Üretimde olan ya da üretimden kalkmõş çeşitler, (b) Yerel çeşitler, (c) Geçiş
formlarõ ve (d) Yakõn akrabalar ya da yabani türler olmak üzere 4 grup oluşturmaktadõr. Bitki
õslahõ çalõşmalarõnda genitörlerden yararlanmada bu sõra takip edilmekte ve en son olarak
yabani türlere başvurulmaktadõr. Özellikle melezleme õslahõnda kültür çeşitleri ve geçiş
formlarõnõn ayrõ bir önemi vardõr. Bu nedenle yeni ya da eski kültür çeşitlerinin de son derece
önemli gen kaynaklarõ olduklarõ asla gözardõ edilmemelidir. Kültür çeşitleri ve geçiş
formlarõnõn transgenik çeşitlerden çiçektozu alarak bozulmalarõ, genetik yapõlarõndaki
benzerlik nedeniyle, çok daha kolay olduğundan bunlarõn daha dikkatli korunmalarõ gerekir.
Bu nedenle, raporun 8. ve 12. sayfalarõnda bu ayrõma neden olmayacak şekilde düzeltmeler
yapõlmalõ ve önemli gen kaynaklarõnõ oluşturan çok sayõda kültür çeşitleri de dikkate alõnarak,
Türkiye�de yetiştirilen bitkiler �gen kaynaklarõ olanlar ve olmayanlar� diye ayrõlmadan
tümüyle değerlendirilmelidir.

     Yukarõda da belirtildiği gibi, transgenik çeşitlerden klasik çeşitlere çiçektozu geçişi
örneğin, mõsõr gibi yabancõ döllenen bitkilerde son derece kolaydõr. Bu durumda, mõsõrõn
Türkiye�de yabani gen kaynağõ yok diyerek transgenik çeşitlerin bu tür bitkilerde ekimini
kolaylaştõrmak son derece yanlõş bir yaklaşõmdõr. Transgenik çeşitlerin yetiştirildiği bir
ortamda klasik çeşit üreten çiftçilerin bu üretimlerini sağlõklõ bir şekilde yapmalarõ mümkün
değildir. Klasik tohumluklarõn transgenik çeşitler nedeniyle bozulma riski altõnda olduğu
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kesinlikle gözardõ edilmemeli, üreticilerin çeşit seçme hakkõ korunmalõdõr. Bu durumda
�Üretici (çiftçi) haklarõ� gibi bir kavram ortaya çõktõğõndan, rapora 5.7. madde olarak �Üretici
(Çiftçi) Haklarõ� bölümü konularak bu konu vurgulanmalõdõr. Transgenik çeşitlerle klasik
çeşitlerin karõşma riskinin olduğu bir ortamda, bu ürünlerin üzerine etiket koyarak ayrõm
yapmanõn da bir anlamõ yoktur. Çünkü, klasik ürünleri tercih eden bir tüketici, farkõnda
olmadan transgenik özelliğin geçtiği bir ürünü kullanmõş olacaktõr. Bu durumda tüketici
haklarõnõn da korunduğunu söylemek doğru olmamaktadõr.

     Yukarõda özetlemeye çalõştõğõm �Gen Kaynaklarõ Kapsamõ� ve �Üretici (Çiftçi) Haklarõ�
konularõyla ilgili düzeltme ve ilavelerin yapõlmasõ halinde rapora memnuniyetle �Evet�
diyeceğimi, aksi halde oyumun �Hayõr� olduğunu belirtir, yoğun çalõşmalarõnõzdan dolayõ bir
kez daha teşekkür eder, saygõlar sunarõm.

Prof. Dr. Murat ÖZGEN
A.Ü. Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tel: 317 05 50 / 1452
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EK:3

DPT RAPORU  OY PUSULASI

Uyenin Adõ ve Soyadõ: Prof. Dr. Tuncer ÖZDAMAR ve Doç. Dr. Põnar ÇALIK

Tarih                          :  17 Şubat 2000

ÖİK  Raporu�nun �OLUMLU� ve  �OLUMSUZ� yönlerine ilişkin  GEREKÇELİ  yazõmõz

ektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof.Dr. Tunçer Özdamar
Doç.Dr.Põnar Çalõk
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ
ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ
Kurullarõnõn da görüşünü alarak oluşturduklarõ
ORTAK GÖRÜŞ

TASLAK-RAPORUN TEMEL OLARAK DOĞRULARI:

Komisyon Başkanlõk heyetinin:
1. Biyoteknolojik uygulamalar için biyogüvenlik yaklaşõmõ doğrudur;
2. TÜBA-TÜBİTAK Türkiye�de Biyoteknoloji/Gen Mühendisliği Çalõşmalarõnda

Düzenleyici Kurallarõn Belirlenmesi Çalõşma Grubu Raporu (kõsaca:TÜBİTAK Raporu)
Komisyon Başkanlõğõnca benimsenmesi, bu çalõşmanõn tamamen desteklenmesi ve tarõm
ile ilgili Bakanlõğõn deneme çalõşmalarõnõn durdurulmasõ sonucu çok doğrudur.

3. Biyoteknolojik araştõrmalarõn başarõsõ için yazõlanlarõn çoğu �önceki DPT ve TÜBİTAK
Komisyonlarõndaki raporlar gözardõ edilerek oluşan üslup yanlõşõ hatalarõna ve
doğrularõn sanki ilk kez saptanõyormuşça yazõmõ,  önceki çalõşmalar doğrultusunda
oluşan önce DPT�ce oluşturulan ve 6. ve 7.Planlara giren  ve DPT veTÜBİTAK�ça
benimsenerek uygulanan politikalar, yaklaşõk on yõldan bugüne öncelikli-alan olarak
benimsenmesi için yapõlan çalõşmalar gözardõ edilerek bazõ projelerin sonuçlarõnõn
başarõsõzlõğõnõ temel alarak sürekli tekrara dayalõ yazõmõ dõşõnda-  aşağõda belirtilecek
rezarvasyonlar çerçevesinde doğrudur.

TEMEL EKSİKLER ve UYGUN OLMAYANLAR :

A. �Biyoteknolojik uygulamalarda, endüstriyel biyoteknolojik üretimde kullanõlabilecek
GDM (genetik yapõsõ değiştirilmiş mikroorgenizmalarõn) biyogüvenlik önlemleri alõnarak
endüstride kullanõmõnõ düzenleyecek yasal düzenlemeler ve  yapõsal organizasyon
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ekonomik potansiyeli henüz en yüksek olan alan olduğu halde ve 6. Ve 7.Plan
Dönemlerinde bu temel dökümanlarda ve sonuçta ekonomik kalkõnma için Planlarda yer
aldõğõ halde:

1. Taslakta, TARIMda henüz ekonomik bir uygulama ve satõş potansiyeli oluşturmadõğõ
halde, ancak BİYOGÜVENLİK açõsõndan sorun olmadõğõ kanõtlanabildiği veya
etik/ahlaki/toplumsal değerler YOKSAYILARAK yasal kõlõfa uydurulabildiği takdirde,
insanlara/tüketiciye doğal-tarõm ürünleri yerine GDO (genetik yapõsõ degiştirilmiş
organizmalar) içeren  tarõm ürünlerinin pazarlanmasõ ve doğal bitki florasõnõn değişime
uğramasõ;

2. Doğal hayvan türlerinin de genetik yapõsõ değiştirilerek GDO�larla doğanõn değişimi
ile bunlarõn et, süt,vd ürünlerin tüketiciye pazarlanmasõ, ve doğa dengesinin bozulmasõ;

tehlikelerine rağmen tarõmsal uygulamalar õn ÖNCELİKLİ ALAN olarak belirtilmesi
yanlõşlarõn en büyüğüdür. Yukarõda belirtilen sorunlar kalkmadõğõ sürece genetik olarak
değiştirilmiş organizmalarõn tarõm ve hayvancõlõkta hiçbir ekonomik önemi olmadõğõ tüm
çağdaş ülkelerde başta AB�de biyogüvenlik yasalarõyla korunarak engellenen bir
potansiyeldir. Türkiye�nin tek başõna Tarõm bakanlõğõnõn şimdi yaptõğõ gibi kurallarõ ihlal
etmesi veya hatalõ biyogüvenlik yasasõ ve yönetmelikleri çõkarmasõ durumunda veya bu
önlemleri geciktirmesi durumunda, başta AB ülkeleri olmak üzere tarõm ve hayvancõlõk
ürünlerini ihraç edemeyeceği ve bilinçli turistlerin boykot edeceği TURİZM
SAKINCALI ülke olacağõ  raporda altõ kuvvetli çizilerek anlatõlmalõdõr.

Bunun yanõnda:
4. Medikal tedavide, özellikle gen-terapi yaklaşõmõ ile yeni yöntemler bulmak ve geliştirmek

amacõ ile biyoteknolojik yöntemler geliştirilmesinin de �sõnõrlarõ belli ve insana değer
veren, onlarõ deney-canlõsõ olarak suistimal etmeyecek anlamlõ sõnõrlamalarla gelişimin
sürdürülmesine yatkõn�  fakat sağlõk sektöründe de kesin BİYOGÜVENLİK kurallarõna
olan gereksinim,

yukarõda belirtilen dört noktayõ  tümü ile birlikte, doğanõn içindeki tüm canlõlarla birlikte
doğa-güvenliğinin, yani biyogüvenliğin  Dünya�nõn ve Türkiye�nin önemli bir sorun olduğunu
net olarak önce SUNUŞ�ta, ÖNSÖZ�de ve sonra metin içinde daha iyi ve mevcut metinler
kõsaltõlarak anlatõlmalõdõr.

B. Bu durumda TARIM alanõnda bitkilerin genetik değişim temelli biyoteknolojik
uygulamalarõnõn ÖNCELİKLi potansiyel alanõ olduğu doğru değildir YANLIŞtõr; çünkü
bunlarõn biyogüvenlik çerçevesinde güvenli olmadan tüketilmesi hele OECD ülkelerine ve
AB ülkelerine satõşõ mümkün değildir. Buna karşõn :

5. Öncelikli alan ABD, AB ve Japonya dahil endüstriyel üretimdir ve birim fiyatõ yüksek
terapatik/farmasötik proteinler başta olmak üzere yeni ürünler üretimi öncelikli alandõr.
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6. Tarõmda uygulamalõ moleküler genetik/gen mühendisliğ teknikleriyle �doğal türlerin
genetik yapõsõnõn belirlenmesi ve bunlarõn korunarak üretimine yönelik çalõşmalar
biyogüvenlik açõsõndan doğruluğu tartõşõlamayacak kadar kesindir ve raporda tarõmsal
biyoteknolojik çalõşmalarõn bu yöne kaydõrõlmasõ gerektiği� vurgulanmalõdõr. Rapõorda
batõda bilinen yaygõn adõyla �organic� olarak belirtilen tarõmsal ürünlerin ve gõdalarõn
öneminin bir yerde belirtilmiş olmasõ da bunun kanõtõdõr.

C. TÜBA-TÜBİTAK Türkiye�de Biyoteknoloji/Gen Mühendisliği Çalõşmalarõnda
Düzenleyici Kurallarõn Belirlenmesi Çalõşma Grubu Raporu (kõsaca:TÜBİTAK Raporu)
Komisyon Başkanlõğõnca benimsenmesi, bu çalõşmanõn tamamen desteklenmesi ve tarõmdaki
ilgili Bakanlõğõn deneme çalõşmalarõnõn durdurulmasõ sonucu çok doğrudur.
Ancak Rapor Taslağõ,  Başkan dõşõnda başkan yardõmcõlarõ ve raportör üyelerin uzmanlõk
alanlarõ  �biyoteknolojik uygulamalar için biyogüvenlik� temasõ için uygun seçimine rağmen,
bu çalõşmayõ daha çok biyoteknoloji kapsamõna, öncelikli alanlarõna kaydõrma çabasõ, tarõmda
denemeler için izin kopartan  �yabancõ şirketlerin propagandasõ olan tarõm için kullanõlan
ÖNCELİKLİ ALAN, POTANSİYEL ALAN sözcükleri� raporun özüne de uygun değildir; bu
aşamada bunu yazmak etik olarak da mümkün değildir. Bu durum  genel Komisyon yapõsõna
da uygun değildir.
Bu görüş ilk toplantõda Başkan�õn yaklaşõmõ üzerine defalarca belirtildiği halde,  DPT
Komisyon-Koordinatörü uzmanõnõn açõklamalarõna ve doğrulamasõna rağmen,  yine raporda
kesin olarak olmamasõ gereken özel düşünceler için de bu Komisyon uygun değildir (bunlar
aşağõda belirtilmiştir).

�Üniversitelere verilen DPT-TÜBİTAK İleri Teknolojik Araştõrma Projelerinin vakõf
üniversitelerine de açõk olmasõ gibi, dar değil bütünü ile vakõf üniversitelerinin kuruluş
kanunlarõ ile Devletçe finanse edilen üniversitelerin kanun ve finans kaynaklarõ ile ilgili
sorunlarõn çözüldüğü platformda, yani önce YÖK�te ve DPT�de ele alõnmasõ ve tartõşõlmasõ
gereken düşünceler olduğundan- bu platformu bu konu için yanlõş buluyoruz.

Yukarõdaki temel düşünceler õşõğõnda rapor tekrar ele alõnmalõdõr.  Ayrõntõlar ve bazõ
sayfalardaki düzeltmeler 18.02.2000 tarihinde ek olarak gönderilecektir.

Prof.Dr. Tunçer Özdamar
Doç.Dr.Põnar Çalõk
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