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Özet
Günümüzde ekilebilir alanların marjinal sınırına gelinmesi, klasik ıslah
çalışmalarından elde edilen verimlilik artışı, artan Dünya nüfusunun temel
gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yetmemektedir. Bu nedenlerle, hitki ıslah
çalışmalarında yeni teknolojilerin kullanılması gündeme gelmiştir Dünya da
giderek artan gıda ihtiyacını karşılamak ve açlık sorununa çaıe bulmak için
karşımıza “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)” kavramı çıkmakta
dır. Gen değişikliği tarım, sağlık, gıda endüstrisi gibi pek çok alanda kullan
lıyor. 1996 yılından itibaren G D O ’lu tarımsal ürünlerin dünya ticaretine
girmesiyle birlikte G D O ’lar hakkında giderek artan biçimde tartışmalar de
vam etmektedir. Modern biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir
türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da
mikroorganizmalara GDO (Transgenik) denilmektedir. Böylece gıdalardaki
organizmaların doğal yapısı değiştirilmektedir. Ülkemizin tarımsal dış tica
reti açısından olaya baktığımızda kısaca, en büyük ihraç pazarımız olan
AB'nin transgenik ürünler konusunda en sıkı iç ve ithalat düzenlemelerine
sahip olduğu, diğer bir ifadeyle pazara girişin zor olduğu, Avrupalı tüketici
lerin bu tür ürünleri tercih etmediği dolayısıyla modern biyoteknolojinin
tarım alanında kullanılmasının kısa ve orta vadede tarımsal ihracatımız üze
rinde olumlu bir etkisi olamayacağı gibi, geleneksel ve organik ürünlerimize
bulaşma olasılığı nedeniyle, bu tür ürünlerimizin ihracatını da sıkıntıya so
kabilecek, hatta durmasına yol açabilecektir. GDO'ların çevre konusunda
oluşturdukları olağanüstü tehlike herkesin bilincindedir. Buna karşılık insan
sağlığı konusundaki olası zararlarına daha büyük kuşkuyla bakılmalıdır
Bugün için varsayım kabul edilen ve hatta reddedilen pek çok olumsuz etki
sinin bundan beş ya da on yıl sonra ortaya çıkmayacağını kimse ileri süre
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mez. Ayrıca GDO'lar hayatımıza çok uluslu, tekelleşmiş biyoteknoloji vc
tohum şirketlerinin dünyanın dört bir yanındaki bazı tarımsal bitki ve hayvan
türlerini ve bazı mikroorganizmaların genleri üzerinde değişiklikler yaparak
onları patent altına alması ve piyasaya sürmesiyle girdi. GDO’lar tarım ala
nında giderek yaygınlaşmaktadır. Şirketler GDO’lar sayesinde her tohum
satışında patent bedeli tahsil ederek yeni bir kazanç kapısı elde etmiş dürüm
dalar. GDO’lar biyoçeşitlilik açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Tozlaşma yoluyla kilometrelerce uzağa taşınabilen GDO’lıı polenler, yabani
olanlar da dahil olmak üzere kendine akraba çeşitlere bulaşıp onların geneti
ğini değiştirebilmektedir. Bu, yerel tarımsal türlerin giderek azalması, onla
rın yabani akrabalarının yok olması gibi sonuçlar doğurabilir. Olaya bu açı
dan bakıldığında tehlikenin boyutları daha da artmaktadır. Bu çalışmada
GDO’ların tarım ve insan sağlığı üzerine etkileri ve bu konuda dünyada ve
ülkemizde yapılan çalışmalar irdelenecek ve çok yönlü bir şekilde ele alına
rak yapılması gerekenler ortaya konularak ve ilgili kesimlerin dikkati çekil
meye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler:
biyogüvenlik.
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THE EFFECTS OF GDO’S (TRANSGENIC PRODUCTS) ON
AGRICULTURE AND HUMAN HEALTH
Abstract
Today, the cultivable areas being at a marginal limit and the productivity
increase obtained from classic improvement studies are not enough to meet
the basic nutrient needs of the incHeasing population of the vvorld. For these
reasons the uses of new technologies in plant improvement studies have
come into question. The concept “Tıansgenic Organisms” (GDO) has appeared in oıder to meet the for ever incıeasing nutrient needs of the world
and to find a solution for the matter of starvation. Gene modification is used
in many areas such as agıiculture, health and the food industry. As of 1996,
increasing arguments ıcgarding GDO’s are continuing, along with the agıicultural pıoducts with GDO’s entering the world market. Plants, animal or
micro organisms, vvhose specific chaıacteristics have been changed by transfeıring a gene outside of their own type are called GDO (tıansgenic). Thus,
the natural structure of nutrients is changed. İn short, when \ve look at our
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country’s agricultural foreign irade we see that the EU ovvns ihe stıictesi
iınpoıt and expoıt regulations, in olher vvoıds. il is difficult lo enler the mar
ket and European consumcrs do not prefer these types of produets. Coıısequentiy, we see that in the shoıt and long terin the use of modern biotechnologies in agricultural areas vvill not lıave a posilive cffect on our agricultural
expoıls. This may causc a problem vviıh the expoıt of our traditional and
organic produets, with the prohability of contamination, or even make way
to a complctc hault.
Everyonc is aware of the exlremc dangeı that GDO’s create on the issue
of the enviıonmeııt. The doubts on the issue of human hcalth and its potenlial dangers shotıld be Iooked at even further. No one can allege that unfavorable effccts, which are acceptcd as an assumption or those that arc completely refused, will not aıise in fi ve or ten year’s time. In addition, GDO's
have enteıed our lives with multi national. monopoli/.ed biotechnology and
seed companics ali över the vvorld by patenting and marketing some agricul
tural plants and animal types and some microorganisms, which they have
altercd. G D O ’s are continuing to spread in the area of agriculture. A patent
fee \vith every seed sale has opened a nevv profit gateway for companies
through G D O ’s. G D O ’s also form a seıious threat in terms of bio-variation.
Pollens with G D O ’s, vvhich can be carried for kilometers by way of pollination can change the genetic types it is a relative vvith and also those that are
vvild. This can cause consequences such as the decreasing of local agricul
tural types and the disappearance of its vvild relatives. The risk factors incıease when you look at the sıtuation at this angle. In this stııdy, the effects
of GDO’s on agriculture and human health and studies canied oul in the
vvorld and our country vvill be examined. It vvill be taken iııto hand on a versatile basis and those that need to be done vvill be exhibited, intending to get
the attention of sectors concerned.
Key vvords: GDO, bio technology, agriculture, human health, biosecurity.
1. G i r i ş

Avcılık ve toplayıcılık şeklindeki göçebe konumdan yerleşik tarımcı ko
numa geçen insanoğlu, binlerce yıldır seçmiş olduğu bitkileri yetiştirip, ge
Iiştiıerek ve evcilleştirdiği hayvanları daha da iyileştirerek tarımsal üretimi
artırma yönündeki çabalarını sürdürmektedir. Dünya üzerindeki nüfusun
artmasıyla birlikte bu çabalar daha da hızlanmış, zamanla yeni teknikler
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geliştirilmiş ve tarımla uğraşan yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.
Maltlıus’un insanların yeterli gıda maddesi bulamayarak biiyük bir felakete
uğrayacakları öngörüsü (Malthus, 1798) de tarımsal tekniklerin gelişmesi ve
üretimdeki artış nedeniyle gerçekleşmemiştir t Çetiner, 2005).
Ülkemizdeki tarımsal üretim özellikle ikinci dünya savaşından sonra
önemli ölçüde artmış olmakla beraber, verimlilik artışı oranı ekilebilir alan
ların artışı oranıyla karşılaştırıldığında bu artışın pek de sağlıklı olmadığı
söylenebilir. 1960’11 yıllarda tarımsal üretimde artış sağlamak amacıyla me
raların ve ormanların tahrip edilerek tarlaya dönüştürülmesi, kimyasal gübre
ve ilaç kullanımının gittikçe artan düzeyde ve bilinçsizce kullanımı ve yeni
tohum çeşitlerinin kullanılmaya başlamasıyla verim artışı sağlanmaya çalı
şılmıştır.
Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde hızla artan dünya nüfusunu beslemeye yete
cek kadar tarımsal üretimin sağlanmasında şüphesiz “Yeşil Devrim” olarak
da adlandırılan gelişmelerin önemli etkisi olmuştur. Yirminci yüzyıl başla
rından itibaren, genetik biliminde meydana gelen gelişmelerin bitki ve hay
van ıslahında yaygın olarak kullanılması yüksek verimli bitki çeşit ve hay
van ırklarının geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bunun yanında tarımda
mekanizasyonun gelişmesi, kimyasal gübre kullanımının yaygınlaşması,
hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpların kimyasal mücadele ilaçları
ile önlenmesi ya da en az düzeye indirilmesi, bitkisel üretimde sulama sis
temlerinin yaygınlaştırılması ikinci dünya savaşından sonra bitkisel ve hay
vansal üretimde % 100’ü aşan artışlara yol açmış, bunun sonucu özellikle
gelişmiş ülkelerde üretim fazlası oluşmuştur ( Çetiner, 2005).
Son yıllarda, tarımsal üretim fazlasının olduğu özellikle Avrupa Birliği
ve diğer gelişmiş ülkelerde aşırı kimyasal gübre kullanımı ve zararlılarla
mücadele ilaçlarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaya ve bu tip
tarımsal üretimin kısıtlanmasına yönelik tedbirler alınmaya başlanmıştır.
2025 yılında 8 milyarı aşınası beklenen dünya nüfusunun beslenmesi
gerçekten önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile artan
nüfusu besleyecek miktarda üretim için ekilebilir alanlar marjinal sınırına
dayandığı için, birim alandan alınan ürün miktarının artırılması gerekmekte
dir. Klasik ıslah yöntemleriyle elde edilebilecek biyolojik verim artışının da
arlık sınırlarına gelindiği düşünüldüğünde, bitki ıslah çalışmalarında yeni
teknolojilerin kullanılması kaçınılmaz görünmektedir.
Biyoteknoloji özellikle tarımsal biyoteknoloji, tarımda klasik ıslah yön
temleri ile çözülemeyen ekonomik öneme sahip bazı problemlerin çözümün
de önemli katkılar sağlamıştır. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO
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veya transgenik ürünler), genetik kodu gen teknolojisi kullanılarak değişti
rilmiş canlı organizmalardır. Bu işlem genetik modifikasyon yapılacak orga
nizmanın genomuna bir parça DNA’nın yada birkaç küçük DNA parçasın
dan oluşan sentetik bir kombinasyonun eklenmesi ile olur. Transfer edilecek
gen, doğal canlı organizmalardan alınmaktadır. Böylelikle bir ürüne yeni bir
özellik taşınmış olmaktadır (TÜBİTAK. 2008)
2. GD Ürünlerde Dünya’da Mevcut Durum

Bitki biyoteknolojisi ve özellikle gen teknolojisi alanındaki gelişmeler
1980']i yıllardan itibaren hız kazanmış, ilk transgenik iirün bitkisi olan uzun
raf ömürlü domates FlavıSavr adı ile 1996 yılında pazara sürülmüştür. Bunu
gen aktarılmış mısır, pamuk, kolza ve patates bitkileri izlemiştir. Uzun raf
ömürlü FlavıSavr domatesi pazarlama stratejilerindeki yanlışlıklar vc tüketi
ciler tarafından fazla tutulmaması nedeniyle üretimden kalkmıştır. Bacillus
thuriııgiensis (Bt) patates ise çevrecilerin tepkisinden çekinen büyük kast
Food gıda zincirlerinin talep etmemeleri nedeniyle pek geniş ekim alanları
bulamamıştır. 1996 yılında 1.7 milyon hektar olan GD ürünlerin ekim alan
ları hızla aitmiş ve 2007 yılında yaklaşık 1 16 milyon hektara ulaşmıştır (Çi
zelge 1).
Halen yetiştirilmekte olan GD ürünlerin ekim alanları incelendiğinde, bu
ekim alanlarının
%9’unun
9
ABD, Arjantin, Brezilya, Kanada,
Çin. Paraguay ve Güney Afrika’da olduğu, genetiği değiştirilmiş ürün ekimi
yapan ülkelerin sayısı 23’e ulaşmış olmakla beraber (Uruguay, Filipinler,
Avustralya, İspanya. Meksika, Kolombiya, Şili, Fransa, Honduras, Çek
Cumhuriyeti, Portekiz, Almanya, Slovakya, Romanya ve Polonya) bu ülke
lerde geniş ekim alanları bulunmadığı görülmektedir (James, 2007).
3. G D O ’ların Tarım Üzerine Etkileri
GDO ile genellikle, yeni geliştirilmiş mikroorganizmaların eldesi, tarım
sal ürünlerde verim artırılması, ürünlerin raf ömrünün uzatılması, çiğ ürün
lerde besin unsurlarının ve bileşenlerinin geliştirilmesi ve bitki ve hayvan
larda hastalıklara direncin artırılması gibi avantajların sağlanması beklen
mektedir. Halen ticari olarak üretimi yapılmakta olan GD ürünlere aktarılmış
özellikler incelendiğinde, bunların daha çok girdiye yönelik, yani doğrudan
çiftçiyi ilgilendiren herbisitleıe dayanıklılık, böceklere dayanıklılık, virüsle
re dayanıklılık gibi özellikler olduğu görülmektedir. En yaygın olarak aktarı
lan özellik herbisitlere dayanıklılık olup, bu çiftçilerin üretim maliyetlerini
önemli ölçüde azaltmaktadır. Yine Lepidopter’lere dayanıklılık sağlayan
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Bacillus thuringiensis endotoksin geni (Bt). özellikle mısır ve pamuk yetişti
riciliğinde zararlı olan tırtıllara karşı etkili olmakta; dolayısı ile tarımsal mü
cadele ilaçları kullanımını azaltmakla böylece hem üretim maliyetini dü
şürmekte hem de kimyasal ilaçların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olum
suz etkilerini ortadan kaldırmaktadır (Çetiner, 2005)
Çizelge 1:2007 Yılında Biyotcknolojik Ürünlerin Ülkeler İtibariyle Ekim
Alanları (Milyon ha)
___
Ülke

Sıra

“

,

Biyoteknulojik (jriinler

Ekim Alanı

I*

ABD*

57.7

Soya, mısır, pamuk, kanola, kabak, papaya,
yonca

2*

1Arjantin*

19.1

Soya, mısır, pamuk

F ~ ] Brezilya*
Kanada*
4*

15.0

Soya, pamuk

7.0

Kanola, mısır, soya

5*

Hindistan*

6.2

Pamuk

6*

Çin*

3.8

Pamuk, domates, kavak, petunya, papaya, tatlı
jbiber

7*

Paraguay*

2.6

Soya

8*
9*

Güney Afrika*

1.8

Mısır, soya, pamuk

Uruguay*

0.5

Soya, mısır

10*

Filipinler*

ı0.3

Mısır

11*

Avustralya*

0.1

Pamuk

12*

(İspanya*

0.1

Mısır

13*

^Meksika*

0.1

Pamuk, soya

14

(Kolombiya

<0.1

Pamuk, karanfil

15

<0.1

Mısır, soya, kanola

16

SŞilî
|Fransa

<0.1

Mısır

17

(Honduras

<0.1

Mısır

18

|Çek Cumhuriyeti

<0.1

Mısır

19

Portekiz

<0.1

Mısır

20

Almanya

<0.1

Mısır

21

Slovakya

<0.1

Mısır

22

Romanya

<0.1

Mısır

<0.1

Mısır

Polanya
İ 23
* 50.000 ha'ın üstünde biyotcknolojik ürünlerin büyük kısmını yetiştiren 13 ülke.
Kaynak: Clive James, 2007._______________________________________________________________

Tarımda ise son birkaç yıldır GDO tohumların üretimleri sürmektedir.
Genetik değiştirme çalışmaları halen mısır, pamuk, patates vb. ürünlerde
zararlılara dayanıklılık; şova, pamuk, mısır, kolza, çeltik vb. ürünlerde yaba
ni ot ilaçlarına dayanıklılık; patates, çeltik, mısırda viral bitki hastalıklarına
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dayanıklılık; ayçiçeği, soya, yerfıstığı vb. ürünlerde bitkisel yağ kalitesinin
artırılması; domates, çilek vb. ürünlerde olgunlaşmanın geciktirilmesi (raf
ömrünün uzatılması), domateste aromanın artırılmasına yönelik olarak kul
lanılmakladır. Ayrıca genetik değiştirme çalışmaları ineklerde süt üretimini
% 10-15 oranında artıran bir doğal hormonun bir formunu üretmekte, % 60
daha sert peynir yapımını sağlayacak peynir mayası için gıda enzimlerinin
üretiminde, besin değeri yüksek gıda üretimi (örneğin A vitamini ve demir
içeriği yüksek çeltik üretiminde) gibi alanlarda da devam etmektedir. Gene
tiği değiştirilmiş hayvanların gıda amaçlı kullanımında, et verimlerinin arttı
rılması (balık dışında), büyüme hormonu üretimini teşvik eden genin aktarı
mı. koyunların yün verimini artırmak üzere “ keratin geni” kullanımı gibi
konular üzerinde çalışmaktadır (Çolak, 2008).
Ayrıca sazan, kedi balığı, somon, kiremit balığı başta olmak üzere
yaklaşık 20 çeşit balıkta büyüme artışı ya da soğuk koşullara dayanıklılığı
artışı sağlayan genlerin aktarımı çalışmaları da yapılmaktadır.
Biyoçeşillilik bugün çeşitli bakış açılarıyla tarımsal, sosyal, ekolojik,
etik, tıbbi ve hukuksal yansımalarıyla çok boyutlu tartışma ve ortaklaşmaları
kapsamaktadır. Örneğin, genetiği değiştirilmiş kısır tohumlar tarımda sürekli
bir dışa bağımlılık ve yüksek tohumluk fiyatlarının ödenmesi zorunluluğu
gibi sakıncaları beraberinde getiriyor. Uygulanan patent hakları, çiftçiye
tohum alıkoyma imkanı vermeyen sözleşme ve terminator gen teknolojisi
uygulamaları yoluyla dünya çiftçilerinin bütünüyle tohum üreticisi birkaç
ulus ötesi şirkete bağımlı kılınması söz konusudur (Yanaz,2008).
4. GOO’ların Sağlık Üzerine Etkileri
GD ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri
uzunca süredir tartışılmaktadır. Bu yeni teknolojinin riskleri göz önünde
bulundurularak bir çok ülke bu ürünlerin doğaya salınmaları konusunda sıkı
bir kontrol sistemi uygulamakla ve gıdaların bu tür ürünlerden yapılmaları
yada bunları içermeleri durumunda ürün etiketlerinde beyan edilmeleri zo
runluluğu getirmektedir.
ABD GDO’laıın en önemli üreticilerinden biri konumundadır. Bu ülke
de üretilen GDO’lar doğaya salınmadan önce Amerikan tarım Bakanlığı
(USDA), Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (EDA) ve Çevre Koruma Ajansı
(EPA) tarafından çok yönlü olarak İncelenmekte ve yine bu ülkede insan
gıdası ve/veya hayvan yemi olarak tüketilmektedir. Halen ABD satılmakta
olan işlenmiş ürünlerin %70’i transgenik ürünler içermektedir ABD’de
GDO’ların doğal benzerlerinden çok belirgin bir farklılıkları olmadığı sürece
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etiketlenmesi zorunluluğu yoktur. Ancak kuruluşlar isterlerse gönüllü olarak
GDO’ları ürün etiketlerinde bildirirler.
Özellikle Avrupa Birliği ve diğer bazı ülke kamu oylarında ise GD ürün
lerin insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkileri çok yoğun bir şekilde
tartışma konusu olmaktadır. Avrupa Birliği üyeleri başta olmak üzere birçok
ülke GDO’lu ürünlerden yapılmış veya bunları kısmen içeren (%0.9) tüm
gıda maddelerinin ürün etiketi üzerinde belirtilmesi zorunluluğunu getirmek
tedir.
GDO’ların insan sağlığı üzerine etkileri konusunda yapılan araştırmalar
sonucunda antibiyotiklere karşı direnç, alleıjiııile ve toksisite gibi etkiler
tespit edilmiştir. Ancak GD ürünlerin sağlık üzerinde, özellikle uzun dönem
de yaratabilecekleri etkiler üzerinde henüz lam bir bilgi bulunmuyor.
5. Biyogüvenlik ve Türkiye’deki Durum
AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 107 ülkeyle birlikte Türkiye’nin
de 2000 yılında imzaladığı Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün gereğini
yerine getirmek amacıyla ve TÜBA ile TÜBİTAK’ın oluşturduğu
“Biyoteknoloji/Gen Mühendisliği Çalışmalarında Düzenleyici Kuralların
Belirlenmesi konulu çalışma grubunun önerisiyle kurulan Ulusal
Biyogüvenlik Komitesi, halen ulusal biyogüvenlik mevzuatlarının AB mev
zuatları ile uyumlulaştırılarak yürürlüğe girmesi yolunda Acil Eylem Planı
hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir (Çolak,2008;Yanaz,2008). Protokol
insan sağlığına ilişkin riskleri de dikkate alarak biyoçeşitliliğin sürdürülebilir
kullanımı ve korunmasına etkisi olabilecek tüm GDO’ların sınıraşan hareket,
transit, ele alınış ve kullanımını kapsamaktadır.
GDO konusu ülkemizde son günlerde sıkça gündeme gelmekte ve Tür
kiye’de özel koşullarda laboratuvar donanımı ve uzman personel istihdamı
gerektiren GDO’lu ürünlerin tespiti 2002 yılından itibaren uluslararası akreditasyon belgesine de sahip TÜBİTAK MAM(Marmara Araştırma Merkezi)’da yapılabilmektedir (TÜBİTAK, 2008).
6. Sonuç ve Öneriler
Dünyada ticari olarak üretimine 1996 yılında başlanılan transgenik bitki
lerin ekim alanı yaklaşık 70 kat artarak günümüzde 115 milyon hektara yak
laşmıştır. Son yıllarda, biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinde gen klon
laması, transformasyon gibi yeni gen yapılarının oluşturulması ve doğrudan
gen aktarma yöntemleri gibi tekniklerde önemli gelişmelerin olması, farklı
biyolojik sistemler arasında gen aktarımına olanak sağlamıştır. Özellikle
bakteri ve virüs kökenli genlerin aktarılmasıyla ot öldürücülere (herbisit),
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hastalıklara ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitler geliştirilmiştir. Sağlık ve
çevre açısından birçok riskin söz konusu olması nedeniyle, özellikle AB
ülkelerinde, kısıtlayıcı düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına karşın, başta
ABD olmak üzere bazı ülkelerde transgenik mısır, soya, kanola, pamuk ve
patates gibi önemli bitkilerin ekimi yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye
açısından ise, bitkisel biyoteknoloji çok yönlü olarak ele alınması gereken
kapsamlı bir alan olması nedeniyle, her türlü yasal düzenlemelerin tekelden
yapılmasını sağlayacak şekilde organize olunmalı ve ülkenin coğrafi yapısı
ile bitkisel gen kaynaklarının durumu gibi özel koşulları da dikkate alınarak
Avrupa B iri iği ’nin bu konudaki kurallarının benimsenmesine ve uluslararası
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine özen
gösterilmelidir.
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