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ÖZET 
 

 

AB Uzmanlık Tezi 

DÜNYA’DA GDO MEVZUATI, T İCARETİ VE UYGULAMALARININ 
KARŞILA ŞTIRILMASI VE TÜRK İYE 

 
 

Sayıt Mahmut ERDOĞAN 

 

Danışman 

Prof. Dr. Mahinur S. AKKAYA  

 

Biyoteknoloji, 20. Yüzyılın sonlarından itibaren sağlık, tarım ve çevre gibi alanlar başta 
olmak üzere birçok farklı alanda değişim ve dönüşüm meydana getirmiş olan modern bir 
disiplindir. Bu disiplin, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğinin araçlarını 
kullanılarak canlıların genetik yapılarını belirli bir amaca yönelik olarak değiştirip genetiği 
değiştirilmi ş organizmaları (GDO’lar) elde ederek insanlığın ihtiyacına sunmuştur. 
Günümüzde bir yandan, insanlar ve hayvanlar için ilaç ve aşı çeşitleri ilaç biyoteknolojisi 
vasıtasıyla üretilmekte iken, diğer yandan da tarımsal biyoteknoloji vasıtasıyla üretilmiş 
olan; böceklere dirençli, herbisit toleransına sahip, besin değeri zenginleştirilmi ş, kuraklığa 
ve tuzluluğa dirençli genetiği değiştirilmi ş (GD) bitki çeşitlerinin ekimi yapılmaktadır. 
Yapılan araştırmalar GD bitkilerin, kimyasal pestisit kullanımını azaltarak çevre sağlığına 
katkıda bulunduğunu, ürün verimliliğini yükselterek çiftçi kârlarını arttırdığını ve yoksul 
üreticilerin durumlarında iyileşmeler sağladığını belirtmektedir. GDO’lar sadece 
sağladıkları bu avantajlı durumlarla değil, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile ekosistemde 
meydana getirebilecekleri olası zararlı etkilerle de gündeme gelmişlerdir. Bu kaygılar 
“Biyogüvenlik” kavramını doğurmuş ve insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve 
biyolojik çeşitlili ği korumak için uluslararası düzeyde sözleşme ve protokollerin 
yapılmasına ve ulusal düzeyde biyogüvenlik kanunlarının hazırlamasına zemin 
hazırlamıştır. Bu tez çalışmasında, biyogüvenliği korumaya yönelik hazırlanmış 
uluslararası anlaşmalar incelenmiş, ülkemizde yürürlükte olan “Biyogüvenlik Kanunu” 
başta olmak üzere dünyada önde gelen ülkelerin GDO mevzuatları ve uygulamaları 
incelenerek, Türkiye ile bu ülkelerin mevzuatları ve uygulamaları arasındaki farklar 
karşılaştırılmış ve dünya GDO ticaretine ilişkin bilgiler sunulmuştur.  
 
 
 

2015, 188 sayfa 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Genetiği değiştirilmi ş organizmalar, transgenik bitkiler, 
biyogüvenlik, biyoteknoloji,  GDO mevzuatı, Biyogüvenlik Kanunu, GDO ticareti 
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ABSTRACT 
 

EU Expertise Thesis 

COMPARISON OF GMO LEGISLATION, COMMERCE AND APPLICA TIONS 
IN THE WORLD AND TURKEY 

 

Sayıt Mahmut ERDOĞAN 

 

Supervisor 

Prof. Dr. Mahinur S. AKKAYA  

 

Biotechnology is a modern discipline which has given rise to change and transformation in 
many different fields since the late 20th century, especially in the areas such as health, 
agriculture and the environment. Using the tools of molecular biology and genetic 
engineering, this discipline has altered the genetic structure of living organisms for a 
specific purpose, generated genetically modified organisms (GMOs) and presented them to 
the needs of humanity. At the present time on the one hand, human and animal medicines 
and vaccines are being produced by pharmaceutical biotechnology, on the other hand, 
insect resistant, herbicide tolerant, nutritional value enriched and drought and salinity-
resistant genetically modified (GM) crops are being planted which generated by means of 
agricultural biotechnology. In the research studies it is stated that; GM plants contribute to 
environmental health by reducing the use of chemical pesticides, increase the profits of 
farmers by increasing crop productivity and provide improvement in the financial situation 
of the poor producers. GMOs have become a hot topic in the recent years not only because 
of favorable conditions they provide, but also their potentially harmful effects on human, 
animal and plant health and the ecosystem. All these concerns brought “Biosafety” concept 
into being and formed a basis for the drawing up of the conventions at the international 
level and preparation of national biosafety laws in order to protect human, animal and plant 
health and the environment and biodiversity. In this thesis, international agreements 
prepared for protecting biosafety were reviewed; "Biosafety Law" which is in effect in our 
country being in the first place, GMO legislation and practices of the leading countries in 
the world were studied, legislation and application differences between these countries and 
Turkey were compared and information on the global GMO trade was presented. 
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Keywords: Genetically modified organisms, transgenic plants, biosafety, biotechnology, 
GMO legislation, Biosafety Law, GMO trade 
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Genetiği değiştirilmi ş organizmalar (GDO’lar), 5977 sayılı Biyogüvenlik 

Kanunu’nda; “Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde 

edilmiş, insan dışındaki canlı organizmalar” olarak tanımlanmaktadır. “Modern 

Biyoteknoloji” ise; “Geleneksel ıslah ve seleksiyonda kullanılan teknikler dışında, doğal 

fizyolojik üreme engelini aşarak, rekombinant deoksiribonükleik asidin (rDNA) ve nükleik 

asidin hücrelere ya da organallere doğrudan aktarılmasını sağlayan in vitro nükleik asit 

tekniklerinin ya da taksonomik olarak sınıflandırılmış familyanın dışında, farklı tür ve 

sınıflar arasında hücre füzyonu tekniklerinin uygulanması” olarak ifade edilmektedir 

(Resmi Gazete, 2010). Günümüzde genetik mühendisliğinin tüm araçlarını kullanan 

modern biyoteknoloji, bir organizmadan alınan herhangi bir geni, bir başka organizmaya 

yerleştirerek sözkonusu organizmaya, ilgili genin özelliğini kazandırabilmekte; herhangi 

bir organizma içerisindeki bir geni silerek veya susturarak o gene ait istenmeyen özelliği 

giderebilmekte ve bir geni bir organizma içerisine yerleştirip gen ürünü olan proteini 

organizma içerisinde ürettikten sonra saflaştırarak ilaç vb. amaçlarla kullanıma 

sunabilmektedir. 

 

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı bir rapora göre Haziran 2013 itibariyle dünya 

nüfusu yaklaşık 7,2 milyar olup 2025 yılına kadar yaklaşık 1 milyar artıp 8,1 milyara 

ulaşacağı ve bu rakamın 2050 yılında ise 9,6 milyar olacağı öngörülmektedir. Rapora göre 

doğumlar en fazla Afrika başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde olacaktır.  (United 

Nations, 2013). Nüfusta meydana gelen bu hızlı artış yetersiz ve sağlıksız beslenme 

sorunlarını da gündeme getirecektir.  Bu sorunların aşılması için klasik ıslah yöntemleri 

kullanılarak istenilen özelliklere sahip, birim alan başına en yüksek verimi sağlayan 

tohumlar geliştirilmi ş ve bitkilerde olduğu gibi hayvanların da et, süt vb. ürünlerinde verim 

artışı sağlanmıştır. Ancak söz konusu ıslah yöntemlerini gerçekleştirmek çok uzun yıllar 

gerektirdiğinden dolayı bu sürecin hızlandırılması ihtiyacı, bilim adamlarını yeni 

yöntemlerin geliştirilmesine sevk etmiştir.  

 

1950’de bir kromozom üzerinde bir konumdan farklı bir konuma hareket edebilen 

DNA dizileri olan transpozonların keşfi,  1953 yılında DNA’nın çift sarmallı yapısının 

keşfedilmesi, 1960-1970 yılları arasında rekombinant DNA teknolojisinin ortaya çıkması, 
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1970-1972 yıllarında DNA parçalarını kesmekle görevli restriksiyon enzimlerinin ve DNA 

parçalarını birleştiren ligaz enziminin keşfi, 1977’de kopyalanan genin nükleik asit 

dizilimini belirleyen Sanger metodu’nun geliştirilmesi, 1985’de DNA parçalarını hızla 

çoğaltan PCR (Polymerase Chain Reaction) tekniğinin keşfi üzerine 1980 lerde moleküler 

biyolojide meydana gelen diğer gelişmeler bilim adamlarına, bir veya birden fazla spesifik 

genin, belirli bir amaca yönelik olarak organizmalar arasında (bitkiler, hayvanlar, 

bakteriler, virüsler vb.) potansiyel olarak transfer edilebilmesi yolunu açtı (Wieczorek, 

2012). 1990’da gen tabancasıyla ilk kez DNA transferi mısıra yapıldı, 1992’de Insulin 

FDA tarafından ilk kez onaylanan rekombinant DNA ürünü oldu, 1994’te FDA ilk kez, 

GD tarımsal bir ürünün, GD domates “Flavr Savr”ı onayladı.  “Flavr Savr” domates, hücre 

duvarındaki pektini çözerek domatesin yumuşamasına neden olan dolaysıyla taşınmasını 

ve raf ömrünü azaltan “polygalacturonase” enzimini kodlayan genin ters oryantasyon 

kopyasının domatese transferiyle elde edilmiştir. Bu şekilde enzimi kodlayan gen 

susturulmuş dolayısıyla azalan enzim miktarı domates içerisinde pektinin daha uzun süre 

çözünmeden kalmasını ve bu da domatesin raf ömrünün uzamasını ve taşınmasının 

kolaylaşmasını sağlamıştır. Bu haliyle “Flavr Savr” domates, olgunlaşma, yumuşama ve 

çürüme işlemleri geciktirilmiş uzun raf ömrüne sahip ve ticari amaçla üretimde kullanılan 

ilk GD bitki olmuştur (Bruening & Lyons, 2000). 1995-1996 yıllarında GD soya fasulyesi 

ve mısır da dünyada satışa sunulmuştur (Ünal, 2013). 

 

Biyoteknolojinin özgün olarak tarım alanında çalışmalar yapan alanı olan tarımsal 

biyoteknoloji de, temel olarak hızla artan dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenmesini 

sağlamayı hedeflemektedir. Tarımsal biyoteknoloji, bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo 

ve genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin 

geliştirilmesi, bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen transferi ile 

transgenik genotiplerin elde edilmesi ve verimin artırılması için genetik olarak değişikli ğe 

uğratılması gibi laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulamaları kapsar. Yapılan ıslah 

çalışmalarının biyoteknolojik yöntemlerle desteklenmesi çalışmaların daha kısa sürede 

tamamlanması imkânını sağlamıştır. 

 

Artan gıda ihtiyacının karşılanması ve ıslah çalışmalarının hızlandırılması gibi 

nedenlerden başka,  bitkilerde hastalık etmenlerine ve zararlılara karşı kullanılan kimyasal 

ilaçların toprakta ve yeraltı sularında meydana getirdiği kirlilik, ekosistemde yaptığı 
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kimyasal tahribat ve bu kimyasalların besin zincirinde ayrışmadan uzun süre kalmasının 

insan ve hayvan sağlığı ile çevreye vermiş olduğu zarar, bilim insanlarını ilaçlamaya karşı 

alternatif arayışlara sevk etmiş ve yapılan biyoteknolojik çalışmalarda örneğin Bacillus 

thuringiensis (Bt) isimli bir toprak bakterisinin ürettiği proteinin belirli bitki zararlılarının 

sindirim sistemini bozduğu ve bu zararlıların ölümüne yol açtığının keşfedilmesi üzerine 

bitkilerin bu zararlılara karşı kendi Bt proteinlerini üretebileceği ve zararlı organizmalara 

dirençli bitkiler elde edilebileceği fikri doğmuş ve kimyasal ilaçlara alternatif olması 

amacıyla bitkilere gen aktarma çalışmaları başlamıştır (McGaughey WH, 1992). 

 

Uluslararası Tarımsal Biyoteknoloji Uygulamalarını Edinme Servisi (International 

Service for the Acquisition of AgriBiotech Applications - ISAAA) verilerine göre Genetiği 

değiştirilmi ş (GD) ürünlerin 1995 yılındaki ilk ekimlerinden bu yana, kümülatif olarak 1,8 

milyar hektar gibi benzersiz büyüklükte bir alanda üretimi yapılmıştır. GD ürünler 2014 

yılında 28 ülkede, 18 milyon çiftçi tarafından ekilmiş ve 1996’da 1,7 milyon hektar olan 

ekim alanları 100 kattan fazla artarak 2014’te 181,5 milyon hektara ulaşmıştır. Bu da 2013 

yılındaki 5 milyon hektarlık ekilişle kıyaslandığında yılda %3-4 artışa karşılık gelmektedir. 

1996’da 6 olan GD ürün üreticisi ülke sayısı da dört kattan fazla artarak 2014’te 28 

olmuştur (James, 2014) 

 

ISAAA,  2014 yılında yayınladığı ve son 20 yılda dünya genelinde yapılmış 147 

araştırma üzerinde yapılan meta analizine dayandırdığı raporunda, “GD teknolojisini 

benimsemenin kimyasal pestisit kullanımını ortalama %37 azalttığını, ürün verimlerini 

%22 yükselttiğini ve çiftçi kârlarını %68 arttırdığını” belirtmektedir. 1996-2013 zaman 

dilimini kapsayan en son geçici veriler GD ürünlerin gıda arz güvencesi, sürdürülebilirlik 

ve çevre/iklim değişikli ği bağlamlarında: 133 milyar USD değerinde üretim artış sağladığı, 

1996-2012 arasında pestisit kullanımı aktif madde bazında yaklaşık 500 milyon kg 

azaltarak çevre sağlığına katkıda bulunduğu,  2013 yılında CO2 emisyonunda 28 milyar kg 

azalma sağladığı, 1996’dan 2013’e kadar 132 milyon hektar arazi tasarrufu sağlayarak 

biyoçeşitlili ği koruduğunu ve 16,5 milyondan fazla küçük çiftçinin kazancını arttırmak 

suretiyle, dünyanın en yoksul kesiminden 65 milyondan fazla insanın durumlarında 

iyileşmeler sağladığını ifade etmektedir (James, 2014). 
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GDO’ların bazı potansiyel yararları şu şekilde sıralanabilir:  Bitkisel ürün verimini 

artırarak ürün maliyetini düşürmek ve özellikle Afrika ülkeleri gibi üçüncü dünya 

ülkelerindeki açlığın ve yetersiz beslenmenin önüne geçmek; besin değeri yüksek, ürünler 

elde ederek insan ve hayvanların daha sağlıklı beslenmesini sağlamak; herbisitlere, 

böceklere dirençli ürünler üreterek daha az tarım ilacı kullanmak ve tarımsal ilaçların 

çevresel etkilerini azaltmak; kuraklık, tuzluluk gibi abiyotik streslere dayanıklı ürünler 

üreterek tarımsal üretimin sınırlı olduğu topraklarda ve iklimlerde üretim yaparak birim 

alan başına ürün verimini yükseltmek; raf ömrü uzun ürünler üreterek ürünlerin uzak 

mesafelere taşınmasını kolaylaştırmak; meyve ve sebzelerin yenilebilir aşı olarak üretimini 

sağlamak ve özellikle üçüncü dünya ülkelerinde yaygın olan hastalıklara karşı bağışıklık 

mücadelesinde kullanmak (AFAD , 2014). 

 

Transgenik bitkilerde elde edilmesi hedeflenen özellikler ve spesifik bitkilerde 

yapılan veya hedeflenen bazı çalışmalar şu şekilde detaylandırılabilir: Yabancıot ilaçlarına 

dayanıklı pamuk, soya; zararlılara dayanıklı mısır, şeker kamışı, soya fasulyesi, kolza, 

patlıcan, kavak çeşitlerinin üretimi; hastalıklara dayanıklı patates, mısır, sebze ve meyve 

türleri ile kurağa ve soğuğa dayanıklı şeker kamışı ve diğer türlerin eldesi; havanın 

azotundan yararlanabilen tür ve çeşitlerin geliştirilmesi; diğer dayanıklılık özelliklerinin 

eldeki transgenik çeşitlere aktarılarak birden fazla dayanıklılığın elde edilmesi; yem ve 

gıda kalitesi yükseltilmiş mısır çeşitleri ile protein ve yağ oranları değiştirilmi ş soya 

çeşitlerinin üretimi; doymuş yağ asit oranı azaltılmış, doymamış yağ oranları artırılmış 

soya ve kolza çeşitlerinin eldesi; beta karoten oranı artırılmış kolza; likopeni artırılmış 

domates, aminoasidi artırılmış tahıl; demiri ve vitamini artırılmış çeltik, şeker oranı 

artırılmış mısır; düşük kalorili şeker oranına sahip pancar; renkli ve farklı kalitede life 

sahip (uzun elyaf vb.) pamuk ve kuru madde oranı yüksek domates ve patates üretimi; raf 

ömrü uzatılmış meyve-sebze (kavun, çilek vb.), gluteni yükseltilmiş buğday ve kafeini 

doğal olarak azaltılmış kahve eldesi. İshal aşısı içeren muz, kuduz aşısı içeren mısır ve 

monoklonal antikor üreten mısır üretimi (Özgen, et al., 2005) (Philipps, 2008).  

 

Dünyada GD ürünlerin ekiminde ve üretiminde meydana gelen artış, bir takım 

kaygıları da beraberinde getirmiştir. GDO içeren ürünlerin insan, hayvan ve bitki sağlığına 

ve çevreye zarar verebileceği de uluslararası platformlarda tartışılmaktadır. GDO içeren 

ürünlerin potansiyel alerjenlik ve kanserojenlik özelliği taşıyabileceğinden ve antibiyotiğe 
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dayanıklı mikroorganizma oluşumu ihtimalinden endişe edilmektedir. Genetiği 

değiştirilmi ş polenlerin rüzgâr, kuşlar ve böcekler tarafından hem organik hem de klasik 

tarımın yapıldığı alanlara taşınarak bu bitkilerin DNA’sında bulaşmalara neden olabileceği 

ihtimali de endişeler arasındadır. Böyle bir ihtimalin değerli bitkisel gen kaynaklarının 

genetik yapılarının bozulmasına neden olarak ve biyoçeşitlili ğe zarar verebileceğinden 

kaygı duyulmaktadır. Benzer şekilde herbisitlere dayanıklılık geninin yabancıotlara 

geçmesi veya tarım ilaçlarının bilinçli kullanılmaması sonucu, tarımsal ilaçlara dirençli 

zararlı otların oluşması ihtimali nedeniyle tarımsal mücadele olanaksız hale gelebilecektir. 

Zararlı böceklere karşı direnç kazandırılmış GDO’lu bitkiler, sadece zararlı böcekleri 

değil; arı, kelebek gibi tozlaşmada çok önemli olan yararlı bazı türleri öldürmesi de ihtimal 

dâhilindedir. GDO’lu bitkiler gibi, yeni organizmaların ekosistem içine girmesiyle 

bilinmeyen bazı risklerin ortaya çıkması mümkün olabilecektir. GDO’lu ürünlerin uzun 

vadede insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerindeki etkileri tam olarak bilinememektedir. 

GDO ve ürünleri sadece sağlık ve çevresel etkilere değil sosyoekonomik etkilere de 

sahiptir. Çiftçiler, GDO’lu olmayanlara göre, %25 ile %100 arasında daha pahalı olan 

GDO’lu tohumları birkaç büyük firmadan almak zorunda bırakılmaktadır. Bu durum 

tarımda tekelleşmeye ve fiyat kontrolünün tümüyle şirket eline geçmesine neden 

olabilecektir. GDO’lu ürünlerin, tohumlarının “kısırlaştırılarak” satışa sunulması 

üreticilerin bu tohumları her yıl yeniden satın almasına dolayısıyla ilave maddi külfet altına 

girmesine yol açabilecektir (AFAD , 2014). 

 

GD ürünlerin insan ve hayvan sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerine olası 

olumsuz etkileri “Biyogüvenlik” kavramını gündeme getirmiş ve bu ürünlerin ekimi, 

ithalatı, etiketlenmesi,  insan yiyeceği veya hayvan yemi olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı gibi hususlarda yasal düzenlemelere gidilmesi zaruretini ortaya 

çıkarmıştır. 
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1. DÜNYADA GENET İĞİ DEĞİŞTİRİLM İŞ ORGANİZMALARA YÖNEL İK 
ULUSLARARASI POL İTİKA VE UYGULAMALAR 

 
 

Dünyada biyogüvenlik ve GDO politikalarının “Temel Eşdeğerlik Prensibi” 

(substantial equivalence)  ile “ İhtiyatlılık Prensibi” olmak üzere iki yönlü olduğu 

görülmektedir. Temel eşdeğerlik, herhangi bir organizmanın moleküler 

karakterizasyonunu, temel besin yapısını, toksik yapısını ve fenotipik karakterlerini içeren 

bir kavramdır. Bu bağlamda bir GD organizma veya üründe yapılan analiz sonuçlarının 

geleneksel karşılığı ile aynı temel eşdeğerliğe sahip olduğu sonucuna varılmışsa, o 

organizma veya ürün, geleneksel karşılığı ile aynı kabul edilmekte ve ek bir güvenilirlik 

araştırmasına ihtiyaç duyulmamaktadır (Özgen, Emiroğlu, Yıldız, Taş, & Purutçuoğlu, 

2007).  

 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, biyoteknolojik olarak üretilen gıdaların geleneksel 

karşılıkları ile aynı standartları sağlamak zorunda olduğunu belirtmektedir. FDA, GD 

ürünlerin güvenilirlik değerlendirmesinde temel eşdeğerlik prensibine göre hareket 

etmekte ve bir GD ürünün, aktarılan genin özellikleri, genin aktarıldığı bitkideki olası 

etkileri, protein, yağ ve nişasta ölçümleri, aminoasit bileşimi, vitamin ve mineral 

eşdeğerliği, bilinen alerjenler ve diğer potansiyel toksik bileşenlerin düzeyleri gibi 

özellikler yönünden geleneksel eşdeğeriyle benzer olduğu sonucuna varırsa, bu GD 

ürünün geleneksel karşılığı ile eşdeğer kabul edilebileceğini belirtmektedir. Bu ifade ile 

FDA’nın GD gıdaları, piyasadaki geleneksel gıdalar gibi gördüğü bu ürünleri geleneksel 

ürünlerden farksız görerek güvenilir kabul ettiği anlamına gelmektedir. Yukarıdaki 

özellikleri bakımından geleneksel üründen farklılık gösteren bir GD ürün olduğunda ise 

ürünün daha ayrıntılı güvenilirlik testlerinden geçmesi gerekmektedir (Gürer Orhan, 

2012). 

  

AB’de ise transgenik ürünler geleneksel ürünlerden farklı görülmekte ve 

“ İhtiyatlılık Prensibi” (precautionary principle) gereğince ayrı bir yasal düzenlemeye tabi 

tutulmaktadır. AB, ihtiyatlılık prensibi gereğince olası risklere karşı kontrol sağlayarak ve 

temkinli bir düzenleme sistemi kurarak, GDO’lu ürünlerin diğer ürünlerden farklılık arz 

edebileceği düşüncesiyle sadece ürün bazında değil, işleme bazında da düzenlemelerin 

yapılması gerektiği görüşünü benimsenmekte ve transgenik ürünler için ek yasal 
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zorunluluklar getirmektedir. Türkiye de AB’ye uyum kapsamında, insan, hayvan ve bitki 

sağlığını koruma ve biyolojik çeşitlili ğin sürdürülebilirliği için GDO’ların neden 

olabileceği zararları önleme amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik olarak, 

politikalarını “ İhtiyatlılık Prensibi” esasına göre belirlemekte ve yasal düzenlemelerini 

buna göre yapmaktadır (AFAD , 2014). 

 

Kurumsal açıdan incelendiğinde, dünyada uluslararası ya da bölgesel düzeyde 

doğrudan biyogüvenlik alanında çalışan bir kurum bulunmamakla birlikte Birleşmiş 

Milletler, FAO, OECD, DTÖ ve Avrupa Birliği, bu konuda daimî ya da geçici çalışma 

grupları/komiteler kanalıyla çalışmaktadır (AFAD , 2014). 

 

1.1. Biyogüvenlik Kavramı 
 
 

“Biyogüvenlik” kavramı 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”nda İnsan, hayvan ve 

bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ği korumak için GDO ve ürünleri ile ilgili 

faaliyetlerin güvenli bir şekilde yapılması olarak tanımlanmıştır.  

 

Bir GD ürünün laboratuvar ortamında elde edilmesinden, tarlada ekimine ve 

üretimine, bu ürünün satışa sunulmasından, ihracatına veya dışarıdan ithalat edilmesine 

kadarki her bir basamak için ayrı tedbirler alınması gerekmektedir. Ürünün hayvan yemi 

veya insan tüketimi gibi farklı kullanım amacına sahip olması farklı tedbirler almayı 

beraberinde getirmektedir. Alınacak bu tedbirler kapsamında oluşturulan kanun ve 

yönetmelikler insan ve çevre sağlığını korumak başta olmak üzere sürdürülebilir üretime 

katkı sağlayacak ve bilimde meydana gelebilecek ilerlemelere engel olmayacak şekilde 

hukuki düzenlemeler yapmayı gerektirmektedir.  

 

Bu amaçla yapılan “Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” ve  

“Birleşmiş Milletler Cartagena Biyogüvenlik Protokolü” uluslararası alanda bağlayıcılığı 

olan iki önemli düzenlemedir. 
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1.2. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çe şitlilik Sözleşmesi  

       Convention on  Biodiversity - CBD 
 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 

(UNEP) tarafından hazırlanmış ve 5 Haziran 1992 tarihinden 14 Haziran 1992 tarihine 

kadar Rio de Janeiro’da ve 15 Haziran 1992 tarihine kadar da New York’ta Birleşmiş 

Milletler Genel Merkezi’nde tüm devletlerin ve bölgesel ekonomik bütünleşme 

teşkilatlarının imzasına açık hale getirilerek yürürlüğe girmiştir.  

 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin amacı biyolojik çeşitlili ğin korunması, 

Biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile genetik kaynakların 

kullanımından doğacak faydanın adil şekilde paylaşımını sağlamaktır. Sözleşme, biyolojik 

çeşitlili ğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularından 

başka, genetik kaynaklar ve biyoteknoloji konularını da kapsamaktadır. 

 

Türkiye 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayılı kanunla Sözleşme’ye taraf olmuştur. 

Kanun 27 Aralık 1996 tarihinde 22860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Ülkemiz 1998 yılından beri Taraflar Konferansı toplantılarına Taraf ülke olarak 

katılım sağlamaktadır. Sözleşme’ye 2012 yılı itibarıyla toplam 196 ülke taraftır 

(Convention on Biological Diversity web sitesi, t.y. 2) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı web 

sitesi, t.y.). 

 

Biyolojik çeşitlili ğin korunması hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli olan 

eylemleri ortaya koymak üzere Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gereği, 2001 yılında 

hazırlanan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı”nın güncellenmesine 

ili şkin çalışmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde yapılmaktadır (Dışişleri 

Bakanlığı, t.y.).  

 

Sözleşme’nin önsözünde biyolojik çeşitlili ğin önemi vurgulanmış, biyosferdeki 

yaşam sürdürme sistemlerinin idame ettirilmesi bağlamında biyolojik çeşitlili ğin 

korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğu ifade edilmiştir. Biyolojik çeşitlili ğin belirli 

insan faaliyetleri yüzünden önemli ölçüde azalmakta olmasından kaygı duyulduğu 

belirtilerek Devletlerin kendi biyolojik çeşitliliklerini korumakla ve kendi biyolojik 
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kaynaklarını sürdürülebilir biçimde kullanmakla yükümlü olduklarını vurgulanmıştır. 

Sözleşme’de, biyolojik çeşitlilik kaybının veya önemli ölçüde azalmasının nedenlerini 

kaynağında önceden tahmin etmenin, önlemenin ve bu nedenlerle mücadele etmenin 

yaşamsal önem taşıdığı belirtilerek, biyolojik çeşitlilikle ilgili genel veri ve bilgi 

eksikliğinin ve uygun tedbirlerin planlanmasına ve uygulanmasına esas oluşturacak temel 

bir kavrayışın sağlanması için acilen bilimsel, teknik ve kurumsal imkânları geliştirme 

ihtiyacının olduğu hususu vurgulanmıştır.  

 

Sözleşme “tam bir bilimsel kesinlik bulunmamasının, bu tehdidi önleyecek veya en 

aza indirgeyecek tedbirleri ertelemek için bir gerekçe olarak kullanılmaması gerektiğini” 

kaydetmiş ve biyolojik çeşitlili ğin korunması ve unsurlarının sürdürülebilir kullanımı için 

Devletler, hükümetlerarası örgütler ve hükümetlerdışı sektör arasında uluslararası, bölgesel 

ve küresel işbirliğinin önemini vurgulanmıştır. 

 

Biyolojik çeşitlili ğin korunmasının ve sürdürülebilir kullanımının, giderek artan 

dünya nüfusunun gıda, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında son derece önemli 

olduğunun ve bu amaçla hem genetik kaynaklara hem de teknolojilere erişimin ve bunların 

paylaşılmasının taşıdığı önem ifade edilmiştir. 

 

Sözleşme’de GD ürünlerden kaynaklanabilecek muhtemel zararları önlemeye 

yönelik 8. Maddesi olan “In-situ” Koruma maddesinin (g) paragrafında Akit Tarafların: 

Biyoteknoloji sonucunda değişikliğe uğratılmış ve biyolojik çeşitlili ğin korunmasını ve 

sürdürülebilir kullanımını etkilemesi muhtemel olumsuz çevresel etkiler doğurabilecek 

canlı organizmaların kullanılması ve serbest bırakılması ile bağlantılı riskleri 

düzenlemeye, yönetmeye veya denetlemeye yönelik araçları, insan sağlığı için doğabilecek 

riskleri de dikkate alarak tesis veya idame ettireceği;  ifade edilmiştir. 

 

Sözleşmenin 16. Maddesi biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı ile ilgili olan veya genetik kaynaklardan yararlanan ve çevreye önemli bir zarar 

vermeyen teknolojilerin diğer Akit Taraflara transferini ve diğer Akit Tarafların bu 

teknolojilere erişimini kolaylaştırmayı taahhüt edeceğini belirtmektedir. Söz konusu 

teknolojinin patent ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabi olması halinde, bu erişim ve 
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transferin, fikri mülkiyet haklarının yeterli ve etkin biçimde korunmasının sağlanacağı da 

vurgulanmaktadır. 

 

Sözleşme’nin 19. Madde’si biyoteknoloji sonucunda değişime uğratılmış ve 

biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkide 

bulunabilecek her türlü canlı organizmanın emniyetli biçimde taşınması, işlem görmesi ve 

kullanılması konusunda, önceden bilgilendirerek mutabakat sağlanmasını da kapsayan 

uygun usullerin yer aldığı bir protokolün gerekliliğini vurgulamaktadır. 

 

Sözleşme’nin 25. Madde’si ise Taraflar Konferansına ve uygun olduğunda yardımcı 

organlarına bu Sözleşme’nin uygulanması konusunda zamanında tavsiyelerde bulunmak 

üzere, bilimsel, teknik ve teknolojik danışma amaçlı bir yan organ ihdas edildiğini 

belirterek bu organın tüm Tarafların katılımına açık olacağını ve birden fazla bilim dalını 

içereceğini belirtmektedir. Organın, çalışması ile ilgili tüm konularda Taraflar 

Konferansı’na düzenli rapor vereceği hususu da Madde’de vurgulanmaktadır. 

 

1.3. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çe şitlilik Sözleşmesi - Cartagena       
Biyogüvenlik Protokolü 

 Cartagena  Protocol on Biosafety to the Convention on Biological 
Diversity 
 

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik  Sözleşmenin 19’uncu Maddesi paragraf 3 ve 

4 ile 8 (g) ve 17 numaralı Maddelerine, aynı zamanda Sözleşme Taraflarının 17 Kasım 

1995 tarihli Konferansının, özellikle Ön Bildirim Anlaşması için uygun işlemleri 

değerlendirmekten yola çıkarak, modern biyoteknoloji kullanılarak değişime uğratılmış 

bulunan ve biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde herhangi 

bir olumsuz etkiye sahip olabilecek olan herhangi bir değiştirilmi ş canlı organizmanın, 

özellikle sınır ötesi hareketi üzerinde odaklanarak, biyogüvenlik hakkında bir Protokol 

oluşturma yolundaki II/5 numaralı kararı gereğince hazırlanan Cartagena Biyogüvenlik 

Protokolü 130’dan fazla ülke tarafından 29 Ocak 2000 tarihinde Fransa’da kabul edilmiştir. 

24 Mayıs 2000 tarihinde imzaya açılan Protokol, 11 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Günümüzde 170 ülke Protokol’e taraftır (Convention on Biological Diversity 

web sitesi t.y.) 
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Protokol’e taraf olmayan başlıca ülkeler; ABD, Kanada, Avustralya, Arjantin, 

Rusya Federasyonu, Singapur,  Şili, İsrail, Kuveyt,  Nepal ve Özbekistan’dır (FAO, 2012). 

Cartagena Biyogüvenlik Protokol’ün tam metni EK-I’de sunulmaktadır. 

 

Türkiye, 2000 yılında imzaya açılan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin eki 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’ne de 2004 yılı itibariyle taraf olmuştur (Dışişleri 

Bakanlığı, t.y.). 17 Haziran 2003 tarihli ve 4898 sayılı Kanun’la onaylanması uygun 

bulunan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Biyogüvenlik Cartagena Protokolü, Bakanlar 

Kurulu’nun 17 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/5937 sayılı Kararı ile onaylanarak, 11 

Ağustos 2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol 24 Ocak 

2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek ve modern biyoteknoloji kullanılarak 

elde edilmiş olan değiştirilmi ş canlı organizmaların güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı 

alanında yeterli bir koruma düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

Protokol’ün, 4. Madde’sinde Protokol “Kapsam”ı olarak; “insan sağlığı üzerindeki 

riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek olan tüm değiştirilmi ş canlı 

organizmaların sınır ötesi hareketi, transit geçişi, muamelesi ve kullanılması” 

belirlenmiştir. 

 

“Kapsam” da kullanılan  “değiştirilmi ş canlı organizma” ifadesi ile modern 

biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş yeni bir genetik materyal kombinasyonuna sahip 

olan herhangi bir canlı organizma kastedilirken, “modern biyoteknoloji” kavramı ise 

Protokol metninde; “Rekombinant deoksiribonükleik asidi (DNA) ve nükleik asidin 

hücrelere ya da organellere doğrudan enjekte edilmesini içeren in vitro (canlı 

organizmadan izole olarak uygulanan) nükleik asit teknikleri, ya da Geleneksel ıslah ve 

seleksiyonda kullanılmayan teknikler olan ve doğal fizyolojik üreme veya rekombinasyon 

engellerinin üstesinden gelen, sınıflandırılmış familyanın ötesinde hücrelerin füzyonu.” 
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şeklinde tanımlanmıştır. Protokol insanlar için ecza malzemesi olan değiştirilmi ş canlı 

organizmaların sınır ötesi hareketini “Kapsam” dışında tutmaktadır. 

 

Protokol, GDO’ların sınır aşan hareketi öncesinde “ön bildirim” yapılması şartını 

getirmektedir. Protokol, “Ön Bildirim Anlaşması işlemleri ithalat Tarafının çevresine kasti 

olarak yerleştirilmek üzere değiştirilmi ş canlı organizmaların ilk kasti sınır ötesi hareketi 

öncesinde geçerli olacaktır.” hükmünü getirmiştir. Protokolün Ön Bildirim Anlaşması 

sürecine ilişkin hükümleri, değiştirilmi ş canlı organizmaların transit geçişi için geçerli 

değildir.  

 

Protokol “Karar Süreci”ni şu şekilde belirlemiştir: İhracat Tarafı, ithalat Tarafının 

yetkili ulusal merciine değiştirilmi ş canlı organizmanın kasti sınır ötesi hareketi öncesinde 

Protokol’e ait Ek-I’de belirlenen bilgileri içeren bildirimde bulunur. (Protokol’e ait tüm 

Ek’ler bu tezin EK-1 kısmında sunulan Protokol metni sonunda verilmektedir.) Bildirim 

sonrasında ise İthalat tarafı bildirim alındığına ilişkin 90 içerisinde yazılı olarak bilgi verir. 

Bildirimin alınmasından sonraki 270 gün içerisinde, ithalat Tarafı bildirimde bulunan 

tarafa ve Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına koşullu ya da koşulsuz ithalat onayı veya 

ithalat yasağına ilişkin yazılı bildirimde bulunur. Şartsız onay veya ithalat yasağına ilişkin 

verilen kararın dayandığı nedenler de bu bildirimde belirtilir.  

 

Protokol, ithalat Tarafının insan sağlığı üzerindeki riskleri göz önünde 

bulundurarak, biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerindeki 

potansiyel olumsuz etkileri minimize etmek amacıyla veya bilimsel belirsizlik gibi 

durumlarda şartlı onay vermesini veya ithalat yasağı koymasını engellememektedir. 

 

Protokol’ün 11. Madde’si,  gıda ya da yem olarak ya da işleme için doğrudan 

kullanım amaçlı değiştirilmi ş canlı organizmalar için uygulanacak işlemleri 

düzenlemektedir. 11. Madde tarafların kendi ulusal yasal çerçevesi altında Protokolün 

amacı ile uyumlu kararlar alabileceğini belirtmiş, söz konusu organizmaların ithalatı için 

mevcut olan ulusal yasalarının, yönetmeliklerinin ve kılavuz hükümlerinin kopyalarının 

Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına verilmesi hükmünü getirmiştir. Bu organizmaların 

pazara konulması da dâhil olmak üzere ülke içindeki kullanımı hakkında nihai karar veren 

bir Tarafın, bu kararı almasından itibaren 15 gün içerisinde diğer Taraflara, Biyogüvenlik 
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Takas Mekanizması aracılığı en az Protokol’e ait Ek III’te belirtilmiş olan bilgileri 

vereceği kaydını düşmüştür. Bu hüküm alan denemelerine ilişkin kararları kapsam dışında 

tutmaktadır. Bu Madde kapsamında bir Tarafın kararını bildirmemesi gıda ya da yem 

olarak ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı bir değiştirilmi ş canlı organizmanın 

ithalini kabul ya da reddettiğini göstermemektedir. 

 

Değiştirilmi ş canlı organizmaların ithalat işlemlerinin basitleştirilmesi amacıyla 13. 

Madde yeterli tedbirin uygulanması koşuluyla, ithalat Tarafının Biyogüvenlik Takas 

Mekanizmasına bildirimde bulunduğu hususların benzer hareketler için de geçerli olacağı 

bildirimini koyabileceği; sınır ötesi hareketlerin bu hareketin ithalat Tarafına bildirilmesi 

ile aynı zamanda gerçekleştirebileceği ve Ön Bildirim Anlaşması sürecinden muaf 

tutulacak değiştirilmi ş canlı organizmaların Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına 

bildirilebileceği hükmünü vermiştir. 

 

15. Madde, değiştirilmi ş canlı organizmaların, insan sağlığı üzerindeki riskler de 

göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

üzerinde sahip olabilecekleri potansiyel olumsuz etkilerin tanımlanması ve 

değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirmelerinin yapılması şartını düzenlemiştir. 

Protokol “Bu Protokole göre gerçekleştirilen risk değerlendirmesi bilimsel olarak etkin bir 

şekilde, EK III’ün hükümlerine göre ve kabul edilen risk değerlendirmesi teknikleri göz 

önünde bulundurularak yapılacaktır.” hükmünü koymuştur. Yapılacak olan risk 

değerlendirmelerinin “en az Madde 8’e göre sağlanan bilgilere ve diğer mevcut bilimsel 

kanıtlara dayandırılacağı”  şartı getirilmiştir. 

 

Protokol, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin “In-situ” Koruma başlığı altında; 

“Biyoteknoloji sonucunda değişikliğe uğratılmış ve biyolojik çeşitlili ğin korunmasını ve 

sürdürülebilir kullanımını etkilemesi muhtemel olumsuz çevresel etkiler doğurabilecek canlı 

organizmaların kullanılması ve serbest bırakılması ile bağlantılı riskleri düzenlemeye, yönetmeye 

veya denetlemeye yönelik araçları, insan sağlığı için doğabilecek riskleri de dikkate alarak tesis 

veya idame ettirecektir” hükmünü koyan (g) bendini göz önünde bulundurarak “Risk 

Yönetimi”ni 16. Madde altında düzenlemiş ve Taraflara, değiştirilmi ş canlı organizmaların 

kullanımı, muamelesi ve sınır ötesi hareketi ile ilgili olarak tanımlanmış olan riskleri 
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düzenleme, yönetme ve kontrol etme amacıyla, uygun olan mekanizmaları, önlemleri ve 

stratejileri kurma ve idame ettirme sorumluluğu yüklemiştir.  

 

Protokol’ün “Risk Yönetimi” maddesi, “Taraflardan her biri, değiştirilmi ş bir canlı 

organizmanın ilk kez çevreye serbest bırakılması öncesinde risk değerlendirmelerinin yapılmasını 

gerektiren önlemler de dâhil olmak üzere, değiştirilmi ş canlı organizmaların istem dışı sınır ötesi 

hareketlerinin önlenmesi için uygun olan tedbirleri alacaklardır.” hükmünü koymuş ve 

değiştirilmi ş canlı organizma özelliklerinin belirlenmesi ve belirli özelliklerin muamelesine 

ili şkin uygun önlemlerin alınması hususlarında taraflar arasında işbirliği yapılması şartını 

getirmiştir. 

 

Protokol 17. Madde’de, değiştirilmi ş canlı organizmaların istem dışı sınır ötesi 

hareketleri ve acil durum önlemleri kapsamında Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına 

bildirimde bulunulması hükmünü koymuştur. Bu bildirim altında; istem dışı sınır ötesi 

harekete konu olan değiştirilmi ş canlı organizmanın tahmini miktarı,  özellikleri ve/veya 

karakteristikleri, serbest kaldığı koşullar, serbest kaldığı tahmini tarih, değiştirilmi ş canlı 

organizmanın kullanımına ilişkin bilgiler, insan sağlığı ve biyolojik çeşitlili ğin korunması 

ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde sahip olması muhtemel olumsuz etkiler ve olası risk 

yönetimi önlemlerine ilişkin mevcut bilgilerin içerilmesini şart koşmuştur. 

 

18 Madde, istemli sınır ötesi harekete konu olan değiştirilmi ş canlı organizmaların, 

güvenli şartlar altında muamelesi, paketlenmesi ve nakledilmesine ilişkindir. Gıda ya da 

yem olarak ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı ürünlerin “değiştirilmi ş canlı 

organizma içerebileceğini ve çevreye istemli olarak yerleştirilmelerinin amaçlanmadığını 

açıkça belirten” dokümantasyon eşliğinde nakledilmesi ve “daha fazla bilgi almak için 

temas kurulacak olan noktayı” içerme şartını koşmaktadır. 

Kapalı kullanım amaçlı durumlarda bunların “değiştirilmi ş canlı organizmalar olduğunu 

açık şekilde belirten” ve “güvenli muamelesi, depolanması, nakli ve kullanımı için özel 

gereksinimleri” içeren dokümantasyon eşliğinde muamelesi, paketlenmesi ve nakledilmesi 

şartını koymuştur.   

 

Çevreye istemli olarak yerleştirilme amacıyla ithal edilen değiştirilmi ş canlı 

organizmalara eşlik edecek olan dokümantasyonlarda ise  “bunların değiştirilmi ş canlı 
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organizma olduğunun açık biçimde belirtilmesi” şartına ilaveten “tanımlamasını ve ilgili 

özellikleri ve/veya karakteristiklerine, güvenli muamelesine, depolanmasına, nakline ve 

kullanımına ilişkin gereksinimleri” içeren bilgilerin de dokümantasyonda mevcut olması 

şartı konmuştur. 

 

Her durumda daha detaylı bilgilerin alınabilmesi için dokümantasyonda; irtibat 

kurulacak kişinin adı, adresi, ürünün gönderildiği kurumun adı, temas kurulacak nokta ve 

Madde’de belirtilen diğer ek bilgiler mevcut bulunmalıdır. 

 

19. Madde, Sekreterya ile bağlantı kurmak amacıyla her bir taraf ülkenin bir ulusal 

odak noktası belirlemesi kararını ve idari işlevleri yerine getirmekten sorumlu ve Taraf 

adına hareket etmeye yetkili olacak bir ulusal merci görevlendirmesi hükmünü 

içermektedir. Madde’ye göre ulusal odak noktası ve ulusal merci tek bir kuruluş olabilir. 

Farklı olmaları durumunda Sekreteryaya bu mercilerin sorumluluk alanlarına ilişkin 

bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

 
Protokol’ün 20. Madde’si “değiştirilmi ş canlı organizmalarla ilgili bilimsel, teknik, 

çevresel ve yasal bilgilerin ve deneyim alışverişinin”  kolaylaştırılması amacıyla 

Biyogüvenlik Takas Mekanizması (BTM) kurulması hükmünü içermektedir. BTM 

aracılığıyla en az gelişmiş olan ve gelişmekte olan ülkelere Protokolün uygulanması 

konusunda yardımcı olunması da hedeflenmektedir. Bu mekanizma vasıtasıyla Protokolün 

uygulanmasına ilişkin olarak sağlanmış olan bilgilere erişim sağlanması ve uygun olması 

durumunda diğer uluslararası biyogüvenlik bilgi değişimi mekanizmalarına da erişim 

sağlanması amaçlanmıştır. Madde kapsamında BTM’de sağlanacak bilgiler şu şekilde 

sıralanmıştır: 

 

“Protokolün uygulanmasına ilişkin olarak mevcut bulunan herhangi bir yasa, yönetmelik 

ve kılavuz ve bunların yanı sıra Taraflarca Ön Bildirim Anlaşması işlemleri için gerek 

duyulan bilgiler; tüm ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalar ve düzenlemeler; kendi yasal 

süreçleriyle ve Madde 15’e göre değiştirilmi ş canlı organizmalara ilişkin olarak 

gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin ya da çevresel incelemelerin, mümkün olan 

hallerde, bunların ürünlerine yani değiştirilmi ş canlı organizma kaynaklı, modern 

biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan çoğalabilir genetik malzemenin yeni 
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kombinasyonlarını içeren işlenmiş materyallere ilişkin bilgileri de kapsayan özetleri; 

değiştirilmi ş canlı organizmaların ithaline ya da serbest bırakılmasına ilişkin nihai 

kararları ve Ön Bildirim Anlaşması işlemlerinin uygulanmasını da içeren raporlar.” 

 

Protokol’ün 21. Madde’si, gizili tutulması talep edilen bilgileri düzenlemekte ve 

ihtiyaç duyulan bilgilerin gizli olarak işlem görecek şeklinde tanımlamasına izin 

vermektedir. Protokol, “Her bir Taraf ülkenin bu Protokol altında alınan gizli bilgileri, 

Protokolün Ön Bildirim Anlaşması süreci kapsamında alınan bilgiler de dâhil olmak üzere 

koruyacaktır.” hükmünü koymuş ve Taraflardan bu bilgilerin korunması için işlemlere 

sahip olduğunu garanti edeceğini ve bu bilgilerin gizliliğini en az kendi ülkesinde üretilen 

değiştirilmi ş canlı organizmalara ilişkin gizli bilgileri koruduğu biçimde koruyacağını 

kayıt altına almıştır. 

 

Protokol, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde Protokolün etkin bir şekilde 

uygulanması amacıyla, biyogüvenlik için gerekli olan ölçüde biyoteknolojinin, insan 

kaynaklarının ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için işbirliği 

yapılmasını kayıt altına almıştır.  

 

Protokol kamu bilincini geliştirme amacıyla, değiştirilmi ş canlı organizmaların 

olası risklerini göz önüne alarak Tarafların GDO’ların güvenli nakli, muamelesi ve 

kullanımı ile ilgili kamu bilincini, eğitimini ve katılımını teşvik edecek ve kolaylaştıracak 

tedbirler alması hususunu da Protokol kapsamına almıştır. Değiştirilmi ş canlı 

organizmalara ilişkin karar alma süreci içerisinde kamu ile istişarede bulunulması, bu 

kararların sonuçlarının kamuya açıklanması ve Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına erişim 

için kamu tarafından kullanılabilecek araçlar konusunda bilgilendirme yapılması hükmünü 

getirmiştir. 

 

Yasadışı sınır ötesi hareketlerin engellenmesi de protokol kapsamında 

düzenlenmiştir. Buna göre; söz konusu sınır ötesi hareketlerinin engellenmesi ve mümkün 

olması halinde cezalandırılması için uygun yerel tedbirler benimsenmesi hükmünü 

getirmiştir. Olası bir sınır ötesi hareket durumunda Taraf ülkenin gelişen yasadışı sınır 

ötesi hareketler hakkında bilgi vereceğini hükme bağlamıştır. Protokol “etkilenen Taraf, 

menşe Taraftan söz konusu değiştirilmi ş canlı organizmanın, duruma göre geri alma ya da 
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yok etme yoluyla, masrafı menşe Tarafa ait olmak üzere, ortadan kaldırılmasını 

isteyebilir.” hükmünü getirmiştir. 

 

Protokol’e Taraf olan ülkelerin yapacağı toplantılara Taraflar Konferansı denmekte 

ve Protokole Taraf olmayan Sözleşme Taraflarının, Taraflar Konferansının herhangi bir 

toplantısına gözlemci olarak katılabileceği belirtilmektedir. Protokol aynı zamanda,  

Tarafların Protokol altındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin izlenmesi ve Taraflar 

Konferansına Protokolün uygulanması için almış olduğu önlemler konusunda rapor 

verilmesi hükmünü içermektedir. 

 

Protokol  “Bildirimlerde Bulunması Gereken Bilgiler”, “Gıda veya Yem Olarak 

Veya İşleme İçin Doğrudan Kullanım Amaçlı Değiştirilmi ş Canlı Organizmalar İçin 

Madde 11 Altında Gerekli Olan Bilgiler” Ve “Madde 15 Altında Risk Değerlendirmesi” 

başlıklarına sahip 3 adet Ek içermekte olup, Protokol’ün söz konusu ekleri EK-1 sonunda 

verilmektedir. 

 

1.4. Cartagena Protokolü’ne Ek, Sorumluluk ve Telafiye İlişkin Nagoya-
Kuala Lumpur Protokolü  

Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and 
Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety 
 

GDO’ların yol açtığı zararların sorumluluğu ve telafisine ilişkin esaslar Cartagena 

Biyogüvenlik Protokolü’ne ek olarak hazırlanarak ve 15 Ekim 2010’da kabul edilen 

Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü ile düzenlenmiştir. Söz konusu Protokol’ün 2. 

Madde’sinde “zarar” kavramı, “ölçülebilir” veya “gözlemlenebilir” özellik taşıyan 

“önemli” olumsuz etki olarak tanımlanmıştır. ‘Önemli’ olumsuz etki kavramının içeriği 

ise; değişikli ğin uzun dönemli veya sürekli olması, biyolojik çeşitlilikte yaratılan 

değişikli ğin nicel veya nitel kapsamı, biyolojik çeşitlili ğin mal ve hizmet üretiminde 

kullanılma imkânının azalması veya insan sağlığı üzerindeki etkileri gibi faktörlere göre 

belirlenmektedir. 

 

Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü’nün 12. Madde’si, GDO’ların yol açtığı zararlara 

‘hukuki sorumluluk’ esasını getirmekte olup, Taraf devletlerin gerekli maddi ve usuli 



 
  

18 
 

düzenlemeleri kendi ulusal mevzuatlarına göre gerçekleştirmelerini istemektedir. Protokol, 

GDO’dan kaynaklanan zararların sorumluluğunu, ulusal mevzuat hükümleri uyarınca söz 

konusu organizmanın doğrudan veya dolaylı yoldan kontrolünü elinde tutan; GDO’ya 

ili şkin izni alan, GDO’yu piyasaya süren, üreten, ithal eden, taşıyan, tedarik eden vb. kişi 

veya kişilere aittir. Protokol, zararın ortaya çıkması halinde sorumlu kişinin derhal yetkili 

makamı haberdar ederek, zararın değerlendirilmesi akabinde gerekli önlemlerin alınması 

şartını koşmakta, sorumlu kişi tarafından alınmayan önlemlerin, yetkili makam tarafından 

alınarak masrafların sorumlu kişiden tahsil edileceği hükmünü getirmektedir (Kıvılcım, 

2012). 

 

1.5. GDO’lara İlişkin Diğer Uluslararası Anlaşmalar 
 
 
 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında uluslararası ticarette yapılan reformlar 

sonucunda, tarımsal ticaret fırsatları da son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu reformlar 

büyük ölçüde çeşitli sektörlerde tarife ve sübvansiyonları azaltma odaklıdır. Sağlık ve Bitki 

Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma da (The Agreement on the 

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS Agreement) 1994 yılında DTÖ 

kapsamında kabul edilerek 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. SPS Anlaşması ülkelerin ithal 

ettiği gıdalar ile hayvansal ve bitkisel ürünlerin güvenilir olduğunu garantilemeye dair 

haklarını belirlemekte ve bununla birlikte ülkelerin ticarete örtülü engel teşkil edecek 

gereksiz sıkı tedbirler kullanmaması gerektiğini beyan etmektedir. SPS Anlaşması, 

ülkelerin sağlık ve bitki sağlığı önlemlerini belirlerken uluslararası kabul görmüş 

standartların kullanması gerektiğini belirtmektedir. Bu hedefe ulaşmak için, üç uluslararası 

standart belirleyici organ tanımlanmıştır. Bunlar: Gıda güvenilirliği için Codex 

Alimentarius Komisyonu, hayvan sağlığı için Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (Office 

of Epizootics - OIE) ve bitki sağlığı için Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi’dir 

(International Plant Protection Convention – IPPC). Söz konusu standartları kullanarak 

ülkeler, insan, hayvan veya bitki yaşamını veya sağlığını korumak için ihtiyaç duyulan 

koruma seviyesine ulaşabilirler. Ülkeler bu standartlardan farklı önlemleri de kabul 

edebilirler ancak bu gibi durumlarda, tedbirler teknik olarak gerekçeli ve risk 

değerlendirmesine dayalı olmalıdır (Green Facts, 2015). 
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1.5.1. FAO Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi 

          FAO International Plant Protection Convention (IPPC) 
 
  

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi, bitki koruma alanında uluslararası işbirliği 

için yapılmış olan çok taraflı bir antlaşma olup bitki sağlığını koruma ve bitki zararlılarının 

sınır ötesi hareketini önlemek için akit taraflar arasında işbirliğini teşvik etmektedir. 

Bitkilerde oluşan hastalıkların belirlenmesi, bunların yayılmasının önlenmesi ve yok 

edilmesi konusunda dünya ulusları arasında koordinasyon ve iş birliğini amaçlar. IPPC, 

1951 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu tarafından oluşturulmuş 

olup 1952’de yürürlüğe girmiştir. IPPC 1977 ve 1997 yıllarında revize edilmiştir (WTO, 

2015). Eylül 2015 itibariyle 182 ülke Sözleşme’ye taraftır (IPPC, 2015). Ülkemiz de 29 

temmuz 1998 tarihinde Sözleşmeye taraf olmuştur (FAO, 2015) . Sözleşme, DTÖ’nün 

bitki sağlığı için uluslararası standartları belirleyen Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin 

Uygulanması Anlaşması (SPS Anlaşması) tarafından kabul edilmektedir. IPPC’nin dört 

özel hedefi arasında bitki zararlılarının yol açtığı zararların önlenmesiyle sürdürülebilir 

tarımı korumak ve küresel gıda güvenliğini genişletmek; çevreyi, ormanları ve 

biyoçeşitlili ği bitki zararlılarından korumak; bilimsel temelli bitki sağlığı önlemlerinin 

geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve ticari gelişimi kolaylaştırmak ve önceki üç hedefi  

gerçekleştirmek amacıyla üyelere yönelik bitki sağlığı kapasitesi geliştirmek olarak 

belirlenmiştir (FAO, 2014 b). 

 

IPPC aynı zamanda bitki sağlığına ilişkin yararlı olduğu düşünülen organizmaların 

ve biyolojik kontrol ajanlarının hareketini de kapsamaktadır. IPPC, bitki sağlığı önlemleri 

alma amacıyla, küresel standart belirleme mekanizması görevini üstlenmektedir. 

GDO’ların potansiyel “bitki zararlılığı” özelliklerini (yabancıot özelliği de dahil) 

değerlendirme ve bu bağlamda bir GDO’nun bitki yaşamına veya sağlığına zararlı olup 

olmadığı ile de ilgilenmektedir. Ekim 1999’da Bitki Sağlığı Önlemleri Geçici 

Komisyonu’nun (Interim Commission on Phytosanitary Measures - ICPM) ikinci 

toplantısında, özellikle risk değerlendirmesi, deneme ve GDO’ların salımı başta olmak 

üzere GDO’lara ilişkin standartların belirlenmesi konularına öncelik verilmiştir. 

Sözkonusu toplantıda bu konuların IPPC çerçevesinde ele alınabileceği belirtilerek bir 

keşif çalışma grubunun GDO ve istilacı türlerle ilgili biyogüvenlik konularını çalışarak 

raporlandırması kararlaştırılmıştır (FAO, 1998). 
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1.5.2. Gıda Güvenilirliği için Kodeks Alimentarius Komisyonu 

           The Codex Alimentarius Commission (CAC) For Food Safety 
 

Kodeks Alimentarius Komisyonu (The Codex Alimentarius Commission - CAC) 

dünyada gıda ile ilgili uygulamaların sağlık ve teknoloji yönünden standartlaştırılmasını 

sağlamak amacıyla 1963 yılında FAO ve WHO tarafından ortaklaşa kurulan ve merkezi 

Roma’da olan Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluştur. CAC’a 184 ülke ve Avrupa Birliği 

üyedir. CAC’a sadece ülkeler üye olabilmekte olup çeşitli organizasyon ve sivil toplum 

kuruluşlarının da gözlemci statüde toplantılara katılması mümkündür. CAC’ın amacı; 

kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi ve tüketicilere sunulmasının yanı sıra dünya gıda 

ticaretinde yer alan gıda maddelerinin kalite ve hijyen kriterlerinin belirlenmesidir. 

Kuruluşun bu amaçla hazırladığı "Codex Alimentarius Standartları" tüm dünya ülkeleri 

için güvenilir gıda üretiminde referans dokümandır (Codex Alimentarius, 2015).  

 

Bu standartların, dünyada gıda güvenilirliğinin sağlamasına ek olarak ülkeler 

arasındaki gıda ticaretinde teknik engellerin önlenmesi gibi bir yararı da bulunmaktadır. 

1994 yılında DTÖ'nün kurulmasının ardından yürürlüğe giren DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı 

(SPS) ve Ticarette Teknik Engeller (TBT) Anlaşmaları uluslararası ticarette gıda ile ilgili 

düzenlemeler için CAC Standartlarını referans olarak almıştır. CAC tarafından hazırlanan 

Gıda Standartlarına uyum sağlanması, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve tüketici 

sağlığının korunması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, TBT Anlaşması ile SPS 

Anlaşması uygulanmasını içeren DTÖ anlaşmaları uluslararası ticarette Kodeks 

Alimentarius standartlarının benimsenmesini öngörmüştür. Yine, birçok ikili anlaşmada, 

Avrupa Birliğinde ve birçok ülkenin mevzuatında Kodeks Alimentarius dokümanları 

referans olarak alınmaktadır (Codex Alimentarius, 2015). 

 

 

Ülkemiz 01 Ekim 1963 yılında CAC’a üye olmuştur. CAC toplantılarında ülkemizi 

Bakanlığımız temsil etmekte olup, kodeks kontakt noktası Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü’dür. Kodeks kontakt noktası, Kodeks komisyonu ile haberleşme kanalı olup 

ülkedeki diğer ilgili birimlerin katılımı için koordinatörlük görevini sağlamaktadır. 

Ülkemiz ulusal mevzuatının hazırlanmasında da Kodeks Alimentarius normları ve 

yaklaşımları temel alınmaktadır (GTHB, 2015 e). 
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Kodeks prensiplerinin içinde; gıdalara zorunlu besinlerin eklenmesi, gıda ithalat ve 

ihracatında denetim ve sertifikasyonu, gıdalar için mikrobiyolojik kriterlerin belirlenmesi 

ve kurulması ve mikrobiyolojik risk değerlendirmesi yönetimi bulunduğu gibi 

biyoteknolojik gıdaların risk analizi de yer almaktadır (GTHB, 2015 e). Modern 

biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş gıdaların risk analizi prensipleri Kodeks içinde 

“Biyoteknolojik yollarla elde edilmiş gıdalar” (CAC/GL 44-2003) başlığı altında 

değerlendirilmiştir.  Bu tür gıdaların risk analizi işleminin Kodeks çalışma prensipleri ile 

uyum içinde olması gerekmektedir. Gıda güvenilirlik değerlendirmesi, modern 

biyoteknoloji yoluyla elde edilmiş olan gıda ile bu gıdanın geleneksel karşılığı arasındaki 

benzerlik ve farklılıkların kıyaslanması esasına dayanmaktadır. Güvenilirlik 

değerlendirmesinde yeni veya değişik bir tehlike tepit edildiğinde, tehlikeye ilişkin risk 

karakterize edilerek bu riskin insan sağlığına etkisi belirlenmelidir. Yapılacak analizler 

bilimsel kriterlere uygun olmalı ve uygun metotlarla elde edilmiş olmalıdır. Elde edilecek 

veriler  uygun istatistik teknikleriyle analiz edilmiş olmalıdır. Risk değerlendirmesi 

neticesinde ortaya çıkan belirsizliklere karşı risk yönetimi kapsamındaki uygun önlemler 

alınmalıdır. Risk yönetimi önlemleri, gıda etiketlenmesini, pazar onay şartlarını ve pazara 

sürme sonrası izlemeyi içerebilmektedir. Hem risk değerlendirmesinin hem de risk 

yönetiminin her safhasında etkili bir risk iletişiminin gerekliliği kabul edilmektedir. Bu 

çerçevede hükümetleri, endüstriyi, akademiyi, medyayı ve tüketicileri de kapsayacak 

şekilde ilgili tüm tarafların etkileşimli bir risk iletişimi içerisinde olması gerektiği 

vurgulanmıştır (Codex Alimentarius, 2003). Kodeks’te GD gıdaların insan sağlığı 

açısından risk analizlerinde kulanılmak üzere geliştirilmi ş ve geliştitilmekte olan  

prensiplerin ulusal kanunlarla bağlayıcılığı yoktur. Fakat özel olarak DTÖ ‘nün sağlık ve 

bitki sağlığı anlaşması içeriğinde yer almaktadır ve ticaret anlaşmazlıklarında referans 

olarak kullanılabilmektedir (European Comission, 2015 d). 
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2. DÜNYADA GDO MEVZUAT VE UYGULAMA ÖRNEKLER İ 
 

Dünyada Birleşmiş Milletler öncülüğünde hazırlanan Sözleşme ve Protokollere 

ilaveten ülkeler temelinde yapılan yasalar da mevcuttur.  GDO ile ilgili yasalar, AB 

ülkelerinde olduğu gibi ya özel olarak çıkarılmakta ya da ABD, Fransa ve Japonya’da 

olduğu gibi yürürlükteki yasalara ek yapılarak oluşturulmaktadır (Özgen, et al., 2005). 

2.1. Amerika Birleşik Devletleri 
 

Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük GDO üreticisi ve kullanıcısı olan 

ülkedir. ABD Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin bir parçası olan 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nü imzalamayan ülkeler arasındadır dolayısıyla 

Protokol’e taraf değildir.  

2.1.1. ABD’de GDO mevzuatı 
 

ABD’de biyoteknoloji çalışmaları için ilk izin, Ulusal Sağlık Enstitüsü ( National 

Institutes of Health-NIH) tarafından 1976 yılında verilmiştir. Bu izin çalışanların ve 

çevrenin güvenliğini vurgulayan kuralları belirlemektedir. Biyoteknolojik ürünlerin 

düzenlenmesi ve GDO’ların insan sağlığına ve ekosisteme olan olası risklerini 

değerlendirme çalışmaları; ABD Tarım Bakanlığı (United States Department of 

Agriculture-USDA), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (United States Food and Drug 

Administration-FDA) ile ABD Çevre Koruma Ajansı (United States Environmental 

Protection Agency-EPA) tarafından gerçekleştirilmektedir. FDA’in insan gıdası ve hayvan 

yemi güvenliğinin sağlanmasında ana sorumluluğu bulunmaktadır. Yeni bitki türlerinden 

üretilen gıda ve yemlerle ilgili düzenlemeleri de yapmakla sorumludur. FDA, pazarda 

satışta olan herhangi bir ürünü güvenilir bulmadığı durumda piyasadan toplatma yetkisine 

sahiptir.  Bunun yanı sıra tüm bitkisel kaynaklı gıdaların ve yemlerin uygun 

etiketlenmesinden de sorumludur. EPA, kamu güvenliğini sağlamak için pestisitlerin 

güvenli bir şekilde kullanımını sağlayarak ilgili düzenlemeleri yapar. Bu ajans aynı 

zamanda gıda ve hayvan yemi üzerindeki pestisit kalıntılarına ilişkin düzenlemelerden de 

sorumludur. USDA, FDA ve EPA’nın kendi aralarındaki koordinasyonu ise Bilim ve 

Teknoloji Politikaları Ofisi (Office of Science and Technology Policy-OSTP) tarafından 

oluşturulan, Biyoteknoloji Bilim Koordinasyon Komitesi (Biotechnology Science 

Coordinating Committee-BSCC) tarafından sağlanmaktadır. Bu kuruluşlar, 1986 yılında 
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biyoteknolojik çalışmaları düzenleyici çerçeve yönetmelik olan “the Coordinated 

Framework for Regulation of Biotechnology”yi yayımlamışlardır. ABD’de yerel 

yönetimler de biyoteknolojinin insan ve hayvan sağlığı ile çevreye olan etkilerine ilişkin 

düzenlemelerde rol almaktadırlar. GDO üretimine ilişkin farklı yasaların yürütmede olduğu 

eyaletler bulunmaktadır (Özgen, et al., 2005) (USDA , 2015 ). 

2.1.2. ABD’de GDO’dan sorumlu kurumlar 
 

ABD’nde GDO düzenlemelerinin tepesinde Tarım Bakanlığı (USDA) bulunmakta 

olup, Bakanlığın alt birimlerinde ise biyoteknolojinin kullanımını regüle eden ve 

araştırmalarını gerçekleştiren birimler vardır. Bu birimlerden önemli olanları şunlardır: 

Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (APHIS-Animal and Plant Health Inspection 

Service), Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS-Food Safety and Inspection Service), 

Yabancı Tarım Servisi (FAS-Foreign Agricultural Service) ve Tarımsal Araştırma Servisi 

(ARS-Agricultural Research Service) ve Ekonomik Araştırmalar Servisi (ERS-Economic 

Research Service). APHIS, Biyoteknoloji Düzenleme Hizmetleri (Biotechnology 

Regulatory Services-BRS) bitki sağlığı için risk oluşturabilecek GDO’ların ithalatını, 

eyaletler arası hareketlerini ve çevreye serbest bırakılmasını düzenlemektedir. GDO’larla 

ilgili temel düzenlemeleri yapan bölüm, yapılan başvuruları incelemek ve GD ürünlerin 

etkilerini ve çevre değerlendirmesini yapmakla sorumludur. FAS, yabancı yönetmelik 

sistemlerini ve GDO’lar üzerindeki kısıtlamaları takip etmektedir. ARS ise GDO’larla 

ilgili yurt içindeki araştırmaları yürütmektedir (USDA , 2015 ). 

2.1.3. ABD’de GDO’ların etiketlenmesi 
 

FDA’nın GD ürünlerin güvenlik değerlendirmesinde kabul ettiği ölçüt “Temel 

Eşdeğerlik (substantial equivalence)"tir. Buna göre bir ürününün temel eşdeğerliğe sahip 

olduğu sonucuna varılmışsa o ürün, geleneksel karşılığı ile aynı kabul edilir ve ek bir 

güvenlik araştırmasına ihtiyaç duyulmaz. FDA, bir ürünün, aktarılan genin özellikleri ve 

aktarıldığı bitkideki olası etkileri, protein, yağ ve nişasta ölçümleri ile aminoasit bileşimi 

ve vitamin, mineral eşdeğerliği, bilinen alerjenler ve diğer potansiyel toksik bileşenlerin 

düzeyleri gibi özellikler yönünden değerlendirilmesi sonucu geleneksel karşılığı ile 

eşdeğer kabul edilebileceğini bildirmektedir (Özgen, Emiroğlu, Yıldız, Taş, & 

Purutçuoğlu, 2007). 
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ABD’de GD gıdaların etiketlenmesinin zorunlu hale getirilmesi ulusal ve eyalet 

düzeylerinde yapılan girişimlerle talep edilmiş ancak henüz ABD'de böyle bir uygulama 

konmamıştır. ABD yasaları, yeni bir gıdanın veya GD gıdanın besin veya güvenlik 

özelliklerine ilişkin önemli bir fark var ise (substantial difference) etiketlemeyi zorunlu 

kılmaktadır. FDA, biyoteknolojik yollarla bir ürünün genetiğini değiştirmenin böyle bir 

fark oluşturacağını kabul etmemektedir. Şirketler gönüllü olarak ürünlerinin GDO 

içermediğini etiketleyebilmektedirler (Byrne, Pendell, & Graff, 2015). 

2.1.4. ABD’de GDO’ya toplumsal bakış 
  

1995 yılında yapılan bir çalışma, Amerikalıların sadece %21’inin genetik 

mühendisliğinin “ciddi sağlık tehlikesi”ne neden olabileceğini düşündüklerini ortaya 

koymuştur. Bu durum İsveç’te %85, Avusturya’da %60, Almanya'da %57, Hollanda’da 

%48, Birleşik Krallık’ta %39 ve Fransa’da ise %38 olarak bulunmuştur (Hoban, 1997). 

Diğer araştırmalarda da benzer sonuçlar bildirilmiştir. Amerikalı tüketicilerin üçte ikisi ile 

dörtte üçü arasındaki kısmı biyoteknolojiyi desteklediklerini ve biyoteknoloji ile 

geliştirilmi ş gıda tüketebileceklerini ifade etmişken, İngilizlerin %61’i ve Fransızların 

%76’sı, GD ürün yemek istemediklerini belirtmişlerdir (Boucq & Mistianen , 1999).  

2.1.5. ABD’de GDO Ticareti 
 

Dünyada en fazla GDO ekimi 73,1 milyon ha ile ABD’de yapılmaktadır. ABD’yi 

Brezilya, Arjantin ve Hindistan takip etmektedir. ABD’de toplam GDO üretiminin %90’ını 

GD soya, GD mısır ve GD pamuk, oluşturmaktadır. ABD, dünyadaki GDO’lu ekim 

alanlarının %40,3’üne sahiptir. ABD’den sonra en geniş ekim alanlarına sahip olan ülkeler 

Brezilya ve Arjantin olup sırasıyla dünyadaki GDO’lu ekim alanlarının %23,3 ve 13,4’üne 

sahiptirler. Kuzey ve Güney Amerika Kıtalarının diğer GDO üreticileri olan Kanada, 

Paraguay ve Uruguay’da bu alan dâhil edildiğinde dünyada toplam GDO ekim alanlarının 

%86,4’ünün Amerika Kıtalarında olduğu ortaya çıkmaktadır (James, 2014).  

 

ABD Ulusal Tarım İstatistik Hizmetleri (NASS) verilerine göre 2013’te ABD’de 

toplam soya üretiminin %93’ü GD soya, toplam mısır üretiminin %90’ı GD mısır, toplam 

pamuk üretiminin %90’ı GD pamuk, toplam kanola üretiminin %90’ı GD kanola, toplam 

şeker pancarı üretiminin %95’i GD şeker pancarı ve toplam Hawaii Papayası üretiminin 
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%75’i GD papayadır. Aralarında meyve, sebze ve yemiş de bulunan birçok GD ürünün 

ABD’de tarla denemeleri yapılmakta ve üretim için onay bekleyen GD ürünler arasında 

erik, pirinç, buğday, elma ve somon balığı bulunmaktadır (FOE International, 2014). 

 

1996’dan 2013 yılına kadar GD ürünlerden en büyük kazanç sağlamış olan ülke 

ABD’dir. ABD’yi sırasıyla Arjantin, Hindistan, Çin, Brezilya ve Kanada takip etmektedir. 

18 yıllık sürede GD ürün ticaretinden elde edilen rakam toplamda 133,3 milyar dolara 

ulaşmış olup bunun 58,4 milyar dolarını tek başına ABD elde etmiştir. Sadece 2013 

yılındaki toplam rakam ise 20,4 milyar dolar olup elde edilen bu rakamın 9,2 milyar doları 

ABD’ye aittir (James, 2014). 

 

2.2. Avrupa Birli ği  
 

Avrupa Birliği Ülkeleri’nin biyoteknolojik ürünlerin kullanımı ile ilgili 

düzenlemelerine, OECD ülkelerinin 1983 yılında ilk kez GDO’ların endüstriyel, tarımsal 

ve çevresel alanlarda kullanımları ile ilgili olarak güvenlik konusunun araştırılması için 

oluşturduğu komite tarafından 1986 yılında yayımlanan raporu temel oluşturmuştur. Bu 

rapor ABD’de 1976 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan biyogüvenlik ile 

ilgili kurallara büyük benzerlik göstermektedir. Bu raporda biyoteknolojinin tarımsal ve 

çevresel uygulamalarına da geniş yer verilmiştir (Özgen, et al., 2005). 

 

GDO’lara ilişkin AB mevzuatının uygulanmasında en yetkili kurumlar Avrupa 

Komisyon’u ve EFSA’dır (European Food Safety Authority - Avrupa Gıda Güvenilirliği 

Otoritesi). 2002 yılında 178/2002/EC düzenlemesiyle kurulan EFSA, AB bütçesinden 

finanse edilmekte olup Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB üye ülkelerinden 

bağımsız olarak faaliyet göstermektedir.  EFSA gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin olarak 

bağımsız risk değerlendirmelerinin yürütülmesinden sorumludur (EFSA, 2015). AB’de 

GDO’lara ilişkin karar verme süreci, bu tezin 2.2.9. numaralı başlığı altında infografik 

olarak verilmiştir. 

 

AB’nde  genetiği değiştirilmi ş organizmaların piyasaya sürülmesi 1990'ların 

başından beri, 90/220/ EEC  direktifine göre düzenlenmiştir. 1997 yılından bu yana, 

GDO’lara ilişkin 90/220/EEC direktifiyle (ithalat, işleme, GDO’ların ekimi ve hayvan 
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yemlerinde kullanımı) sınırlandırılmış olan düzenlemeler insan tüketimine yönelik yeni 

gıdalar ve yeni gıda maddeleri ile ilgili 97/258/EC tüzüğüyle güçlendirilmiştir. GDO’lar 

için düzenleyici çerçeve 2001/18/EC sayılı direktifin kabul edilmesiyle güncellenmiş oldu 

ve yukarıda bahsedilen 90/220/ EEC  sayılı eski direktif feshedildi. Yeni direktifle birlkte 

iki yeni tüzük yani, gıda ve hayvan yemine ilişkin GDO’ları düzenleyen 1829/2003/EC 

tüzüğü ile etiketleme ve izlenebilirliğe ilişkin  1830/2003/EC tüzüğü kabul edildi. Buna 

göre; tüm GDO’lar piyasaya sürülmeden veya ekilmeden önce değerlendirilmeye tabi 

tutulur. GDO’ların sağlığa ve çevreye olabilecek, beklenen veya beklenmeyen olası etkileri 

incelenerek vaka bazında risk değerlendirmesi yapılır. Bu nedenle, GDO’larla bağlantılı 

olabilecek toksisite veya alerjenlik etkileri ya da hedef olmayan organizmalar üzerindeki 

etkileri, ulusal veya topluluğun ilgili bilimsel kuruluşları (EFSA dahil) tarafından 

değerlendirilir. GDO ürünleri 2001/18/EC Direktifi veya 1829/2003 Tüzüğü kapsamında 

pazara sunulmak için onaylandığında her GDO, benzersiz uygun bir  tanımlayıcı etiket 

taşımalıdır (EU Legislation, 2004). 

 

Avrupa Birliğinde GDO’lara ilişkin temel düzenlemelerin detayları şu şekildedir: 

2.2.1. 2001/18/EC; Genetik Yapıları Değiştirilmi ş Organizmaların Kasıtlı 
Olarak Çevreye Salınması Hakkındaki Direktif 
 

12 Mart 2001 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifidir. GDO’ların 

araştırma-geliştirme veya pazara sürülme amacıyla kasıtlı olarak çevreye bırakılmasından 

doğan risklere karşı insan sağlığını ve çevreyi korumayı amaçlayan direktiftir. 90/220/EEC 

sayılı Konsey Direktifi’ni feshederek yürürlükten kaldırmıştır.  

 

Direktif; bilgilendirmelerin alınma ve değerlendirilme mekanizmalarının 

oluşturulması, Direktif’in gerekleri ile uyumluluğunun sağlanması, kasıtlı bırakmalar 

hakkında kamunun bilgilendirilmesi ve denetleme ve izleme mekanizması oluşturulması 

kararını vermiştir. Komisyon ve üye devletler ile irtibat sağlanması için ve diğer üye 

devletler tarafından verilen pazarlama izinlerinin uygulanması veya bunlara itiraz edilmesi 

için prosedürler oluşturulması gereğini ortaya koymuştur. Ayrıca uygulamaya ilişkin 

bilginin kaydedilmesi için doküman yönetim sistemi ve veri tabanı kurulmasını ve ilgili 

diğer taraflarla bilgi paylaşımının sağlanması kararını vermiştir (EU Legislation, 2001) 

(AFAD , 2014). 
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2.2.2. 2009/41/EC; Genetik Yapıları Değiştirilmi ş Mikro-Organizmaların 
(GDM) Kapalı Şartlarda Kullanımına İlişkin Konsey Direktifi 
 

Direktif insan sağlığı ve çevrenin korunması için genetik yapısı değiştirilmi ş mikro-

organizmaların kapalı şartlarda kullanımına ilişkin alınması gereken ortak önlemleri 

belirtmektedir. Toplum ve çevreyle temastan kaçınılarak kapalı ortam şartlarında GDO’lar 

üzerine yapılan araştırmaları ve endüstriyel faaliyetleri düzenlemekte olup, laboratuvar 

çalışmalarını da kapsamaktadır.  Direktif üye devletlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri olan genetiği değiştirilmi ş mikroorganizmaların (GDM) kapalı şartlarda 

kullanımında ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri önlemek için gerekli tüm önlemleri 

almakla yükümlü olduklarını ifade etmektedir. GDM’lar için uygulanacak çevreleme 

önlemleri dört seviyeli hiyerarşi içinde sınıflandırılmıştır. Başlığa konu olan 2009/41/EC 

Direktif’i, Nisan 1990 tarihli 90/219/EC Direktif’ini feshederek bu Direktif’in yerini 

almıştır (EU Legislation, 2009).  

 

Direktif; bilgilendirmelerin alınması ve değerlendirilmesi ve Direktif’in gerekleri 

ile uyumluluğunun sağlanması gereğini ortaya koyarak Direktif’in gereklerinin ve ulusal 

uygulama önlemlerinin GDO kullanıcılarına, kamuya ve diğer çıkar sahiplerine ilan 

edileceğini belirtmektedir. GDO’ların her sınıfı için kapalı şartlarda kullanım koşullarının 

belirlenmesi ve kapalı şartlarda kullanım hakkında kamunun bilgilendirilmesi gereğini 

ortaya koymaktadır. Direktif,  iyi laboratuvar uygulamasının, iyi iş güvenliği ve hijyeninin 

gözlemlendiğinin güvence altına alınması dahil olmak üzere denetleme ve kontrol 

önlemleri alınması şartını getirmektedir. GDO kullanıcılarının aktivitelerine ilişkin olarak 

risk değerlendirmesi yapmak, faaliyetlerin kaydını utmak ve bilgilendirme yapmak gibi 

belirli zorunluluklara uymalarının sağlanması kararını almıştır. Direktif’e göre, Komisyon 

ve üye devletler ile irtibat sağlanması için prosedürlerin oluşturulması, olası bir kaza 

durumunda kullanıcılar tarafından benimsenecek acil durum planları için kriterlerin ve 

etkilenen diğer üye devletlere tavsiyede bulunmak için prosedürlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Direktif, Uygulamaya ilişkin bilginin kaydedilmesi için doküman yönetim 

sistemi ve veri tabanı kurulması ile değerlendirme/tespit mekanizması vasıtasıyla, ilgili 

taraflarla bilgi paylaşımının sağlanması kararını vermiştir (AFAD , 2014). 

 

 



 
  

28 
 

2.2.3. 2003/1829/EC; GDO İçeren Gıda ve Yem Hakkındaki Tüzük 
 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 22 Eylül 2003 tarihli Tüzüğüdür. GDO içeren 

veya GDO’dan meydana gelen gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesi, bu Tüzüğün 

hükümlerine tabidir. Tüzük GDO içeren gıda ürünleri için tek bir yetkilendirme prosedürü 

sağlar. “2003/1829/EC; GDO İçeren Gıda ve Yem Hakkındaki Tüzük” “2003/1830/EC; 

Genetiği Değiştirilmi ş Gıda Ve Yemlerin İzlenebilirliği Ve Etiketlenmesine Dair Tüzük”’ü 

tamamlayıcı nitelikte olup “Yetkilendirme Prosedürü”, “Değerlendirme ve Risk 

Yönetimi”, “Etiketleme” ve “Tesadüfi GDO Bulunma Eşiği” gibi hususları 

düzenlemektedir (EU Legislation, 2003 a). 

 

Yetkilendirme prosedürü 

 

Yönetmelik GDO içeren gıda ve gıda ürünleri için tek bir yetkilendirme prosedürü 

sağlar. İşletmeci, “2001/18/EC sayılı Genetik Yapıları Değiştirilmi ş Organizmaların Kasıtlı 

Olarak Çevreye Salınması Hakkındaki Direktif”’te öngörülen hükümlere uygun olarak 

GDO içeren tüm gıda ürünleri için bu Yönetmelik uyarınca başvuruda bulunabilir. 

İşletmeci, gıda, yem ve yetiştirme için tek bir başvuruda bulunur. Elde edilen bu 

yetkilendirme bir GDO’nun sadece gıda ve hayvan yemi olarak değil, aynı zamanda 

yetiştirme veya kasıtlı olarak çevreye bırakılması için de kullanılabileceği anlamına 

gelmektedir (EU Legislation, 2003 a). 

 

Değerlendirme ve risk yönetimi  

 

İşletmeci tarafından başvuru yapıldığında ulusal otorite 14 gün içerisinde 

başvuruyu yazılı olarak kabul eder ve gıda sektöründeki risk değerlendirmesinden sorumlu 

EFSA’ya bildirir. EFSA bu süreci 6 ay içinde sonlandırır. Komisyon ise risk yönetiminden 

sorumludur. EFSA tarafından yürütülen risk değerlendirmesi temelinde, Komisyon 3 ay 

içinde başvuruyu kabul veya reddettiğine dair taslak karar hazırlar. Daha sonra bu taslak 

karar “Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesi”ne (Standing Committee on the 

Food Chain and Animal Health) sunulur. Komite eğer öneriyi kabul ederse, Komisyon 

tarafından kabul edilir. Komite eğer tasarıyı kabul etmezse Bakanlar Kurulu tarafından 

değerlendirilir. Bakanlar Kurulu 3 ay içinde bir neticeye varamazsa ya da nitelikli bir 
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çoğunluk önerinin kabul veya reddine dair bir karara ulaşamaz ise, Komisyon öneriyi 

kabul eder. Verilen ruhsat on yıllık dönemler halinde yenilenebilir (EU Legislation, 2003 

a). 

 

Etiketleme 

 

GDO içeren gıda ve yem ürünlerinin belirtilen kurallara göre etiketlenmiş olması 

gerekir. “Genetiği değiştirilmi ştir ” veya “Genetiği değiştirilmi ş ……………’den 

üretilmiştir ” kelimeleri bu ürünlerin etiketinde açıkça görünür olmak zorundadır. %0,9’dan 

az oranda GDO içeren gıda ve yem ürünleri, istenmeden karışan veya teknik olarak 

kaçınılması mümkün olmayan durum olarak değerlendirilir ve GDO’lu olarak 

etiketlenmez. Gıda amaçlı bütün GDO’lar ve ürünleri bu tüzük ve “2003/1830/EC; 

Genetiği Değiştirilmi ş Gıda Ve Yemlerin İzlenebilirliği Ve Etiketlenmesine Dair Tüzük” 

kurallarına uygun olmak zorundadır (EU Legislation, 2003 a). 

 

Tesadüfi GDO bulunma eşiği 

 

Tüzük geleneksel ekinlerde rastlanabilecek GDO bulaşanını önlemenin zor 

olduğunu kabul etmektedir. Gıda ürünlerinde rastlanan çok az miktardaki GDO bulaşanı, 

eğer kazara karışmışsa veya yetiştirme, hasat, taşıma veya işleme esnasındaki 

kontaminasyon sonucu meydana gelmişse tolere edilir. Tüzüğe göre yetkililere gıda 

ürününde GDO bulaşanının, tesadüfi veya teknik olarak bulaşmasının kaçınılmaz olduğunu 

göstermek çiftçinin sorumluluğundadır (EU Legislation, 2003 a). 

 

2.2.4. 2003/1830/EC; Genetiği Değiştirilmi ş Gıda Ve Yemlerin 
İzlenebilirli ği Ve Etiketlenmesine Dair Tüzük 
 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 22 Eylül 2003 tarihli Tüzüğüdür. Genetiği 

değiştirilmi ş gıda ve yemlerin izlenebilirliği ve etiketlenmesine dair kuralları 

belirlemektedir. “2003/1829/EC; GDO İçeren Gıda ve Yem Hakkındaki Tüzük” ile 

“2003/1830/EC; Genetiği Değiştirilmi ş Gıda Ve Yemlerin İzlenebilirliği Ve 

Etiketlenmesine Dair Tüzük”, “2001/18/EC; Genetik Yapıları Değiştirilmi ş 



 
  

30 
 

Organizmaların Kasıtlı Olarak Çevreye Salınması Hakkındaki Direktif” in gıda ve 

yemlerle ilgili değişiklik metinleri olarak adlandırılmaktadır.  

 

Bu hususta Avrupa Birliği’nin, iki ana hedefi vardır: Bunlar; zorunlu etiketleme 

yoluyla tüketicileri bilgilendirerek onlara seçme özgürlüğü vermek, diğeri ise üretimin her 

aşamasında ve piyasaya sürülmesinde GDO’ların izlenebilirli ğine dayalı bir "güvenlik ağı" 

oluşturmaktır. Avrupa Birliği gıda zinciri boyunca GDO ve ürünlerinin izlenebilirli ğini ve 

etiketlenmesini garanti eden bir çerçeve oluşturmaktadır. Buna, üretim işleminin genetiği 

değiştirilmi ş DNA’yı tahrip ettiği (örneğin sıvı yağ üretimi) işlenmiş gıdalar da dâhildir. 

Tüzük, gıda ve yem amacı dışında kalan, tohum, süs bitkisi, biyoyakıt gibi GDO ve 

ürünlerini de kapsamaktadır. GDO’ların takip edilebilir olması, etiketlerde verilen 

bilgilerin izlenebilmesini ve kontrolünü sağlar. Ayrıca GDO’ların çevreye olan etkilerinin 

izlenmesi ve GDO’nun çevre ya da sağlık riskine neden olduğunu gösteren yeni bilimsel 

verilerin ortaya çıkması durumunda piyasadaki ürünlerin geri çekilmesini sağlar. 

GDO’ların izlenebilirliği; üretim, ithalat ve pazara sunma gibi her bir basamakta ürünle 

birlikte bilginin de yazılı olarak taşınması ve kayıt altında tutulması yoluyla 

sağlanmaktadır. Bu bilgi ürünün GDO olduğunu veya içerdiğini, GDO’nun ayırt edici 

kimliğini, karışım ise hangi GDO’dan ve ne oranda olduğunu içermek zorunda olup 

işletmeci tarafından 5 yıl süreyle muhafaza edilmelidir (EU Legislation, 2003 b). 

 

“2003/1829/EC; GDO İçeren Gıda ve Yem Hakkındaki Tüzük”ün “Etiketleme” 

başlığı altında da ele alındığı gibi; GDO içeren gıda ve yem ürünleri, üretim ve dağıtım 

zincirinin her bir basamağında belirtilen kurallara göre etiketlenmiş olması gerekir. 

“Genetiği değiştirilmi ştir ” veya “Genetiği değiştirilmi ş ……………’den üretilmiştir ” 

ifadeleri bu ürünlerin etiketinde açıkça görünür olmak zorundadır. Eğer söz konusu ürün 

büyük miktarda olup paketlenmiş değil veya etiketin kullanılması mümkün değilse, 

işletmeci bu bilgilerin ürünle birlikte iletildiğini garantiye almakla mükelleftir. %0,9’dan 

az oranda GDO içeren gıda ve yem ürünleri, istenmeden karışan veya teknik olarak 

kaçınılması mümkün olmayan durum olarak değerlendirilir ve GDO’lu olarak etiketlenmez 

(EU Legislation, 2003 a) (EU Legislation, 2003 b). 

 

AB’ye üye devletler gıda ve yemlerden numune alma,  nicel ve nitel analiz yapma 

da dahil olmak üzere ürünlerin denetimi ve izlenmesi için önlemleri yürütmek zorundadır. 
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Yapılan tetkikler neticesinde Tüzük’te belirtilen şartları haiz olmadığı anlaşılan ürünler, 

üye devletler tarafından piyasadan çekilebilir (EU Legislation, 2003 b). 

 

2.2.5. 2004/65/EC; GDO’lar İçin Ayırdedici Kimlik Olu şturulmasına 
İlişkin Tüzük 
 

14 Ocak 2004 tarihinde GDO’lar için bir ayırt edici kimlik oluşturulması ve bu 

sistemin geliştirilmesi için Komisyon tarafından çıkarılan Tüzüktür. Gıda, yem ve 

yetiştirme amaçlarını kapsamakta olup insan ve hayvan amacıyla üretilen tıbbi ürünleri 

kapsamamaktadır. Tüzük; GDO’ların barkod benzeri kendilerine özgü bir kodla 

tanımlanacağını belirtmektedir. Bu koda " ayırt edici kimlik" denmekte olup bu kod 

sayesinde bir ürünün etiketinde belirli bir GDO’nun kolayca belirlenmesi mümkün 

olacaktır. Kodlama sistemiyle tüketicinin bilgilendirilmesi ve GDO’ların izlenebilirliği 

hedeflenmektedir. Kod tek tip olup 9 karakterlik harflerden ve rakamlardan oluşmaktadır 

ve her bir ürün türünün hatasız bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu format OECD 

çerçevesinde kabul edilmiştir. Dolayısıyla OECD “BioTrack” Veritabanı’nda 

listelenmektedir. Komisyon veya ilgili otorite bir ürünün pazara sunulması onaylandığında, 

ayırt edici bu kodu Cartagena Biyogüvenlik Protokolü kapsamında kurulmuş olan 

Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına (Biosafety Clearing-House) yazılı olarak bildirmek 

zorundadır  (EU Legislation, 2004) (OECD, 2015). 

 

2.2.6. 2003/1946/EC GDO’ların Sınıraşan Hareketlerine İlişkin Tüzük  
 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 15 Temmuz 2003 tarihli, genetiği değiştirilmi ş 

organizmaların sınır ötesi hareketini düzenlemeye yönelik olarak çıkarmış olduğu 

Tüzük’tür. GDO’ların AB üyesi ülkelerle üçüncü ülkeler arasındaki kasıtlı ve kasıtsız 

hareketleri, bu Tüzük hükümlerine tabi olup, AB içindeki kasıtlı hareketler bu Tüzük 

hükümlerinden muaftır. Tüzük, GDO'ların üçüncü ülkelere sınır ötesi hareketlerine ilişkin 

bilgi alışverişi yapılabilmesi için ortak bir sistem kurmayı amaçlamaktadır. Nihai hedefi ise 

biyolojik çeşitlili ğin sürdürülebilir kullanımında ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri 

olabilecek olan GDO’ların sınır ötesi hareketlerinde, insan sağlığı ve çevreyi korumak için 

zamanında önlem almayı temin etmektir (EU Legislation, 2003 c). 
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Tüzüğe göre üçüncü ülkelere GDO'ların ihracatı 

 

Bu Tüzük gıda, yem ya da işleme için kullanılması amaçlanan GDO'lar ile çevreye 

kasıtlı olarak salınması amaçlanan GDO'ları birbirinden ayırmaktadır. Buna göre; kasıtlı 

olarak çevreye bırakılması yönelik GDO ihraç etmek isteyen işletmeci, sınır ötesi hareket 

öncesinde yazılı olarak ithalat ülkesinin yetkili ulusal otoritesine, Tüzüğün Ek-I' inde 

belirtilen hususları içeren bir bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim ithalatçılara 

sadece kendilerine önceden bilgilendirme yapılarak onay vermiş oldukları ürünleri kabul 

etme seçeneği sunar (EU Legislation, 2003 c).  

 

İthalatçı bildirimi aldığı tarihten itibaren 270 gün içinde cevap vermezse, ihracatçı, 

ithalatçı ülkenin yetkili ulusal makamına cevap için kalan 60 günlük süreyi bildiren bir 

hatırlatma yazısı göndermesi gerekir. İhracatçı aynı zamanda kendi üye devletinin yetkili 

makamına ve Komisyon'a bu bildirimin bir kopyasını ve alındı belgesinin teyidini 

göndermesi gerekir. Sınır aşan hareketler hiçbir durumda, ithalatçının önceden verdiği 

yazılı izin olmadan gerçekleştirilemez. İhracatçılar, en az 5 yıl süreyle bildirimi, bildirimin 

alındığını gösteren belgeyi ve ithalatçının kararını muhafaza etmelidir. İhracatçı, istenmesi 

durumunda herhangi bir ülkeye GDO'ların transit geçişini de bildirmek zorundadır. 

Komisyon veya kararı alan devlet, sınır ötesi hareketlere tabi olması muhtemel gıda, yem 

ya da işleme amaçlı GDO'ların piyasaya yerleştirilmesi de dahil olmak üzere, kullanıma 

ili şkin verilen herhangi bir karardan Cartagena Protokolü tarafından kurulan Biyogüvenlik 

Takas Mekanizması’nı (BTM)  haberdar etmek zorundadır. Bu bildirim, Tüzüğün Ek II'de 

belirttiği bilgileri içermelidir (EU Legislation, 2003 c). 

 

Topluluk içinde onaylanmayan veya ithalatçı tarafından açıkça izin verilmemiş olan 

gıda, yem ya da işleme amaçlı GDO'lar, sınır ötesi harekete konu olamaz. İhracatçılar, 

ihraç edilen GDO’nun açıkça tanımlandığından; özellikle, ürünün GDO’dan oluştuğu veya 

GDO içerdiği ve bu GDO’lara atfedilen kodları ürettiğini garanti etmek zorundadır. Gıda, 

yem veya işlenme amaçlı GDO’ları ihraç edenlerin, GDO’ların kasten çevreye serbest 

bırakılmayacağı yönünde bir beyanı imzalaması gerekmektedir. Kapalı bir ortamda 

kullanılması hedeflenen GDO'ların beraberinde; depolama, nakliye ve kullanıma ilişkin 

güvenlik kuralları bulunmalıdır. Üye devletler GDO'ların istem dışı sınır ötesi hareketlerini 

önlemek için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bir üye devlet çevre ve insan sağlığı 
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üzerinde olumsuz etkilere sahip olması muhtemel GDO'ların, istem dışı sınır ötesi harekete 

konu olacağından haberdar olursa, Bu üye devlet kamuoyunu bilgilendirmeli; Komisyona, 

diğer üye devletlere, BTM ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirimde bulunmalı ve gerekli 

önlemleri almalarını sağlamak için etkilenen devletlere başvurarak danışmanlık yapmalıdır 

(EU Legislation, 2003 c). 

 

Tüzüğe ilişkin genel hükümler 

 

Komisyon ve üye devletler kendi adlarına Protokol Sekreterliği ile irtibatta olacak 

olan sorumlu oluşumları ve ilgili merkezleri belirlemeleri gerekmektedir. Üye devletler 

ayrıca konuya ilişkin yetkili ulusal makamlarını da tayin etmeleri gerekmektedir. 

Komisyon ve her bir üye devletin, Protokol ilgili devlette yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren, Protokol Sekreteryası’na, sorumlu merkezin ve yetkili ulusal makamların adını ve 

adresini bildirecektir. 5 Kasım 2004 tarihinden daha geç olmamak kaydıyla, üye devletler 

bu Yönetmeliğin ihlali halinde uygulanacak cezalara ilişkin kuralları ortaya koymalıdır. 

Her 3 yılda birden az olmamak üzere üye devletlerin bu Tüzüğün uygulanması hakkında 

Komisyona bir rapor sunmaları gerekmektedir. Komisyon da sonrasında bir rapor 

hazırlayarak Cartagena Protokolü, Taraflar Toplantısı’na gönderir (EU Legislation, 2003 

c). 

 

2.2.7. 2015/412/EU; Üye Devletlere Kendi Topraklarında GDO Ekimini 
Kısıtlama Veya Yasaklama Olanağı Veren AB Direktifi 
 

AB Konseyi tarafından 11 Mart 2015 tarihinde kabul edilen AB Direktifidir. 

Direktifin getirdiği yeni kurallar, üye devletlere kendi topraklarında genetiği değiştirilmi ş 

bitkilerin ekiminin yapılmasını isteyip istemediklerine karar verme özgürlüğünü 

vermektedir. Üye devletler bu kararı yetkilendirme işlemi sırasında veya bir GDO’ya izin 

verildikten sonra verebilecektir. Eski kurallara göre üye devletler kendi topraklarında GDO 

kullanımını, ilgili organizmanın insan sağlığına veya çevreye bir risk teşkil ettiğine dair 

yeni bir delil bulunması durumunda veya acil vaka durumda geçici olarak kısıtlayabiliyor 

veya yasaklayabiliyordu. Direktif, GDO ekimi yapan üye devletin, ekimi yasaklamış 

komşu üye devletin sınır ötesi kontaminasyona maruz kalmaması için önlemler alması 
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zorunluluğunu da getirmektedir. Coğrafi şartların buna imkân vermemesi durumu bu kural 

kapsamı dışında bırakılmıştır (EU Legislation, 2015) (European Council, 2015).  

 

2.2.8. AB ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü 
 

Üye devletler ve Topluluk 2000 yılında Cartagena Protokolü’nü imzalamıştır.  2002 

yılı Haziran ayında Konsey, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nün Avrupa Topluluğu 

adına, sonuçlandırılmasına ilişkin 2002/628/EC sayılı Karar’ı yayımlamıştır. Protokolün 

amacı; - Tez içerisinde de detaylı bir şekilde incelendiği gibi- modern biyoteknolojiden 

kaynaklanan genetiği değiştirilmi ş canlı organizmaların transferi, muamelesi ve kullanımı, 

özellikle sınır ötesi hareketleri üzerinde odaklanarak, çevre ve insan sağlığı üzerinde 

olumsuz etkilerinin olmamasını garantiye almaktır. Cartagena Protokolü Eylül 2003 

tarihinden beri yürürlüktedir.  

 

2011 Mayıs ayında, Avrupa Birliği, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’ne ek 

olarak hazırlanan “Sorumluluk ve Telafiye ilişkin Nagoya-Kuala Lumpur Ek Protokolü”nü 

imzalamıştır. 2013/86/ EC Karar’ı uyarınca, Ek Protokol, AB tarafından kabul edilmiştir. 

Ek Protokol’ün amacı, sürdürülebilir biyolojik çeşitlili ğin korunması ve kullanılmasına 

katkıda bulunmaktır. Ek Protokol, bunu gerçekleştirmek için, değiştirilmi ş canlı 

organizmaların neden olduğu, sınır aşan hareket kaynaklı hasara ilişkin sorumlulukları, 

hasar karşı alınacak tedbirleri ve telafi yöntemlerini belirlemektedir (EU Legislation, 2003 

c).  
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2.2.9. AB’nde GDO’lara ilişkin karar verme süreci 
 

Şekil 1: AB’de GDO’lara ilişkin karar verme süreci 

 

           Kaynak: (European Comission, 2015 c)  
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2.2.10. EFSA risk değerlendirmesi 
 
 EFSA’nın GDO’lara ilişkin risk değerlendirmeleri, EFSA’nın “Genetiği 

Değiştirilmi ş Bitkilerden Elde Edilen Gıda ve Yemde Risk Değerlendirme Rehberi” esas 

alınarak yapılmaktadır. Bu rehberdeki risk değerlendirme stratejisi GD bitkilerden elde 

edilen gıda ve yemin eşdeğerleri ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Risk 

değerlendirmesinde moleküler karakterizasyon yoluyla GD bitkiye eklenen genin yapısı 

hakkında inceleme yapılarak, istenen özelliğin değişmezliği kontrol edilmektedir. Yapılan 

genetik değişikli ğin yeni toksin ve alerjen üretme potansiyeli de moleküler karakterizasyon 

ile belirlenmektedir. Risk değerlendirmesinde moleküler karekterizasyonla birlikte 

kompozisyonel, agronomik ve fenotipik özeliklerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi de 

yapılmaktadır. Karşılaştırılmalı değerlendirmede, GD bitki ile bu bitkiden edilen gıda ve 

yem ürünleri, geleneksel eşdeğerleri ile kıyaslanarak bunların insan ve hayvan sağlığı 

açısından potansiyel etkilerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. EFSA risk analizinde 

kompozisyonel analiz yoluyla; kül, nem, makro ve mikro besinler, doğal toksinler, 

alerjenler vb. bileşenleri analiz edilerek karşılaştırılmaktadır. Risk analizinde ayrıca; 

agronomik ve fenotipik özeliklerin karşılaştırılması yapılarak GD bitkinin büyüme 

performansı, verimi, çiçeklenme zamanı, olgunlaşma zamanı, polenin canlı kalma zamanı, 

bitki patojenlerine ve böceklere karşı koyma durumu, abiotik stres koşullarına duyarlılığı 

vb. özelliklerin karşılaştırması yapılır. Risk analizinde bunlardan başka GD bitkide genetik 

modifikasyondan kaynaklı biyolojik değişiklikler kontrol edilerek toksisite 

değerlendirmesi, alerjen değerlendirmesi ve besin değerlendirmesi yapılmaktadır (GTHB, 

2013). 

 EFSA’nın çevresel risk değerlendirmesi ise 2010 yılında EFSA tarafından 

yayımlanan rehbere göre yapılmaktadır. Çevresel risk değerlendirmesinde; GD bitkinin 

sürekliliği ve yayılabilirliği, bitkiden bitkiye gen transferi; bitkiden mikroorganizmalara 

gen transferi; GD bitki ile hedef canlı arasındaki etkileşim; hedef olmayan organizmalar ile 

GD bitkinin etkileşimi ve yapılan genetik değişikli ğin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki 

etkileri incelenmektedir (GTHB, 2013). 

 

  AB’de GD ürünlerle ilgili sosyo-ekonomik değerlendirme AB Komisyonu 

tarafından yapılmaktadır (GTHB, 2013). 
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2.2.11. AB’de teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yasal 
belirsizlikler 
 

 Biyoteknolojide meydana gelen hızlı gelişim ve GD bitki üretiminde yabancı gen 

transferinden farklı olarak yeni metotların geliştirilmesi, bazı yasal belirsizliklerin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir. GD bitki üretiminde de kullanılabilecek olan geliştirilmi ş 

bu metotların başında genom düzenlemesi (genome editing) konusu gelmektedir.  

 

Geleneksel genetik modifikasyonda bir gen, değişik transformasyon metotları vasıtasıyla 

herhangi bir organizmadan bir başka organizmanın genomu içerisinde rastgele bir yere 

bütün halinde transfer edilmektedir. Genom düzenlemesi yönteminde ise düzenlemenin 

yapıldığı genomda spesifik ve önceden belirlenmiş noktalar için alan hedefli nükleazlar 

(site-directed nucleases) kullanılmaktadır. Alan hedefli nükleazlar arasında; “zinc-finger” 

nükleazlar - ZFNler, TALENler ve CRISPR bulunmakta olup her üçünde de fonksiyonu ne 

olursa olsun herhangi bir gen, hatta herhangi bir DNA parçası, genomdaki herhangi bir 

bölgeyi hedefleyecek şekilde tasarlanabilmektedir (Jones, 2015). 

 

 Alan hedefli nükleazlar hücre içine girdiğinde hedefi arayarak DNA çift sarmalında kesik 

meydana getirir. Genom düzenlemesinde kullanılan bu gelişmiş ve hassas yöntemle, 

genlerde oluşturulan kesik parçaların çıkarılabilmesi, genin tamamen devre dışı 

bırakılabilmesi ve kısa DNA parçalarının hatta bütün genin, genom içerisinde daha 

önceden spesifik olarak belirlenmiş yerlere transfer edilmesi mümkün olduğu gibi (Rivera-

Torres N., 2014), genomda oluşturulan bu kesiğin geleneksel genetik modifikasyonun 

aksine, bitkinin kendi DNA tamir mekanizması tarafından yeniden birleştirilmesinin 

sağlanması da mümkündür. DNA tamirinin bu en basit hali olan - homolog olmayan uç 

birleştirme (non-homologous end-joining) - hataya meyilli olup kesilen bölgede sıklıkla bir 

veya birden fazla bazın ilavesine, silinmesine veya yer değiştirmesine yol açarak 

mutasyona neden olmaktadır. Genom düzenlemesi yoluyla meydana getirilen bu tarz 

genetik değişiklikler ve mutasyonlar, GDO yönetmeliklerinin düzenlemelerinin 

kapsamının dışında kalan doğal mutasyonlardan veya 1940'lardan beri mutasyon ıslah 

programlarında kullanılan ve kimyasal mutajenler veya radyasyon kullanılarak oluşturulan 

mutasyonlardan ayırt edilememektedir (Jones, 2015). 
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 Son on yılda, ekin DNA’sı sekans bilgilerinde ve biyoinformatikte meydana gelen 

hızlı gelişmelerin sunduğu imkânlar, genom düzenleme yoluyla istifade edilebilecek olan, 

hastalık ve kuraklık direnci, alerjenlik ve besin kalitesi gibi anahtar bazı tarımsal 

özelliklerin genetik kontrolünün içyüzünü anlama olanağı sunmuştur. Bazı genlere ait 

fonksiyonların kaybının belli başlı bazı avantajlar sunduğunun tahmin edildiği durumlara 

yönelik olarak sözkonusu genin hedeflenerek silindiği sekansa özel nükleazlar dizayn 

edilebileceği ve seçkin ekin çeşitlerinde doğrudan uygulanarak, geleneksel ıslahta gerekli 

olan geri çaprazlama (back-crossing) ve mutasyon ıslahı programlarında yıllar süren 

zaman kaybının önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir (Jones, 2015). 

 

  ABD Tarım Bakanlığına göre hücrenin kendi tamir mekanizmasını kullanarak 

meydana getirdiği hedefli silinmeler içeren bitkilerin, transgenik bir sekans 

içermediklerinden ve GDO üretiminde sıklıkla kullanılan Agrobacterium kullanılarak 

üretilmediklerinden dolayı, GDO çatısı altında değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir 

(Ledford, 2013). Bu güne kadar ABD Tarım Bakanlığı genom düzenlemesi yoluyla 

üretilen en az iki ürünü GDO yasal düzenlemelerinden muaf tutmuştur (Waltz, 2012). 

Genom düzenleme yöntemi kullanılarak oluşturulan ilk ticari ekin, Kanada’da kullanılmak 

üzere Mart 2014’te Kanada Gıda Kontrol Ajansı ve Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylanmıştır. Herbisit toleransına sahip bir kanola çeşidinin ise 2016 yılında Kanada 

pazarına girmesi beklenmektedir (Pratt, 2014).  

 

Buna karşın AB’de ise genom düzenlemesi yoluyla üretilen ekin çeşitlerinin GDO 

olarak değerlendirilmesi mümkün görülmektedir. Çünkü Avrupa Komisyonu, eşleşme ve 

/veya doğal rekombinasyon gibi doğal yollardan oluşma dışında yapılmış olan 

değişiklikleri GDO olarak kabul etmektedir (EU Legislation, 2001). Ancak burada önemli 

olan husus, kimyasallar veya radyasyon yoluyla genetik mutasyona uğratılarak 

değiştirilmi ş ekinlerin bu yasal düzenlemelerin dışında tutuluyor olmasıdır. 1940’lardan 

beri bu yolla binlerce ekin çeşidi herhangi bir risk belirtisi olmaksızın üretilmiştir. Buna 

rağmen Avrupa Komisyonu, alan hedefli nükleazların kullanılmasıyla yapılan 

mutasyonların yasal düzenleme kriterlerinin dışında kalıp kalmadığına ilişkin henüz bir 

açıklamada bulunmamıştır. Belirsizliğe ilişkin asıl sorun ise genom düzenlemesinin doğal 

yollarla oluşmuyor olması fakat kendiliğinden veya mutasyon ıslahı yoluyla oluşan 

mutasyonlardan da ayırt edilemiyor olmasıdır. Avrupa Komisyonu’nun sorunu göz önünde 
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bulundurarak yakın gelecekte bazı yönergeler yayımlaması beklenmektedir. Uygulamalı 

bitki araştırmaları ve ekin ıslahı çalışmalarının genom düzenlemesinden ne ölçüde istifade 

edebileceği, AB’nin gelişmekte olan bu teknolojiye ilişkin yasal düzenlemelerde nasıl 

karar vereceğine bağlı bulunmaktadır (Jones, 2015). 

 

2.2.12. AB’de tescil edilen GDO’lar 
 
 

AB’de bugüne kadar onaylanan tüm GDO’ların AB pazarına sunulması öncesinde 

güvenli olduğu ispat edilmiştir. Her GDO için, ürünün piyasaya sürülmesi öncesinde EFSA 

tarafından üye devletler ile işbirliği içinde risk değerlendirmesi yapılmaktadır.  Başvurusu 

yapılan GD ürünlerin onaylanma süresi ortalama 45 ay sürmektedir (GTHB, 2013). 24 

Nisan 2015 tarihinde Komisyon öncekilere ilaveten 17 GDO’yu daha tescillemiştir. 2015 

Ağustos ayı itibariyle AB’de 11 pamuk, 31 mısır, 6 kolza, 12 soya fasulyesi, 1 şeker 

pancarı, 4 çiçek ve 2 mikroorganizma olmak üzere toplam 67 ürün “Gıda ve yem” veya 

“ithalat ve işleme” kapsamında tescil edilmiştir (European Comission, 2015 a) (GMO 

Compass, 2015). AB’de Tescil Edilen GDO’lar  Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: AB’de tescil edilen GDO’lar 

Pamuk 

Ürün Adı Şirket Özellik Kapsam 

MON531 x MON1445 Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem 

MON88913 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON531 Monsanto Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem 

MON1445 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem 

MON15985 Monsanto Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem 

MON531 x MON1445 Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem 

MON15985 Monsanto Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

GHB614 x LLCotton25 Bayer Crop Science Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

T304-40 Bayer CropScience 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

281-24-236 x 3006-210-
23 

Dow AgroSciences Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

LL Cotton 25 BayerCrop Science Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

Çiçek 

Ürün Adı Şirket Özellik Kapsam 

Carnation Moonberry 
25958-3 

Florigene Herbisit toleransı İthalat ve işleme 
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Carnation Moonvelvet 
26407-2 

Florigene Herbisit toleransı İthalat ve işleme 

Carnation Moonaqua Florigene Ltd Değiştirilmi ş çiçek rengi İthalat ve işleme 

Carnation Moonlite Florigene Ltd Değiştirilmi ş çiçek rengi İthalat ve işleme 

Mısır 

Ürün Adı Şirket Özellik Kapsam 

NK603 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

T25 Bayer CropScience Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON87460 Monsanto Kuraklık toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

NK603 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON89034 x 1507 x 
MON88017 x 59122 

Dow AgroSciences, 
Monsanto 

Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON89034 x 1507 x 
NK603 

Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MIR162 Syngenta Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

Bt11 x MIR604 Syngenta 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MIR604 x GA21 Syngenta 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

Bt11 x MIR604 x GA21 Syngenta Seeds 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

1507 
Pioneer / Dow 
AgroScience 

Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem 

MON89034 x 
MON88017 

Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

1507 x 59122 
Dow AgroSciences 
/ Pioneer Hi-Bred 

Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

59122 x 1507 x NK603 Pioneer Hi-Bred Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON88017 x MON810 Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON89034 x NK603 Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

Bt11 x GA21 Syngenta 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

Bt11 Syngenta Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem 

MON863 x MON810 x 
NK603 

Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON863 x NK603 Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON863 x MON810 Monsanto Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem 

MIR604 Syngenta Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

59122 x NK603 Pioneer Hi-Bred 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON88017 Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON89034 Monsanto Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

GA21 
Syngenta Seeds 
SAS 

Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

59122 
Pioneer Hi-Bred / 
Mycogen Seeds 

Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 
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1507 x NK603 
Pioneer Hi-Bred / 
Mycogen Seeds 

Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

NK603 x MON810 Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem 

MON863 x MON810 Monsanto Böceklere karşı direnç İthalat ve işleme 

MON810 Monsanto Böceklere karşı direnç 
Gıda ve Yem, İthalat ve işleme, 
Ekim 

MON863 Monsanto Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

 
 

Kolza 

Ürün Adı Şirket Özellik Kapsam 

GT73 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON88302 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MS8 x RS3 Bayer CropScience 
Erkek kısırlığı, Herbisit 
toleransı 

Gıda ve Yem 

T45 Bayer CropScience Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MS8 x RF3 Bayer CropScience 
Erkek kısırlığı, Herbisit 
toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

GT73 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

Soya Fasulyesi 

Ürün Adı Şirket Özellik Kapsam 

305423 Pioneer Hi-Breed Değiştirilmi ş bileşim Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

BPS-CV127-9 
BASF Plant 
Science 

Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON87769 Monsanto Değiştirilmi ş bileşim Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON87705 Monsanto 
Değiştirilmi ş bileşim, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON87708 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON87701 x 
MON89788 

Monsanto 
Böceklere karşı direnç, 
Herbisit toleransı 

Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

356043 Pioneer Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

GTS 40-3-2 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem 

A5547-127 Bayer CropScience Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON87701 Monsanto Böceklere karşı direnç Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

MON89788 Monsanto Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

A2704-12 Bayer CropScience Herbisit toleransı Gıda ve Yem, İthalat ve işleme 

Şeker Pancarı 

Ürün Adı Şirket Özellik Kapsam 

H7-1 
KWS Saat AG / 
Monsanto 

Herbisit toleransı Gıda ve Yem 

Kaynak: (GMO Compass, 2015) 
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2.2.13. AB’de GD bitki ekimi 
 

AB'de ekimi için onay verilmiş tek GD ürün “Bt mısırı” olarak da adlandırılan 

MON810 mısırıdır. Bu mısır çeşidi yerel olarak hayvan yemi ve biyogaz üretiminde 

kullanılmaktadır. 2014 yılında 5 üye devlet Bt mısırı ekimi yapmıştır. İspanya, ekimi 

yapılan bu alanın %90’ını temsil etmektedir. İspanya’da üretilen Bt mısırı, İspanya’nın 

toplam mısır üretiminin %30’undan fazlasına tekabül etmektedir. AB’de İspanya’dan 

başka Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Slovakya’da Bt mısırı yetiştirmektedir 

(Bkz.: Şekil 2) (USDA, 2014).  

“2001/18/EC; Genetik Yapıları Değiştirilmi ş Organizmaların Kasıtlı Olarak 

Çevreye Salınması Hakkındaki Direktif” kapsamında AB üyesi ülkeler, Direktif’in 

“Koruma Şartı”  başlıklı 23. Madde’si kapsamında, AB Komisyonu tarafından onay 

verilmiş olan GD ürünlerin kendi ülkeleri içinde kullanılmasını veya satışını 

sınırlayabilmekte ya da yasaklayabilmektedirler. Bu Direktif kapsamında 9 üye devlet Bt 

mısırı üretimine ulusal yasaklar getirmiştir. Bunlar Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, 

Macaristan, İtalya ve Lüksemburg'dur. Fransa, Almanya ve Polonya önceki yıllarda Bt 

mısırı üretmiş olup hâlihazırda ekimini yasaklayan ülkeler arasındadır. Diğer üye ülkelerde 

ekim yasaklanmamış olmakla birlikte iklim şartlarından veya protesto baskısından 

kaynaklanan nedenlerden dolayı üretim yapılmamaktadır (USDA, 2014). 

İspanya hariç, hemen hemen tüm üye devletlerde, GD bitkileri üreten çiftçiler, 

üretim alanlarını hükümet nezdinde kaydettirmekle yükümlüdürler. Bu zorunluluk GD 

bitki ekimine izin veren kimi ülkelerde çiftçilerin, arazilerinin aktivistler tarafından işgal 

edilip ürünlerine zarar verileceğini düşündüklerinden dolayı, ekim yapmalarına engel teşkil 

etmektedir (USDA, 2014). 
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Şekil 2: AB’de 2014 yılı Bt Mısırı (MON810) ticari üretimi 

 

Bt mısır üreticileri: İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Slovakya 

Bt mısır ekimini yasaklayan ülkeler: Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Avusturya,  

Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Lüksemburg (USDA, 2014). 

 

2.2.14. AB’de açık alan denemeleri 
 

2014 yılında AB’de 11 ülke açık alan denemesi gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler; 

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, İrlanda, Hollanda, Romanya, 

Slovakya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’tır (Bkz.: Şekil 3). Denemesi yapılan bitkiler 

arasında; elma, arpa, mısır, pamuk, keten, bezelye, erik çiçeği virüsüne dirençli erik ağacı, 

kavak ağacı, şeker pancarı, patates, tütün, domates ve buğday bulunmaktadır. Açık alan 

denemelerine Portekiz'de de izin verilmektedir ancak 2010 yılından bu yana Portekiz’den 

hiçbir bildirim yapılmamıştır.  Almanya'da ve Fransa'da da birçok alan denemesi 

yapılmıştır ancak son yıllarda deney arazilerinin aktivistler tarafından tekrar eder şekilde 

imha edilmesi dolayasıyla 2014 yılında bu rakam sıfıra düşmüştür. Laboratuvar 
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araştırmaları yapan bazı kamu kurumları, aktivistlerin alan denemeleri gerçekleştirilen 

sahaları imha etmedikleri ABD gibi ülkelerde alan denemeleri gerçekleştirmek için özel 

şirketlerle ortaklık kurmaktadırlar (USDA, 2014). 

 

Şekil 3: AB’de açık alan denemeleri yürüten ülkeler 

 
AB’de açık alan denemelerini yürüten ülkeler: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, İrlanda, 

Hollanda, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık (USDA, 2014). 

 

2.2.15. AB’de birden fazla harici geni birlikte içeren GD bitkilerin onayı 
 

AB’de birden fazla harici gen içeren GD bitkilerin onay süreci tek gen içeren GD 

bitkilerin onay süreci ile aynıdır. Başvuru esnasında her bir gen için bir risk 

değerlendirmesi sağlamak ya da daha önceden yapılan risk değerlendirmesi ibraz edilmek 

durumundadır. Birden fazla harici gen içeren GD bitkilerin risk değerlendirmesi; genlerin 

stabilitesi, genlerin ifade edilmesi (expression) ve her iki gen arasındaki olası etkileşim 

gibi bilgileri de içermek zorundadır. 
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2.2.16. AB’de GDO’lu ve GDO’suz çeşitlerin birlikte yeti ştirilmesi  
 

AB’de GDO’lu çeşitlerin konvansiyonel veya organik yetiştirme yapılan yerlerde 

birlikte yetiştirilmesi kuralları AB kurumları tarafından değil üye ülkelerin ulusal 

kurumları tarafından düzenlenmektedir. GDO’lu çeşitlerin konvansiyonel veya organik 

yetiştirme yapılan yerlerde birlikte yetiştirilmesine ilişkin düzenleme yapmış, yapan ve 

henüz düzenlemesi olmayan ülkeler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

 

Şekil 4: AB’de GDO’lu ve GDO’suz çeşitlerin birlikte yetiştirilmesi politikaları 

 
              Kaynak: (USDA FAS, 2015 g) 
 

Bu konuda, AB’deki Belçika ve Macaristan gibi kimi ülkeler birlikte yetiştirme 

kuralları çok sıkı ve kısıtlayıcı olup GD bitki yetiştiricili ğini  güçlü bir şekilde 

kısıtlamaktadır. Polonya, 2016 yılından önce düzenlemenin yürürlüğe girmesinin 

beklenmediğini belirtmektedir. Birleşik Kırallık, bu düzenlemenin GD bitki yetiştirileceği 

zaman yapılacağını belirtmişken, Fransa’da ise düzenlemeler yapılmış ve yürürlükte olup 

GDO yetiştitilen alanların diğer alanlardan uzaklığı gibi hususlar henüz netleşmemiştir 

(USDA FAS, 2015 g). 
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2.2.17. AB’de etiketleme  
 

AB’de üketici haklarını ve bilgilendirilmesini sağlamak için 1829/2003/EC ve 

1830/2003/EC düzenlemeleri, GDO olan veya GDO’dan elde edilen gıda ve yemlerin 

etiketlenmesini şart koşmaktadır. Bu uygulamalar AB kaynaklı ve üçüncü ülkelerden ithal 

edilen ürünleri kapsamaktadır. Paketli ürünlerin etiketlenmesi gerektiği gibi yığın halindeki 

ürünlerin de etiket taşımaları zorunludur. GDO ile beslenmiş hayvanların ürünlerinin (et, 

süt, yumurta vb.), teknik olarak kaçınılması mümkün olmayıp %0,9’dan daha az onaylı gen 

içeren ürünlerin ve GD mikroorganizmalardan elde edilen enzimlerle işleme tabi tutulmuş 

ürünlerin etiketlenmesi gerekmemektedir. AB’de tüketiciler uygulamada nadiren 

“GDO’ludur” etiketleriyle karşılaşmaktadır. Bunun nedeni ise üreticilerin satış kayıplarının 

önüne geçmek için oranlarını kurallara göre düzenlemeleridir. GDO içeren etiketli ürünler 

risk değerlendirmesinden geçmiş olsalar bile ve bu etiketler sadece tüketiciyi bilgilendirme 

amaçlı olsa bile, GDO etiketleri tüketiciler tarafından uyarı gibi algılanmakta ve üreticiler 

de etiketli ürünlerin piyasada tutulmayacağını düşünmektedirler (USDA FAS, 2015 g). 

2.2.18. AB’de üye ülkelerin tarımsal biyoteknolojiye bakışı 
 

AB’de üye ülkelerin tarımsal biyoteknolojiye bakışı oldukça farklılık 

göstermektedir. Genel olarak AB ülkeleri bu konuda kabaca üçe ayrılabilir (Bkz.: Şekil 5). 

Tarımsal biyoteknolojiyi kabul edenler arasında başlıca; İspanya, Portekiz, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, ve Romanya gibi Bt mısır üreten ülkeler bulunmaktadır. 

Benimseyen ülkeler pragmatik hükümetlere sahip olup genellikle teknolojiye açık 

endüstrisi olan ülkelerdir. Tarımsal biyoteknoloji konusunda ülkelerinde fikir ayrılığı olan 

üye devletlerde; bilim camiası, çiftçiler ve yem sanayisi, teknolojiyi benimseme taraftarıdır 

ancak aktivist yeşil partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından etkilenmiş olan tüketiciler 

ve hükümetler redetmektedir. Bu ülkeler arasında Fransa, Almanya ve Polonya başta 

gelmektedir. Polonya geçmişte Bt mısır ekimi yapmış olan bir ülkedir. Güney Belçika 

(Valon Bölgesi), Bulgaristan, İrlanda ve Litvanya, bu gruptaki diğer ülkelerin özellikle 

Fransa ve Polanya’nın etkisi altındadır. İsveç daha önceden benimseyenler arasında iken 

2015 yılından bu yana fikir ayrılığı içinde olan grupta yer almaktadır. Tarımsal 

biyoteknolojiye karşı olan ülkelerin çoğu, Orta ve Güney Avrupa’da yer almaktadır. 

Bunlar arasında Avusturya, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Malta ve 

Slovenya bulunmaktadır. Bu ülkelerde biyoteknolojik ekimi destekleyen çiftçiler azınlıkta 
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kalmaktadır. 2015 yılında Macaristan, bütün AB’ni GDO’suz hale getirmek için bir 

girişimde bulunmuştur (USDA FAS, 2015 g). 

 

Şekil 5: AB’de üye ülkelerin tarımsal biyoteknolojiye bakışı 

 
            Kaynak: (USDA FAS, 2015 g) 

2.2.19. AB’de hayvan biyoteknolojisi 
 
 

AB’de genetik mühendisliğini hayvanlarda kullanılan üye ülkeler; Avusturya, 

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, 

Polonya, Slovakya, İspanya, ve Birleşik Krallık’tır. Bu ülkelerin çoğu, tıp ve eczacılıkta 

kullanmak üzere (ilaç amaçlı protein ve enzim üretimi) GD hayvanlar geliştirmektedir. 

Bazıları ise yetiştiricilikte kullanmak üzere (yüksek verimli koyun, inek ve domuz; kuş 

gribine dirençli kümes hayvanları vd.) hayvan biyoteknolojisini kullanmaktadır. 1996 

yılında klonlanan ilk hayvan olan Dolly’nin üretildiği Birleşik Kırallık Roslin 
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Enstitüsü’nde afrika domuz gribine dirençli domuz yavruları elde edilmiştir. Araştırmacılar 

doğal genetik mutasyonu taklit eden ve antibiyotik direnç geni kullanmayan bir gen 

biçimlendirme teknolojisi kullanmışlardır. 2015 sonbaharında elde edilen yavruların afrika 

domuz gribine direnç gösterip göstermeyeceği netleşecektir. Araştırmacılar önümüzdeki 5-

10 yıl içinde dirençli hayvanların ticari üretimine başlanacağına inandıklarını 

belirtmektedir. Hâlihazırda AB’de ticarete konu GD hayvan bulunmamaktadır (USDA 

FAS, 2015 g). 

 

GD hayvanlar, GD bitkilerle aynı AB düzenleyici çerçeve kapsamında 

değerlendirilmektedir. Hayvan biyoteknolojisini düzenleyen Avrupa kuruluşları şunlardır: 

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü (The European 

Commission’s Directorate General for Health and Food Safety - DGSANTE) AB Konseyi 

Avrupa Parlamentosu Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenilirliği Komitesi, Tarım ve 

Kırsal Kalkınma Komitesi, Uluslararası Ticaret Komitesi (Environment, Public Healthand 

Food Safety - ENVI,  Agriculture and Rural Development - AGRI, International Trade - 

INTA) (USDA FAS, 2015 g). 

 

2.2.20. AB’de GDO ticareti 
 

Dünya genelinde GDO üretimi artarken, Avrupa Birliği’nde üretim azalmaktadır. 

AB ülkeleri içerisinde en fazla üretim İspanya’da yapılmaktadır. Almanya’da Nisan 

2009’da GDO üretimi yasaklanmıştır. Avrupa Birliği’nde GDO üretimine izin veren 

ülkeler İspanya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Romanya ve Slovakya’dır (AFAD , 2014). 
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Şekil 6: AB Ülkeleri’nin 2013 yılında gerçekleştirdiği soya fasulyesi ve soya küspesi ithalatı 

 
 
Kaynak: (European Comission, 2015 b) (Sol alttaki veriler AB Ülkeleri’nin 2013 yılında gerçekleştirdiği 
soya fasulyesi ve soya küspesi ithalatının yapıldığı ülkeleri ve ithalat yüzdelerini, sağ alttaki tablo ise ilgili 
ülkelerde yetiştirilen GD soya fasulyesinin, tüm soya fasulyesi üretimindeki oranını göstermektedir.) 
 
 

Avrupa Komisyonu 2013 verilerine göre AB ülkeleri 2013 yılı içerisinde ithal ettiği 

soya fasulyesi ve soya küspesinin büyük çoğunluğunu sırasıyla; Brezilya, Arjantin, ABD, 

Paraguay ve Kanada’dan ithal etmiştir.  Bu ülkelerden yapılan soya fasulyesi ve soya 

küspesinin toplam soya ithalatındaki miktarı %93,8’dir. İthalatın yapıldığı bu ülkelerin 

ürettiği soya fasulyesinin büyük kısmı GD soya fasulyesidir. Soya ithalatının yapıldığı 

ülkelerden Ukrayna ve Hindistan GD soya üretmemekle birlikte bu ülkelerden yapılan 

soya ithalatının toplam soya ithalatındaki payı sadece %4,3’tür (Bkz.: Şekil 6) (European 

Comission, 2015 b). 

 

Bütün AB Devletlerinin önemli hayvansal üretimi bulunmakta olup, hayvancılıkta 

protein kaynağı olarak soyanın önemli bir yeri bulunmaktadır. AB’nin soya konusunda 

dışarıya bağımlılığı bulunmaktadır. 2013 yılında AB genelinde yapılan toplam soya ithalat 

miktarı 32 milyon ton olup bu rakam AB tüketiminin %96’sını teşkil etmektedir. İthal 

edilen soyanın yaklaşık %90’lık kısmı GD soyadır (European Comission, 2015 b). 
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2.3. Çin Halk Cumhuriyeti 
 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 06.09.2015 tarihinde Cartagena Biyogüvenlik 

Protokolü’ne taraf olmuştur.  Biyogüvenlik kapsamında ise 30 Aralık 2011 tarihinde 

“Tarımda Genetiği Değiştirilmi ş Organizmaların Güvenli Yönetimi Hakkında 

Yönetmeliğini (Regulations on Administration of Agricultural Genetically Modified 

Organisms Safety)” çıkarmıştır.  Yönetmelik GDO’ların güvenli yönetimini; araştırma ve 

deneme, üretim ve işleme, pazarlama, ithalat ve ihracat, gözetim ve denetim, cezai 

hükümler ve tamamlayıcı hükümler olmak üzere 56 maddede ele almıştır. Ulusal düzeyde 

tarımsal GDO’ların yönetimi ve denetimi, Devlet Konseyi’nin tarım alanındaki uzman 

biriminin, yani ÇHC Tarım Bakanlığı’nın sorumluluğu altına verilmiştir. Yönetmelik 

GDO’ların, sınırlı alan, genişletilmiş alan ve üretim testi olmak üzere üç basamakta test 

edilmesini öngörmektedir. GD tohum, hayvan veya balık üretiminde üretim lisansı alma 

zorunluluğu bulunmaktadır. GDO üretimi veya işlenmesi onaylı türlerle yapılabilecek olup 

güvenlik tedbirlerine ve teknik standartlara uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Üretim ve işlemeye ilişkin raporlar düzenli olarak yerel yetkili kuruma 

bildirilmek zorundandır. Taşıma ve depolama, güvenlik önlemlerine uygun olarak 

gerçekleştirilmek zorunda tutulmuştur. GDO pazarlaması yapabilmek için yetkili 

otoriteden lisans alınması zarureti getirilmiştir. Pazarlamaya ilişkin tüm ürün kaynağı, 

taşıma, depolama vb. gibi huşulara ilişkin kayıtların tutulması zorunlu hale getirilmiştir. 

GDO içeren ürünlerin etiketlenmesi şartıyla satışa sunulmasına izin verilmiştir. Etiketsiz 

GDO içeren ürünlerin satışı yasaklanmıştır. Yönetmelik kapsamında etiket limitinden söz 

edilmemektedir. Yetkili otoritenin onayından geçmek kaydıyla GDO ürün reklamlarına 

izin verilmektedir. İthalat ve ihracat için yetkili otoriteden lisans alınması şartı getirilmiştir. 

Sınır giriş ve çıkışlarında GDO denetimi yapılmaktadır.  Transit geçişler için denetim ve 

karantinadan sorumlu kurum onayı gerekmektedir. GDO’lara ilişkin; insan, bitki veya 

hayvan sağlığını ya da çevreyi tehdit eden herhangi bir bilginin ortaya çıkması durumunda 

Devlet Konseyi üretim, işleme, pazarlama gibi işlemleri yasaklama gücünü elinde 

tutmaktadır. Yönetmelik GDO ile alakalı getirmiş olduğu hükümlere aykırı işlerin 

yapılması durumunda verilecek olan cezaları da hükme bağlamıştır. Yönetmelik içinde GD 

gıda ve GD yem ayrımı yapılmamış olup beraberce değerlendirilmiştir. GDO ve 

ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formüllerinde kullanımına ilişkin ayrı bir hüküm 

bulunmamaktadır (ÇHC Tarım Bakanlığı, 2011). 
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Çin, 2014 yılında 3,9 milyon hektar ile dünyanın 6’ncı büyük GDO üreticisi 

konumundadır. Çin’de ekimi yapılan GD bitkiler pamuk, domates, tatlı biber, papaya ve 

kavak ağacıdır (James, 2014).  

 

2.4. Güney Afrika Cumhuriyeti 
 

Güney Afrika (GA) 2,7 milyon ha ile Afrika Kıtasının en büyük, dünyanın ise 9. 

büyük GDO üreticisidir.  Afrika Kıtasının biyoteknoloji konusunda lider ülkesidir. GD 

Mısır üretimi tüm GD bitki üretiminin %79’unu, GD soya %21’ini, GD pamuk ise %1’ini 

oluşturmaktadır (James, 2014). 1997 de ilk GD mısır, 2001’de ise ilk GD soya fasulyesi 

ticari ekim için onaylanmıştır. Verilen yıllardan günümüze kadar GD bitki ekim alanı 

yıldan yıla artış göstermiştir. GD pamuk ise sahra altı Afrika’da ekilen ilk GDO çeşididir. 

Hâlihazırda GA’da ekilen pamuğun %95’i GD pamuk olup pamuk fiyatlarındaki artışa 

paralel olarak ekim alanı da yıldan yıla genişlemektedir. Yetiştirilen tüm GD bitkiler 

ABD’de geliştirilmi ş olan türlerdir. GA 2014 itibariyle 64 GDO onaylamıştır. “1997 GDO 

Kanunu” GDO’ya ilişkin potansiyel değerlendirmelerin yapıldığı çerçeve düzenlemedir. 

Bunun dışında çevre ve sağlıkla alakalı mevzuat tarafından da düzenlenmektedir. GDO 

Kanunu’nu yürütücü bir Konsey bulunmaktadır. Bu Konsey tüm GDO başvurularının 

yapıldığı Konsey’dir (USDA FAS, 2015 b).  

 

Güney Afrika’ya yapılacak olan ithalatlarda GD bitkinin onaylı olması 

gerekmektedir. ABD ve Brezilya’da üretilen GD mısırların bazıları Güney Afrika’da 

onaylı olmadığından dolayı ithalatı yapılmamaktadır. Güney Afrika temelde bu GDO’lara 

karşı olmamasına rağmen resmi onay işlemleri gerçekleşmediği için ithalatı kabul 

etmemektedir. GA gıda yardımı kabul eden bir ülke olmamasına rağmen gıda yardımı alan 

ülkelere gönderilecek olan GD ürünler GA üzerinden nakledildiği için GDO içeren bu 

ürünlerin transferi için önceden GA otoritelerinden izin alınması gerekmektedir (USDA 

FAS, 2015 b). 

  

1979 yılında GA hükümeti “Genetik Mühendisliği Komitesi - SAGENE”i 

kurmuştur. Bu komite bilimsel danışma kurulu olarak görev yapmıştır ve SAGENE’in 

tavsiyesiyle 1989 yılında ilk alan denemelerine başlanmıştır. 1994 yılında GDO’ların onayı 
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ve ithalatı gibi işlemlerde yetkili organ haline gelmiştir. Bu organın hazırladığı “1997 

GDO Kanunu” 1997 yılında onaylanarak 1999 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 

SAGENE yetkilerini “Yürütücü Konsey”e devretmiştir. 1997 GDO Kanunu, GDO’nun 

geliştirilmesi ve kullanımına ilişki alınacak tedbirleri, GD ürünlerinin kullanımında 

insanlara, hayvanlara ve çevreye verilmesi muhtemel tüm zararları engellemeye yönelik 

alınacak tedbirleri, GDO atık yönetimini, risk yönetimi amacıyla alınacak tedbirleri 

düzenlemektedir. Şubat 2010’da Kanun’da, Cartagena Biyogüvenlik Protokol’üne uygun 

değişiklikler yapılarak yürürlüğe konmuştur. Yürütücü Konsey, GA Tarım, Ormancılık ve 

Balıkçılık Bakanlığı’na bağlı bir danışma organı olarak faaliyet göstermektedir. GDO 

başvurularını kabul veya reddetme yetkisine sahiptir. Yürütücü Konsey içerisinde GA 

Hükümeti’ne bağlı Bakanlık ve Kurumlardan temsilciler bulunmaktadır. GA’da GD 

ürünleri kapsayan  “Ulusal Çevre Yönetimi Biyoçeşitlilik Kanunu”, “Tüketici Koruma 

Kanunu” gibi başka düzenlemeler de bulunmaktadır. GA’da 19 GDO çevreye salma 

amaçlı, 46 GDO ise gıda ve yem amaçlı onaylanmıştır. Onaylı genler çoğunlukla böcek 

direnci ve herbisit toleransı sağlayan genlerdir. GA’da, GDO’lu ve GDO’suz türlerin 

birlikte yetiştirilmesi (coexistence) konusu ayrı bir düzenlemeyle ele alınmamıştır. GDO 

etiketlenmesine ilişkin mevzuat henüz sonlandırılmamıştır. Ancak mevcut gıda 

yönetmeliklerine göre alerjen veya insan/hayvan proteini içeren gıda ürünlerinin 

etiketlenmesi gerektiği gibi GDO’lu bir ürün GDO’suz olandan belirgin bir şekilde 

farklılık gösteriyorsa bu farklılık da etikette belirtilmek zorundadır. GA’da ne GDO 

ithalatında ne de GDO içermeyen ürünlerin ithalatında onaylı olmayan genlerin bulunup 

bulunmadığına dair rutin denetim yapılmamaktadır. Yapılan çalışmalar GA halkının, bir 

ürünün nasıl yetiştirildi ğinden ziyade fiyatıyla daha alakalı olduğunu ortaya koymuştur. 

7000 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, GA halkı biyoteknoloji konusunda yeterli bilgi 

sahibi değildir ve halkın %82’si için “biyoteknoloji” hiçbir anlam ifade etmemektedir 

(USDA FAS, 2015 b). 

 

2.5. Brezilya 
 

Brezilya 42,2 milyon ha alan ile ABD’nin ardından dünyanın ikinci büyük GDO 

üreticisidir. GDO ekim alanı toplam ekim alanının %59’unu oluşturmaktadır. 2014 

itibariyle Brezilya 40 GDO çeşidini gıda, yem, ithalat veya tekstil lifi amaçlı onaylamıştır. 

1996-2013 yılları arasında 11,8 milyar dolar gelir elde eden Brezilya sadece 2013 yılında 
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GDO üretiminden 3,4 milyar dolar kazanmıştır (James, 2014). Brezilya Soya fasulyesi, 

pamuk, şeker, kakao, kahve, dondurulmuş konsantre portakal suyu gibi tarımsal ürünlerde 

ana üretici ve ihracatçı konumundadır. GD bitki üretimine konu olan başlıca türler soya 

fasulyesi, mısır ve pamuktur. Şeker kamışı, patates, papaya, pirinç ve narenciye gibi türler 

üzerinde biyoteknolojik çalışmalar yapılmakta olup bu GD bitkiler ticari onay 

beklemektedir. 2014/2015 sezonunda ekilen mısırın %93’ünü GD mısır, soya fasulyesinin 

%83’ünü GD soya fasulyesi, pamuğun ise %67’sini GD pamuk oluşturmaktadır. 

2015/2016 sezonunda ticari GD fasulye ve GD Okaliptüs ekimine başlanması 

planlanmaktadır. İhracatın büyük kısmı Çin’e ve AB’ye yapılmaktadır. Brezilya’da ticari 

GDO üretimi yapılabilmesi için GDO’nun “Ulusal Biyogüvenlik Teknik Komisyonu - 

CTNBio” tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Brezilya, Arjantin’den GD mısır 

ve ABD’den GD pamuk ithal etmektedir (USDA FAS, 2015 c). 

 

Brezilya’da GDO mevzuatı 2005 yılında kabul edilmiş ve 2007 yılında revize 

edilmiştir. Tarımsal biyoteknoloji konusunu iki ana organ yönetmektedir. Bunlar; Başkan’a 

bağlı ve “Ulusal Biyogüvenlik Politikası - PNB”nı uygulamaktan sorumlu “Ulusal 

Biogüvenlik Konseyi – CNBS” ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı altında bulunan “Ulusal 

Biyogüvenlik Teknik Komisyonu - CTNBio”dur. GDO onayları CTNBio tarafından 

yapılmaktadır. CNBS, CTNBio tarafından verilen teknik kararlar üzerinde 

değerlendirmede bulunmamakta ve CTNBio onaylarını nihai karar olarak kabul 

etmektedir. CTNBio alan denemelerinden de sorumlu onay makamıdır. GDO’lu ve 

GDO’suz türlerin birlikte yetiştirilmesi CTNBio tarafından düzenlenen #04/07 kuralları 

çerçevesinde yapılmaktadır. 4680/2003 “GDO Etiketleme Yönetmeliği”ne göre %1 ve 

üzerinde GDO içeren ürünler, ürünün gıda veya yem amacıyla üretilmiş olduğunu da 

belirterek etiketlenmek zorundadır (USDA FAS, 2015 c).  

 

Brezilya Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü Kasım 2003 tarihinde onaylamıştır. 

GDO içeren tarımsal ürünlerin denetimi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Tedarik Bakanlığı - 

MAPA, toksik denetimler Sağlık Bakanlığı - MS tarafından yürütülürken, GDO içeren 

ürünlerin çevresel denetimi Çevre Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Brezilya 

onaylanmamış genlerin gıda ve ekim amacıyla kullanımına sıfır tolerans politikası 

uygulamaktadır. Brezilya Gıda Endüstrisi Birliği,  Brezilya’da halkın %74’ünün 

biyoteknolojik ürünleri hiç duymadığını ve halkın daha ziyade fiyat, kalite ve son tüketim 
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tarihiyle ilgilendiğini belirtmektedir. Az sayıdaki tüketicinin GD ürün tüketiminden 

kaçındığı belirtilmektedir. Brezilya’da hayvan biyoteknolojisi konusunda bilimsel 

çalışmaların 1990’dan beri yapılmakta olduğu belirtilmektedir. Bilimsel amaçlı GD sığır 

ve GD keçi konusunda başarılı çalışmaların yapıldığı Brezilya’da önümüzdeki 5 yıl içinde 

GD hayvanların ticari olarak piyasaya sürülmesinin beklenmediği belirtilmektedir. 

Klonlanmış hayvanlar ve ürünlerine yönelik özel bir düzenleme bulunmadığından dolayı 

MAPA klonlanmış hayvan ve ürünlerinin, Brezilya’ya ithalini onaylamamaktadır. İlaç ve 

aşı amaçlı GDO üretim onayları MS tarafından yapılmaktadır (USDA FAS, 2015 c).  

 

Nisan 2014 itibariyle CTNBio, İngiliz firması Oxitec tarafından üretilen ticari 

amaçlı GD sivrisineğin çevreye salınmasına onay vermiştir. GD sivrisinekler, şiddetli 

eklem ve adale ağrıları veren ateşli ve bulaşıcı bir hastalık etmeni taşıyan Aedes aegypti 

türü sivrisineklerin popülasyonunu azaltma amacıyla çevreye salınmış ve olumlu sonuçlar 

alınmıştır. 10 milyon GD erkek sivrisinek Juazeiro şehrinde çevreye bırakıldığı alanda 

sonradan toplanan yumurtaların %85’inin transgenik olduğu tespit edilmiştir. Çevreye 

salım öncesinde şehir halkının yaklaşık %90’ının onayı alınmıştır. Çalışmayı yapan bilim 

adamları, GD sivrisineğin genetiğinin, yaşayan yavru vermeyecek şekilde değiştirildi ğini 

belirtmektedirler (Nature, 2012). 

2.6. Arjantin 
 

Arjantin, 24,3 milyon hektarlık GDO ekim alanıyla ABD ve Brezilya’nın ardından 

dünyanın 3. büyük GDO üreticisidir. GD üretimi yapılan ana ürünler soya fasulyesi, mısır 

ve pamuktur. GDO ekim alanları toplam ekim alanlarının %64’ünü oluşturmaktadır. 2014 

itibariyle toplam 38 GDO’nun onaylandığı Arjantin’de 1996-2013 yılları arasında GDO 

üretiminden 17,5 milyar dolar, sadece 2013 yılında ise 1,9 milyar dolar kazanç elde 

edilmiştir (James, 2014). Arjantin’in neredeyse tüm soya fasulyesi alanında GD soya 

fasulyesi, mısır alanlarının %95’inde GD mısır ve pamuk alanlarının %100’ünde GD 

pamuk ekimi yapılmaktadır. Arjantin ihracatı açısından Çin’in onayladığı genlerin çok 

önemi bulunmaktadır çünkü Arjantin tarımsal ihracatının büyük kısmı Çin’e yapılmaktadır. 

Üç büyük GDO üreticisi olan ABD, Arjantin ve Brezilya’lı üreticiler arasında 

biyoteknolojiyle, ticaretle ve gıda güvenliğiyle alakalı sorunlara küresel düzeyde çözüm 

bulmak amacıyla MaizALL ortaklığı kurulmuştur. 
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MaizALL ortaklığı; GDO onaylarının eşzamanlı yapılması, ithalatçı ülkelerde GDO 

ticaretini zorlaştıran durumları gidermeye yönelik ortak hareket etme,  Amerika kıtasındaki 

düzenleyici politikaların harmonizasyonu ve biyoteknolojinin sunduğu fırsatların daha iyi 

anlatılması konularında işbirliğini önermektedir (USDA FAS, 2014 ). 

 

Arjantinli araştırmacılar ayçiçeğinden izole ettikleri kuraklık tolerans geni HB4’ü 

mısır, buğday ve soya fasulyesine transfer ederek yapmış oldukları alan denemelerinde 

normale göre %15 ile %100 arasında verim artışı elde etmişlerdir. Elde edilen GD buğday 

ülkede henüz onaylanmamıştır ancak Arjantin GD buğday üretiminde dünyada ilk olma 

şansını yakalamıştır. Elde edilen kuraklığa dirençli türler iklim değişikli ğiyle mücadelede 

önemli bir seviye alınmasını sağlamıştır. Herbisit toleransı ve virüs direncine sahip GD 

patatesin yakın zamanda onaylanmasının beklendiği ve patateste %70 ürün kaybına neden 

olan patates virüslerine karşı geliştirilen GD patatesin, patates endüstrisi için önemli bir 

gelişme olduğu belirtilmektedir (USDA FAS, 2014 ). 

 

Arjantin’de 30 GDO çeşidi üretim ve ticaret onayı almıştır. Bunların 5’i GD soya 

fasulyesi, 22’si GD mısır ve 3 tanesi de GD pamuktur. 1990’larda GD soyanın 

onaylanmasıyla soya fasulyesi üretiminde büyük artış meydana gelmiştir. Arjantin GD 

bitkilerde net ihracatçı bir ülkedir. Arjantin’de onaylanmış tüm GDO’lar ABD’de de 

onaylıdır. Arjantin çok az da olsa ABD ve Brezilya’dan GDO ithalatı yapmaktadır (USDA 

FAS, 2014 ). 

 

Arjantin Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü Mayıs 2000’de imzalamasına 

rağmen henüz onaylamamıştır. Mart 2012 tarihinde Arjantin Tarım, Hayvancılık, 

Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarımsal biyoteknoloji alanında yeni çerçeve yönetmeliği 

duyurmuştur. Yeni yönetmelikle bürokrasi azaltılarak onay süreci 42 aydan 24 aya 

düşürülmüştür. GD tohumların onay sürecinde Tarım Bakanlığı altında görev alan 

kuruluşlar;  “Ulusal Danışma Komitesi - CONABIA ”, “Tarım ve Gıda Sağlığı ve Kalitesi 

Ulusal Servisi - SENASA”, “Tarımsal Gıda Pazarı Ulusal Yönetimi - DNMA” ve “Ulusal 

Tohum Enstitüsü - INASE”dir. Multidisipliner ve enstitüler arası bir organizasyon olan 

CONABIA’nın görevi, 701/2011 ve 661/2011 düzenlemeleri kapsamında GDO’ların 

tarımsal ekosistem üzerindeki etkilerini inceleyerek teknik ve bilimsel bir perspektif 

sunmaktır. SENASA, GDO’ların gıda veya yem amaçlı kullanımının biyogüvenliğinden, 
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DNMA, GDO’ların Arjantin pazarı ve ticaretine olan etkileri incelemekten, INASE ise 

GDO’ların ulusal kayıt sistemine kaydı için gerekli olan hususların belirlenmesinden 

sorumludur. Bu basamakların her biri tamamlandıktan sonra CONABIA son kararın 

verilmesi için, Bakanlığa bir son rapor hazırlar (USDA FAS, 2014 ). 

 

Arjantin’de resmi olarak izlenebilirlik sistemi olmayıp sadece özel şirketler gerekli 

testleri yapabilmektedir. GDO’lu ve GDO’suz türlerin birlikte yetiştirilmesine ilişkin 

herhangi bir politika veya kural bulunmamaktadır. Biyoteknolojik ürünlerin 

etiketlenmesine yönelik özel bir uygulama bulunmamaktadır. Bakanlık politikası 

etiketleme konusunda risk değerlendirmesinin üretim sürecine değil,  belirli bir GDO’dan 

elde edilmiş gıda ürününün türüne göre yapılması gerektiğini savunmaktadır. Buna göre 

konvansiyonel gıdadan farklı olmayan bir GD gıdanın özel bir şekilde etiketlenmesine 

gerek görülmemektedir (USDA FAS, 2014 ). 

 

Arjantin’de yürürlükte olan bir biyogüvenlik yasası bulunmamaktadır. 2001’de 

gündeme gelen konu ekonomik kriz dolaysıyla Kongre’de gündeme gelmemiş olup 

gelecekte de gündeme gelmesi beklenmemektedir. Arjantin’de yürürlükte olan “Tohum 

Yasası” üreticilerin onaylı GD tohumlarını kendi tarlalarında kullanabileceği ancak 

satamayacağı hükmünü koymuştur. Dolayısıyla üretici daha sonra ekmek için ayırdığı 

tohumlar için lisanslı tohum üreticisine bir ödeme yapmak zorunda değildir. Resmi 

kayıtlara göre Arjantin’de ekilen soya fasulyesinin %20’si lisans sahibinden satın alınan 

tohumlarla ve %30’u üretici tarafından ekim için saklanmış tohumlarla yapılırken, kalan 

%50’lik kısım illegal olarak satılan tohumlarla yapılmaktadır. Yeni “Tohum Yasası” taslak 

halinde olup; 

− Çiftçi ulusal kayıt sistemi kurulmasını, 

− Muaf olan çiftçiler haricinde GD tohumların kişisel kullanım amacıyla 

kullanımının yasaklanmasını, 

− Ödemenin tohum satın alıma anında yapılmasını ve tahıl satışı esnasında tohum 

faturasının ibraz edilmesini, 

− Tahıl satışı esnasında tohum faturasının ibraz edilememesi durumunda ise tohum 

ücretinin tahıl satışı esnasında alınmasını teklif etmektedir.  
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Yeni yasa, ayrıca yasaya aykırı hareket edilmesi halinde cezai müeyyideler 

getirilmesini önermektedir (USDA FAS, 2014 ). 

 

Arjantin bitki biyoteknolojisinden başka hayvan biyoteknolojisinde de çalışmalar 

yapmakta olup hem GD hayvan hem de klonlanmış hayvan üretimi yapmaktadır. Arjantin 

Latin Amerika kıtasında bir ilki başararak ilaç üretimi amaçlı insan büyüme hormonu geni 

taşıyan GD inek üretmiştir. Bir tek GD ineğin sütünde elde edilen insan büyüme hormonu 

tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak seviyededir. GD inek CONABIA ve SENASA 

tarafından onaylanmış olup Sağlık Bakanlığı onayını beklemektedir. Benzer şekilde 2007 

yılında insülin üreten GD inek de üretilmiştir (USDA FAS, 2014 ). 

 

Arjantin’de tarımsal ve ticari amaçlı hayvan biyoteknolojisi çalışmaları da 

yapılmaktadır. Bunlar arasında; büyüme hormonu transfer edilerek süt verimliliği %20 

artırılmış GD inek ve 2011 yılında genomuna iki insan geni transfer edilerek sütünde 

laktoferin ve lizozim proteinleri içeren GD inek elde etmişlerdir. Bu iki proteinin inek 

sütünde bulunması çocuklarda daha iyi antibakteriyel ve antiviral koruma sağlamaktadır. 

Hayvan biyoteknolojisi çalışmaları neticesinde elde edilen GD hayvanlar da GD bitkilerde 

olduğu gibi vaka bazında değerlendirmeye tabi tutularak aynı kuruluşlar tarafından 

sağlanan onay sürecine girmektedir. İlaç amaçlı üretimlerde ilave olarak Ulusal İlaç, Gıda 

ve İlaç Teknolojisi İdaresi – ANMAT’ın da onayı gerekmektedir. Arjantin’de üretilmiş 300 

üzerindeki GD hayvanın üretimi çok pahalı olduğundan dolayı hâlihazırda beslenme 

zincirine girmelerinin beklenmediği belirtilmektedir. GD hayvanların ticareti önünde bir 

engel bulunmamaktadır. Hâlihazırda bu hayvanların etiketlenmesi ve izlenebilirliği söz 

konusu değildir. Arjantin’de henüz fikri mülkiyet hakları yasası bulunmamaktadır (USDA 

FAS, 2014 ). 

2.7. Hindistan 
 

Hindistan 11,6 milyon hektarlık GDO ekim alanı ile en büyük 4. GDO üreticisidir. 

1996-2013 yılları arasında GDO üretiminden 16,7 milyon dolarlık gelir elde eden 

Hindistan sadece 2013 yılında 2,1 milyar dolar gelir elde etmiştir. Onaylanmış 11 GDO 

çeşidi vardır (James, 2014). Ticari ekim amacıyla onaylanmış tek GDO ürünü Bt pamuk 

olup bu ürünün 6 GDO çeşidi onaylanarak 1200 farklı hibridi ile ekimi yapılmaktadır. GD 

pamuk ekimi toplam ekim alanının %95’ini oluşturmaktadır. Bu haliyle Hindistan 
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dünyanın en büyük ikinci pamuk üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. GD pamuğun 

tekstil lifi olarak kullanılan kısmı selülozdan ibaret olup protein içermediğinden dolayı lif 

olarak ihracatı için GDO içerdiğine ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir.  İthalata 

için onay verilmiş tek GDO ürünü GD soyadan elde edilen soya yağıdır (USDA FAS, 2015 

d). 

 

1986 yılında kabul edilen Çevre Koruma Kanunu (Environmental Protection Act 

1986 – EPA 1986) Hindistan’da biyoteknolojik yollarla elde edilen GD bitki, GD hayvan 

ve ürünlerine ilişkin düzenleyici çerçeveyi oluşturmaktadır. Hindistan kanunları 

biyoteknolojik yollarla üretilen veya bunlardan elde edilen tüm ürünlerin ithalatı veya 

ticareti öncesinde Genetik Mühendisliği Değerlendirme Komitesi (Genetic Engineering 

Appraisal Committee - GEAC) onayından geçirilmesini şart koşmaktadır. EPA 1986, 

ekinde araştırma veya ticaret amaçlı ithal edilecek GD ürünlere ilişkin prosedür ele 

alınmaktadır. 22 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Biyoteknoloji Birimi, 

bağımsız ve otonom bir şekilde çalışacak ulusal Biyoteknoloji Düzenleme Otoritesi 

(Biotechnology Regulatory Authority of India Bill 2012 -BRAI) kurmak için girişimlerde 

bulunsa da, hazırlanan BRAI kanun taslağı Temmuz 2015 itibariyle henüz değerlendirme 

ve onay için parlamento gündemine gelmemiştir. Birçok Hintli tohum şirketleri ve kamu 

sektörü araştırma kurumları, böcek direncine, herbisit toleransına, kuraklık toleransına ve 

zenginleştirilmi ş besin değerine sahip GD bitki çeşitleri geliştirmek için çalışmalarına 

devam etmektedirler (USDA FAS, 2015 d). 

 

Hindistan’da alan deneme izni de GEAC onayına tabidir. Bir GD bitkinin ticari 

onay alabilmesi için alan denemeleri vasıtasıyla kapsamlı bir agronomik değerlendirmeye 

tabi tutulması gerekmektedir. Alan denemelerinin en az iki ürün sezonu boyunca yapılması 

gerekmektedir. Ticari onay alan bir GD bitkinin verimi Hindistan Tarım Bakanlığı 

tarafından 3-5 yıl boyunca izlenir. Birleşik gen içeren bir GD ürünün içerdiği genler daha 

önceden onaylanmış olsa bile yeni GD bitkiye yeni bir çeşit onayı alınması gerekmektedir. 

Hindistan Hükümeti’nin GDO’lu ve GDO’suz türlerin birlikte yetiştirilmesine ilişkin 

herhangi bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Mart 2006 yılında Gıda Güvenilirliği ve 

Standartları Yasası altında GDO ve ürünlerini içeren gıdalarda etiketleme yapılmasına 

yönelik düzenleme yapılması öngörülmekte iken Temmuz 2015 itibariyle GDO’ların ve 

ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin herhangi bir karara varılmamıştır. Haziran 2012’de 
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Tüketici İşleri, Gıda ve Kamuya Dağıtım Bakanlığı paketleme yönetmeliğinde “Genetiği 

değiştirilmi ş gıda içeren her paket ana yüzünün üstünde GD ibaresini taşıyacaktır” kuralı 

getirilmiştir. Fakat endüstri kaynakları bu etiketleme şekline dair herhangi bir zorlamayla 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. 2001 yılında, transgenik bitkiler de dâhil olmak üzere 

yeni bitki çeşitlerini korumak için “Hindistan Bitki Çeşitlerinin ve Çiftçi Haklarının 

Korunması Yasası” yürürlüğe girerek GD bitkiler patent koruması altına alınmıştır. 

Hindistan çok az miktarda olsa bile onaylanmamış GDO içeren gıda ve ürünleri için sıfır 

tolerans politikası uygulamaktadır. Hindistan 17 Ocak 2003 tarihinde Cartagena 

Biyogüvenlik Protokolü’nü onaylayarak Biyogüvenlik Takas Mekanizması’nı kurmuştur. 

Hindistan hayvan biyoteknolojisi alanında da çalışmalar yapmakta olup Temmuz 2015 

itibariyle ticari amaçla üretmiş olduğu bir GD hayvan bulunmamaktadır. GD hayvanlardan 

elde edilmiş herhangi bir ürünün ithalatına da izin vermemektedir. GD hayvanlara ilişkin 

araştırma, geliştirme, ticari kullanım ve GD hayvan ithalatı düzenlemeleri de EPA 1986 

kapsamında yürütülmektedir. GD hayvanlara ilişkin etiketleme, izlenebilirlik ve patent 

haklarını düzenleyen yasa bulunmamaktadır (USDA FAS, 2015 d). 

2.8. Kanada 
 

Kanada 11,6 milyon hektar GDO ekim alanı ile dünyanın en büyük 5. GDO 

üreticisidir. GD bitkiler ve ürünler Kanada’da geniş çapta üretilmekte ve tüketilmektedir. 

161 GDO’nun onaylı olduğu Kanada, Japonya ve ABD’den sonra en fazla GDO onayının 

verildiği 3. Ülkedir. Kanada 1996-2013 yılları arasında GDO ticaretinden 5,6 milyar dolar 

gelir elde etmiştir. Sadece 2013 yılındaki geliri ise 960 milyon dolardır. Kanada da üretilen 

GD bitkiler; kanola, mısır, soya fasulyesi ve şeker pancarıdır (James, 2014).  

 

Kanada, güçlü bir araştırma altyapısına sahip olmakla beraber ABD’ye yakınlığı ile 

de biyoteknoloji alanında ortak çalışmalar yürütme avantajına sahiptir. Kanada, ABD, 

Avustralya, Meksika ve Güney Afrika gibi bir bitki içerisinde 3’e kadar yabancı 

organizmaya ait gen bulunan GD bitkilerin ekimine izin veren ülkelerden biridir. Kanada 

büyük bir biyoteknolojik ürün ihracatçısı olmakla beraber aynı zamanda biyoteknolojik 

ürün de ithal etmektedir. Kanada Gıda Kontrol Ajansı (The Canadian Food Inspection 

Agency - CFIA), Kanada Sağlık Ajansı  (Health Canada - HC) ve Kanada Çevre Ajansı 

(Environment Canada - EC) biyoteknoloji yoluyla elde edilen gıdaların denetimi ve 

onayından sorumlu kurumlardır. CFIA ithalattan, çevreye salımdan, çeşit kaydından ve 
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yem amaçlı yeni özelliklere sahip bitkilerin kullanımından sorumludur. HC gıdaların insan 

sağlığı açısından güvenilirliğinden ve bu ürünlerin ticari kullanımını onaylamaktan 

sorumludur. Kanada Çevre Ajansı - EC ise Kanada Çevre Koruma Kanunu (Canadian 

Environmental Protection Act - CEPA) çerçevesinde biyoteknoloji yoluyla elde edilen 

organizmalarınki de dâhil olmak üzere çevre risk değerlendirmesi yapmaktan sorumludur. 

Kanada alan denemelerine izin vermektedir. 2014 yılı içinde farklı türlerden toplam 348 

çeşidin alan denemesine izin vermiştir. Kanada daha önceden izin verilmiş olan GDO’ların 

birleşik kullanımıyla elde edilen GDO’lar için ayrıca çevre güvenliği onay şartı 

aramamaktadır. Kanada da GDO’lu ve GDO’suz türlerin birlikte yetiştirilmesi konusu 

devlet tarafından değil üreticiler tarafından düzenlenmektedir. Örneğin organik ürün 

yetiştirmek isteyen üreticiler ürünlerini biyoteknolojik etkilerden korumak için alınması 

gereken tedbirleri uygulamakla mükelleftirler. Üreticiler bu tedbirlerin uygulanması ve 

ürünlerin sertifikasyonu için yapmış oldukları masrafları ürünlerine ilave 

edebilmektedirler. 2004 yılında Kanada Standartları Konseyi,  “Genetik Mühendisliği 

Ürünü Olmayan Gıdaların Gönüllü Etiketlenmesi ve Reklamı Standartları”nı kabul 

etmiştir. HC ve CFIA gıda etiketlenmesine ilişkin tüm federal etiketleme politikalarından 

sorumludurlar. GD olan ve olmayan gıdaların kazara beraber bulunma olarak kabul 

edilebilmesi için %5’ten az olması gerekmektedir. %5’ten fazla olması durumunda ise 

“genetiği değiştirilmi ş veya genetiği değiştirilmemiş” ürün (GE veya non-GE) şeklinde 

gönüllü etiketleme yapılmaktadır. Standartlar, veteriner ilaçları ve hayvan yemlerini 

kapsamamaktadır. Kanada Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü 2001 yılında imzalamış 

olup henüz onaylamamıştır. Kanada’nın GD ürünler için bir izleme programı 

bulunmamaktadır ve GD ürünleri aktif olarak analiz etmemektedir. Kanada test teknikleri 

ve cihazlarındaki artan gelişmişlik düzeyinin ve yüksek duyarlılığın onaylı olmayan 

GDO’lar için “sıfır tolerans politikası”nın uygulanmasına izin vermeyeceğini, dolayısıyla 

bu politikanın gerçekçi olmadığını savunmaktadır. Kanada’da Nisan 2015’te hazırlanarak 

değerlendirmeye sunulan taslak çerçeveye göre onaylı olmayan GDO’ların düşük düzeyde 

bulunma eşiği %0,2 olarak belirlenmesi ve bu seviyenin bitkiye göre farklı değil, tümünde 

eşit olarak uygulanması öngörülmektedir (Agriculture and Agrifood Canada, 2015) (USDA 

FAS, 2015 e). 

 

Kanada’da hayvan biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapılmaktadır. 1996 yılında 

büyüme hormonu geni içeren bir GD somon balığı üretilmiştir. 2013 yılında bu ürün 
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Kanada’dan çevreye salım onayı almıştır. Bu gen balığın normalden daha hızlı büyümesini 

sağlamaktadır. GD somon balığının yumurtalarının Panama’ya satılması planlanmaktadır. 

Bunun dışında Kanada’nın ticarete sunduğu GD hayvan bulunmamaktadır. GD hayvanlar 

için gönüllü etiketlemeye izin verilmekte olup zorunlu etiketleme şartı bulunmamaktadır. 

Hâlihazırda Kanada’da GD hayvanlar için belirli bir izlenebilirlik gerekliliği de 

bulunmamaktadır (USDA FAS, 2015 e). 

2.9. Rusya Federasyonu  

 
Rusya Federasyonu (RF) mevcut yasalarına göre gıda ve yem amacıyla GD ürün 

ithalatı serbesttir. Rusya, Temmuz 2015 itibariyle 12 mısır, 7 soya, 1 şeker kamışı, 1 pirinç 

ve 2 patates çeşidini onaylamıştır. RF'nda genetiği değiştirilmi ş ürünlerin ekimine ilişkin 

herhangi bir uygulayıcı mekanizma olmadığından dolayı ekim için GDO onayı defacto 

olarak yasaktır.  GDO ekimi yapılabilmesi için onay başvurusu işlemi Temmuz 2017 

tarihine kadar ertelenmiştir. Kayıt işlemlerinin 5-6 yıl süreceği göz önünde 

bulundurulduğunda 2023-2024 yıllarına kadar RF’nda GD bitki ekimi yapılması 

beklenmemektedir. GDO içeren yiyeceklerin etiketleme işlemi Gümrük Birliği teknik 

düzenlemelerine göre yapılmaktadır. Gümrük Birliğine üye olan ülkelerde %0,9  GDO 

içeren ürünlerin etiketlenmesi gerekmektedir. Gümrük Birli ği teknik düzenlemesi GDO 

içeren yemler için henüz düzenlenmemiştir. Dolayısıyla RF’nda satılan yemlerde 

etiketleme zaruri değildir. RF’nun gıda ve yem ihtiyacını karşılayabilmesi için GDO içeren 

ürünler almaya devam edeceği belirtilmektedir. RF meclisinde GDO ekimini ve GD 

hayvan yetiştirilmesini toptan yasaklayan bir taslak yasa çalışması yapılmıştır fakat 

Haziran 2015 itibariyle GDO içeren ekinlerin ekimini kontrol edecek yasal bir mekanizma 

olmadığından dolayı bu taslak yasa reddedilmiştir. RF’nda GD bitkiler üzerine çalışmalar 

yapılarak bazı çeşitler geliştirilmi ştir ancak bunlar henüz alan denemesi aşamasına 

ulaşmamıştır. RF’nda GDO’lu bitkilerin çevreye kasıtlı salımı ile alakalı herhangi bir 

yönetmelik olmadığından dolayı Rusya’da alan denemesi yapılmamaktadır.  RF’nda alan 

denemeleri teknik olarak yasak değildir ancak RF Tarım Bakanlığı'nın özel izni dahilinde 

yapılması gerekmektedir. RF’nda hâlihazırda ticari amaçlı GDO bitki ekimi ve GDO 

içeren tohum üretimi yapılmamaktadır. RF, GD ürün ithal etmekte ve de işlemektedir. RF 

gümrüklerinde GDO olan ve olmayan ürün ayrımı yapılmamakta ve GDO içeren ürünlerin 

kaydı ayrıca tutulmamaktadır. Dolayısı ile RF’nun GDO’lu mısır ve soya gibi ürün 
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ithalatına ilişkin net ticari veriler bulunmamaktadır. Ancak RF’nun ithal ettiği mısır ve 

soya fasülyesinin ve bunlardan üretilen ürünlerin çoğunun GDO içerdiği düşünülmektedir. 

RF ve Gümrük Birliği mevzuatına göre, ithal edilen gıda ürünleri belirlenen limiti 

geçmiyorsa GDO’suz olarak kabul edilmektedir. Bu limit gıda ürünlerinde onaylı olanlar 

veya olmayanlarda %0,9 yem ürünleri için ise onaylı olanlarda %0,9 onaylı olmayan 

GDO’larda ise %0,5’tir. RF, birleştirilmi ş GDO çeşitlerini kabul etmektedir. Ancak her bir 

genin ayrı ayrı onaylanmış olması gerekmektedir. RF’nun da dahil olduğu Gümrük 

Birli ği’nin diğer üyeleri; Kazakistan ve Belarus’tur. 2015 yılında Ermenistan ve 

Kırgızistan da birliğe dahil olmuştur ve birliğin adı Avrasya Ekonomik Birliği olarak 

düzenlenmiştir. Sonradan katılan bu iki üye devlet geçiş periyodundan sonra GDO’lara 

ili şkin Birlik kurallarına uygun hareket edeceklerdir. RF Cartagena Biyogüvenlik 

Protokolü'nü imzalamayan ülkeler arasındadır (USDA FAS, 2015 e). 

2.10. Japonya 
 

Japonya’nın biyoteknoloji araştırmalarına yönelik ilk düzenlemeleri tamamen 

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından belirlenen düzenlemelere göre 

şekillendirilmiş ve Eğitim, Bilim ve Sanat Bakanlığı tarafından 1979 yılında yürürlüğe 

konulmuştur. 1986 yılında, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından 

biyoteknolojinin endüstride uygulanmasına ilişkin kurallar yürürlüğe girmiştir. 

Japonya’nın bu düzenlemesi OECD ülkelerinin GDO’ların endüstriyel, tarımsal ve 

çevresel alanlarda kullanımları ile ilgili olarak güvenlik konusunun araştırılması için 1986 

yılında yayımlanan komite raporundaki düzenlemeleri kapsamaktadır. Başta transgenik 

bitkiler olmak üzere GDO’ların doğada kullanılmasına ilişkin kuralların belirtildiği ilk 

düzenleme ise 1989 yılında Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yapılmıştır 

(Özgen, et al., 2005). Japonya, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü 2003 yılında 

onaylamıştır.  

 

Japonya kişi başına en fazla GDO içeren gıda ve yem ithal eden ülkeler arasında 

bulunmaktadır. Japonya yılda 15 milyon ton mısır ve 3 milyon ton soya ithal etmektedir bu 

ürünlerin dörtte üçünün GDO içerdiği düşünülmektedir. Japonya bu ürünlerin ithalatının 

büyük kısmını ABD, Brezilya, Ukrayna, Arjantin, Güney Afrika, Romanya ve Rusya'dan 

yapmaktadır. Japonya ayrıca milyarlarca dolarlık GDO içeren üründen elde edilmiş yağ, 

şeker, maya ve enzim ithal etmektedir. 29 Haziran 2015 itibariyle 302 GDO’ya onay 
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verilmiştir. Bu onaylar arasında gıda amacıyla verilmiş olan onaylar da bulunmaktadır. 

Japonya'da şimdiye kadar 9 bitkiden 148 GDO çevreye salım amacıyla onaylanmıştır. 

Bunların çoğunluğu ticari ekim onayı almıştır ancak hâlihazırda Japonya'da ticari ekim 

yapılmamaktadır. Japonya’da üretimi yapılan GDO’lu tek bitki türü GD mavi güldür. GD 

mavi gül, Japonya’nın tek uluslararası genetiği değiştirilmi ş ticari bitkisidir.  8 GDO’lu 

karanfilin ticari ekim izni bulunmasına karşılık bunların ekimi Kolombiya'da yapılarak 

Japonya’ya ihraç edilmektedir. Genetiği değiştirilmi ş bazı karanfiller Malezya ve Avrupa 

Birli ği’nde de onaylanmıştır ancak ihracat hacmine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Japonya’da GD gıda ihracatı yapılmamaktadır (USDA FAS, 2015 f). 

 

Japonya'da GDO’lu bitkilerin ticarileştirilmesi için gıda yem ve çevresel 

onaylarının alınması gerekmektedir. Düzenleyici çerçevede 4 bakanlık görev almaktadır. 

Bunlar, Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı; Sağlık, İşgücü ve Refah Bakanlığı; 

Çevre Bakanlığı ve Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bu Bakanlıklar 

çevrenin korunması ve laboratuvar denemelerini düzenlemekten de sorumludur. Risk 

değerlendirmeleri ve güvenilirlik değerlendirmeleri bilimsel uzman heyetler ve danışma 

komiteleri tarafından yapılmaktadır. Bunlar araştırmacı, akademisyen ve kamuoyu 

araştırma enstitüsü temsilcilerinden oluşmaktadır. Gıda amaçlı kullanılacak olan GDO’lu 

bitkiler için Sağlık, İşgücü ve Refah Bakanlığı'ndan gıda güvenilirliği onayı alınması 

gerekmektedir. Buradaki işlemler Gıda Sağlığı Yasası çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Yem Güvenilirliği Yasası altında; GDO’lu ürünler yem amaçlı kullanılacak ise Tarım 

Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığından onay alınması gerekmektedir. Tarımsal 

biyoteknoloji deneyleri laboratuvar ve sera ortamlarında yapılırken de bakanlık düzeyinde 

onay alınması gerekmektedir (USDA FAS, 2015 f). 

 

29 Haziran 2015 itibariyle Japonya 302 GDO’yu gıda amaçlı; 140 GDO’yu yem 

amaçlı 113 GDO’yu da çevreye salma amaçlı onaylanmıştır. Bunların çoğu ticari ekim 

iznini içermektedir. Japonya GDO’lu bitkilerin çevreye salım onayı alabilmesi için 

GDO’nun yerel biyoçeşitlili ğe vereceği etkilerin incelenmesini gerekli gören az sayıdaki 

ülkeden biridir. İthalat amacıyla ise yerel alan denemeleri yapılması gerekmektedir. Yerel 

alan denemeleri yapılması gereken diğer bir ülke de Çin’dir. Dolayısıyla geliştirilmi ş olan 

GD bitkiler Japonya’da ticari olarak ekilmeyecek olsa bile Japonya’ya ihraç edilebilmesi 

için Japonya’da en az iki tane alan denemesi yapılması gerekmektedir. 2004 yılında 
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Japonya’da çıkarılan bir yönetmeliğe göre, alan denemesi yapılabilmesi için alan 

denemesine ilişkin web sayfası aracılığıyla kamuya veya yerel sakinlere bilgi verilmesi 

gerekmektedir. Yönetmelik aynı zamanda GDO’lu alanlarla GDO içermeyen alanlar 

arasında tampon bölge oluşturulması zorunluluğunu getirmiştir. Bu mesafe pirinç için 30 

metre, soya fasulyesi için 10 metre, mısır için ise rüzgâr duvarı varsa 300 metre yoksa 600 

metredir. Japonya'da ulusal mevzuattan başka yerel yönetim düzenlemeleri de mevcuttur 

(USDA FAS, 2015 f). 

 

1 Nisan 2015 itibariyle Japonya’da yeni gıda etiketleme kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Japonya'da üç çeşit GDO etiketlemesi yapılmaktadır. Bunlar GDO’lu, GDO’suz ve 

ayrılamayanlar kategorileridir. Bütün GDO'lu ve ayrılamayan kategorisine giren ürünler 

etiketlenmelidir. Ayrılamayan kategorisindeki ürünlerin temelde GDO’dan imal edildiği 

farz edilmektedir. İşlenmiş ürünlerde ayrılamayan içerik kullanan üreticilerin etiketleme 

yapması gerekmemektedir. GDO’lu mısırdan elde edilmiş nişastadan yapılmış çikolata 

veya kek buna örnek olarak verilebilir. Soya fasulyesi, mısır, patates, alfalfa, şeker pancarı 

ve papaya gibi GDO içerme ihtimali yüksek olan 33 ürün etiketleme gerektiren ürünler 

olarak belirlenmiştir. Genel olarak ise toplam ağırlığın %5’ini geçen GDO’lu ürün içeriği 

varsa “GDO kullanılmıştır”  ibaresiyle etiketlenmesi gerekmektedir (USDA FAS, 2015 f). 

 

Japonya'da genetiği değiştirilmi ş ürünlerin ithaline ilişkin belirgin bir ticaret engeli 

bulunmamaktadır. Onaysız GDO içeren gıda ürünleri ithaline sıfır tolerans politikası 

uygulanmaktadır. Japon toplumunda GDO’lu ürünlere karşı çok büyük direnç bulunmadığı 

belirtilmektedir. Daha önceden GDO’suz bitkilerden üretilen ürünlerin yerine GDO’lu 

hammaddeler kullanıldığında toplumda büyük bir dirençle karşılaşılmadığı rapor 

edilmiştir. Japonya'da ticari olarak üretilmiş GD hayvan bulunmamakta ve GD hayvan 

ithalat ve ihracatı da yapılmamaktadır (USDA FAS, 2015 f). 

 

2.11. Avustralya ve Yeni Zelanda 
 

Avustralya ve Yeni Zelanda transgenik çeşitlerin alan denemelerini, üretimlerini, 

çevreye salınmalarını, ticaretlerini ve etiketlenmelerini, 1999 yılında ortaklaşa çıkardıkları 

Standart A18 adlı bir düzenleme ile kurallara bağlamışlardır. Artan tüketici kaygıları 
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nedeni ile, iki ülke bir protokol hazırlayarak transgenik ürünlerin zorunlu olarak 

etiketlenmesi konusunda anlaşmışlardır (Özgen, et al., 2005). 

 

Avustralya'da çevreye ticari amaçla salınması için onaylanmış bitkiler GD pamuk, 

GD kanola ve GD karanfil çeşitleridir. Avustralya ve Yeni Zelanda’da %1’den fazla GDO 

içeren gıda ürünlerinin ticarete sunulabilmesi için Avustralya/Yeni Zelanda Gıda 

Standartlarından (Food Standards Australia / New Zealand - FSANZ) izin alınması 

gerekmektedir. FSANZ, kamu sağlığını korumak amacıyla Avustralya ve Yeni 

Zelanda’nın gıda standartlarını belirleyen kuruluştur. Kurum, satış amaçlı üretilmiş ve ithal 

edilmiş tüm ürünlerin gıda bileşimini, etiketlenmesini vb. standartlarını belirlemektedir.  

Avustralya ve Yeni Zelanda’da %1’den fazla GDO içeren gıda ürünlerinin GDO içerdiğine 

dair etiketlenmesi zorunludur (USDA FAS, 2014 b).  

 

Yeni Zelanda’da GD bitkilerin ticari üretimi ve ihracatı yapılmamaktadır. FSANZ 

tarafından onaylanmış GDO’ların gıda amaçlı ithalatına izin verilmektedir. Temmuz 2015 

itibariyle 63 GDO’ya ithalat, gıda ve yem amaçlı onay verilmiştir. Yeni Zelanda 2014 yılı 

içerisinde yaklaşık 217 bin ton yem amaçlı soya küspesi ithal etmiştir. Bu ithalatın yaklaşık 

%99’unun Arjantin’den ithal edildiği göz önünde bulundurulduğunda, ithal edilen soya 

küspesinin neredeyse tamamının GD soyadan elde edildiği tahmin edilmektedir. Yeni 

Zelanda’da gıda ürünlerinde onaysız GDO bulunmasına sıfır tolerans gösterilmektedir.  

(USDA FAS, 2015 h).  

 

Avustralya Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü imzalamamıştır. Yeni Zelanda ise 

imzalamış olduğu Protokol’ü 25.05.2005 tarihinde onaylamıştır (Convention on Biological 

Diversity web sitesi t.y.).  

 

2.12. Afrika Ülkeleri 
 

Afrika Kıtasında Güney Afrika, Burkina Faso ve Sudan pamuk, mısır ve soyanın 

ticari ekimini yapmakta olan ve Afrika’da GDO üretiminde başı çeken ülkelerdir. Kenya, 

Uganda, Nijerya, Kamerun, Malavi ve Gana GDO kapalı ve açık alan denemelerine devam 

eden ülkelerdir. Alan denemelerine konu olan GD bitkiler arasında muz, kasava, pamuk, 

börülce, mısır, pirinç, sorgum, tatlı patates ve buğday bulunmaktadır. Mısır’da GD bitki 
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ekimi askıda olup denemelere devam etmektedir. Afrika’da ekimi yapılan GDO’larda 

Afrika’nın karşılaştığı temel sorunlar olan kuraklığa dirençli, azot kullanım verimi yüksek, 

tuz toleransı olan, besin değeri yükseltilmiş GDO’lar önde gelmektedir. Bunlara tropik 

zararlılara ve hastalıklara dirençli GDO denemeleri de dâhildir. Kasava, tatlı patates ve 

sorgum gibi Afrika’nın temel yiyeceklerine A vitamini ve diğer mikrobesin maddeleri 

ekleme çalışmaları devam etmektedir (James, 2014) (FOE International, 2014). 

 

Etiyopya’nın da 2014’te GD pamuk üretmeye dair planlarının olduğunu 

belirtilmektedir. Afrika’da GDO’lu tarım yapılan alan toplam tarım alanının %0,54’ünü 

oluşturmaktadır. Kamerun, Gana, Nijerya, Uganda gibi bazı ülkelerin GD ürünlere ticari 

onay vermeye sıcak baktıkları belirtilmektedir. Kenya ve Tanzanya GD gıda ithalatını 

yasaklamıştır (James, 2014) (FOE International, 2014). 

 

Şekil 7: Afrika Kıtasındaki GDO ekimi ve alan denemeleri 

 
                        Kaynak: (James, 2014) 
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2.13. Latin Amerika Ülkeleri 
 

Kuzey Amerika’dan sonra Latin Amerika ülkeleri en büyük GDO üreticisi 

konumundadırlar. ISAAA 2014 verilerine göre, sırasıyla Brezilya  (42,2 milyon ha), 

Arjantin (24,3 milyon ha), Paraguay (3,9 milyon ha), Uruguay (1,6 milyon ha) 

ve Bolivya (1 milyon ha) başı çektikleri Güney Amerika ülkeleri dünya GDO üretimin 

%40’ını gerçekleştirmektedirler. 2014 yılına kadar Brezilya 40, Arjantin 38, Uruguay 18, 

Kosta Rika 15, Paraguay 14, Honduras 8,  Şili 3 ve Bolivya 1 GDO’ya onay vermiştir 

(FOE International, 2014) (James, 2014). Brezilya transgenik organizmaların potansiyel 

olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 95/8974 sayılı Biyogüvenlik Yasası’nı çıkarmıştır. 

Bu yasaya göre, Brezilya’da alan denemeleri, üretim, pazarlama ve ithalat hükümetin 

onayına bağlıdır (Özgen, et al., 2005). 

 

Güney Amerika’da soya, mısır ve pamuk en fazla Brezilya, Arjantin ve 

Paraguay’da yetiştirilmektedir. Brezilya’da üretilen soyanın %89’u GD soya, Arjantin’de 

üretilen soyanın 100%’ü GD soya, mısırın %95’i GD mısır, pamuğun ise %99’u GD 

pamuktur. Paraguay’da toplam soya üretiminin %95’i, Uruguay’da %100’ü, Bolivya’da ise 

%91’i GD soyadır (James, 2014). 

 

Güney Amerika’da GDO’ya yasak uygulayan ülkeler de bulunmaktadır. Peru, GDO 

üretimine 10 yıllık yasak ilan etmiştir. Venezuela hiçbir GDO’lu ürünün ekimine onay 

vermemektedir. Kosta Rika’nın, 81 kantonundan 62’si GDO’suz bölge ilan edilmiştir ve 

üretilen GDO’lar ise pamuk ve soya tohumudur. Mısırın anavatanı ve biyoçeşitlilik 

merkezi olan Meksika’da 0,2 milyon ha arazide GD mısır ve GD soya yetiştirilmi ştir. 

Ekvator’da, GDO’lu ürün yetiştirilmesine karşı bir anayasal moratoryum bulunmaktadır 

(FOE International, 2014) (James, 2014). 

2.14. Asya Ülkeleri 
 

Asya’da GDO üretimi Kuzey ve Güney Amerika’dan çok daha azdır. Asya’da 

Hindistan, Çin, Pakistan, Filipinler, Myanmar ve Bangladeş olmak üzere 6 ülkede toplam 

19,6 milyon hektar alanda GD bitki yetiştirilmi ştir. Alan bazında dünyada GDO üretiminin 
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%10,8’i Asya’da yapılmaktadır. GD pamukta, 11,6 milyon hektarla Hindistan lider 

konumdadır. Bu sayı Hindistan’daki pamuğa ayrılmış toplam alanın %93’ü 

oluşturmaktadır ve Hindistan’ın toplam tarım arazisinin %7’sine denk gelmektedir. 

Asya’nın ikinci en büyük GD pamuk üreticisi olan Çin pamuğa ayrılmış alanının %75’ini 

yani 3,9 milyon hektar alanı GD pamuk yetiştirmekte kullanmıştır. Bu alan Çin’in toplam 

tarım arazisinin %3’ünü oluşturmaktadır. Çin’de en fazla üretilen GD bitki GD pamuktur. 

Bundan başka Çin’de GD bitki yetiştiricili ği; pamuk, papaya, kavak, domates, tatlı biber 

gibi çeşitleri de içermektedir. Pakistan’da üretilen GD pamuk, toplam pamuk üretim 

alanının %32’sini oluşturmaktadır bu alan toplam tarım arazisinin %14’üne denk 

gelmektedir (James, 2014). 

 

2014 itibariyle Hindistan 11, Çin 60, Pakistan 2, Filipinler 84 ve Myanmar ve 

Bangladeş 1 GDO’ya onay vermiştir. Hindistan, Pakistan ve Myanmar’da GD pamuk, 

Filipinler’de ise GD mısır yetiştirilmektedir (James, 2014). 

 

Patlıcan, Bangladeş’in temel besin maddelerinden biri olup tüketimde önemli bir 

yere sahiptir. Bangladeş hükümeti Ekim 2013 tarihinde sınırlı alanda böcek direncine sahip 

GD patlıcan yetiştirilmesine izin vermiştir. Hükümet 20 çiftçiye GD patlıcan fidesi 

dağıtmıştır. Haziran ve Temmuz 2014 aylarında hasat edilen GD patlıcanlar yerel 

marketlerde “BARI Bt Begun Pestisit kullanılmamıştır. İnsan tüketimi içindir” etiketiyle 

satışa sunulmuştur. 2014 kış sezonunda 100 çiftçiye daha GD patlıcan fidesi dağıtımı 

yapmıştır. 2014 itibariyle Bangladeş’te GD ekim alanı 0,1 milyon hektardan azdır. 2015 

yılında Bt geninin farklı patlıcan türlerine daha transfer edileceği belirtilmektedir. GD 

patlıcanda %30 verim artışına ilaveten %70 – 90 arasında daha az böcek ilacı kullanıldığı 

kaydedilmektedir. GD patlıcanın konvansiyonel patlıcana nazaran hektar başına 1868 ABD 

doları kazanç sağladığı hesaplanmıştır. Ulusal düzeyde 150.000 patlıcan yetiştiricisine net 

olarak yıllık yaklaşık 200 milyon ABD doları ilave fayda sağlayabileceği belirtilmektedir. 

2009’da Hindistan’da devlet tarafından onaylanan ancak halkın yoğun itirazlarıyla 

karşılaşan GD patlıcanın (Bt Brinjal) ticari kullanımını yasaklayan bir moratoryum ilan 

edilmiştir.  Filipinler’de GD papaya, GD patates, GD pamuk, türleri geliştirilmektedir. 

Filipinler aynı zamanda, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın finansmanı ile ilk besin takviyeli 

GDO ürün olan “Altın Pirinç”in deneme alanı olmuştur (James, 2014).  
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3. TÜRKİYE 
 

Ülkemizde AB’ye uyum çerçevesinde GDO alanında yapılan düzenlemelerde ve 

Birleşmiş Milletler tarafından getirilen ve bağlayıcılığı bulunan düzenlemelerde, 

“ İhtiyatlılık İlkesi” esas alınmıştır (Talu; 2005:14). Türkiye’de biyoteknolojik anlamda ilk 

düzenleme, “Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat” adı 

altında 1998 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu konudaki 

düzenleme çalışmaları transgenik organizmaların üretilmesi ve pazara sürülmesi konularını 

da kapsamaktadır. Bu konudaki daha kapsamlı çalışma yapılabilmesi için, 2001 - 2005 

dönemini kapsayan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanmasında, “Biyoteknoloji ve 

Biyogüvenlik” alt komisyonunu oluşturulmuştur. Planda genel tarım politikaları 

kapsamında transgenik bitkilere ilişkin düzenlemelerin yapılacağı vurgulanmakla ve AB 

topluluğunun dikkate aldığı ölçütlerin benimsenmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi 

hedeflenmiştir (DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000).  

 

Biyoteknolojik yollarla üretilen GD türlerin insan ve hayvan sağlığında 

yapabileceği olumsuz etkilerle, çevreye vermesi muhtemel zararlara karşı biyolojik 

çeşitlili ğin korunması, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile 

genetik kaynakların kullanımından doğacak faydanın adil şekilde paylaşımını sağlamak 

için BM öncülüğünde “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” hazırlanarak imzaya sunulmuştur. 

Ülkemiz 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayılı kanunla Sözleşme’ye taraf olmuştur. Söz 

konusu Sözleşme kapsamında “biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olabilecek olan herhangi bir değiştirilmi ş canlı 

organizmanın, özellikle sınır ötesi hareketi üzerinde odaklanarak, biyogüvenlik hakkında 

bir Protokol oluşturma” yolundaki kararı gereği “Cartagena Biyogüvenlik Protokolü” 

hazırlanmıştır (Convention on Biological Diversity web sitesi, t.y. 2) (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı web sitesi, t.y.). 

 

Transgenik organizmaların sınırötesi hareketlerini düzenleyen “Cartagena 

Protokolü”nü imzalayan Türkiye, biyolojik çeşitlili ğin korunması, biyolojik kaynakların 

sürdürülebilir nitelikte kullanılması, bu konuda bilinç düzeyinin yükseltilmesi, yasal 

düzenlemelerin yapılması ve teşvik siteminin getirilmesi gibi konularda sorumluluk 

üstlenmiştir. Türkiye tarafından 24 Mayıs 2000’de imzalanan protokol 17 Haziran 2003 
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tarihinde TBMM tarafından onaylanmıştır (Convention on Biological Diversity web sitesi 

t.y.).  

 

Türkiye, “Barselona Sözleşmesi” olarak da anılan, deniz ortamının, kıyı bölgelerin 

ve bu bölgelerdeki biyolojik çeşitlili ğin korunması hedefleyen “Akdeniz’de Özel Koruma 

Alanları ve Biyoçeşitlili ğe İlişkin Protokol”e de taraftır. Akdeniz'de Özel Koruma Alanları 

ve Biyoçeşitlili ğe ilişkin Protokol kapsamında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 

tarafından Türkiye'deki 12 alan özel koruma alanları listesine alınmıştır. Bunlardan 9’u 

Özel Çevre Koruma Bölgesi (Köyceğiz-Dalyan, Foça, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun, 

Gökova, Göksu, Patara, Kekova, Belek), 3’ü ise Milli Parktır (Dilek Yarımadası Milli 

Parkı, Gelibolu Milli Parkı ve Beydağları Milli Parkı) (Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz 

Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü, 2007). 

 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “2003 – 

2023 Strateji Belgesi”nde Türkiye’nin Biyoteknoloji kapsamında “Tarımda Stratejik 

Hedefleri” başlığında  5 ana konu hedeflenmiştir (TÜBİTAK, 2004). Buna göre, “Bitki 

stres toleransı ve işlevsel gıda üretimi” konusunu içeren birinci hedef kapsamında 

markörlere dayalı ıslah çalışmalarının tamamlanması ve ilk aday genotiplerin açık alan 

testlerinin yapılması, hedef transgenik bitkilerin eldesi ve alan denemelerinin 

tamamlanmasıyla strese dayanıklı ve niteliksel özellikleri iyile ştirilmi ş genotiplerin geniş 

çaplı üretiminin yapılması ve tüketime sunulması hedeflenmektedir. İkinci hedef: 

“Hastalıkların tanısı ve biyolojik mücadele”dir. Biyolojik mücadele kapsamında hastalık 

etmeni ve konukçu bitki genleri arasındaki etkileşimin belirlenmesiyle, mücadeleye 

yönelik rekombinant peptit / protein ajanlarının üretilmesi ve kullanılması 

hedeflenmektedir. “Nitelikli tohum, fide ve fidan materyali üretimi” ile ilgili olan üçüncü 

hedef, hastalıklardan arındırılmış fide, fidan ve tohumluk elde edilmesini ve geliştirilmi ş 

bitki materyalinin endüstriyel düzeyde ticari uygulamaları ile geniş çaplı üretimini 

amaçlamaktadır. “Bitkisel gen kaynaklarının korunması ve karakterizasyonu”nu içeren 

dördüncü hedefte; seçilmiş gen kaynaklarında DNA kütüphanelerinin tamamlanması, 

hedef bitkilerde morfolojik özelliklere özgü veri tabanlarının oluşturulması ve seçilmiş gen 

kaynaklarında belirlenmiş hedef genlerin işlevsel analizlerinin tamamlanması 

planlanmaktadır. Strateji Belgesi’nde beşinci hedef olarak ise, “Genetiği geliştirilmi ş 
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organizmalarda biyogüvenlik sistemlerinin geliştirilmesi” başlığı altında transgenik 

organizma analiz testlerinin geliştirilmesi planlanmıştır (TÜBİTAK, 2004)  

 

Ülkemizde transgenik çeşitlerin araştırma amacıyla ekimi, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı kontrolünde; patates, mısır ve pamukta çeşit özelliklerinin 

gözlenmesi, flora ve faunaya olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla Tarımsal Araştırma 

Enstitüleri’nde yapılmaktadır (Özgen, et al., 2005).  

 

3.1. Biyogüvenlik Kanunu 
 
  
 Biyogüvenlik Kanunu 18 Mart 2010 tarihinde kabul edilmiş olup, 26 Mart 2010 

tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanuna göre “Biyogüvenlik” 

kavramı “İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ği korumak için GDO 

ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde yapılmasını” “Genetik yapısı 

değiştirilmi ş organizma (GDO)” “Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle 

gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı” ifade etmektedir. GDO’lu 

ürünlerin elde edilmesinde kullanılan Biyoteknoloji kavramı ise “Modern Biyoteknoloji” 

olarak kullanılarak, geleneksel Biyoteknolojiden ayırt edilmiştir. Bu kavram, Cartagena 

Biyogüvenlik Protokolü tanımı ile uyum içerisinde; “Geleneksel ıslah ve seleksiyonda 

kullanılan teknikler dışında, doğal fizyolojik üreme engelini aşarak, rekombinant 

deoksiribonükleik asidin (rDNA) ve nükleik asidin hücrelere ya da organallere doğrudan 

aktarılmasını sağlayan in vitro nükleik asit tekniklerinin ya da taksonomik olarak 

sınıflandırılmış familyanın dışında, farklı tür ve sınıflar arasında hücre füzyonu 

tekniklerinin uygulanması” olarak tanımlanmıştır. Kanun GDO ve ürünleri ile ilgili olarak 

“ara ştırma, geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, 

taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama ve benzeri faaliyetlere dair hükümleri” 

kapsamaktadır. 

 

 Kanun’un amacı 1. Madde’de; “GDO ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri 

engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitlili ğin korunması, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması ve 

uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve 

esasları belirlemektir.” şeklinde ifade edilmektedir. 
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 Kanun “Veteriner tıbbî ürünler ile Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen 

beşeri tıbbî ürünler ve kozmetik ürünleri” Kanun kapsamı dışında tutmaktadır. 

 

 Kanun; “GDO veya ürünlerinin ithalatı, ihracatı, deneysel amaçlı serbest 

bırakılması, piyasaya sürülmesi ile genetiği değiştirilmi ş mikroorganizmaların kapalı 

alanda kullanımına, bilimsel esaslara göre yapılacak risk değerlendirmesine göre” karar 

verileceğini belirtmektedir. Yapılacak olan “Risk değerlendirme sonuçlarına göre risk 

oluşturmayacağı belirlenen başvurular için verilen kararın geçerlilik süresi on yıl”  olarak 

belirlenmiştir. Bu sürenin geçerlilik süresi dolmadan en az bir yıl önce Bakanlığa müracaat 

edilmesi durumunda uzatılabileceği de kayıt altına alınmıştır. Alınan Kararda; “geçerlilik 

süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi 

için gerekli veriler, izleme koşulları, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, 

taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık ve artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik 

ve acil durum tedbirleri ile yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı”  hususlarının yer alacağı 

belirtilmektedir. 

 

 Kanun’a göre herhangi bir GDO ve ürününün ithalatı için gen sahibi veya ithalatçı, 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yurt 

içinde geliştirilen GDO ve ürünü için de Bakanlığa başvuru yapılması gerekmektedir. 

“Başvurularda, başvurunun içeriğine ilişkin bilgiler ile GDO ve ürününün ne amaçla 

kullanılacağının belirtilmesi zorunludur.” Kanun GDO ve ürünü için birden fazla amaçla 

kullanım başvurusu yapılabileceğini belirtmiş olup bu durumda her bir amaç için ayrı 

başvuru yapılmış olduğunu varsaymaktadır. Bakanlığa yapılmış olan başvuruları Bakanlık, 

Biyogüvenlik Kurulu’na iletir. Kurul ise doksan gün içerisinde başvuruya ilişkin kararını 

ve değerlendirmelerini Bakanlığa gönderir. Bakanlık da on beş gün içerisinde başvuru 

sahibine bildirimde bulunur. 

 

 Kanun yapılacak olan başvuruların hangi durumlarda reddedileceğini 3. Madde’nin 

5. Fıkrasında sıralamıştır. Bu hususlar; “ İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve 

biyolojik çeşitlili ği tehdit etmesi, üretici ve tüketicinin tercih hakkının ortadan kaldırılması, 

çevrenin ekolojik dengesinin ve ekosistemin bozulmasına neden olması, GDO ve 

ürünlerinin çevreye yayılma riskinin olması, biyolojik çeşitlili ğin devamlılığını tehlikeye 
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düşürmesi, başvuru sahibinin biyogüvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri uygulamak 

için yeterli teknik donanıma sahip olmadığının anlaşılması” olarak belirlenmiştir. Karar 

alma süresi iki yüz yetmiş gündür ve alınan kararın Bakanlık tarafından başvuru sahibine 

bildirilmesinden sonra başlar. 

 

 Kanun başvuru sahibine, başvuru sahibinin talebi halinde istediği kimi bilgilerin 

gizli tutulması hakkını da vermektedir. Ancak, “Başvuru sahibinin veya ithalatçının adı ve 

adresi, GDO ve ürünlerinin kullanım amacı, sahip olduğu özellikler, ayırt edici kimlik 

bilgileri, bilinen ve bilimsel isimleri, transfer edilen genin alındığı organizma, alıcı ve 

verici organizmanın orijin ülkesi, transfer yönteminin genel tanımı, acil durumlarda 

uygulanacak olan yöntem ile planlar ve risk değerlendirmesinin özeti” hak kapsamının 

dışında tutmuştur. 

 

 Kanun, yapılacak başvurularda  “GDO veya ürünlerinin geliştirildi ği veya tescil 

edildiği ülkede çevreye serbest bırakılmasına, tüketim amacıyla piyasaya sürülmesine izin 

verildiğine, verilen iznin devam ettiğine, üretimine ve tüketimine devam edildiğine ve 

Bakanlıkça belirlenen süreyle piyasada yer aldığına dair belgenin” sunulmasını zorunlu 

kılarak tedbirli bir yaklaşım sergilemektedir. 

 

 Kanun sadece ithalat değil aynı zamanda GDO ve ürünlerinin her bir transit geçişini 

ve bilimsel araştırma amacıyla ithal edilecek GDO ve ürün ithalini de Bakanlık iznine 

bağlamıştır. Transit geçişin “Bakanlık tarafından verilen yazılı izinde belirtilen koşullara 

ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa uygun olması” şartını getiren 

Kanun araştırma amaçlı olan GDO ve ürünleri ile genetiği değiştirilmi ş 

mikroorganizmaların kapalı alanda kullanımı için, kapalı alanda kullanım koşullarının ve 

standartlarının karşılamasını şartını koymuştur. 

 

 Kanun, risk yönetimi kapsamında yapılan her bir başvuru için risk değerlendirmesi 

ve sosyo-ekonomik değerlendirme yapılacağını, değerlendirme sonuçlarına dayanarak risk 

yönetimi esaslarının belirleneceğini ve risk yönetimi ile ilgili detaylı bir plan 

hazırlanacağını kayıt altına almaktadır. Risk yönetim planının hazırlanması ve 

uygulanması sorumluluğu başvuru sahibine verilmektedir. 
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 Kanun kapsamında yasaklanan fiiller “Yasaklar” başlığı altında ayrı bir maddeyle 

belirlenmiştir ve bu madde kapsamında; “GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya 

sürülmesi, GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı olarak kullanılması veya 

kullandırılması, Genetiği değiştirilmi ş bitki ve hayvanların üretimi, GDO ve ürünlerinin 

Kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı, 

GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam 

formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması” yasaklanmıştır. 

 

 Daha önce yapılmış risk değerlendirmelerinden elde edilen olumsuz bir etki 

olmadığına dair bilginin mevcut olması durumunda Kanun, sosyo-ekonomik 

değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak basitleştirilmi ş işlem uygulanabileceğini 

belirtmektedir. 

 

 Karar sonrasında kararda verilen koşullara uyulup uyulmadığının belirlenmesi için 

gerçekleştirilecek kontrol ve denetim yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Kararda belirtilen 

koşulların ihlali veya yeni bir riskin ortaya çıkabileceği yönünde bilimsel bilgilerin ortaya 

çıkması durumunda verilen kararın Kurul tarafından iptal edilebileceği, GDO ve 

ürünlerinin toplatılıp, imha edileceği belirtilmektedir.  

 

 Kanun, “izlenebilirliğin sağlanması amacıyla, GDO ve ürünlerinin ülkeye girişi ve 

dolaşımında, Bakanlığa beyanda bulunulması, gerekli kayıtların tutulması, kararın bir 

örneğinin bulundurulması ve etiketleme kurallarına uyulması”nı zorunlu tutmaktadır. 

Etiketleme kuralı olarak; “Herhangi bir ürünün Bakanlık tarafından belirlenen eşik 

değerin üzerinde GDO ve ürünlerini içermesi halinde; etikette, GDO içerdiğinin açıkça 

belirtilmesi” şartını getirmiştir.   

 

 Kanun, Bakanlığın görev ve yetkilerini 8. Maddede detaylarıyla düzenlemiştir. Bu 

Madde kapsamında özetle; istenmeyen GDO bulaşıklarının engellenmesi, izlenmesi, 

kontrolü ve denetimini sağlamak, GDO ve ürünlerinin Kanun’da düzenlenen haller 

dışındaki dolaşımını ve kullanımını önlemek, eşik değerleri belirlemek, etiketlemelere 

ili şkin usul ve esasları belirlemek ve acil durumlarda uygulanacak yöntem ile acil eylem 

planlarını hazırlamak ve uygulamak Bakanlık yetkisine verilmiştir. 
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 Biyogüvenlik Kurulunun yapısı ve görevleri 9. Maddede belirlenmiştir. Kanun, 

Kurulu “GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve bu maddede 

belirtilen diğer görevlerin yürütülmesi” ile yetkilendirmiştir. Kurul, üç yıllığına seçilen ve 

en fazla iki dönem görevlendirilebilecek olan 9 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin - biri 

üniversiteden, diğeri ise meslek örgütleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmek 

üzere - dördü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, ikisi Çevre ve Orman 

Bakanlığından, diğerleri ise birer kişi olmak üzere Sağlık Bakanlığından, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından ve Dış Ticaret Müsteşarlığından seçilir. Kurul Başkanı, Bakan tarafından 

belirlenir. 9. Madde, Kurul üyesi olmanın şartları ile Kurul Başkanı ve Kurul üyeliğine 

ili şkin diğer esasları belirlemektedir. 10. Madde’de ise Biyogüvenlik Kurulunun çalışma 

esasları düzenlenmektedir. 

 

 Biyogüvenlik Kurulu’nun görev ve yetkileri 11. Madde altında belirlenmiş olup 

bunlar; “Uzmanlar listesini oluşturmak, uzmanlar listesindeki kişilerden seçilen bilimsel 

komiteleri oluşturmak, her bir başvuru için uzmanlar listesinden bilimsel komitelerin 

üyelerini seçmek, risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını dikkate alarak Kurul 

kararlarını oluşturmak, izleme raporlarına dayanarak kararın kısmen veya tamamen iptali 

ile yasaklama, toplatma, imha ve benzeri yaptırımlara ili şkin kararlarını Bakanlığa 

sunmak ve etik komite oluşturmak” olarak sıralanmıştır. 

 

 Kurul tarafından her bir başvuru için, her biri 11 kişiden oluşan risk değerlendirme 

komitesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitesi ile gerekmesi durumunda diğer 

bilimsel komiteler oluşturulur. Bu Komiteler üniversiteler, TÜBİTAK ve Kurul tarafından 

gerekli görülen alanlarda çalışanlardan oluşan “Uzmanlar Listesi”nden seçilir. Komite, risk 

değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını hazırlayarak bilimsel 

değerlendirmeler yapar, Kurul’a bilgi verir ve bilimsel görüş oluşturarak rapor hazırlar. 

 

 Kanun 14. Madde’de Hukuki Sorumluluğa ilişkin temel ilkeleri belirlemiş olup; 

“insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitlili ğin korunması, 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına karşı oluşan zararlardan” ve izin alma zorunluluğu 

olduğu halde, Kanun’da belirlenen faaliyetleri izinsiz olarak gerçekleştirilmesinden, 

GDO’ların çevreye serbest bırakılmasından ve üretiminden dolayı GDO ve ürünleri ile 

ilgili faaliyetlerde bulunanları sorumlu tutmaktadır. Ortaya çıkacak olan zarara “sebep 
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olanlarla, bunları ticari olarak üretenler, işleyenler, dağıtanlar ve pazarlayanlar” da 

sorumlu tutulmaktadır. Sorumlular, “risk değerlendirmesine göre belirlenen tedbirlerin 

masraflarını” ve “çevrenin zarar görmüş veya tahrip olmuş unsurlarının eski haline 

getirilmesi veya aynı değerdeki unsurların yerine konulması için gerekli masrafları” da 

karşılamakla da yükümlü tutulmuştur. 

 

 15. Madde’de ise “GDO ve ürünlerini Kanun hükümlerine aykırı olarak ithal eden, 

üreten veya çevreye serbest bırakan kişi”lere ili şkin hapis ve adli para cezasını içeren ceza 

hükümlerini belirlemektedir. 

 

 Kanun’un 16. Madde’si “Bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları 

düzenleyen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde 

Bakanlık tarafından çıkarılır.” demektedir. Bu kapsamda Biyogüvenlik Kanununa 

dayanılarak 13 Ağustos 2010 tarihinde “Genetik Yapısı Değiştirilmi ş Organizmalar ve 

Ürünlerine Dair Yönetmelik” hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 

3.2. Genetik Yapısı Değiştirilmi ş Organizmalar Ve Ürünlerine Dair 
Yönetmelik 
 

 Biyogüvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 26 Ekim 2010 tarihli  

“Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmi ş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, 

İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik”, hükümlerine göre 

düzenlenen Bakanlık talimatları ve Bilimsel Komite kararları yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

 Modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen GD organizmalar ve ürünlerinden 

kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve 

biyolojik çeşitlili ğin korunması; gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmi ş organizma 

ve ürünleri ile ilgili başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, işleme, ihracat, etiketleme, 

izleme, piyasaya sürme, denetim ve kontrolünde uyulacak usul ve esasları belirlemek 

amacıyla 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununa dayanılarak “Genetik 

Yapısı Değiştirilmi ş Organizmalar Ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” çıkarılmış ve söz 

konusu yönetmelik 13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

26/9/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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 Yönetmelik, GD organizmalar ile ilgili araştırma, geliştirme ve deneysel amaçlarla 

yapılacak faaliyetlerin, kontrollü şartlar altında, sınırlandırılmış belirli bir alanda 

denemelerinin yapılmasına dair usul ve esaslar ile GD mikroorganizmalar ve ürünleri ile 

ilgili araştırma, geliştirme, başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, ihracat, işleme, 

etiketleme, piyasaya sürme, izleme, denetim, kontrol ve kapalı alan faaliyetlerine dair usul 

ve esasları da belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. 

 

  Yönetmelik kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; “insan, hayvan, 

bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitlili ğin korunması amacıyla Yönetmelik 

kapsamına giren ürünler hakkında tamamen veya kısmen toplatma, mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi, ürünün mahrecine iadesi, faaliyetin geçici olarak durdurulması, ürünün 

imhası, piyasaya arzı, ticareti ve işlenmesinin yasaklanması gibi ihtiyati tedbirler dâhil her 

türlü tedbiri almaya ve düzenlemeyi yapmaya yetkili”  kılınmıştır. 

 

 Yönetmelik; “GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya sürülmesini, GDO 

ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı olarak kullanılması veya kullandırılmasını, 

genetiği değiştirilmi ş bitki ve hayvanların üretimini, GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından 

piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan dışında kullanımını, GDO ve 

ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile 

bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmasını, GDO ve ürünlerinin, insan ve 

hayvanların tedavisinde kullanılan antibiyotiklere direnç genleri içermesi halinde, bu 

ürünlerdeki direnç genlerine yönelik bilimsel araştırma sonuçlarının insan, hayvan ve bitki 

sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğe zararlı olmadığı Risk Değerlendirme Komitesi 

raporu ve Kurul kararı ile tespit edilmedikçe bu ürünlerin ithal edilmesi ve piyasaya 

sürülmesini” yasaklamaktadır. 

 

Araştırma ve geliştirme amacıyla yurt içinde yapılacak GDO ile ilgili araştırma ve 

geliştirme çalışmaları için başvuru şartı aramayan Yönetmelik, yapılacak faaliyetin konusu 

ve sonucu hakkında Bakanlığa bilgi verilmesini zorunlu tutmaktadır. Yönetmelik, 

araştırma, geliştirme ve eğitim amaçlı ithal edilecek GDO ve ürünleri için Bakanlıktan izin 

alma şartını getirmiştir. İzin için TAGEM’e müracaat edilmesi gerekmektedir. 
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 Yönetmelik kapsamında yer alan GDO ve ürünlerinin ilk ithalatından önce, içerdiği 

her bir GDO için gen sahibi veya ithalatçının, yurt içinde geliştirilen GDO ve ürünü için 

ise GDO’yu geliştiren veya gen sahibi gerçek ve tüzel kişilerin TAGEM’e başvuru 

yapması gerekmektedir. Piyasaya sürülmek üzere yapılacak başvurularda sunulması 

gereken bilgi ve belgeler Yönetmelik’çe belirlenmiştir. Süreç; alınan başvuruların TAGEM 

tarafından Kurula iletilmesi, Kurul’un başvuruyu en geç 90 gün içerisinde değerlendirerek 

sonucunu TAGEM’e göndermesi ve TAGEM’in başvurudan itibaren on beş gün içerisinde 

başvuru sahibine sonucu bildirmesi şeklinde yürür. 

 

 Yönetmelik, deneysel amaçlı serbest bırakma kapsamında yürütülecek açık alan, 

sera ve laboratuvar koşulları ve çalışmalar süresince alınacak tedbirler ile uyulacak 

kuralların Kurul tarafından belirleneceği hükmünü getirmiştir. Deneysel amaçlı serbest 

bırakma kapsamında ithal edilecek GDO ve ürünlerinin ticareti yasaklanmıştır. 

Yönetmeliğe göre deneysel amaçlı serbest bırakma kapsamındaki denemeler, Bakanlık 

tarafından görevlendirilen araştırma enstitüleri tarafından yürütülmekle birlikte araştırma 

enstitülerine, ihtiyaç olması hâlinde, Bakanlıktan izin almak kaydı ile üniversiteler ve 

TÜBİTAK ile işbirliği yapma hakkı da verilmiştir. 

 

 Genetiği değiştirilmi ş mikroorganizmaların (GDM) kapalı alanda kullanımında ve 

kontrollü koşullarda araştırma, geliştirme aşamasında uyulacak kurallar ve endüstriyel 

faaliyetlerin yürütüleceği kapalı alanların standartlarının belirlenmesi Yönetmelikçe Kurul 

kararına bağlanmıştır. 

 

 Yönetmelik, Karar alma süresinin, TAGEM tarafından başvuru sahibine yapılacak 

bildirimden sonra başlayacağını belirtmiş ve bu sürenin en fazla 270 gün olabileceği 

hükmünü koymuştur. Her bir başvuru için, çevresel risk değerlendirmeyi de içeren risk 

değerlendirmesi,  sosyo-ekonomik değerlendirme ve Kurul tarafından gerekli görüldüğü 

hâllerde etik değerlendirme yapılması gerekmektedir. Komiteler tarafından, başvuru sahibi 

tarafından temin edilerek Komiteye sunulan her türlü test sonucuna göre Komite tarafından 

hazırlanan raporlar Kurula iletilir ve komite tarafından hazırlanan raporlar Kurul 

tarafından, biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması vasıtasıyla kamuoyuna duyurulur. 

Kurul, kamuoyu görüşlerini de dikkate alarak nihai kararını verir. Kurul kararında;  

“Kararın geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi 
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ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme koşulları, belgeleme ve etiketleme koşulları, 

ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık ve artık arıtım ve imha 

koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, izleme ile ilgili raporlamanın nasıl yapılacağı 

ile ilgili hususlar” yer alır.  

 

 Kurul olumlu kararını toplantı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde gerekçeleri, 

varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte olgunlaştırarak Bakanlığa sunar ve Karar 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Başvuru sahibi, Karar’ın geçerlilik süresi 

dolmadan en az bir yıl önce Bakanlığa müracaat ederek uzatma talep edebilir. Kurul 

başvuruyu değerlendirerek sonucu Bakanlığa bildirir. 

 

 Olumsuz bir Karar ise Bakanlıkça başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru 

sahibi, olumsuz kararın değiştirilmesine sebep olabilecek yeni bilgilere sahip olması 

hâlinde, 60 gün içerisinde Bakanlıktan kararın gözden geçirilmesi isteyebilir. Bu durumda 

Kurul sunulan yeni bilgileri dikkate alarak 60 gün içinde kararı yeniden değerlendirir ve 

başvuru sahibine bildirilmek üzere sonuçları Bakanlığa iletir. Biyogüvenlik Kurulu 

başvuru değerlendirme süreci Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2: Biyogüvenlik Kurulu başvuru değerlendirme süreci 

Sıra Süreç Basamağı Süre (gün) 

1 Gen sahibi veya ithalatçının Bakanlığa başvurusu   

2 Başvurunun Biyogüvenlik Kuruluna iletilmesi   

3 Biyogüvenlik Kurulunun başvuruyu değerlendirmesi  90 

4 Başvuru sahibine geri bildirim yapılması (Kabul / Red) 15 

5 Bağımsız Bilimsel Komitelerce rapor hazırlanması 

270 

6 Raporların kamuoyu görüşüne açılması 
7 Bilimsel Komitelerce kamuoyu görüşlerinin değerlendirilmesi 

8 Kurulun raporları ve kamuoyu görüşlerini değerlendirerek nihai 
Karar'ını vermesi 

9 Biyogüvenlik Kurulu’nun Karar vermesi 
10 Kurul’un Karar’ını Bakanlığa bildirmesi 30 

11 Bakanlığın "Olumlu Karar"ı yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye  
göndermesi 

15 

12 Bakanlığın "Olumsuz Karar"ı başvuru sahibine bildirmesi 15 

13 Başvuru sahibinin "Olumsuz Karar"a itiraz süresi 60 

14 Kurul’un itiraz başvurusunu değerlendirmesi 60 

           Kaynak: Biyogüvenlik Kanunu 
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 GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir riski olmayan ve insan, 

hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğe herhangi bir zararının bulunmadığı 

yönünde mevcut bilgiye ve daha önce yapılmış olan çevresel risk değerlendirmeyi de 

içeren risk değerlendirmesine dayanan başvurularda Kurul “basitleştirilmi ş işlem” 

uygulanmasına karar verilebilir. Basitleştirilmi ş işlem başvurusunun kabul edilmesi için 

gerekli şartlar Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş ve ilgili hususların Kurul tarafından 

belirleneceği hükmü verilmiştir. 

 

 Başvuru sahibinin gizli tutulmasını istediği bilgilere ilişkin talebini yazılı olarak 

Bakanlığa bildirmesi durumunda ve uygun görülmesi halinde bu talebe ilişkin gerekli 

tedbirlerin Bakanlıkça alınacağı hükmü verilmiştir. Başvuru sahibine, GDO ve ürünlerinin 

kullanım amacına, sahip olduğu özelliklere, acil durumlarda uygulanacak olan yöntem ile 

planlara ait bilgiler ve benzeri zaruri bilgiler gizli bilgi kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

 GDO ve ürünlerinin ithalat,  ihracat ve transit geçişine ilişkin düzenlemeler 

Yönetmelikte, Biyogüvenlik Yasası’nda belirtildiği şekilde yinelenmiştir. 

 

 Yönetmelik GDO ve ürünlerinin işlenmesi, depolanması, etiketlenmesi, izlenmesi, 

izlenebilirliği, denetim ve kontrolü ile numune alma ve analizi gibi hususları detaylarıyla 

değerlendirmiştir. Buna göre; GDO ve ürünlerinin farklı hatlarda işlenip ve depolanması 

gerekmektedir. Bunun mümkün olamayacağı durumlarda ise Yönetmelik, bulaşmayı 

önlemek amacıyla işleme hattında ve depolarda gerekli temizliklerin yapılması 

zorunluluğunu getirmiştir. GDM üretiminin Kurul tarafından belirlenen kapalı alan koşul 

ve standartlarında risk sınıflandırmaları dikkate alınarak üretilip ve depolanması şartı 

getirtilmiştir. İlgililer, GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından belirlenen işleme, atık, artık, 

arıtım ve imha koşullarının uygulandığını denetim ve kontrol sırasında Bakanlığa ibraz 

etmek zorunda tutulmuştur. GDO ve ürünlerinin yurt içinde işlenmesi halinde dağıtım ve 

satışını takip etmek için ürün bilgileri, temin edilen kişi, kullanım amacı, miktar vb. 

bilgileri içeren “GDO ve Ürünleri Kayıt Formu”nun doldurularak gerektiğinde ibraz 

edilmesi şartını getirilmiştir. 

 

 GDO ve ürünleri dendiğinde akla gelen en önemli hususlardan biri olan 

“Etiketleme” konusu Yönetmelik’te; gıdaların, yemlerin ve gıda ve yem dışında diğer 
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ürünlerin etiketlenmesi başlıkları altında farklı Madde’ler halinde değerlendirilmiştir. Buna 

göre: “Yönetmelik kapsamında yer alan gıdaların Bakanlık tarafından belirlenen eşik 

değerin üzerinde; onaylanmış GDO’dan elde edilmiş olması veya onaylanmış GDO’dan 

elde edilmiş bileşen içermesi veya GDO içermesi veya GDO’dan oluşması durumunda 

Türk Gıda Kodeksinde yer alan gerekliliklere ilave olarak; etiketinde bileşen listesinin 

bulunması zorunlu olmayan gıdalar için “genetik yapısı değiştirilmi ştir” veya “genetik 

yapısı değiştirilmi ş ……… dan üretilmiştir” ibaresinin etiket üzerinde açıkça görülecek 

şekilde belirtilmesi” zorunluluğu getirilmiştir. Gıdanın birden fazla bileşen içermesi veya 

bileşen listesinde grup adı ile belirtilen bileşen bulunması durumlarına göre de etikette yer 

alması gerekn  benzer ibareler Yönetmelik’te belirtilmiştir. Dökme gıdaların etiketleri ise 

ya tüketicinin görebileceği yerlerde bulundurulmalı veya gıda maddesi ile birlikte 

tüketiciye sunulmalıdır. 

 

 Yönetmelik kapsamında yer alan yemlerin, Bakanlık tarafından belirlenen eşik 

değerin üzerinde; GDO içermesi veya GDO’lardan oluşması veya onaylanmış GDO’lardan 

elde edilmiş olması hâlinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanununda yer alan etiket gerekliliklerine ilave olarak; “GDO içeren veya GDO’lardan 

oluşan yemin özel adının yanında parantez içinde “genetik yapısı değiştirilmi ş ………”” 

ibaresinin bulunması hükmü getirilmiştir. “GDO’dan elde edilen yemin adının yanında 

parantez içinde “genetik yapısı değiştirilmi ş ……… den elde edilmiştir”  ibaresinin yer 

alacağı; bu ibarelerin yazı karakter büyüklüğü, listede belirtilen ürünlerin karakter 

büyüklüğünden az olmamak kaydıyla, yem bileşen listesi altında dip not olarak da yer 

alabileceği belirtilmektedir. Ayrıca dökme yemlerin beraberinde, etiket bilgilerini içeren 

belge bulundurulması şartı ile yemlerin GDO’suz eşdeğerinden farklı olması hâlinde 

bileşimi, besleme özellikleri, kullanım amacı, belirli hayvan türü ya da kategorisi için 

yapılan sağlık ile ilgili uyarıların etiket üzerinde bulundurulması şartı getirilmiştir. 

 

 Yönetmelik’te gıda ve yem maddeleri dışındaki diğer ürünlerin ilgili mevzuat 

hükümlerine ilave olarak Kurul kararında belirtilen şartlara göre etiketleneceği hükmü yer 

almaktadır. 

 

 Etiketlenen GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde edilen ürünlerin son tüketiciye 

ulaşıncaya kadar izlenebilirliğini sağlamak için ilgililer tarafından “Yönetmelik ekinde 
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verilen EK- 4’deki formu bulundurmak ve forma ilişkin kayıt sistemine sahip olmak 

zorunluluğu getirilmiştir. İlgililer, Yönetmelik kapsamındaki izleme ve izlenebilirli ğin 

sağlanmasında müteselsilen sorumlu” tutulmuştur. 

 

 Bakanlık, Yönetmelik hükümleri ile birlikte Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanununa göre GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde edilen ürünlerin 

denetim ve kontrollerini yapma yetkisini elinde bulundurmaktadır. Yönetmelik’te “GDO 

ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, Kurul kararında belirtilen koşullara uyulup 

uyulmadığı yine Bakanlık tarafından kontrol edilir ve denetlenir.” denilmektedir. 

 

Yönetmelik; 

 

“Kararda belirtilen koşulların ihlali veya GDO ve ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir riskin 

ortaya çıkabileceği yönünde yeni bilimsel bilgilerin ortaya çıkması durumunda, karar Kurul 

tarafından iptal edilebilir. Kurul kararı iptal edilen GDO ve ürünleri ilgililer tarafından toplatılır. 

Kurul kararı ile insan, hayvan, bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğe olumsuz etkisi olduğu 

tespit edilenler derhal imha edilir, herhangi bir olumsuz etkisi tespit edilmeyenlerin ise mülkiyeti 

kamuya geçirilir. Bu fıkra uyarınca Bakanlıkça alınacak tedbirlerle ilgili yapılan masraflar ve 

diğer  giderler, kusur ve sorumlulukları dikkate alınarak ilgililerden tahsil edilir.”  

 

diyerek, risk durumunda Kurul’un hızlı karar alınabilmesinin altyapısını hazırlamış ve 

güvenliği ön planda tutarak riskli ürünleri toplatma ve imha etmek yetkisini de kayıt altına 

almıştır. 

 

 Numune alma, analiz ve değerlendirme hususları ayrı bir Madde ile düzenlenmiş ve 

GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde edilen ürünlerden Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre numune alınarak, Bakanlık tarafından belirlenen 

laboratuvarlar tarafından, analiz yapılacağı belirtilmiştir. Analiz sonucunda üründe %0,9 

ve altında GDO tespit edilmesi halinde bu durum GDO bulaşanı olarak 

değerlendirilmektedir. GDO bulaşanı olan ürünlerde bulaşan olarak tespit edilen genlerin 

Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış olması durumunda ürünlerin onay amacına 

uygun olarak kullanılabileceği hükmü getirilmiştir. 
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 Yönetmelik kapsamında 26/10/2009 tarihli ve 27388 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmi ş Organizmalar ve 

Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” 

yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik’te iki defa değişiklik yapılmış olup değişiklik yapan 

yönetmelikler biri  22/2/2012 tarih ve  28212 sayılı diğeri ise 29/5/2014 tarih ve 29014 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 “GDO ve Ürünleri İçin Araştırma Amaçlı İthal İzin Başvuru Formu” ile “GDO Ve 

Ürünleri / GDO’lardan Elde Edilen Ürünler İçin Kayıt Formu” ve “Bitkiler Dışındaki 

Genetik Yapısı Değiştirilmi ş Organizmaların Deneysel Amaçlı Serbest Bırakılmalarına 

İlişkin Başvurularda Gerekli Olan Bilgiler” ile “Genetik Yapısı Değiştirilmi ş Bitkilerin 

(GDB) Deneysel Amaçlı Serbest Bırakılmalarına İlişkin Başvurularda İstenecek Bilgiler” 

Yönetmelik sonunda ekler halinde verilmiştir. 

 

3.3. Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik 
 

 Biyogüvenlik Kurulu, uzmanlar listesi ve Komitelerin oluşumu, çalışmaları ile 

görev ve yetkilerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla 18/3/2010 tarihli ve 5977 

sayılı Biyogüvenlik Kanununa dayanılarak “Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalışma 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hazırlanmış ve 13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak 26.09.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 Yönetmelik; “GDO ve ürünlerinin gıda, yem ve işleme amacıyla piyasaya 

sürülmesi, GDO ve ürünlerinin deneysel amaçlı serbest bırakılmasına ve GDM’lerin 

kapalı alanda kullanımına ilişkin başvuruların değerlendirilmesi vb. görevlerin 

yürütülmesi için Biyogüvenlik Kurulu, Uzmanlar listesi, Komiteler” oluşturmaktadır. 

 

 Yönetmelik, yapılan her bir başvuru için Kurul tarafından ayrı bir komite 

oluşturulacağını ve bu komiteler her bir değerlendirmeyi ayrı yapacağını belirtir. Kanun 

kapsamındaki duyuruların ve kamuoyunun GDO ve ürünleri ile ilgili bilgilendirilmesinin 

ve karar alma sürecine katılımının ise biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması aracılığıyla 

yapılacağını belirtir. 
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 Biyogüvenlik Kanun’unda da belirtildiği gibi kurulun üye sayısı, üyelerin dağılımı 

gibi hususlar Yönetmelik’te de yinelenmiştir. Buna göre;  Kurul, üç yıllığına seçilen ve en 

fazla iki dönem görevlendirilebilecek olan 9 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin - biri 

üniversiteden, diğeri ise meslek örgütleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmek 

üzere - dördü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, ikisi Çevre ve Orman 

Bakanlığından, diğerleri ise birer kişi olmak üzere Sağlık Bakanlığından, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından ve Dış Ticaret Müsteşarlığından seçilir. Kurul Başkanı, Bakan tarafından 

belirlenmektedir. Üyelerin Kanun kapsamına giren konularda en az beş yıllık tecrübeye 

sahip olmaları, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmaları şartı ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) 

numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. En az yedi üyenin 

hazır bulunması ile toplanan Kurul, üyelerden en az beşinin aynı yöndeki oyuyla karar alır. 

 

 Yönetmelik’te Kurul’un çalışma esasları, Kurul’un görev ve yetkileri ve Kurul 

kararları farklı Madde’ler altında düzenlenmiştir. Kurul’un görev ve yetkileri şu şekilde 

sıralanabilir: Uzmanlar listesini oluşturmak ve görev tanımlarını yapmak, uzmanlar 

listesindeki kişilerden, değerlendirmeler için komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve 

görev tanımlarını yapmak, değerlendirmelerde uyulacak esasları belirlemek, başvurunun 

kabul edilmesi halinde yapılacak işlemleri Bakanlığa bildirmek, Kurul kararlarını 

oluşturmak, izleme raporlarına dayanarak kararın kısmen veya tamamen iptali ile 

yasaklama, toplatma, imha ve benzeri yaptırımlara ilişkin kararları Bakanlığa sunmak, eşik 

değerin belirlenmesi için Bakanlığa görüş bildirmek, meydana gelebilecek kaza 

durumunda, çevre, biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim ve insan sağlığı üzerinde olabilecek 

zararların önlenmesine yönelik acil eylem planlarının hazırlanmasına esas teşkil edecek 

raporları Komitelere hazırlatmak ve Bakanlığa öneride bulunmak, genetik yapısı 

değiştirilmi ş mikroorganizmaların kapalı alanda kullanımı konusunda faaliyet yürütecek 

ilgililerin uymaları gereken şartlarla ilgili olarak Bakanlığa öneride bulunmak. 

 

 Kurul kararları, Biyogüvenlik Kanunu’nda düzenlendiği şekliyle Yönetmelik’te de 

ele alınarak yinelenmiştir. Kurul kararlarına ilişkin değerlendirmeler bu tezin 

“Biyogüvenlik Kanunu” ve “Biyogüvenlik Kurulu Kararları” başlığı altında detaylı olarak 

ele alınmıştır. 
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 Uzmanlar listesine seçilen üyelerin görevlerine ilişkin kurallar Yönetmelik’te 

düzenlenmiştir. Bu Madde altında üyelerin Kurul’a karşı sorumlulukları ve hangi 

durumlarda üyelik görevlerine son verileceği gibi durumlar değerlendirilmiştir.  Buna göre; 

üyeler görevlendirildiği Komitenin görevi sona ermeden mücbir sebepler haricinde 

ayrılamaz veya görevine son verilemez. Yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket 

edenlerin ve görevi mazeretsiz olarak iki defa kabul etmeyen veya süresi içinde yerine 

getirmeyen üyenin görevine son verilir. Her iki durumda da görev süresi sona erdirilen 

uzmanlar bir daha uzmanlar listesine alınmaz.  

 

 Yönetmelik, Komitelerin oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev ve 

yetkilerini şu şekilde düzenlemiştir: Kurul, her bir başvuruyu bilimsel olarak 

değerlendirmek üzere uzmanlar listesinden on bir kişilik komiteler oluşturur, görevlerinin 

başlama ve bitiş sürelerini yazı ile bildirilir. Görev süresi Kurulca verilen görevin 

tamamlanması ile sona ermiş olur. Komite en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır 

ve üyelerden en az altısının aynı yöndeki oyuyla karar almaktadır. Davet edildiği hâlde, bir 

başvuru ile ilgili en fazla iki toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin komite üyeliği düşer. 

 

 Komitelerin görev ve yetkileri şunlardır: Yapılan başvurularda bilimsel 

değerlendirmeler için sağlanan bilgilerin yeterliliğini belirlemek; gerekli hâllerde ilave test, 

deney, deneme, analiz gibi işlemleri belirleyerek çalışmanın yaptırılmasını sağlayarak ek 

bilgi gönderilmesini Kuruldan talep etmek ve bunların bilimsel değerlendirmesini yapmak. 

Her başvuru için ayrı olmak üzere bilimsel değerlendirmeleri yaparak raporlarını 

hazırlamak ve Kurul’a bildirmek. Kurul tarafından iletilen bilimsel değerlendirmeye ilişkin 

kamuoyu görüşlerini değerlendirmek ve sonuçlarını Kurula bildirmek. Karar sonrasında 

ortaya çıkan veya elde edilen her türlü yeni veri ve bilgiyi değerlendirerek bilimsel görüş 

oluşturmak ve Kurul tarafından gizli tutulması istenen bilgilerin korunması için gerekli 

tedbirleri almak. 
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3.4. Biyogüvenlik Kurulu Kararları 
 

 Biyogüvenlik Kurulu Ağustos 2015 tarihine kadar; I. Dönem’de 17, II. Dönemde 

13 olmak üzere toplam 30 oturum gerçekleştirilmi ş ve alınan Karar’lar, Kurul’un resmi 

sitesinde yayımlanmıştır (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web sitesi, 

2015 a). 

 

3.4.1. Biyogüvenlik Kurulunun onayladığı GDO’lar  
 
 
 Biyogüvenlik Kurulu, bugüne kadar 7’si soya ve 25’i mısır çeşidi olmak üzere 

toplamda 32 GDO çeşidinin sadece yem yada yem hammaddesi olarak ithal edilerek 

kullanılmasını onaylamıştır (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web sitesi, 

2015 b) 

 

 Biyogüvenlik Kurulu tarafından bugüne kadar gıda amaçlı onay verilmiş bir gen 

olmadığından ithalat kontrollerinde GDO tespit edilen gıdaların yurda girişine izin 

verilmemektedir (GTHB, 2015 a) (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web 

sitesi, 2015 b). Biyogüvenlik Kurulu’nun onayladığı tüm  GDO’ların listesi Tablo 3’te 

sunulmaktadır. 

 

Tablo 3: Biyogüvenlik Kurulu’nun onayladığı GDO’lar 

NO GD 
BİTK İ ÇEŞİT AYIRT ED İCİ KİML İK RESMİ GAZETE SAYI VE NO 

KURUL 
KARAR  

NO 

1.     
    

Soya A2704-12   ACS-GMØØ5-3 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı RG 1 No’lu 

2.     
    

Soya MON40-3-2 MON-Ø4Ø32-6 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı RG 2 No’lu 

3.     
    

Soya MON89788 MON-89788-1 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı RG 3 No’lu 

4.     
    

Mısır Bt11 SYN-BTØ11-1 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 4 No’lu 

5.     
    

Mısır DAS1507 DAS-Ø15Ø7-1 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 5 No’lu 

6.     
    

Mısır DAS59122 DAS-59122-7 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 6 No’lu 

7.     
    

Mısır DAS1507xNK603 

DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-
6 

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 7 No’lu 

8.     
    

Mısır NK603  MON-ØØ6Ø3-6 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 8 No’lu 
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9.     
    

Mısır NK603 x MON810 

MON-ØØ6Ø3-6xMON-
ØØ81Ø-6 

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 9 No’lu 

10.   
  

Mısır GA21 MON-ØØØ21-9 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 10 No’lu 

11.   
  

Mısır MON89034 MON-89Ø34-3 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 11 No’lu 

12.   
  

Mısır MON89034xNK603 
MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-
6 

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 12 No’lu 

13.   
  

Mısır Bt11xGA21  
SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-
9 

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 13 No’lu 

14.   
  

Mısır 59122x1507xNK603 
DAS-59122-7xDAS-
Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 14 No’lu 

15.   
  

Mısır DAS1507x59122 DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 15 No’lu 

16.   
  

Mısır 
MON88017XMON81
0 

MON-88Ø17-3xMON-ØØ81Ø-
6 

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG 16 No’lu 

17.   
  

Mısır MON88017 MON-88Ø17-3 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı RG 17 No’lu 

18.   
  

Mısır MON810 MON-ØØ81Ø-6 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı RG 18 No’lu 

19.   
  

Mısır 59122xNK603 DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı RG 19 No’lu 

20.   
  

Mısır MIR604 SYN-IR6Ø4-5 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı RG 23 No’lu 

21.   
  

Mısır MON863 MON-ØØ863-5 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı RG 24 No’lu 

22.   
  

Mısır T25 ACS-ZMØØ3-2 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı RG 25 No’lu 

23.   
  

Soya MON87701 MON-877Ø1-2 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı RG 26 No’lu 

24.   
  

Soya 
MON87701xMON89
788 

MON-877Ø1-2xMON-89788-1 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı RG 27 No’lu 

25.   
  

Soya 356043 DP-356Ø43-5 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 28 No’lu 

26.   
  

Soya A5547-127 ACS-GMØØ6-4 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 29 No’lu 

27.   
  

Mısır Bt11xMIR604 SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 30 No’lu 

28.   
  

Mısır MIR162 SYN-IR162-4 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 31 No’lu 

29.   
  

Mısır MIR604xGA21 
SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-
9 

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 32 No’lu 

30.   
  

Mısır MON863xMON810 
MON-ØØ863-5 x MON-
ØØ81Ø-6 

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 33’No’lu 

31.   
  

Mısır MON863xNK603 
MON-ØØ863-5 x MON-
ØØ6Ø3-6 

5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 34’No’lu 

32.   
  

Mısır 
MON89034xMON88
017 

MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 5 Kasım 2015 tarih ve 29523 sayılı RG 35’No’lu 

Kaynak: (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web sitesi, 2015 e) 
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3.4.2. Onaylı GDO’lardan elde edilen ikincil ürünler 
 

Ülkemizde yem amaçlı kullanımına onay verilmiş soya çeşitlerinin işlenmesinden 

sonra elde edilen yağın boya sanayiinde kullanılması uygun görülmüştür. İthal edilen 

soyadan kırma sonucu elde edilecek ikinci ana ürün olan soya yağının sınai amaçlı olarak 

cila, vernik, reçine, plastik, sabun, kimya, kauçuk, madeni yağlar, kağıt sanayi ile biyodizel 

üretiminde kullanılması ile GDO’lu soya yağının PVC sanayiinde kullanımı uygun 

görülmemiştir. Ayrıca Biyogüvenlik Kurulu’nun 17. Toplantısında, 13. Toplantıda alınan 

kararla “yem amaçlı onaylı soya çeşidinden elde edilen yağın izleme esasları dikkate 

alınarak ihracatına verilen iznin, yem amaçlı onaylı mısır çeşitleri için uygulanmamasına” 

ve “dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ve özel şartlarında eşdeğer eşya 

kullanılmayacağı şerhli bir diğer ifade ile ihraç amaçlı eşdeğer eşya kullanılamayacağı 

taahhüdü verilerek GDO’lu ham mısır yağı ithalatına izin verilmesinin uygun olmadığına, 

karar verilmiştir (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web sitesi, 2015).  

3.4.3. Limit ve etiketleme 
 

GDO’lu ürünlere etiketleme zorunluluğu getirilmiş ve Biyogüvenlik Kurulunun 

önerisi doğrultusunda onaylanmış genler için, ürünün GDO’lu olarak etiketlenmesini 

gerektiren alt limiti %0,9 olarak uygulamaya konmuştur. Biyogüvenlik Kurulunun onay 

verdiği genleri içeren yem ürünlerinin ithalatına GDO’lu olarak etiketlemeyle ilgili 

belirlenen kurallar yerine getirildikten sonra izin verilmektedir.  GDO’lu olma ihtimali 

olan bir üründen elde edilen glikoz şurubu, glikoz şurubu tozu, rafine yağlar, fermente 

organik asitler ve fermente içkiler gibi ikincil ürünlerin ithalatlarında üretici veya ithalatçı 

firmadan ürünün GDO’lu bir üründen üretilmediğine dair beyan aranmaktadır (GTHB, 

2015). 

3.4.4. Laboratuvarlar 
 

Ülkemizde 18.08.2015 itibariyle Bakanlığa bağlı 41 adet “Gıda Kontrol 

Laboratuvarı” bulunmaktadır.  Bakanlıktan faaliyet izni alan özel gıda kontrol laboratuvarı 

sayısı ise 84’tür. Bundan başka Bakanlıktan faaliyet izni almış 8 adet kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait  gıda kontrol laboratuvarı bulunmaktadır (GTHB, 2015 b). 
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AB Komisyonunun 24 Haziran 2011 tarih ve (619/2011 EC) No’lu Direktifine 

uyumlu olarak yemlerde numune alma ve GDO analizi yapılması için; Ulusal Gıda 

Referans Laboratuvarı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, İstanbul Gıda Kontrol 

Laboratuvarı yetkilendirilmiştir (Ünal, 2013). İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Kocaeli 

Gıda Kontrol Laboratuvarı da Türkiye’de izinli GDOların kimlik ve miktar tespitini 

yapabilen Laboratuvarlar arasındandır. Türkiye’de toplamda GDO var / yok taraması 

yapabilen akredite laboratuvar sayısı ise 40’tır.  

3.4.5. Komiteler ve değerlendirme kriterleri 
 

Bir GDO başvurusu yapıldığında Kurul, uzmanlar listesinden seçilen farklı 

disiplinlerden 11’er öğretim üyesinden oluşan “Risk Değerlendirme”  ve “Sosyo-ekonomik 

Değerlendirme” Komitelerini belirler. Risk Değerlendirme Komitesi başvurusu yapılan 

çeşitlerin biyoteknolojik yöntemlerle aktarılan genlerin yapısını, DNA dizilimini, promotör 

ve terminatör bölgelerini, ekstra DNA dizilerini ve gen aktarım yöntemini ayrıntılı olarak 

inceler. Başvurusu yapan çeşitlerle ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarını (alerjik ve 

toksik etki analizleri, genetik modifikasyonun stabilitesi, morfolojik ve agronomik 

özellikler, hedef dışı organizmalara etkisi vb.), risk değerlendirmesi yapan çeşitli 

kuruluşların görüşlerini (EFSA, FSANZ, FAO, FDA, OECD) ve farklı ülkelerde uzun 

süreli üretim ve tüketim durumlarını da göz önünde bulundurur. Çeşitlerle yapılan hayvan 

besleme çalışmaları da incelenerek, yem olarak kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek riskler 

de değerlendirilir (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web sitesi, 2015 c). 

3.4.6. Başvuru ücretleri 
 

 “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmeliği”   “Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar 

süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretleri Kurulun 

önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenerek her yılın Ocak ayında ilan edilir.” hükmünü 

vermektedir. Bu hüküm uyarınca 2015 yılında her bir kullanım amacı için Genetiği 

değiştirilmi ş organizma başına başvuru ücreti Bakanlıkça 50.000 TL, onaylanan genetiği 

değiştirilmi ş organizmadan elde edilecek türevlerin farklı bir alanda kullanılması amacıyla 

yapılacak başvurular için türev başına 5000 TL belirlenmiştir  (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi 

Değişim Mekanizması web sitesi, 2015 e). 
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3.4.7. İthalat kontrolleri 
 

  Biyogüvenlik Kurulu tarafından bugüne kadar gıda amaçlı onay verilmiş bir gen 

olmadığından ithalat kontrollerinde GDO tespit edilen gıdaların yurda girişine izin 

verilmemektedir. İthalat aşamasında ürün ve ülke bazında risk esaslı kontrol 

uygulanmaktadır. Bu amaçla, ithalatçı firmalardan, ithal edilecek GDO ve ürünlerinin 

miktarı ve içerdiği gen çeşidi ile ilgili orijin ülke veya yüklendiği ülke yetkili otoriteleri 

tarafından düzenlenmiş belge veya uluslararası akredite bir laboratuvardan alınmış analiz 

raporu istenmektedir. Bu amaçla, genetik değiştirme teknolojisi uygulanarak ticarete konu 

edilmesi muhtemel ürünler olarak  “mısır, soya, kolza, pamuk, papaya, domates, şeker 

pancarı, çeltik/pirinç, patates, buğday, fasulye, patlıcan, kabak, tatlı biber, şeker kamışı, 

hindiba, kavun, erik, kabuklu kırmızı mercimek, yonca, keten, kavak, petunya, karanfil, 

gül, şalgam, çim, tütün ve polen” belirlenmiş olup bu ürünlerin GDO’lu üretim ve ticaretin 

olduğu ülkelerden ithalatının yapılması durumunda GDO kontrolleri 

gerçekleştirilmektedir. GDO açısından riskli olan ürünlerin GDO’lu üretim ve ticaretinin 

olduğu ülkelerden yapılması durumunda %100 analiz edilmektedir. Yapılan GDO 

kontrolleri sonucunda GDO tespit edilen gıdalar ile onaylanmamış gen içeren yemlerin 

yurda girişine izin verilmemektedir (GTHB, 2015). 

3.4.8 Mikroorganizma ve enzim ithalatı 
 

5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu kapsamında,  Mikroorganizma ithalatında, 

mikroorganizmanın genetiği değiştirilmi ş olmadığına ilişkin ilgili orijin ülke veya 

yüklendiği ülke yetkili otoriteleri tarafından düzenlenmiş belge veya uluslararası akredite 

bir laboratuvardan alınmış analiz raporu talep edilmektedir (GTHB, 2015). 

 

Enzim ithalatına ilişkin ise Biyogüvenlik Kurulu’nun 11 Nisan 2015 tarihli 10. 

toplantısında “Mikroorganizmalardan elde edilen katkı maddesi, enzim vb. işlem 

yardımcılarının DNA içermemeleri nedeniyle Biyogüvenlik Kurulu onayına tabi 

olmayacakları, bu ürünlerin ilgili Bakanlığın mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi” 

gerektiği kararı alınmış, buna bağlı olarak daha önceden belirlenen enzim başvuru ücreti 

ile ilgili karar da iptal edilmiştir (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web 

sitesi, 2015 d). 
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3.4.9. Tohum İthalatı 
 

Ülkemizde tohum ithalatı “Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi” kapsamında 

yapılmakta olup GDO içeren herhangi bir türün ekimi ve yetiştiricili ği yasak olduğundan 

dolayı GDO içeren türlerin tohumunun ithalatı da yasaklanmıştır (GTHB, 2015 c). 

 

3.5. Türkiye’de GDO Ticareti 
 
 

5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, genetiği değiştirilmi ş ürünlerin ticaretini 

engellememektedir. Kanun, genetiği değiştirilmi ş ürünlerin kullanımı için başvuru ve 

Biyogüvenlik Kurulunun kararına bağlanmıştır. Biyogüvenlik Kurulu sadece yem amaçlı 

onayladığı GDO çeşitlerinin ithalatına izin vermiş olup 2015 yılı itibariyle hiçbir GDO 

çeşidine gıda amaçlı izin vermemiştir. 

 

  Genetiği değiştirilmi ş ürünlerin ülkemize ithalatının gerçekleştirilmesi amacıyla 

üründe yer alan tüm gen çeşidinin kullanım amacına uygun olarak onaylanması esastır. 

Onay almayan genlerin öncelikle Biyogüvenlik Kuruluna başvurusunun yapılması, kurulun 

söz konusu başvuru hakkında bilimsel esaslara göre yapılan risk değerlendirmesi ve sosyo-

ekonomik değerlendirme sonucunda uygun olduğunun karar verilmesi gerekmektedir. 

 

Ülkemizde 2014 yılında 5.950.000 ton mısır üretimi yapılmıştır. 2013/14 dönemi 

ülkemiz mısır ürünü yeterlilik derecesi %86,1 olup gelişen imalat sanayi ve sürekli artan 

mamul madde ihracatımızla birlikte sektörün ham madde ihtiyacı, üretimin yanı sıra ithalat 

yoluyla da giderilmektedir. Ülkemizde tüketilen mısırın %76’sı yem maddesi olarak 

kullanılmakta, %14’ü mahalli tüketimde değerlendirilmekte kalan kısmı ise nişasta 

sanayisinde, endüstriyel tüketimde ve tohumluk olarak kullanılmaktadır (TMO, 2014).  

 

Ülkemizin 2012-2014 yılları arasında yapmış olduğu toplam mısır ithalatına 

bakıldığında, dünyanın ilk üç mısır ihracatçısı ülkeleri olan ABD, Arjantin ve Brezilya 

(FAO, 2014) gibi GD mısır üretiminin çok yüksek olduğu ülkelerden değil, Rusya 

Federasyonu, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova ve Ukrayna gibi 

GDO üretiminin ya hiç olmadığı ya da çok az olduğu ülkelerden yapıldığı görülmektedir 
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(Bkz.: Tablo 5). Türkiye 2014 yılında toplamda 1.438.293 ton mısır ithal etmiştir (Bkz.: 

Tablo 4) (TÜİK, 2014).  

 

Tablo 4: Türkiye'nin son üç yıllık toplam mısır ithalatı ve değerleri (Ton/Bin Dolar) 

    2012 2013 2014 
Tarife Kodu  Tarife Tanımı Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

100590 Mısır (diğer) 804.833 228.387 1.546.630 458.646 1.422.142 339.313 

230210 
Mısırdan elde edilen 
kepek, kavuz ve diğer 
kalıntılar 

16.588 4.083 4.916 1.304 16.151 4.340 

Genel Toplam 821.421 232.469 1.551.546 459.950 1.438.293 343.653 
Kaynak: TÜİK, 2015. 

 

 

      Tablo 5: Türkiye'nin son üç yıl içinde en çok mısır ithal ettiği ülkeler ile mısır ithalat miktarı ve değerleri 
(Ton/Bin Dolar) 

Kaynak:  TÜİK, 2015. 

 

Soya fasulyesine bakıldığında ise; ülkemiz 2014 yılında toplamda 150 bin ton soya 

üretimi gerçekleştirmiş olup (GTHB, 2015 d) 2013/2014 yılı soya yeterlilik derecesi 

%9,9’dur (TÜİK, 2015). Alan bazlı destekler haricinde fark ödemesi ve yurt içi sertifikalı 

tohum desteğine rağmen ülkemizde yeterli miktarda soya fasulyesi üretilmemekte olup bu 

açık ithalatla karşılanmaktadır. Dünya soya fasulyesi üretimi ve ihracatında Arjantin, 

Brezilya, ABD gibi ülkelerin hâkim konumda olduğu görülmektedir (USDA ERS, 2015). 

Dünyada GDO’suz soya fasulyesi tedarik edilmesinde kaynak yetersizliği söz konusudur. 

Bu nedenle başta AB olmak üzere birçok ülke soya fasulyesinin ana üreticisi ve ihracatçısı 

olan bu ülkelere bağımlı bulunmaktadır. Ülkemizde 2014 yılında en çok soya fasulyesi 

Brezilya, ABD ve Paraguay’dan ithal edilmiş olup toplamda 2.623.810 ton soya ithal 

edilmiştir (Bkz.: Tablo 6 ve 7) (TÜİK, 2014). 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu 

2012 2013 2014 

Ülke Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Rusya Federasyonu 497.753 137.969 880.312 249.572 917.119 209.971 

Romanya 83.939 24.964 76.855 21.741 213.417 53.938 

Sırbistan 5.340 1.523 0 0 118.771 28.120 

Bulgaristan 38.773 10.897 91.260 27.908 83.381 22.254 

Bosna-Hersek 574 325 0 0 33.368 10.798 

Moldova 5.217 1.517 5.323 1.644 40.041 10.027 

Ukrayna 85.947 24.931 470.035 149.827 30.647 8.064 
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Kalkınma Planı’nda ayçiçeği, soya ve kolzadan oluşan yağlı tohumlarda kendine yeterlilik 

oranının 2018 yılında yüzde 45’e ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir 

(Kalkınma Bakanlığı, 2014) (TZOB, t.y.). 

 

Tablo 6: Türkiye'nin son üç yıllık toplam soya fasulyesi ithalatı ve değerleri (Ton/Bin Dolar) 

  
2012 2013 2014 

Tarife Kodu  Tarife Tanımı Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

120190 

Soya fasulyesi 
(kırılmış olsun 

olmasın); tohumluk 
olmayan 

1.194.911 684.802 1.073.752 642.959 2.008.260 1.119.668 

230400 

Soya fasulyesi yağı 
üretiminden arta 

kalan küspe ve katı 
atıklar 

1.001.658 531.424 1.086.740 627.954 615.550 346.499 

Genel Toplam 2.196.569 1.216.225 2.160.492 1.270.913 2.623.810 1.466.168 
Kaynak:  TÜİK, 2015. 

 

 

Tablo 7: Türkiye'nin son üç yıl içinde en çok soya fasulyesi ithal ettiği ülkeler ile soya fasulyesi  ithalat 

miktarları ve değerleri (Ton/Bin Dolar) 

 
2012 2013 2014 

Ülke Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Brezilya 17.755 11.064 142.141 84.182 658.160 375.793 

ABD 830.708 450.934 720.308 434.354 661.704 371.660 

Paraguay 254.324 148.909 469.405 277.544 593.290 354.360 

Ukrayna 128.626 71.844 138.583 76.839 377.729 179.862 

Arjantin 370.795 185.001 457.125 258.644 322.791 178.301 
 Kaynak: TÜİK, 2015. 
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4. DÜNYA’DA GDO MEVZUATI, T İCARETİ VE UYGULAMALARININ 
KARŞILA ŞTIRILMASI VE TÜRK İYE 

 
 

Dünya’nın nüfusu BM’nin yayınladığı bir rapora göre Haziran 2013 itibariyle 

yaklaşık 7,2 milyar olup 2025 yılına kadar yaklaşık 1 milyar artıp 8,1 milyara ulaşacağı ve 

bu rakamın 2050 yılında ise 9,6 milyar olacağı öngörülmektedir. Rapora göre doğumlar en 

fazla Afrika başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde olacaktır (United Nations, 2013). 

Nüfusta meydana gelen bu hızlı artış yeterli ve sağlıklı beslenme sorununu da gündeme 

getirecektir. Gıda ihtiyacındaki artış, hayvansal üretimin sürdürülebilir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için yem ihtiyacındaki artışı da beraberinde getirmektedir. Ülkeler 

ihtiyaç duyduğu ancak iklim yapıları nedeniyle yetiştiremediği gıda ve yem ürünlerini 

başka ülkelerden yaptıkları ithalatla karşılamaktadırlar. Yetiştiriciler ise giderlerini 

azaltmak ve birim alan başına aldıkları ürünün hem kalitesini hem de verimini yükseltmek 

için ülkelerinin yasal mevzuatının izin verdiği ölçüde GD bitki ekimine yönelmektedir.    

 

Uluslararası Tarımsal Biyoteknoloji Uygulamalarını Edinme Servisi (International 

Service for the Acquisition of AgriBiotech Applications - ISAAA) verilerine göre Genetiği 

değiştirilmi ş (GD) ürünlerin 1996 yılındaki ilk ekimlerinden bu yana, kümülatif olarak 1,8 

milyar hektar gibi benzersiz büyüklükte bir alanda üretimi yapılmıştır. GD ürünler 2014 

yılında 28 ülkede, 18 milyon çiftçi tarafından ekilmiş ve 1996’da 1,7 milyon hektar olan 

ekim alanları 100 kattan fazla artarak 2014’te 181.5 milyon hektara ulaşmıştır. Bu da 2013 

yılındaki 5 milyon hektarlık ekim alanıyla kıyaslandığında yılda %3-4 artışa tekabül 

etmektedir. 1996’da 6 olan GD ürün üreticisi ülke sayısı da dört kattan fazla artarak 

2014’te 28’e ulaşmıştır. 1996’dan 2011’ e kadar gelişmiş ülkelerin GD bitki ekim alanı 

gelişmekte olan ülkelerden daha fazla iken 2011’den itibaren, gelişmekte olan ülkelerin 

GD bitki ekim alanı, gelişmiş ülkeleri geçmiş ve bu rakam artarak devam etmektedir (Bkz.: 

Şekil 8) (James, 2014). 
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Şekil 8: Küresel GDO ekim alanındaki artış (1996 - 2014) 

 
Dünya’da 28 ülkede, yaklaşık 18 milyon çiftçi, 181,5 milyon hektarlık alanda GDO ekimi yapmıştır. GDO 

ekiminde 1996’dan günümüze kadar sürekli bir artış meydana gelmiştir. 2013 - 2014 yılları arasındaki artış 

yaklaşık %3 - 4 olup 6,3 milyon hektardır (James, 2014). 

 

 

ISAAA ,  2014 yılında yayınladığı ve son 20 yılda dünya genelinde yapılmış 147 

araştırma üzerinde yapılan meta analizine dayandırdığı raporunda, “GD teknolojisini 

benimsemenin ortalamada kimyasal pestisit kullanımını %37 azalttığını, ürün verimlerini 

%22 yükselttiğini ve çiftçi kârlarını %68 arttırdığını” belirtmektedir. 1996-2013 zaman 

dilimini kapsayan en son geçici veriler GD ürünlerin gıda arz güvencesi, sürdürülebilirlik 

ve çevre/iklim değişikli ği bağlamlarında: 133 milyar USD değerinde üretim artış sağladığı, 

1996-2012 arasında pestisit kullanımı aktif madde bazında yaklaşık 500 milyon kg 

azaltarak çevre sağlığına katkıda bulunduğu,  2013 yılında CO2 emisyonunda 28 milyar kg 

azalma sağladığı, 1996’dan 2013’e kadar 132 milyon hektar arazi tasarrufu sağlayarak 

biyo-çeşitlili ği koruduğunu ve 16,5 milyondan fazla küçük çiftçinin kazancını arttırmak 

suretiyle, dünyanın en yoksul kesiminden 65 milyondan fazla insanın durumlarında 

iyileşmeler sağladığını ifade etmektedir (James, 2014). 
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GDO’ların %99’unu, herbisit toleransı ve böceklere direnç özelliğini tek başlarına 

ya da birlikte içeren ürünler oluşturmaktadır. Çoğu GD ürün gıda amaçlı 

kullanılmamaktadır. Kullanım alanlarının başında hayvan yemi, tekstil ve biyoyakıt 

gelmektedir. GD mısırın %70’i hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 

4.1. Dünya GDO ekim alanlarının karşılaştırılması 
 

Dünyada en fazla GDO ekimi 73,1 milyon ha ile ABD’de yapılmaktadır. ABD’yi 

Brezilya, Arjantin ve Hindistan takip etmektedir. ABD’de toplam GDO üretiminin %90’ını 

GD soya, GD mısır ve GD pamuk, oluşturmaktadır. ABD, dünyadaki GDO’lu ekim 

alanlarının %40,3’üne sahiptir. Brezilya ve Arjantin ise sırasıyla dünyadaki GDO’lu ekim 

alanlarının %23,3 ve 13,4’üne sahiptir. Kuzey ve Güney Amerika Kıtalarının diğer GDO 

üreticileri olan Kanada, Paraguay ve Uruguay’da bu alan dâhil edildiğinde dünyada toplam 

GDO ekim alanlarının %86,4’ünün Amerika Kıtalarında olduğu ortaya çıkmaktadır (Bkz.: 

Şekil 9 ve Tablo 8 ve 9) (James, 2014).  

 

ABD Ulusal Tarım İstatistik Hizmetleri (NASS) verilerine göre 2013’te ABD’de 

toplam soya üretiminin %93’ü GD soya, toplam mısır üretiminin %90’ı GD mısır, toplam 

pamuk üretiminin %90’ı GD pamuk, toplam kanola üretiminin %90’ı GD kanola, toplam 

şeker pancarı üretiminin %95’i GD şeker pancarı ve toplam Hawaii Papayası üretiminin 

%75’i GD papayadır. Aralarında meyve, sebze ve yemiş de bulunan birçok GD ürünün 

ABD’de tarla denemeleri yapılmakta ve üretim için onay bekleyen GD ürünler arasında 

erik, pirinç, buğday, elma ve somon balığı bulunmaktadır (FOE International, 2014). 
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Şekil 9: GDO ekimi yapan ülkeler ve ürettikleri GD bitkiler 

 
 Kaynak:  (James, 2014)  (En büyük GDO ekimi yapan 19 ülke yeşil kutu içeresinde, gösterilmektedir. 0,05 

milyon hektardan daha az ekim yapanlar ise sarı kutu içerisinde gösterilmiştir). 
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Tablo 8: 50.000 hektar ve üzerindeki alanda GDO yetiştiren ülkeler ve yetiştirdikleri GD bitkiler 

Sıra Ülke 
GDO Ekim Alanı 
(milyon hektar) Yetiştirilen GD Bitki 

1 ABD 73,1 
Mısır, soya fasulyesi, pamuk, kanola, şeker pancarı, alfalfa, 
papaya, balkabağı 

2 Brezilya  42,2 Soya fasulyesi, mısır, pamuk 

3 Arjantin  24,3 Soya fasulyesi, mısır, pamuk 

4 Hindistan  11,6 Pamuk 

5 Kanada  11,6 Kanola, mısır, soya fasulyesi, şeker pancarı 
6 Çin 3,9 Pamuk, papaya, kavak, domates, tatlı biber 

7 Paraguay  3,9 Soya fasulyesi, mısır, pamuk 

8 Pakistan  2,9 Pamuk 

9 Güney Afrika 2,7 Mısır, soya fasulyesi, pamuk 

10 Uruguay  1,6 Soya fasulyesi, mısır 

11 Bolivya  1,0 Soya fasulyesi 

12 Filipinler  0,8 Mısır 

13 Avustralya  0,5 Pamuk, kanola 

14 Burkina Faso 0,5 Pamuk 

15 Myanmar  0,3 Pamuk 

16 Meksika  0,2 Pamuk, soya fasulyesi 

17 İspanya  0,1 Mısır 

18 Kolombiya  0,1 Pamuk, mısır 

19 Sudan  0,1 Pamuk 

20 Honduras < 0,1 Mısır 

21 Şili < 0,1 Mısır, soya fasulyesi, kanola 

22 Portekiz < 0,1 Mısır 

23 Küba < 0,1 Mısır 

24 Çek Cum.  < 0,1 Mısır 

25 Romanya < 0,1 Mısır 

26 Slovakya < 0,1 Mısır 

27 Kosta Rika < 0,1 Pamuk, soya fasulyesi 

28 Bangladeş < 0,1 Patlıcan 

  TOPLAM 181,5   
Kaynak:  (James, 2014)  
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Tablo 9: En büyük GDO üreticilerinin GDO ekim alanları ve GDO ekim alanlarının toplam ekim alanları ile 
dünya toplam GDO ekim alanına oranları 

Sıra Ülke 
Toplam 

ekilebilir alan 
(milyon ha) 

GDO ekim 
alanı (milyon 

ha) 

GDO ekim 
alanının, dünya 

toplam GDO 
ekim alanı 

içindeki yüzdesi 
(%) 

GDO ekim 
alanının, 

toplam ekim 
alanı içindeki 
yüzdesi (%) 

1 ABD 160 73,1 40,3 46 

2 Brezilya  72 42,2 23,3 59 

3 Arjantin  38 24,3 13,4 64 

4 Hindistan  157 11,6 6,4 7 

5 Kanada  43 11,6 6,4 27 

6 Çin 112 3,9 2,1 3 

7 Paraguay  4 3,9 2,1 98 

8 Pakistan  21 2,9 1,6 14 

9 Güney Afrika 12 2,7 1,5 23 

10 Uruguay  2 1,6 0,9 80 
     Kaynak: (James, 2014) 

 

4.2. Dünya GDO ticaretinin karşılaştırılması 
 

1996’dan 2013 yılına kadar GD ürünlerden en büyük kazanç sağlamış olan ülkeler 

sırasıyla ABD, Arjantin, Hindistan, Çin, Brezilya ve Kanada’dır. 18 yıllık sürede GD ürün 

ticaretinden elde edilen rakam toplamda 133,3 milyar dolara ulaşmıştır. Sadece 2013 

yılındaki toplam rakam ise 20,4 milyar dolar olup bu rakamın 10,1 milyar dolarını 

gelişmekte olan ülkeler, 10,3 milyar dolarını ise gelişmiş ülkeler elde etmiştir.  

 

Tablo 10: Dünya GDO ticaret verileri 

  
1996-2013      

(Milyar Dolar) 
2013        

(Milyar  Dolar)  
ABD 58,4 9,2 
Arjantin 17,5 1,9 
Hindistan 16,7 2,1 
Çin 16,2 1,6 
Brezilya 11,8 3,4 
Kanada 5,6 0,96 
Diğer  7,1 1,24 
Toplam 133,3 20,4 

                                Kaynak:  (James, 2014) 
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Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2014 yılında yapmış olduğu uluslararası bir 

çalışmaya göre; Arjantin’in Brezilya’dan ithal ettiği pamuğun tamamı, Avustralya’nın 

ABD’den ithal ettiği pamuk tohumunun tamamı, Kanada’nın ABD’den ithal ettiği mısır, 

soya ve kolza’nın tamamı veya tamamına yakını (%95-100), Bolivya’nın Arjantin ve 

Brezilya’dan ithal ettiği Mısır ve Soya’nın %99’u GD ürünlerdir. Çalışmaya bilgi veren 

ülkelerin; GD bitki ithalatlarına verdikleri cevaplar Tablo 11’de gösterilmektedir (FAO, 

2014) . 

 
 

Tablo 11: Bazı ülkelerin ithal ettiği GD bitkiler ve ana ticaret ortakları 

Ülke Ürün İthalatı yapılan 
üründeki GD 

ürün oranı (%) 

Ana ticaret ortağı 

Arjantin Pamuk 100 Brezilya 

Avustralya Kolza  56 Kanada, ABD 

Pamuk tohumu 100 ABD 

Avusturya Soya 81 ABD, Brezilya 

Bolivya Mısır 99 Arjantin, Brezilya 

Soya 99 Arjantin 

Brezilya Mısır _ Arjantin, Paraguay 

Soya _ Arjantin, Paraguay 

Bulgaristan  Soya Küspesi  90 Brezilya, Arjantin 

Kanada    Mısır 95-100 ABD 

Soya 95-100 ABD 

Sorgum _ ABD 

Buğday _ ABD 

Pirinç _ ABD, Tayland, Hindistan 

Kolza  95-100 ABD 

Kolombiya Mısır, Soya _  _ 

Hırvatistan Soya 15 Brezilya, Arjantin 

Küba Mısır 70 ABD, Brezilya, Arjantin 

Soya 90 Brezilya, Arjantin 

Buğday _ ABD 

Pirinç _ _ 

Kıbrıs Soya 99 Brezilya, Arjantin, İspanya 

Dominik 
Cumhuriyeti 

Mısır, Soya, 
Buğday 

_ _ 

Finlandiya Soya 15 _ 

Fransa Mısır, Soya, Kolza _ _ 

Honduras Mısır, Pirinç _ ABD 
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İran Mısır  Brezilya, Arjantin, Ukrayna 

Soya  Brezilya, Arjantin, Ukrayna 

Kolza   Kanada 

İrlanda Mısır 37 ABD, Brezilya, Kanada 

Soya 94 Arjantin, ABD, Brezilya 

Kolza  20 Kanada, ABD 

İtalya Mısır, Soya (yem) _ ABD, Arjantin, Brezilya 

Japonya Mısır, Soya _ ABD, Brezilya 

Kolza  _ Kanada, Avustralya 

Pamuk _ Avustralya, ABD 

Letonya Soya Küspesi  89 Arjantin, ABD 

Litvanya Soya 74 Çin, Rusya, İsrail, G.Kore, Hindistan, Arjantin, 
Ukrayna 

Pirinç 24 ABD, Kamboçya, Hindistan, Pakistan,Vietnam, 
Tayland, Güney Kore, Kanada 

Lüksemburg Soya 80 Transit 

Malezya Mısır _ G. Afrika, ABD 

Soya _ ABD 

Hollanda Mısır _ _ 

Soya 75 Paraguay, Uruguay, Brezilya 

Kolza  _ _ 

Filipinler Mısır 90 ABD, Arjantin 

Soya 90 Arjantin, ABD 

Kolza  _ _ 

Samoa Mısır _ Yeni Zelanda 

Soya _ Avustralya 

Sorgum _ ABD 

Buğday _ Çin 

Pirinç _ Avrupa 

Kolza  _ Amerika Samoası 

Slovenya Soya 80 Brezilya, Arjantin 

Kaynak: (FAO, 2014) 
 
 

FAO araştırmasında ülkelere ihraç ettikleri ürünlerin içindeki GD ürün oranları da 

sorulmuştur. Ülkelerin beyanlarına göre; Avustralya’nın ihraç ettiği pamuğun tamamı, 

Arjantin’in ihraç ettiği mısırın %90’ı, soyanın %99’u, pamuğun ise %95’i, Kanada’nın 

ihraç ettiği mısırın %85’i, soyanın %50’si, kolzanın ise %95’i  GD ürünlerdir. Araştırmaya 

katılan ülkelerin ihraç ettikleri ürünlerin içindeki GD ürün oranları ve ana ticaret ortağı 

olan ülkeler Tablo 12’de gösterilmektedir (FAO, 2014). 
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Tablo 12: Bazı ülkelerin ihraç ettiği GD bitkiler ve ana ticaret ortakları 

Ülke Ürün İhracatı yapılan 
üründeki GD ürün 

oranı (%) 

Ana ticaret ortağı 

Arjantin  Mısır 90 Kuzey Afrika, Güney Amerika, Asya 

Soya 99 Asya, Orta Doğu, AB 

Pamuk 95 Güney Doğu Asya 

Avustralya Kolza 23 Pakistan, Japonya, BAE, Bangladeş 

Pamuk 100 Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, ABD 

Bolivya Soya 99 Peru, Kolombiya, Ekvador, Brezilya 

Brezilya Soya _ Çin, AB, G. Kore, Japonya 

Kanada Mısır 85 ABD, İspanya, Mısır, İzlanda, Hong Kong 

Soya 50 Çin, Japonya, ABD, Hollanda, Belçika, Mısır, 
Malezya 

Sorgum _ Almanya, Belçika, G. Kore, Kolombiya 

Buğday _ ABD, Japonya, Endonezya, Meksika 

Pirinç _ ABD 

Kolza 95 Çin, Japonya, Meksika, ABD 

Kolombiya Pamuk tiftiği 70 _ 

Mısır _ _ 

ABD Mısır _ Japonya, Meksika, Çin, G. Kore, Venezuela 

Soya _ Çin, Meksika, Japonya, Endonezya, Almanya 

Pamuk _ Çin, Türkiye, Meksika, Vietnam 

 Kaynak:  (FAO, 2014) 
 
 

4.3. Dünya GDO onaylarının karşılaştırılması 
 

Kasım 2014 itibariyle 1994’ten bu yana 38 ülke (37+ AB-28), biyoteknolojik 

yollarla elde edilmiş olan GD bitkilere gıda, yem veya ekim amaçlı izin vermiştir. Bu 

ülkelerin yetkili kurumları tarafından 27 farklı bitki çeşidi için 386 farklı GDO çeşidine 

3083 onay işlemi gerçekleştirilmi ştir. Bunlardan 1458’i gıda amaçlı (doğrudan kullanım 

veya işleme), 958’i yem amaçlı (doğrudan kullanım veya işleme) ve 667’si ise çevreye 

salma veya ekim amaçlıdır. Dünyada onaylanmış tüm GDO çeşitlerini gösteren liste EK-

4’te verilmektedir. Japonya en çok GDO onaylayan ülke olup onu ABD, Kanada, Meksika, 

Güney Kore ve Avustralya takip etmektedir (Bkz.: Tablo 13). 
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Tablo 13: Dünya genelinde ülkelerin onaylamış oldukları GDO sayıları 

Sıra Ülke 
Onaylı GDO 

Sayısı 

1 Japonya 213 

2 ABD 186 

3 Kanada 161 

4 Meksika 147 

5 Güney Kore 127 

6 Avustralya 101 

7 Yeni Zelanda 89 

8 Tayvan 88 

9 Filipinler 84 

10 Kolombiya 73 

11 Güney Afrika 64 

12 AB 66 

13 Çin 60 

14 Brezilya 40 

15 Arjantin 38 

16 Türkiye 32 

17 Rusya 23 

18 Singapur 23 

19 Malezya 20 

20 Uruguay 18 

21 Tayland 15 

22 Costa Rica 15 

23 Paraguay 14 

24 Endonezya 12 

25 Norveç 11 

26 Hindistan 11 

27 Honduras 8 

28 Vietnam 6 

29 İsviçre 4 

30 Şili 3 

31 Pakistan 2 

32 Bangladeş 1 

33 Bolivya 1 

34 Burkina Faso 1 

35 Mısır 1 

36 Sudan 1 

37 İran 1 

38 Küba 1 

39 Panama 1 

40 Burma 1 
                                     Kaynak: (James, 2014). 



 
  

104 
 

4.4. Dünyada GD bitkilerin bitki bazında ekim alanlarının 
karşılaştırılması 
 

Biyoteknolojik çalışmalara konu olmuş olan dört ana bitki; soya fasulyesi, pamuk, 

mısır ve kanolanın dünyadaki ekin alanları incelendiğinde; en geniş alanda üretilen GD 

bitkinin soya fasulyesi olduğu görülmektedir. Soya fasulyesi toplamda 111 milyon hektar 

ekilirken bunun 90,7 milyon hektarı GD soyadır. Bu rakamlara bakıldığında GD soyanın 

toplam soya ekim alanı içindeki payı %82’dir. Bu oran pamukta %68 mısırda %30 ve 

kanola da ise %25’tir. Bu dört GD bitkinin, küresel GDO ekim alanının toplam ekim 

alanının neredeyse yarısı olduğu görülmektedir. Toplam ekim alanının üçte ikisi küçük, 

kaynak sıkıntısı çeken ve daha yüksek verim elde etmek isteyen gelişmekte olan ülke 

çiftçileri tarafından ekilmektedir (Bkz.: Tablo 14) (James, 2014). 

   

Tablo 14: Bazı temel bitkilerin küresel GDO ekim alanının küresel toplam ekim alanı içindeki payı 
 

Ekin Türü 
Küresel Alan 
(milyon ha) 

Küresel GDO 
ekim alanı 
(milyon ha) 

GDO ekim alanının 
toplam küresel 

ekim alanı içindeki 
payı (%) 

Soya Fasulyesi 111 90,7 82 

Pamuk 37 25,1 68 

Mısır 184 55,2 30 

Kanola 36 9 25 

Diğer _ 1,4 _ 

Toplam 368 181,5 49 

                          Kaynak: (James, 2014). 

 

4.5. Dünyada GDO Etiketleme Kuralları ve Limit Değerlerinin 
Kar şılaştırılması 
 

Dünyada ilk etiketleme politikası 1997 yılında AB’de yapılmıştır. O günden 

bugüne birçok ülke GDO içeren gıdalar için belirli etiketleme kurallarını uygulamaya 

koymuştur. Bu etiketleme kuralları kapsam, istisna, limit, uygulama şekli ve zorunluluk 

derecesi gibi birçok duruma bağlı olarak değişiklik göstermektedir. OECD ülkelerinin 

büyük çoğunluğu belirli etiketleme kurallarını uygulamaya koymuşken gelişmekte olan 

ülkelerden bir kısmı etiketleme kuralları getirmiş ve bu ülkelerin az bir kısmı bu kuralları 

uygulamaya geçirmiştir. Etiketleme kuralı getiren ülkelerde ortak kurallardan birisi, GD 

bitkiden elde edilen ve geleneksel olan ürüne eşdeğer olmayan ürünlerin (not substantially 



 
  

105 
 

equivalent) etiketlenmesidir. Bu ürünlere örnek olarak; yüksek oleik asit oranına sahip 

kanola ve besin değeri yükseltilmiş pirinç verilebilir. Bu tarz ürünlerde etiketleme 

zorunludur. Diğer yandan geleneksel olana ürüne eşdeğer olan (substantially equivalent) 

ürünlerin etiketlenmesinde büyük bir uluslararası heterojenlik gözlenmektedir. Temel 

ayrılıklardan birisi, gönüllü etiketleme kuralı getiren ülkeler (Kanada, Hong Kong veya 

Güney Afrika) ve zorunlu etiketleme kuralları getiren ülkeler (Avustralya, AB, Japonya, 

Brezilya, Çin) arasında oluşmaktadır. Gönüllü etiketleme kuralı getiren ülkeler hangi 

ürünün GDO olduğunu veya olmadığını tanımlayarak bu ürünler üzerine ilgili ifadelerin 

konulup konulmama tercihini üreticiye bırakmıştır. Zorunlu etiketleme kuralı getiren 

ülkeler ise hedef ürünün veya bileşeninin GDO içerdiğini veya GD maddelerden 

üretildiğini etikette belirtmeyi zorunlu tutmaktadır. AB ülkeleri ve Japonya gibi kimi 

ülkeler ise yönetmeliklerinde GDO’lu olmayan gıdaların gönüllü olarak “GDO’suz” 

etiketiyle etiketlenebileceğini belirtmektedirler. Ülkelerin etiketlenme kuralları şunları 

kapsayabilmektedir (Gruère G. P., 2006): 

 

− Belirlenebilen oranda transgenik DNA veya protein içeren gıda veya gıda 

bileşenlerini,  

− Yüksek oranda işleme tabi tutulma sonucu içerdiği transgenik DNA veya protein 

oranı tespit edilemeyen ürünlerin GDO’lu hammaddelerden üretildiği durumlar, 

− Hayvan yemleri, 

− GDO’lu yem ile beslenen hayvanların etleri ve hayvansal ürünler, 

− Paketten çıkarılarak satılan ürünler, 

− Katkı maddeleri ve tatlandırıcılar ve restoranlarda satılan yiyecekler. 

 

Limit değer ise her bir bileşene veya ana üç veya beş bileşene uygulanabilmektedir. 

Limit değerler, %0,9 ile %5 arasında değişiklik göstermektedir. Düzenlemeler bitmiş olan 

ürünün GDO içermesine göre yapıldığı gibi (Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya) üretim 

prosesine göre de yapılmaktadır (AB, Brezilya, Çin). İlkinde belirlenebilen ve ölçülebilen 

GD materyal veya bileşen içeren ürünler etiketlenirken, üretim prosesine göre etiketleme 

yapılan ikinci durumda ise GD materyal kalıntısı içerse de içermese de, GD hammaddeden 

elde edilmiş olan ürünlere etiketleme yapılmaktadır. Buna göre kanola veya soyadan elde 

edilen yağda belirlenebilen ve ölçülebilen miktarda transgenik DNA veya protein 

bulunmasa bile etiketlenmesi gerekmektedir. Bu fark kuralların uygulanmasında önem 
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taşımaktadır. Ürün bazlı sistemde test cihazları önemli iken proses bazlı sistemde güvenilir 

dokümantasyon önem arz etmektedir. Ulusal düzenlemeler etiketleme kurallarının 

uygulanma seviyesine göre de çeşitlilik arz etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden bazıları 

yasal düzenleme getirmiş olsa da ya bu düzenlemeleri uygulamaya koymamış veya kısıtlı 

zorlama getirmiştir. Örneğin Brezilya’da 2003 yılında etiketleme yasası yürürlüğe 

konmuşken, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki yıllarda gerçek manada uygulamaya 

konmadığı ifade edilmektedir. Endonezya gibi bazı Asya ülkelerinin de etiketleme 

yasalarını kısmen uyguladığı belirtilmektedir. Bu ülkeler ithalatçıların ithal ettiği ürünleri 

etiketlemesini isterken, tüketici ürünleri üzerinde etiket bulunmamaktadır. 2004 yılında 

etiketleme yasasını kabul eden Çin’in etkin bir etiketleme politikası yürüttüğü 

belirtilmektedir (Gruère & Rao, 2007). Belirli ülke gruplarına ilişkin etiketleme kuralları 

ve ülke grubuna has özellikler Tablo 15’te sunulmakta, etiketleme limitlerine yönelik renk 

kodlu dünya haritası ise EK-III’te verilmektedir. 

 

Tablo 15: Belirli ülke gruplarına ilişkin etiketleme kuralları ve ülke grubuna has özellikler 

Ülkeler 
Gıda güvenilirliği 

yönetmelikleri 
Etiketleme 
kuralları 

Özellik 

Avrupa Birliği Süreç temelli - zorunlu 
Uyulması zorunlu, 
türev ürünleri 
kapsamakta 

İzlenebilirlik gereksinimleri 
mevcut, etiketleme için %0,9 
eşiği var 

Brezilya, Çin, Rusya Süreç temelli - zorunlu 
Uyulması zorunlu, 
türev ürünleri 
kapsamakta 

İzlenebilirlik yok, düşük eşik 
değerleri var  (Rusya’da onaylı 
olan veya olmayan gıda 
ürünlerinde limit %0,9 yem 
ürünlerinde ise onaylı olanlarda 
%0,9, olmayanlarda ise %0,5’tir; 
Brezilya/Çin %1 ) 

Avustralya, Japonya, 
Kore, Suudi Arabistan, 
Tayland, Tayvan 

Süreç temelli - zorunlu 
Ürün içeriğine 
göre zorunlu 
etiketleme 

Etiketleme muafiyetleri var, %1 - 
%5 aralığında eşik seviyelere 
sahip (Avustralya, Suudi 
Arabistan %1; Kore  %3, 
Japonya, Tayland, Tayvan  %5. 

ABD, Kanada, 
Arjantin, Hong Kong, 
Filipinler, Güney 
Afrika 

Temel Eşdeğerlik - 
zorunlu  (ABD: Gönüllü) 

Temel eşdeğerliğe 
göre gönüllü 

Etiketleme için %5 eşik değeri 
var 

Şili, Ekvador, 
Endonezya, Vietnam 

Zorunlu (uygulamada 
veya beklemede) 

Zorunlu olarak 
belirlendi ancak 
uygulanmamakta 

Ürün bazlı etiketleme 

Hindistan, Kenya 
Zorunlu (uygulamada 
veya beklemede) 

Etiketlemenin 
gerekliliği 
benimseniyor 

Yavaş işleyen düzenleyici süreç 

Bangladeş, çoğu 
Afrika ülkeleri 

Zorunlu kabul edilmekte Belirgin değil Bekle ve gör yaklaşımı 

Birkaç Afrika ülkesi Yok Yok GDO'suz 
Kaynak: (Gruère G. P., 2006) (USDA FAS, 2015 e). 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Teknoloji tüm alanlarda yenilikler getirmekte olup bu yenilikler kimi alanlarda 

avantajlar sunarken kimi alanlarda da dezavantajlar içerebilmektedir. Teknolojinin 

beraberinde getirdiği bu dezavantajların zararını azaltmak veya yok etmek veya kötüye 

kullanılması ihtimalinin önüne geçmek için yapılacak olan hukuki düzenlemelerin büyük 

önemi bulunmaktadır. Biyoteknolojideki hızlı gelişim, tarımsal uygulama alanında da 

değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kuraklık, tuzluluk gibi 

iklimsel veya coğrafi engellere karşı mücadeleye GD bitkilerle çözüm arandığı gibi, bitki 

hastalıkları, böcek ve zararlı otlarla mücadelede, ilaçla mücadelenin yerini de sözkonusu 

etmenlere dirençli GD bitkiler almaya başlamıştır. 

 

Uluslararası Tarımsal Biyoteknoloji Uygulamalarını Edinme Servisi (International 

Service for the Acquisition of AgriBiotech Applications - ISAAA) verilerine göre GD 

ürünlerin 1996 yılındaki ilk ekimlerinden bu yana, toplamda 1,8 milyar hektar gibi 

benzersiz büyüklükte bir alanda üretimi yapılmıştır. GD ürünler 2014 yılında 28 ülkede, 18 

milyon çiftçi tarafından ekilmiş ve 1996’da 1,7 milyon hektar olan ekim alanları 100 kattan 

fazla artarak 2014’te 181.5 milyon hektara ulaşmıştır. Bu da 2013 yılındaki 5 milyon 

hektarlık ekimle kıyaslandığında yılda %3 - 4 arasında artışa tekabül etmektedir. 1996’da 6 

olan GD ürün üreticisi ülke sayısı da dört kattan fazla artarak 2014’te 28 olmuştur. 

 

ISAAA,  2014 yılında yayınladığı ve son 20 yılda dünya genelinde yapılmış 147 

araştırma üzerinde yapılan meta analizine dayandırdığı raporunda, “GD teknolojisini 

benimsemenin ortalamada kimyasal pestisit kullanımını %37 azalttığını, ürün verimlerini 

%22 yükselttiğini ve çiftçi kârlarını %68 arttırdığını” belirtmektedir. 1996-2013 zaman 

dilimini kapsayan en son geçici veriler GD ürünlerin gıda arz güvencesi, sürdürülebilirlik 

ve çevre/iklim değişikli ği bağlamlarında; 133 milyar USD değerinde üretim artış sağladığı, 

1996-2012 arasında pestisit kullanımı aktif madde bazında yaklaşık 500 milyon kg 

azaltarak çevre sağlığına katkıda bulunduğu,  2013 yılında CO2 emisyonunda 28 milyar kg 

azalma sağladığı, 1996’dan 2013’e kadar 132 milyon hektar arazi tasarrufu sağlayarak 

biyoçeşitlili ği koruduğunu ve 16,5 milyondan fazla küçük çiftçinin kazancını arttırmak 

suretiyle, dünyanın en yoksul kesiminden 65 milyondan fazla insanın durumlarında 

iyileşmeler sağladığını ifade etmektedir. 
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Biyoteknolojik yollarla üretilen GD türlerin insan ve hayvan sağlığında 

yapabileceği olumsuz etkilerle, çevreye vermesi muhtemel zararlara karşı biyolojik 

çeşitlili ğin korunması, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile 

genetik kaynakların kullanımından doğacak faydanın adil şekilde paylaşımını sağlamak 

için BM öncülüğünde “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” hazırlanarak imzaya sunulmuştur. 

Sözleşme’ye 2012 yılı itibarıyla toplam 196 ülke taraf olmuş olup ülkemiz de 29 Ağustos 

1996 tarih ve 4177 sayılı kanunla Sözleşme’ye taraf olmuştur. Söz konusu Sözleşme 

kapsamında “biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde herhangi 

bir olumsuz etkiye sahip olabilecek olan herhangi bir değiştirilmi ş canlı organizmanın, 

özellikle sınır ötesi hareketi üzerinde odaklanarak, biyogüvenlik hakkında bir Protokol 

oluşturma” yolundaki kararı gereği “Cartagena Biyogüvenlik Protokolü” hazırlanmış ve 

24 Mayıs 2000 tarihinde imzaya açılmıştır. Günümüzde 170 ülkenin taraf olduğu 

Protokol’e ülkemiz de taraf olmuş olup çıkarılan Kanunla 24 Ocak 2004 tarihinde Protokol 

yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizde de bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji 

kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmi ş organizmalar ve ürünlerinden 

kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve 

biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik 

sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve 

izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla “Biyogüvenlik Kanunu” 

hazırlanarak 18 Mart 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 

26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 26 Eylül 2010 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.   

 

Biyogüvenlik politikaları açısından bakıldığında AB’ye uyum kapsamında ülkemiz, 

politikalarını “ İhtiyatlılık İlkesi” çerçevesinde belirlemektedir. Bu korumacı yaklaşımda 

özellikle öne çıkan hususlar, GD bitkisel üretimin yasak olması, başvurusu yapılan bir gene 

gıda ve yem için ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılarak ayrı onay verilmesi, gıda amaçlı 

onaylanmış genlerin bulunmaması, onaylanmamış genlerde tolerans eşiğinin sıfır olması, 

GDO içeren ürünlerde etiketleme zorunluluğu ve GDO’lu hammaddelerin bebek ve küçük 

çocuk mamaları ve besin takviyelerinde kullanımının yasak olmasıdır. Ülkemizde 

onaylanmış GD soya fasulyesi ve mısır sadece yem amaçlı ithal edilmekte olup söz konusu 
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ürünlerin ülkeye girişinden itibaren sınır kontrolleri yapılmakta ve izlenebilirliği 

denetlenmektedir.  

Biyogüvenlik Kanunu, insan sağlığını ve çevrenin korunmasını ön planda tutarak 

birçok yasağı beraberinde getirmiştir. Bu yasaklar en başta GDO ve ürünlerinin onay 

alınmaksızın piyasaya sürülmesi ve GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı olarak 

kullanılması veya kullandırılmasını kapsamaktadır. GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından 

piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı da yasaklanmıştır. 

Dolayısıyla ülkemizde hayvan yemi olarak kullanmak amacıyla ithalatına izin verilmiş bir 

GD ürünün gıda amaçlı piyasaya sürülmesi yasaktır. Dünya’da gelişmiş ülkeler başta 

olmak üzere birçok ülke geniş alanlarda GDO üretimi yapılmasına izin vermişken, ülkemiz 

genetiği değiştirilmi ş bitki ve hayvanların üretimini yasaklamıştır. Kanun, GDO ve 

ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile 

bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmasını da yasaklayarak insan sağlığı 

kapsamında bebek gıdalarında GDO kullanılmasının da önüne geçmiştir. Birçok ülkenin 

ilgili kanunlarında GDO ve ürünlerinin bebek mamalarında kullanımına ilişkin bir engel 

göze çarpmamaktadır. Kanun’da yasal sorumluluk olarak müteselsil sorumluluk 

benimsenmiştir ve GDO ve ürünlerini bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ithal eden, 

üreten veya çevreye serbest bırakan kişi veya kişiler hakkında beş yıldan oniki yıla kadar 

hapis ve onbin güne kadar adli para cezası getirmiştir.  

 

GDO alanında ülkemizde yapılan hukuki düzenlemenin kanun düzeyinde olması, 

Bu Kanunun, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü gibi uluslararası düzeyde hazırlanmış 

olan bir Protokol’ü temel almış alması,  GDO’ya bakışta ihtiyatlılık ilkesinin benimsenmiş 

olması ve yasakların net bir şekilde tanımlanarak cezai yaptırımların uygulamasının 

kesinlik arz etmesi, Biyogüvenlik Kanunu’nun öne çıkan güçlü yanlarını oluşturmaktadır. 

Biyogüvenlik Kurulu’nun kurularak,  Kurul’un bilimsel komitelerce desteklenmesi ve 

karar alma sürecine sivil toplum kuruluşları ile özel sektör ve halkın da katılımının 

sağlanması ve kurulan “Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması” vasıtasıyla alınan 

kararların duyurulması, çalışmalarda şeffaflığı sağlayarak alınan kararların toplumsal 

karşılık bulmasını sağlamaktadır. 
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Biyogüvenlik Kurulu’nun biyoteknoloji alanında yapılacak akademik çalışmaları 

teşvik ederek bu çalışmalara destek vermesi hususunun, Kurul’un görevleri arasına 

alınması, ülkemiz için stratejik önemi haiz olan GDO konusunun geleceğini şekillendirme 

adına yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Ülkemizde Kurul tarafından şimdiye kadar hiçbir GDO’ya gıda amaçlı izin 

verilmemiştir. Yem amaçlı olarak ise 5 GD soya ve 17 GD mısıra izin verilmiştir. AB 

Kanunlarında da olduğu gibi  %0,9 eşik değer ve üzerinde onaylı GDO içeren ürünlerde 

etiketleme zorunluluğu getirilmiş olup bunun altındaki değerler bulaşan olarak kabul 

edilmiştir. Türkiye’de gıda amacıyla hiçbir GDO çeşidine izin verilmemiş olduğundan 

dolayı, gıda amacıyla ithal edilen bir üründe %0,9’dan daha az oranda dahi GDO bulaşanı 

tespit edilse ürünün yurda girişine izin verilmemektedir.  Böyle bir ürünün piyasada tespit 

edilmiş olması durumunda ise ürün toplatılarak imha edilmekte ve sorumlular hakkında 

yasal takip başlatılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde gıda ürünlerinde GDO’ya 

tolerans tanınmamaktadır. 

 

Kurul tarafından verilmiş olan karar sonrasında da Bakanlık takibi devam 

etmektedir. Verilen koşullara uyulup uyulmadığı ve insan, hayvan, bitki sağlığı ile çevre ve 

biyolojik çeşitlilik üzerinde herhangi bir beklenmeyen etkisinin olup olmadığı Bakanlık 

tarafından kontrol edilerek ve denetlenmektedir. Kararda belirtilen koşulların ihlali veya 

GDO ve ürünleriyle ilgili olarak herhangi bir riskin ortaya çıkabileceği yönünde yeni 

bilimsel bilgilerin ortaya çıkması durumunda, kararın derhal Kurul tarafından iptal edilerek 

ilgili ürünleri toplatma hakkı saklı bulunmaktadır. Dolayısıyla Kurul tarafından 

kullanımına izin verilmiş bir GDO’nun risk içerdiği yönünde yeni bilimsel bilgilerin ortaya 

çıkması sonrasında kullanımına devam edilmesi, işletmeci veya ithalatçı için kazanılmış 

bir hak kapsamında değildir. GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, Kurul 

kararında belirtilen koşullara uyulup uyulmadığı Bakanlık tarafından kontrol edilerek ve 

denetlenmektedir. Analiz işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenen laboratuvarlar 

tarafından gerçekleştirilmekte ve olumsuzluk tespit edilmesi durumunda 5977 sayılı 

Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılmaktadır. Yine Karar sonrasında 

izlenebilirliğin sağlanması amacıyla, GDO ve ürünlerinin ülkeye girişi ve dolaşımında, 

Bakanlığa beyanda bulunulması, gerekli kayıtların tutulması, kararın bir örneğinin 
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bulundurulması ve etiketleme kurallarına uyulması ve kayıt altına alınan GDO ve 

ürünlerine ilişkin belgelerin yirmi yıl süreyle saklanması zorunlu tutulmuştur. 

 

Ülkemize yapılacak olan ithalat aşamasında ürün ve ülke bazında risk esaslı kontrol 

uygulanmaktadır. Bu amaçla, ithalatçı firmalardan, ithal edilecek GDO ve ürünlerinin 

miktarı ve içerdiği gen çeşidi ile ilgili orijin ülke veya yüklendiği ülke yetkili otoriteleri 

tarafından düzenlenmiş belge veya uluslararası akredite bir laboratuvardan alınmış analiz 

raporu istenmektedir. GDO açısından riskli olan ürünlerin GDO’lu üretim ve ticaretinin 

olduğu ülkelerden yapılması durumunda %100 analiz edilmektedir. Ayrıca; GDO’lu olma 

ihtimali olan bir üründen elde edilen glikoz şurubu, glikoz şurubu tozu, rafine yağlar, 

fermente organik asitler ve fermente içkiler gibi ikincil ürünlerin ithalatlarında üretici veya 

ithalatçı firmadan ürünün GDO’lu bir üründen üretilmediğine dair beyan aranmaktadır.  

 

Avrupa Birliğinde soya, mısır, pamuk, kolza, şeker pancarı olmak üzere 61 gen 

yemle birlikte gıda amaçlı da serbest bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya’da Biyogüvenlik 

açısından çok sıkı düzenlemelere sahip olan AB ile kıyaslandığında, ülkemizde geçerli 

olan Biyogüvenlik Yasası’nın daha sıkı tedbirler içerdiği görülmektedir. AB kanunları bir 

GDO’ya izin verirken “gıda ve yem” iznini beraber vermekteyken ülkemizde gıda ve yem 

izinleri ayrı ayrı verilmektedir. Biyogüvenlik Kurulu bugüne kadar hiçbir GDO’ya gıda 

amaçlı izin vermemiştir. Bu yönüyle ülkemizin, Biyogüvenlik konusuna AB’den daha 

hassas yaklaştığı görülmektedir. 

 

Ülkelerin biyogüvenlik kanunlarının, ülkelerin gıda ve yem ihtiyacı, toplumsal 

bakış, iklim, nüfus, biyoteknoloji alanına bilimsel yetkinlik gibi gerçekleri göz önünde 

bulundurularak şekillendirildiği gözlemlenmektedir. Mesela, GDO konusunda 

Amerikalıların %21’inin GDO’ların “ciddi sağlık tehlikesi”ne neden olabileceğini 

düşündüklerini ancak bu rakamın İsveç’te %85, Avusturya’da %60, Almanya'da %57, 

Hollanda’da %48, Birleşik Krallık’ta %39 ve Fransa’da ise 38% olduğu; yine Amerikalı 

tüketicilerin üçte ikisi ile dörtte üçü arasındaki kısmının biyoteknolojiyi desteklediği ve 

biyoteknoloji ile geliştirilmi ş gıda tüketebileceklerini ifade etmişken, İngilizlerin %61’i 

Fransızların ise %76’sının, GD ürün yemek istemedikleri ortaya konmuştur. GDO 

konusuna toplumsal bakışın bu şekilde olması ABD’de yasaların neden GDO’ya daha 

müsamahalı baktığını açıklamaktadır. Etiketleme zorunluluğu olmaması ve ABD’nin 
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dünyanın en büyük GDO üreticisi ve ihracatçısı olması da bu toplumsal bakıştan destek 

aldığını göstermektedir. 

 

Ülkelerin iklimsel özellikleri ile tarımsal ürünlerde ithalatçı veya ihracatçı konumda 

olmalarının, GDO yönetmeliklerinin oluşturulmasında önemli etkiye sahip olduğu 

düşünülmektedir.  ABD, Kanada, Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler mısır, soya, pamuk ve 

şekerpancarı gibi ürünlerde büyük üretici ve ihracatçı konumundayken, AB ülkeleri 

ithalatçı konumundadır. Biyoteknoloji çalışmaları ilk olarak mısır, soya, pamuk gibi 

ürünlerde yapılmış olduğundan ve ticari üretim bu ürünlerde çok yüksek rakamlara ulaşmış 

olduğundan dolayı ihracatçı ülkeler GDO ekimi konusunda kanunlarını daha serbest 

tutmakta, ithalatçı ülkeler ise kanunlarını GDO ithalatı, etiketleme ve limitler gibi 

hususlarda daha sıkı tutmaktadırlar. Bunların oluşmasında ihracatçı ülkelerin ticari kaygılar 

taşıdıkları aşikârdır. Bu ve benzeri kaygılar Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Kanada 

gibi büyük ülkelerin Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nü imzalamamasına yol açmıştır. 

 

Dünyada 1996’dan 2013 yılına kadar GD ürün ticaretinden elde edilen rakam 

toplamda 133,3 milyar dolara ulaşmıştır. GDO ticaretinden en büyük kazanç sağlamış olan 

ülkeler sırasıyla ABD, Arjantin, Hindistan, Çin, Brezilya ve Kanada’dır. Sadece 2013 

yılındaki toplam GDO ticareti rakamı 20,4 milyar dolar olup bu rakamın 10,1 milyar 

dolarını gelişmekte olan ülkeler, 10,3 milyar dolarını ise gelişmiş ülkeler elde etmiştir. Bu 

haliyle, gelişmekte olan ülkelerin dünya GDO ticaret gelirlerini gelişmiş ülkelerle 

neredeyse eşit oranda paylaştıkları görülmektedir.  

 

Ülkemizin 2012-2014 yılları arasında yapmış olduğu toplam mısır ithalatına 

bakıldığında, dünyanın ilk üç mısır ihracatçısı ülkeleri olan ABD, Arjantin ve Brezilya gibi 

GD mısır üretiminin çok yüksek olduğu ülkelerden değil, Rusya Federasyonu, Romanya, 

Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova ve Ukrayna gibi GDO üretiminin ya hiç ya 

da çok az olduğu ülkelerden yapıldığı görülmektedir. Soya fasulyesine bakıldığında ise; 

GTHB desteklerine rağmen ülkemizde yeterli miktarda soya fasulyesi üretilmemektedir. 

Soya fasulyesi ülkemizde en çok yem sektöründe kullanılmaktadır. Dünyada soya fasulyesi 

ihracatında GDO üreticisi ülkeler hâkim konumda olup, GDO’suz soya fasulyesi tedarik 

edilmesinde kaynak yetersizliği bulunmaktadır. Bu nedenle başta AB olmak üzere birçok 

ülkenin soya fasulyesinin ana üreticisi ve ihracatçısı olan bu ülkelere bağımlılığı 
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bulunmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nda ayçiçeği, soya ve kolzadan oluşan yağlı 

tohumlarda kendine yeterlilik oranının yükseltilmesi ve bu bağımlılığın azaltılması 

hedeflenmektedir.  

 

Hızla artan dünya nüfusu, gıda ve yem ihtiyacında buna bağlı gerçekleşen artış ve 

dünyada GD bitkisel üretim alanının 2014 yılı itibariyle 181,5 milyon hektar gibi büyük bir 

alana ulaşarak hızla artması ve bazı ülkelerde üretilen GD ürünlerin konvansiyonel 

ürünlerin yerini almış olması, GD ürünlerin daha uygun maliyetle daha yüksek verimde 

üretilebilmesi gibi realiteler göz önünde bulundurulduğunda GDO kavramına daha 

rasyonel bakılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 1994’ten bu yana 65 ülke 27 

farklı bitki çeşidi için 357 farklı gen kapsamında 3083 GDO’ya gıda, yem veya ekim 

amaçlı izin vermiştir. Bunlardan 1458’i gıda amaçlı, 958’i yem amaçlı ve 667’si ise ekim 

amaçlı izinlerdir. Japonya 213 onay ile en çok GDO onaylayan ülke olup onu ABD, 

Kanada, Meksika, Güney Kore ve Avustralya takip etmektedir. Biyogüvenlik Kurulu’nun 

gıda ve ekim amaçlı hiçbir GDO’ya izin vermediği, sadece yem amaçlı 22 GDO’ya izin 

verdiği göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin GDO konusuna gelişmiş ülkelerden 

daha ihtiyatlı yaklaştığı anlaşılmaktadır.  

 

Ülkemizde GDO teknolojisinde kamu-özel sektör ve üniversiteler arasındaki 

işbirliği ve koordinasyon güçlendirilerek, geleceğe yön verecek olan en önemli alanlardan 

biri olan biyoteknolojide olası fırsatlar kaçırılmamalıdır.  Dünyada ticarete konu olan GD 

bitkisel ürünlerde mısır, pamuk, soya fasulyesi ve kolza başı çekmektedir. Bu ürünler 

Türkiye açısından çoğunlukla ithalatla tedarik edilmesi gereken ürünlerdir. Kanunlarımız 

GDO alanında yapılacak bilimsel çalışmalara, yapılan çalışmanın neticesi bildirilmek 

kaydıyla müsaade etmektedir. Ülke çıkarları açısından, gıda güvenliği kavramı da göz 

önünde bulundurularak, olası iklimsel değişikliklere ve bitkisel hastalıklara karşı yapılacak 

olan tarımsal biyoteknolojik çalışmalara daha fazla destek verilerek devlet – akademi – ve 

özel sermaye işbirliği içerisinde katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek bitkiler 

üzerinde çalışmalar yapılmalı ve yeni türlerin geliştirilmesi desteklenmelidir. Gıda 

güvenliğini tehlikeye atabilecek olası senaryolara karşı Biyogüvenlik Kanunu’nun yeniden 

ele alınabileceği değerlendirilmektedir.  Bu açıdan ülkemizde en sık karşılaşılan 

problemler olan kuraklığa, tuzluluğa ve don olaylarına karşı, GD bitki geliştirme 

çalışmalarının zaruri olduğu düşünülmektedir. 
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GDO konusunda ülkemizde toplumsal bir hassasiyetin olduğu ve bu hassasiyetten 

ötürü son zamanlarda doğal ürünlere ve organik gıdalara olan talebin arttığı 

gözlemlenmektedir. Toplumsal bu hassasiyet zedelenmeden, ülkemizde geliştirilecek olan 

GDO’ların ekimi, GDO’ların ekimine kanunları müsaade eden ülkelerde kamu veya özel 

işletmeler vasıtasıyla kiralanacak arazilerde gerçekleştirilerek, kanunları GDO ithalatına 

izin veren ülke piyasalarına sunulabileceği değerlendirilmektedir. Bu şekilde patent 

koruması altındaki GD ürünlerin gelecekte meydana getirebileceği ezici ticari üstünlükle 

mücadele etmek de mümkün olabilecektir. Açık alan denemeleri ülkemizde belirlenmiş 

enstitülerde yapılabildiği gibi, kanunları açık alan denemelerine izin veren ülkelerde 

kiralanacak arazilerde yapılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Japonya, GD gül 

ve GD karanfil gibi geliştirdiği kimi bitkilerin ekimini Kolombiya’da kiraladığı arazilerde 

yapmakta ve üretilen bu GD bitkileri tekrar Japonya’ya ithal etmektedir. Özellikle endemik 

olan GD bitkilerin ekiminde bu yöntemin kullanılmasının daha uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

Japonya, gerekli risk ve sosyoekonomik analizler yapıldıktan sonra onay verdiği 

GD bitkilerin yem ve gıda amacıyla ithalatına izin verdiği gibi GDO’lu alanlarla GDO 

içermeyen alanlar arasında tampon bölge oluşturulması ve GDO’nun yerel biyoçeşitlili ğe 

vereceği etkilerin incelenmesi kaydıyla birçok GD bitkinin ekimine de izin vermiştir. Bu 

mesafe pirinç için 30 metre, soya fasulyesi için 10 metre, mısır için ise rüzgâr duvarı varsa 

300 metre yoksa 600 metredir. Bilindiği gibi AB’de de İspanya, Portekiz, Çek 

Cumhuriyeti, Romanya ve Slovakya’da GD mısır ekimi yapılmaktadır. AB’de GDO’lu 

çeşitlerin konvansiyonel veya organik yetiştirme yapılan yerlerde birlikte yetiştirilmesine 

ili şkin tampon bölge mesafelerini de içeren yasal düzenlemeler birçok AB üyesi tarafından 

yapılmıştır (Bkz. Bölüm 2.2.16). AB ülkelerinden bazılarının ve ABD, Kanada, Japonya 

gibi gelişmiş ülkelerin, mevzuatlarında GD bitki ekimine izin vermiş olmaları, GD bitki 

ekimi konusundaki çevresel kaygıların, GDO’nun yerel biyoçeşitlili ğe vereceği etkilerin 

incelenmesi ve gerekli tampon bölgeler oluşturulması vasıtasıyla giderilebileceği 

düşüncesini güçlendirmektedir. 
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Bu kapsamda konuya ilişkin diğer değerlendirmeler maddeler halinde aşağıda 

sunulmaktadır: 

 

− Kanada gibi bazı ülkeler, test teknikleri ve analiz cihazlarındaki artan gelişmişlik 

düzeyinin ve yüksek duyarlılığın, onaylı olmayan GDO’ların kazara bulaşma eşiği için 

“sıfır tolerans politikası”nın uygulanmasına izin vermeyeceğini, dolayısıyla bu 

politikanın uygulanabilmesinin mümkün olmayacağını savunmaktadırlar. Bu husus 

özellikle GDO üreticisi ve ihracatçısı olan bir ülkede onaylı olan GDO’lardan 

bazılarının, ithalatçı ülkede onaylı olmaması durumunda önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. 2009 yılında Kanada’dan Avrupa Birliğine yapılan keten ithalatında, 

ürünün eser miktarda AB’de onaysız GDO içermesi, AB’nin sıfır tolerans 

politikasından dolayı, Kanada’dan AB’ye yapılan keten ithalatının bir yıldan fazla 

durmasına neden olmuştur. Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak gıda ve yem 

ihtiyacında meydana gelen artışın, GDO üretimindeki artışı da beraberinde getireceği 

göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte bu gibi sorunlarla daha sık karşılaşılması 

muhtemel olarak değerlendirilmektedir. 

 

− Dünyada bitki biyoteknolojisine nazaran hayvan biyoteknolojisi alanında daha az 

çalışma yapılmıştır. Buna bağlı olarak ticarete konu olan GD hayvan sayısı da nispeten 

daha azdır. Gelecekte bu alanda yapılacak çalışmaların hızla artacağı ve kısa bir süre 

içinde GD hayvanların ticari üretimine başlanacağı öngörülmektedir. Bu açıdan, 

geleceğe yönelik olarak GD hayvan ve GD hayvanlardan elde edilen hayvansal 

ürünleri (et, süt, yumurta vb.) de kapsayacak şekilde, mevzuat güncellemelerine 

ihtiyaç duyulabileceği değerlendirilmektedir. 

 
− Gelecekte yenilebilir aşı özelliğine sahip GD bitkilerin; süt ve yumurtalarında ilaç, aşı, 

ilave besleyici veya koruyucu madde içeren GD hayvanların ve bu GD bitki ve GD 

hayvanlara ait ürünlerin yaygınlık kazanması muhtemel olup mevzuat güncelleme 

çalışmalarında söz konusu hususların da göz önünde bulundurulması önem arz 

etmektedir. 

 
− Biyoteknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler sayesinde, Edinburgh Roslin 

Enstitüsünde doğal genetik mutasyonu taklit eden gen biçimlendirme yöntemleri 
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geliştirilmi ştir. Bu yöntemde antibiyotik direnç geni de kullanılmamaktadır. Bu tarz 

teknolojilerin yaygınlaşmasıyla gelecekte tarımsal biyoteknolojinin toplum tarafından 

daha fazla kabul görebileceği değerlendirilmektedir. 

 
− Ülkeler arasında biyoteknolojiyle, biyoteknolojik ürün ticaretiyle ve gıda güvenliğiyle 

alakalı sorunlara çözüm bulmak amacıyla bölgesel veya küresel ortaklıkların 

kurulması için girişimlerde bulunulması ve bu ortaklıkların kurumsallaştırılması 

ülkelerin yararına olacaktır.  Bu işbirliği; GDO onaylarının eşzamanlı yapılması, 

düzenleyici politikaların tek elden yürütülmesi, etiketleme kurallarının 

harmonizasyonu ve biyoteknolojinin sunduğu fırsatların daha iyi değerlendirilerek 

olası tehditlerin işbirliği içerisinde önceden tespit edilip en hızlı şekilde giderilmesi 

gibi konularda ülkelere büyük kolaylıklar sağlayarak uluslararası ticaret önündeki 

engelleri kaldıracaktır. 

 

− Küresel ısınmadan dolayı gelecekte iklimlerde meydana gelmesi muhtemel 

değişikliklere karşı kimi konvansiyonel ürünlerin üretiminde verim kaybına 

uğranılması muhtemeldir. İklimsel değişimlere bağlı olarak bazı bitki hastalıklarının 

daha önce görülmediği ya da çok az görüldüğü bölgelerde artış göstermesi imkân 

dâhilindedir. Bazı bitki patojenleri havayla taşınarak bir kıtadan diğerine yayılarak 

büyük çaplarda salgınlara neden olabilmektedir. İklimsel değişimlerin, doğrudan veya 

dolaylı yollarla küresel gıda güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmektedir. Bu 

ve benzeri muhtemel senaryolara karşı biyotik ve abiyotik stres koşullarına uyumlu 

GD türlerinin kamu-akademi-özel işletme koordinasyonunda geliştirilmesi ve olası 

tehlike senaryolarına hazırlıklı bulunulması ve gerekmesi durumunda mevzuat 

değişikli ğine gidilmesi gerektiği göz önünde tutulmalıdır. 

 

− Dünya GDO onay, ekim ve ticaretindeki hızlı artışa paralel olarak ülkemizde, onaylı  

GDO’ların tanımlamasını ve miktar analizini yapabilen laboratuvarlarda ve dünyada 

ticareti yapılan, ancak Türkiye’de kullanımı yasak olan GDOların tespitini yapabilecek 

laboratuvarlarda, analiz kalitesi ve analiz hassasiyetini artırmaya yönelik çalışmalar 

yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle Türkiye’de kullanımı 

yasak olan GDOların tespitini yapabilecek laboratuvarlardaki  analiz kalitesinin 
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artırılması, karma hayvan yemi gibi çok bileşenli işlenmiş ürün ithalinde, yasaklı 

GDO’ların hassasiyetle tespit edilmesi imkanını artıracaktır. 

 

− Gelişmiş ülkelerde gıda gibi önemli bir konunun denetim hizmetine tüketiciler de 

katılmaktadır. Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili ihbar şikâyet 

ve bilgi alma talepleri ile ilgili olarak “ALO 174 Gıda Hattı”nın oluşturulmuş olması 

tüketici sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Tüketicilerin ülkemizin herhangi 

bir yerinde karşılaştıkları olumsuzlukları bu hat üzerinden Bakanlığa bildirmesi 

kontrol görevlilerinin doğrudan müdahale etmesini sağlamaktadır. Bu haliyle her bir 

vatandaş gıda güvenilirliği konusunda gönüllü bir denetmen olarak hareket etme 

sorumluluğunu üzerinde taşımaktadır. 
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EK-1:  BİYOLOJ İK ÇEŞİTL İLİK SÖZLEŞMESİ  CARTAGENA 
BİYOGÜVENL İK PROTOKOLÜ 

 
 
Kaynak: (Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web sitesi, t.y.) 

 
 

17 Haziran 2003 tarihli ve 4898 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesi Biyogüvenlik Cartagena Protokolü, Bakanlar Kurulu’nun 17 

Temmuz 2003 tarihli ve 2003/5937 sayılı Kararı ile onaylanarak, 11 Ağustos 2003 tarihli 

ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bu Protokolün Tarafları, burada bundan sonra “Sözleşme” olarak adlandırılacak olan 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin tarafları olarak; Sözleşmenin 19’uncu Maddesi 

paragraf 3 ve 4 ile 8 (g) ve 17 numaralı Maddelerine atıfta bulunarak, aynı zamanda 

Sözleşme Taraflarının 17 Kasım 1995 tarihli Konferansının, özellikle Ön Bildirim 

Anlaşması için uygun işlemleri değerlendirmekten yola çıkarak, modern biyoteknoloji 

kullanılarak değişime uğratılmış bulunan ve biyolojik çeşitlili ğin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olabilecek olan 

herhangi bir değiştirilmi ş canlı organizmanın, özellikle sınır ötesi hareketi üzerinde 

odaklanarak, biyogüvenlik hakkında bir Protokol oluşturma yolundaki II/5 numaralı 

kararına atıfta bulunarak, Çevre ve Kalkınma hakkındaki Rio Deklarasyonunun 15 

numaralı prensibinde yer alan ön tedbirci yaklaşım yeniden onaylanarak, modern 

biyoteknolojinin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasının ve bunun insan sağlığı üzerindeki 

tehlikeleri de göz önünde bulundurarak, biyolojik çeşitlilik üzerindeki potansiyel olumsuz 

etkileri hakkında artan kamu ilgisinin bilincinde olarak, modern biyoteknolojinin çevre ve 

insan sağlığı için yeterli güvenlik tedbirleri ile birlikte geliştirilmesi ve kullanılması 

halinde insanlığın refahı için büyük potansiyele sahip olduğunu kabul ederek, aynı 

zamanda, menşe merkezlerinin ve genetik çeşitlilik merkezlerinin insanoğlu için önemini 

kabul ederek, Birçok ülkenin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin doğa ve değiştirilmi ş 

canlı organizmaların bilinen ve potansiyel risklerinin ölçeği ile baş etme konusundaki 

sınırlı kapasitelerini göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir kalkınmanın elde edilmesi 

için ticari ve çevresel anlaşmaların karşılıklı olarak birbirlerini destekleyici nitelikte olması 

gerektiğini kabul ederek, Bu Protokolün mevcut herhangi bir uluslararası anlaşma altında 

Taraflardan herhangi birinin sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri değiştirici bir nitelik 
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taşımadığını vurgulayarak, yukarıda yapılmış olan girişin bu Protokolü diğer uluslararası 

anlaşmalar yanında ikincil kılmak amacını taşımadığını anlayarak, aşağıdakiler üzerinde 

anlaşmaya varmıştır. 

 

Madde 1  

AMAÇ 

Çevre ve Kalkınma Hakkındaki Rio Deklarasyonunun 15 numaralı prensibinde yer alan ön 

tedbirci yaklaşıma uygun olarak, bu Protokolün amacı insan sağlığı üzerindeki riskler göz 

önünde bulundurularak ve özellikle sınır ötesi hareketler üzerinde odaklanarak, biyolojik 

çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip 

olabilecek ve modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmi ş canlı 

organizmaların güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma 

düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Madde 2 

GENEL HÜKÜMLER 

1.  Tarafların her biri bu Protokol altındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 

gerekli ve uygun olan yasal, idari ve diğer tedbirleri alacaktır. 

2.  Taraflar, insan sağlığı üzerindeki riskleri de göz önünde bulundurarak, herhangi bir 

değiştirilmi ş canlı organizmanın geliştirilmesi, muamelesi, taşınması, nakli, kullanımı ve 

çevreye serbest bırakılmasının biyolojik çeşitlilik üzerindeki riskleri engelleyecek ya da 

azaltacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaklardır. 

3.  Bu Protokoldeki hiçbir şey, Devletlerin kendi bölgelerindeki denizler üzerinde 

uluslararası hukuka göre sağlanmış olan egemenliğini ve Devletlerin kendi münhasır 

ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları üzerinde uluslararası hukuka göre sahip olduğu 

egemenlik hakları ve yargı gücünü ve uluslararası hukukta belirtilmiş olan ve ilgili 

uluslararası araçlarda yansıtılan tüm Devletlerin denizcilik hakları ve özgürlüklerinin 

gemiler ve uçaklar tarafından kullanılmasını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. 

4.  Protokolün hedefi ve hükümleri ile uyumlu ve söz konusu Tarafın uluslararası 

hukuk altındaki diğer yükümlülüklerine uygun olması şartı ile bu Protokoldeki hiçbir şey, 

bir Tarafın bu Protokolde belirtilmiş olan biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı hakkındaki önlemlerden daha koruyucu önlemler alma hakkını sınırladığı 

biçiminde yorumlanmayacaktır. 
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5.  Taraflar mümkün olan hallerde uluslararası forumlarda insan sağlığı üzerindeki 

riskler alanında elde edilmiş olan uzmanlığı, araçları ve yapılan işleri göz önünde 

bulundurmaya teşvik edilmektedir. 

Madde 3 

TERİMLER İN KULLANIMI 

Bu Protokolün amaçları dahilinde: 

(a)  “Taraflar Konferansı” Sözleşmenin Taraflar Konferansı anlamına gelir. 

(b)  “Kapalı kullanım” değiştirilmi ş canlı organizmaların harici çevre ile temaslarının 

ve bu çevre üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması amacıyla kontrol edildiği bir tesis, 

tesisat ya da diğer bir fiziksel yapı içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem anlamına 

gelir. 

(e)  “İhracat” bir Taraftan diğer bir Tarafa kasti sınır ötesi hareketi ifade eder. 

(d)  “İhracatçı” ihracat Tarafının yetkisi altında olan ve ihraç edilecek bir değiştirilmi ş 

canlı organizma için gerekli düzenlemeleri yapan özel ya da tüzel kişidir. 

(e)  “İthalat” bir Tarafa diğer bir Taraftan gerçekleştirilen kasti sınır ötesi hareketi ifade 

eder. 

(f)  “ İthalatçı” ithalat Tarafının yetkisi altında olan ve ithal edilecek bir değiştirilmi ş 

canlı organizma için gerekli düzenlemeleri yapan özel ya da tüzel kişidir. 

(g)  “Değiştirilmi ş canlı organizma” modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş 

yeni bir genetik materyal kombinasyonuna sahip olan herhangi bir canlı organizmadır. 

(h)  “ Canlı organizma” steril organizmalar, virüsler ve viroidler de dahil olmak üzere 

genetik malzemeyi aktarabilen ya da çoğaltabilen herhangi bir biyolojik varlıktır. 

(i)  “Modern biyoteknoloji” aşağıdakilerin uygulanması anlamına gelir: 

• Rekombinant deoksiribonükleik asidi (DNA) ve nükleik asidin hücrelere ya da 

organallere doğrudan enjekte edilmesini içeren in vitro (canlı organizmadan izole olarak 

uygulanan) nükleik asit teknikleri, ya da 

• Geleneksel ıslah ve seleksiyonda kullanılmayan teknikler olan ve doğal fizyolojik üreme 

veya rekombinasyon engellerinin üstesinden gelen, sınıflandırılmış familyanın ötesinde 

hücrelerin füzyonu. 

(j) “Bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşu” belirli bir bölgedeki egemen Devletler 

tarafından oluşturulan ve üyesi olan Devletlerin bu Protokol altındaki konulara ilişkin 

olarak yetki verdiği ve dahili prosedürlerine göre bu protokolü imzalamaya, onaylamaya, 

kabul etmeye, onamaya ya da rıza göstermeye yetkisi olan bir kuruluştur. (k) “Sınır ötesi 
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hareket”, Madde 17 ve 24’ün amaçları dâhilinde sınır ötesi hareketin Taraf olanlar ve Taraf 

olmayanlar arasındaki harekete karşılık gelmesi durumu haricinde, değiştirilmi ş canlı 

organizmanın bir Taraftan diğer bir Tarafa hareketi anlamına gelir. 

 

 

Madde 4 

KAPSAM 

Bu Protokol, insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik 

çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip 

olabilecek olan tüm değiştirilmi ş canlı organizmaların sınır ötesi hareketi, transit geçişi, 

muamelesi ve kullanılması için geçerli olacaktır. 

 

Madde 5 

ECZA MADDELER İ 

Madde 4’ün hükümlerine aykırı düşmeksizin ve herhangi bir Tarafın yaşayan tüm 

değiştirilmi ş organizmaları ithalat kararları verme öncesinde risk değerlendirmesine tabi 

tutma hakkını engellemeksizin, bu Protokol diğer ilgili uluslararası anlaşmaların ya da 

kuruluşların hedef aldığı, insanlar için ecza malzemesi olan değiştirilmi ş canlı 

organizmaların sınır ötesi hareketi için geçerli olmayacaktır. 

 

Madde 6 

TRANSIT GEÇ İŞ VE KAPALI KULLANIM 

1.  Madde 4’e aykırı düşmeksizin ve herhangi bir transit geçiş Tarafının değiştirilmi ş 

canlı organizmaların kendi bölgesi içerisinden geçişini düzenlemek ve bu Tarafın, bu 

Protokolün 2’nci maddesi, 3’üncü paragrafına göre, belirli bir yaşayan değiştirilmi ş 

canlının bölgesi içinden transit geçişine ilişkin kararını Biyogüvenlik Takas 

Mekanizmasına iletmek hakkını engellemeksizin, bu Protokolün Ön Bildirim Anlaşması 

sürecine ilişkin hükümleri değiştirilmi ş canlı organizmaların transit geçişi için geçerli 

olmayacaktır. 

2.  Madde 4’e aykırı düşmeksizin ve bir Tarafın ithalat kararı öncesinde tüm 

değiştirilmi ş canlı organizmaları risk değerlendirmesine tabi tutma ve kendi yargısı 

içerisinde kapalı kullanım hakkında standartlar oluşturma hakkını engellemeksizin, bu 

Protokolün Ön Bildirim Anlaşması sürecine ilişkin hükümleri değiştirilmi ş canlı 
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organizmaların ithalat Tarafının standartlarına göre gerçekleştirilen kapalı kullanım amaçlı 

sınır ötesi hareketi için geçerli olmayacaktır. 

 

Madde 7 

ÖN BİLDİRİM ANLA ŞMASI SÜRECİNİN UYGULANMASI 

1. Madde 5 ve 6’ya tabi olmak üzere, Madde 8-10 ve 12’de verilmiş olan Ön Bildirim 

Anlaşması işlemleri ithalat Tarafının çevresine kasti olarak yerleştirilmek üzere 

değiştirilmi ş canlı organizmaların ilk kasti sınır ötesi hareketi öncesinde geçerli olacaktır. 

2.  Paragraf 1’de sözü edilen “Çevreye kasti yerleştirme” gıda ya da yem ya da işleme 

amaçlı olan değiştirilmi ş canlı organizmalar için geçerli değildir. 

3.  Madde 11 değiştirilmi ş canlı organizmaların gıda ya da yem ya da işleme amacını 

taşıyan değiştirilmi ş canlı organizmaların ilk sınır ötesi hareketinden önce geçerli olacaktır. 

4.  Ön Bildirim Anlaşması işlemleri, bu Protokolün Taraflarının Toplantısı niteliğini 

taşıyan Taraflar Konferansı kararı ile insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önüne alınarak 

biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkiye sahip 

olması olası görülmeyen biçiminde tanımlanan değiştirilmi ş canlı organizmaların kasti 

sınır ötesi hareketi için geçerli olmayacaktır. 

 

Madde 8 

BİLDİRİM 

1.  İhracat Tarafı, ithalat Tarafının yetkili ulusal merciine Madde 7, paragraf 1 

kapsamı içerisinde bulunan bir değiştirilmi ş canlı organizmanın kasti sınır ötesi hareketi 

öncesinde bildirimde bulunacak ya da ihracatçının yazılı olarak söz konusu mercie 

bildirimde bulunmasını sağlayacaktır. Bildirim en az Ek-I’de belirlenen bilgileri 

içerecektir. 

2.  İhracat Tarafı ihracatçı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu için bir yasal şart 

olmasını sağlayacaktır. 
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Madde 9 

BİLDİRİMİN ALINDI ĞINA DA İR BİLGİ VERİLMESİ 

1.  İthalat tarafı bildirim alındığına ilişkin olarak, bildirimi yapan tarafa, söz konusu 

bildirimin alınmasını takip eden doksan gün içerisinde yazılı olarak bilgi verecektir. 

2.  Söz konusu bilgilendirmede aşağıdakiler belirtilecektir: 

(a)  Bildirimin alındığı tarih, 

(b)  Bildirimin ilk bakışta Madde 8’de sözü geçen bilgileri içerip içermediği; 

(c)  İşlemlerin ithalat tarafının ulusal yasal çerçevesine göre mi yoksa Madde 10’da 

belirtilmiş olan prosedüre göre mi devam ettirileceği. 

3.  Yukarıda 2 (c) maddesinde yer alan ulusal yasal çerçeve bu Protokolle uyumlu 

olacaktır. 

4.  İthalat tarafından bildirimin alındığına dair bilgi verilmemesi söz konusu Tarafın 

kasti sınır ötesi hareketi onayladığını göstermez. 

 

Madde 10  

KARAR SÜRECİ 

1.  İthalat Tarafınca alınan kararlar Madde 15’e uygun olacaktır. 

2.  İthalat tarafı Madde 9’da belirtilen süre içerisinde, bildirimde bulunan tarafa kasti 

sınır ötesi hareketin aşağıdaki şekillerden hangisiyle devam ettirileceğini yazılı olarak 

bildirecektir: 

(a)  Yalnızca ithalat Tarafının yazılı olarak onayını bildirmesi sonrasında; ya da 

(b)  Yazılı bir onay beklenmeksizin doksan günden az olmayan bir süre sonrasında. 

3.  Bildirimin alınmasından sonraki iki yüz yetmiş gün içerisinde, ithalat Tarafı 

bildirimde bulunan tarafa ve Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına aşağıdakileri yazılı 

olarak bildirecektir: 

(a)  Kararın aynı değiştirilmi ş canlı organizmanın daha sonraki ithalatlarına ne şekilde 

uygulanacağı dâhil olmak üzere koşullu ya da koşulsuz olarak ithalat onayı; 

(b)  İthalat yasağı; 

(e)  Yerel yasal çerçevesine ya da Ek I’e göre ek bilgi talebi; ithalat Tarafının yanıt 

vermesi için verilen sürenin hesaplanmasında ek bilginin sağlanması için beklediği süre 

hesaba katılmayacaktır; ya da 

(d) Bu paragrafta belirtilen sürenin tanımlanmış bir süre ile uzatıldığının bildirimde 

bulunana iletilmesi 
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4.  Onayın şartsız olduğu durumlar haricinde, paragraf 3 altında alınacak olan bir 

kararda bu kararın dayandığı nedenler belirtilecektir. 

5.  İthalat Tarafının kararını, bildirimin alınmasını takip eden iki yüz yetmiş gün 

içinde bildirmemesi kasti bir sınır ötesi hareketi onayladığını göstermez. 

6.  Bir değiştirilmi ş canlı organizmanın insan sağlığı üzerindeki riskler de dâhil olmak 

üzere, ithalat tarafındaki biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin derecesinin belirlenmesi için yeterli bilimsel 

bilgi ve veri eksikliğine bağlı bir bilimsel belirsizlik, söz konusu Tarafın bu tür potansiyel 

olumsuz etkilerin minimize edilmesi ya da bunlardan kaçınılması amacıyla değiştirilmi ş 

canlı organizmanın ithaline ilişkin olarak yukarıda paragraf 3 ’te belirtilen şekilde bir karar 

almasını engellemeyecektir. 

7.  Taraflar toplantısı niteliğini taşıyan Taraflar Konferansı, ilk toplantıda ithalat 

Taraflarının karar almasını kolaylaştıracak uygun işlemler ve mekanizmalar 

belirleyecektir. 

 

Madde 11 

GIDA YA DA YEM OLARAK YA DA İŞLEME İÇİN DOĞRUDAN KULLANIM 

AMAÇLI DE ĞİŞTİRİLM İŞ CANLI ORGAN İZMALAR İÇİN İŞLEMLER 

1.  Gıda ya da yem olarak ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı bir sınır ötesi 

harekete konu olabilecek bir değiştirilmi ş canlı organizmanın pazara konulması da dâhil 

olmak üzere ülke içindeki kullanımı hakkında nihai bir karar veren bir Taraf, bu kararı 

almasından itibaren on beş gün içerisinde diğer Taraflara Biyogüvenlik Takas 

Mekanizması aracılığı ile bilgi verecektir. Bu bilgiler en az Ek III’te belirtilmiş olan 

bilgileri içerecektir. Söz konusu Taraf, Sekreteryaya önceden Biyogüvenlik Takas 

Mekanizmasına erişimi olmadığını belirtmiş olan her bir Tarafın ulusal odak noktasına 

bilgilerin yazılı bir kopyasını verecektir. Bu hüküm alan denemelerine ilişkin kararları 

içermeyecektir. 

2.  Paragraf 1 altında bir karar veren Taraf başvuru sahibi tarafından sağlanan 

bilgilerin doğruluğu için yasal bir gereklilik olduğunu garanti edecektir. 

3.  Herhangi bir Taraf Ek II, paragraf (b)’de tanımlanmış olan merciden ek bilgi 

isteyebilir. 
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4.  Bir Taraf gıda ya da yem olarak ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı 

değiştirilmi ş canlı organizmalar hakkında kendi ulusal yasal çerçevesi altında bu 

Protokolün amacı ile uyumlu olan bir karar alabilir. 

5.  Her bir Taraf gıda ya da yem olarak ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı 

değiştirilmi ş canlı organizmaların ithalatı için mevcut olan ulusal yasalarının, 

yönetmeliklerinin ve kılavuz hükümlerinin kopyalarını Biyogüvenlik Takas 

Mekanizmasına verecektir. 

6.  Gelişmekte olan bir Taraf ülke, ya da bir ekonomik geçiş içerisinde bulunan bir 

Taraf, yukarıda paragraf 4’te sözü geçen ulusal yasal çerçeveye sahip olmaması ve yerel 

yasalarının oluşturulması sürecinde olması halinde, Biyogüvenlik Takas Mekanizması 

aracılığı ile yukarıda verilmiş olan paragraf 1 altında hakkında bilgi sağlanmış olan gıda ya 

da yem olarak ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı bir değiştirilmi ş canlı 

organizmanın ilk ithalinin öncesinde aşağıdakilere göre karar alacağını beyan edecektir: 

(a)  Ek III’ye göre gerçekleştirilen bir risk değerlendirmesi ve 

(b)  İki yüz yetmiş günü aşmayan öngörülebilir bir zaman çerçevesi içerisinde alınmış 

olan bir karar. 

7.  Bir Tarafın kararını yukarıda verilmiş olan paragraf 6’ya göre bildirmemesi, aksi 

söz konusu Tarafça belirtilmediği sürece, gıda ya da yem olarak ya da işleme için 

doğrudan kullanım amaçlı bir değiştirilmi ş canlı organizmanın ithalini kabul ettiğini ya da 

reddettiğini göstermeyecektir. 

8.  Yaşayan değiştirilmi ş bir organizmanın insan sağlığı üzerindeki riskler de dâhil 

olmak üzere ithalat Tarafındaki biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

üzerinde sahip olabileceği potansiyel olumsuz etkilerle ilgili yeterli bilimsel bilgi ve veri 

olmaması nedeniyle ortaya çıkan bilimsel belirsizlik, söz konusu Tarafın bu tür potansiyel 

olumsuz etkileri minimize etmek ya da bu tür etkilerden kaçınmak amacıyla, gıda ya da 

yem ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı bu değiştirilmi ş canlı organizmanın 

ithaline ilişkin olarak bir karar almasını engellemeyecektir. 

9.  Bir Taraf, gıda veya yem olarak veya işleme için doğrudan kullanım amaçlı 

değiştirilmi ş canlı organizmalara ilişkin mali ve teknik yardım ve kapasite oluşumu 

ihtiyaçlarını belirtebilir. Taraflar bu ihtiyaçların Madde 22 ve 28’e göre karşılanması için 

işbirliği yapacaklardır. 

 

 



 
  

135 
 

Madde 12 

KARARLARIN YEN İDEN İNCELENMESİ 

1.  Bir ithalat Tarafı, herhangi bir zamanda, insan sağlığı üzerindeki riskler de dâhil 

olmak üzere, biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerindeki 

potansiyel olumsuz etkiler hakkındaki yeni bilimsel bilgilerin ışığında, kasti sınır ötesi 

harekete ilişkin bir kararı yeniden inceleyebilir ve değiştirebilir. Bu durumda, söz konusu 

Taraf, otuz gün içerisinde, bu karara konu olan değiştirilmi ş canlı organizmaların 

hareketlerini önceden bildirmiş olan herhangi bir bildirimde bulunan tarafa ve 

Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına karar hakkında bilgi verecek ve bu kararın nedenlerini 

belirtecektir. 

2.  Bir ihracat Tarafı ya da bildirimde bulunan bir taraf, aşağıdakileri düşünmesi 

halinde, ithalat Tarafından Madde 10 altında almış olduğu bir kararı yeniden incelemesini 

isteyebilir: 

(a)  Koşullarda kararın dayandığı risk değerlendirmesini etkileyebilecek bir değişim 

oluşması; ya da 

(b)  Ek bir ilgili bilimsel ya da teknik bilginin elde edilmesi. 

3.  İthalat Tarafı bu tür bir isteğe doksan gün içerisinde yazılı olarak cevap verecek ve 

kararının nedenlerini belirtecektir. 

4.  İthalat Tarafı, kendi iradesi dâhilinde, izleyen ithalatlar için bir risk 

değerlendirmesi isteyebilir. 

 

Madde 13 

BASİTLEŞTİRİLM İŞ İŞLEM 

1.  Bu Protokolün amacına uygun olarak değiştirilmi ş canlı organizmaların güvenli 

kasti sınır ötesi hareketini garanti altına almak için yeterli tedbirin uygulanması koşuluyla, 

bir ithalat Tarafı Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına aşağıdakileri önceden bildirebilir: 

(a)  Bu Tarafa yapılacak olan kasti sınır ötesi hareketlerin bu hareketin ithalat Tarafına 

bildirilmesi ile aynı zamanda gerçekleşebileceği durumlar; bu tür bildirimler aynı Tarafa 

izleyen benzer hareketler için de geçerli olabilir; ve 

(b)  Ön Bildirim Anlaşması sürecinden muaf tutulacak değiştirilmi ş canlı 

organizmaların bu Tarafa yapılan ithalatı 

2.  Kasti bir sınır ötesi harekete ilişkin olarak Yukarıda paragraf 1(a)’da sözü geçen 

bildirimlerde verilecek olan bilgiler Ek I’de tanımlanmış olan bilgiler olacaktır. 
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Madde 14 

İKİLİ, BÖLGESEL VE ÇOK TARAFLI ANLA ŞMALAR VE DÜZENLEMELER 

1.  Taraflar, değiştirilmi ş canlı organizmaların kasti sınır ötesi hareketlerine ilişkin 

olarak bu Protokolün amaçları ile uyumlu olan ve Protokol tarafından sağlanandan daha 

düşük bir koruma düzeyine neden olmayan ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalara ve 

düzenlemelere girebilirler. 

2.  Taraflar, Biyogüvenlik Takas Mekanizması aracılığı ile birbirlerini bu Protokolün 

yürürlüğe girmesi öncesinde ya da sonrasında imzalamış oldukları bu tür ikili, bölgesel ve 

çok taraflı anlaşmalardan ve düzenlemelerden haberdar edeceklerdir. 

3.  Bu Protokolün hükümleri, bu anlaşma ya da düzenlemelerin tarafları arasında 

gerçekleşen ve bu tür anlaşma ve düzenlemelere göre yapılan kasti sınır ötesi hareketleri 

etkilemeyecektir. 

4.  Taraflardan herhangi biri kendi yasalarının kendisine yapılan belirli ithalatlar için 

geçerli olmasına karar verebilir; söz konusu Taraf bu tür bir kararını Biyogüvenlik Takas 

Mekanizmasına bildirecektir. 

 

Madde 15 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

1.  Bu Protokole göre gerçekleştirilen risk değerlendirmesi bilimsel olarak etkin bir 

şekilde, EK III’ün hükümlerine göre ve kabul edilen risk değerlendirmesi teknikleri göz 

önünde bulundurularak yapılacaktır. Bu tür risk değerlendirmeleri değiştirilmi ş canlı 

organizmaların, insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik 

çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde sahip olabilecekleri potansiyel 

olumsuz etkilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi amacıyla, en az Madde 8’e göre 

sağlanan bilgilere ve diğer mevcut bilimsel kanıtlara dayandırılacaktır. 

2.  İthalat Tarafı risk değerlendirmelerinin Madde 10 altında alınan kararlar için 

yapılmasını sağlayacaktır. İthalat Tarafı ihracatçının risk değerlendirmesi yapmasını şart 

koşabilir. 

3.  Risk değerlendirmesinin maliyeti, ithalatçı Tarafın böyle şart koşması halinde, 

bildirimci tarafından üstlenilecektir. 
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Madde 16 

RİSK YÖNETİMİ 

1.  Taraflar, Sözleşmenin 8 (g) maddesini göz önünde bulundurarak, bu Protokolün 

risk değerlendirmesi hükümlerinde değiştirilmi ş canlı organizmaların kullanımı, 

muamelesi ve sınır ötesi hareketi ile ilgili olarak tanımlanmış olan riskleri düzenlemek, 

yönetmek ve kontrol etmek amacıyla uygun olan mekanizmaları, önlemleri ve stratejileri 

kuracak ve idame ettirecektir. 

2.  Risk değerlendirmesine dayanan önlemler değiştirilmi ş canlı organizmaların insan 

sağlığı da göz önüne alınarak, ithalat Tarafının sınırları içerisindeki biyolojik çeşitlili ğin 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerindeki olumsuz etkilerini engellemek için 

gerekli olan ölçüde uygulanacaktır. 

3.  Taraflardan her biri, değiştirilmi ş bir canlı organizmanın ilk kez çevreye serbest 

bırakılması öncesinde risk değerlendirmelerinin yapılmasını gerektiren önlemler de dahil 

olmak üzere, değiştirilmi ş canlı organizmaların istem dışı sınır ötesi hareketlerinin 

önlenmesi için uygun olan tedbirleri alacaklardır. 

4.  Yukarıda yer alan paragraf 2’nin hükümlerine dokunmaksızın, Taraflardan her biri 

ister ithal edilmiş, ister yerel olarak geliştirilmi ş olsun, değiştirilmi ş bir canlı organizmanın 

amaçlanan kullanımına alınması öncesinde yaşam döngüsü ya da üreme zamanı ile uyumlu 

bir gözlem süresine tabi tutulduğunu garanti etmek için çaba gösterecektir. 

5.  Taraflar aşağıdaki amaçlarla işbirliği yapacaktır: 

(a)  İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de göz önünde bulundurularak, biyolojik 

çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip 

olabilecek olan değiştirilmi ş canlı organizmaların ya da belirli değiştirilmi ş canlı 

organizma özelliklerinin belirlenmesi; ve 

(b)  Bu tür değiştirilmi ş canlı organizmaların ya da bu tür belirli özelliklerin 

muamelesine ilişkin uygun önlemlerin alınması. 

 

Madde 17 

İSTEM DIŞI SINIR ÖTESİ HAREKETLER VE AC İL DURUM ÖNLEMLER İ 

1.  Her bir Taraf, etkilenen ya da potansiyel olarak etkilenebilecek olan Devletleri, 

Biyogüvenlik Takas Mekanizmasını ve uygun olan durumlarda uluslararası kuruluşları, bu 

Devletlerde insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik 

çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde önemli olumsuz etkilere sahip 
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olması muhtemel bir değiştirilmi ş canlı organizmanın istem dışı sınır ötesi hareketine yol 

açan ya da açabilecek olan, kendi sınırları içinde çevreye salımla sonuçlanmış bir olay 

hakkında bilgi sahibi olması durumunda haberdar etmek için gerekli olan tedbirleri 

alacaktır. Bildirim söz konusu Tarafın yukarıda açıklanan durum hakkında bilgi sahibi 

olmasının hemen ardından yapılacaktır. 

2.  Taraflardan her biri, Protokolün kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten daha geç 

olmamak üzere, Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına bu Madde altında bildirim alınması 

amaçları dâhilinde temas noktasını belirleyen ilgili detayları verecektir. 

3.  Yukarıdaki paragraf 1’den kaynaklı olarak yapılan herhangi bir bildirim 

aşağıdakileri içerecektir: 

(a) Değiştirilmi ş canlı organizmanın tahmini miktarı ve ilgili özellikleri ve/veya 

karakteristikleri ile ilgili mevcut bilgiler; 

(b)  Serbest kaldığı koşullar ve tahmini tarih ve kaynak Tarafta değiştirilmi ş canlı 

organizmanın kullanımına ilişkin bilgiler; 

(c)  İnsan sağlığı üzerindeki riskler de dâhil olmak üzere biyolojik çeşitlili ğin 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde sahip olması muhtemel olan olumsuz 

etkiler hakkında mevcut olan bilgiler ve olası risk yönetimi önlemlerine ilişkin mevcut 

bilgiler; 

(d)  İlgili herhangi bir diğer bilgi ve 

(e)  Daha fazla bilgi elde edilmesi için bir temas noktası. 

4. İnsan sağlığı üzerindeki riskler de göz önüne alınarak, biyolojik çeşitlilik üzerinde 

yaratılabilecek herhangi bir önemli olumsuz etkinin minimize edilmesi için, yukarıda 

paragraf 1’de sözü geçen değiştirilmi ş canlı organizmanın kendi sınırlarında serbest 

kalması olayının gerçekleştiği her bir Taraf, bu Devletlerin uygun tepkileri belirlemesine 

ve acil durum önlemleri de dâhil olmak üzere gerekli eylemleri başlatmasına olanak 

vermek amacıyla, derhal etkilenen ve etkilenmesi muhtemel olan Devletlerle istişare 

edecektir. 

 

 

Madde 18 

MUAMELE, TA ŞIMA, PAKETLEME VE TANIMLAMA 

1.  İnsan sağlığı da göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitlili ğin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınmak için, Taraflardan her biri 
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Protokol kapsamında istemli sınır ötesi harekete konu olan değiştirilmi ş canlı 

organizmaların, ilgili uluslararası kurallar ve standartlar da dikkate alınarak, güvenli şartlar 

altında muamelesini, paketlenmesini ve nakledilmesini şart koşmak için gerekli tedbirleri 

alacaktır. 

2.  Taraflardan her biri aşağıdakilerin yanında, en az aşağıda belirtildiği şekilde, 

dokümantasyonun gönderilmesini şart koşmak için gerekli tedbirleri alacaktır: 

(a)  Gıda ya da yem olarak ya da işleme için doğrudan kullanım amaçlı değiştirilmi ş 

canlı organizmalara eşlik eden dokümantasyon, bunların değiştirilmi ş canlı organizma 

içerebileceğini ve çevreye istemli olarak yerleştirilmelerinin amaçlanmadığını açıkça 

belirtecek; bunların yanı sıra daha fazla bilgi almak için temas kurulacak olan noktayı 

içerecektir. Bu Protokolün Taraflarının toplantısı olan Taraflar Konferansı, bunların 

tanımlamasının ayrıntıları ve bu organizmaların ayırıcı kimlikleri dahil olmak üzere, bu 

amaç için gereken detaylı şartlar hakkında bu Protokolün yürürlüğe girmesinin ardından iki 

yıldan daha fazla olmayan bir süre içerisinde bir karar alacaktır; 

(b)  Kapalı kullanım amaçlı değiştirilmi ş canlı organizmalara eşlik eden 

dokümantasyon, bunların değiştirilmi ş canlı organizmalar olduğunu açık şekilde belirtecek 

ve bunların güvenli muamelesi, depolanması, nakli ve kullanımı için özel gereksinimleri, 

bu bilgilerin alınacağı kişinin adını ve adresini ve değiştirilmi ş canlı organizmaların 

gönderildiği kurumun adı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için temas kurulacak noktayı 

içerecektir. 

(c)  İthalat Tarafınca çevreye istemli olarak yerleştirilmesi amaçlanan değiştirilmi ş 

canlı organizmalar ve Protokol kapsamı içerisindeki herhangi bir diğer değiştirilmi ş canlı 

organizmaya eşlik eden dokümantasyon, bunların değiştirilmi ş canlı organizma olduğunu 

açık biçimde belirtecek; tanımlamasını ve ilgili özellikleri ve/veya karakteristiklerini, 

güvenli muamelesi, depolanması, nakli ve kullanımı için gereksinimleri, daha fazla bilgi 

almak için temas noktasını ve uygunsa ithalatçının ve ihracatçının adını ve adresini 

gösterecek ve hareketin bu Protokolün ihracatçı için geçerli olan şartlarına uygun olduğu 

yolunda bir beyanname içerecektir. 

3. Protokol Taraflarının toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansı diğer ilgili 

uluslararası mercilerle fikir alışverişi içerisinde, tanımlama, muamele, paketleme ve nakil 

uygulamalarına ilişkin standartlar geliştirilmesi ihtiyacını ve bunun yollarını 

değerlendirecektir. 
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Madde 19 

YETK İLİ ULUSAL MERC İLER VE ULUSAL ODAK NOKTALARI 

1.  Taraflardan her biri kendi adına Sekreterya ile bağlantı kurmaktan sorumlu olacak 

bir ulusal odak noktası belirleyecektir. Taraflardan her biri aynı zamanda, bu Protokolün 

gerektirdiği idari işlevleri yerine getirmekten sorumlu olacak ve bu işlevler bağlamında 

kendisi adına hareket etmeye yetkili olacak bir ya da daha fazla sayıda yetkili ulusal merci 

görevlendirecektir. Bir Taraf hem odak noktası hem de yetkili ulusal merci 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için tek bir kuruluş belirleyebilir. 

2.  Taraflardan her biri, bu Protokolün kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten daha geç 

olmamak kaydıyla, Sekreteryaya odak noktası ve yetkili ulusal mercii ya da mercilerinin 

adlarını ve adreslerini bildirecektir. Taraflardan birinin birden fazla sayıda yetkili ulusal 

merci ataması halinde, Sekreteryaya ilgili bildirimle birlikte bu mercilerin 

sorumluluklarına ilişkin bilgi verecektir. Mümkün olan hallerde, bu bilgiler minimum 

olarak hangi değiştirilmi ş canlı organizma türü için hangi yetkili merciin sorumlu 

olduğunu içerecektir. Tarafların her biri Sekreteryaya ulusal odak noktası 

görevlendirmesinde ya da yetkili ulusal merciinin ya da mercilerinin isimlerinde, 

adreslerinde ya da sorumluluklarında yapılan değişiklikleri bildirecektir. 

3.  Sekreterlik daha sonra Taraflara paragraf 2 altında elde etmiş olduğu bilgileri 

iletecek ve aynı zamanda bu bilgilere Biyogüvenlik Takas Mekanizması aracılığı ile 

erişilebilmesini sağlayacaktır. 

 

Madde 20 

BİLGİ PAYLA ŞIMI VE B İYOGÜVENL İK TAKAS MEKAN İZMASI 

1.  İş bu belge ile Sözleşmede Madde 18, paragraf 3 altında belirtilmiş olan Takas 

Mekanizmasının bir parçası olarak, aşağıdaki amaçlar için bir Biyogüvenlik Takas 

Mekanizması kurulmuştur: 

(a)  Değiştirilmi ş canlı organizmalarla ilgili bilimsel, teknik, çevresel ve yasal 

bilgilerin ve bu organizmalara ilişkin deneyimlerin alışverişinin kolaylaştırılması; 

(b)  Gelişmekte olan ülke Tarafların, özellikle de bunlar arasındaki en az gelişmiş olan 

Devletlerin ve gelişmekte olan küçük ada Devletlerinin ve orijin merkezi ve genetik 

çeşitlili ğin merkezi durumunda olan ülkelerin ve de ekonomik geçiş yaşayan ülkelerin özel 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Taraflara Protokolün uygulanması konusunda 

yardımcı olunması. 



 
  

141 
 

2.  Biyogüvenlik Takas Mekanizması, yukarıda, paragraf 1’de belirtilmiş olan amaçlar 

dâhilinde bilginin kullanılabilir hale getirileceği bir araç olarak görev yapacaktır. Bu 

mekanizma Taraflarca Protokolün uygulanmasına ilişkin olarak sağlanmış olan bilgilere 

erişim sağlayacaktır. Aynı zamanda, mümkün olan hallerde, diğer uluslararası 

biyogüvenlik bilgi değişimi mekanizmalarına da erişim temin edecektir. 

3.  Gizli bilgilerin korunması hakkı saklı tutulmak şartıyla, her bir Taraf Biyogüvenlik 

Takas Mekanizmasına bu protokol altında sağlanması gerekli olan her türlü bilgiyi ve bu 

bilgilerin yanı sıra aşağıdakileri sağlayacaktır: 

(a)  Protokolün uygulanmasına ilişkin olarak mevcut bulunan herhangi bir yasa, 

yönetmelik ve kılavuz ve bunların yanısıra Taraflarca Ön Bildirim Anlaşması işlemleri için 

gerek duyulan bilgiler; 

(b)  Tüm ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalar ve düzenlemeler; 

(c)  Kendi yasal süreçleriyle ve Madde 15’e göre değiştirilmi ş canlı organizmalara 

ili şkin olarak gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin ya da çevresel incelemelerin, 

mümkün olan hallerde, bunların ürünlerine yani değiştirilmi ş canlı organizma kaynaklı, 

modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan çoğalabilir genetik malzemenin yeni 

kombinasyonlarını içeren işlenmiş materyallere ilişkin bilgileri de kapsayan özetleri; 

(d)  Değiştirilmi ş canlı organizmaların ithaline ya da serbest bırakılmasına ilişkin nihai 

kararları ve 

(e)  Kendisi tarafından Madde 3 3’e göre sunulmuş olan ve Ön Bildirim Anlaşması 

işlemlerinin uygulanmasını da içeren raporlar. 

4. Biyogüvenlik Takas Mekanizmasının çalışma biçimleri, faaliyetlerine ilişkin 

raporlar da dâhil olmak üzere, Taraflar toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansı 

tarafından ilk toplantısında değerlendirilecek ve daha sonra inceleme altında tutulacaktır. 

 

Madde 21  

GİZL İ BİLGİ 

1.  İthalat Tarafı bildirimcinin bu Protokolün işlemleri altında sunulan ya da ithalat 

Tarafınca Protokolün Ön Bildirim Anlaşması sürecinin bir parçası olarak ihtiyaç duyulan 

bilgileri gizli olarak işlem görecek şeklinde tanımlamasına izin verecektir. Bu tür 

durumlarda istek üzerine sebepler verilecektir. 

2.  İthalat tarafı, bildirimci tarafından gizli olarak tanımlanan bilgilerin bu tür bir 

uygulamayı gerektirmediğine karar vermesi halinde, bildirimci ile istişarede bulunacak ve 
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herhangi bir ifşaat öncesinde bildirimciyi kararından haberdar edecek ve istek üzerine bu 

kararın nedenlerini belirtecek ve bildirimciye karar hakkında ifşaat öncesinde dâhili bir 

görüşme ve istişare yapılması için fırsat tanıyacaktır. 

3.  Her bir Taraf bu Protokol altında alınan gizli bilgileri, Protokolün Ön Bildirim 

Anlaşması süreci kapsamında alınan bilgiler de dâhil olmak üzere koruyacaktır. Tarafların 

her biri bu bilgilerin korunması için işlemlere sahip olduğunu garanti edecek ve bu 

bilgilerin gizliliğini kendi ülkesinde üretilen değiştirilmi ş canlı organizmalara ilişkin gizli 

bilgiler için kullandığından daha az istenir olmayan bir biçimde koruyacaktır. 

4.  İthalat tarafı bu bilgileri bildirimcinin yazılı olurunu almadığı sürece ticari bir 

amaç için kullanmayacaktır. 

5.  Bildirimci bildirimini geri çekerse ya da geri çekmişse, ithalat Tarafı ticari ve 

endüstriyel bilgilerin gizliliğine, söz konusu tarafın ve bildirimcinin gizliliği hakkında 

anlaşmazlık yaşadığı bilgilerin yanı sıra araştırma ve geliştirme bilgileri de dâhil olmak 

üzere, saygı gösterecektir. 

6.  Yukarıda paragraf 5’te yer alanlara aykırı düşmeksizin, aşağıdaki bilgiler gizli 

olarak kabul edilmeyecektir: 

(a)  Bildirimde bulunanın adı ve adresi; 

(b)  Değiştirilmi ş canlı organizmaya ya da organizmalara ilişkin genel bir açıklama; 

(c)  İnsan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitlili ğin 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerindeki etkilere ilişkin risk değerlendirmesinin 

özeti ve 

(d)  Acil durumlarda uygulanacak olan her tür yöntem ve planlar. 

 

Madde 22 

KAPASİTE OLUŞTURULMASI 

1.  Taraflar, bu Protokolün gelişmekte olan ülke Taraflarda, özellikle de bunlardan en 

az gelişmiş olanları ve gelişmekte olan küçük ada Devletlerinde ve ekonomik geçiş 

yaşayan ülkelerde etkin bir şekilde uygulanması amacıyla, biyogüvenlik için gerekli olan 

ölçüde biyoteknoloji de dâhil olmak üzere, insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitelerin 

mevcut küresel, bölgesel, alt bölgesel ve ulusal kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ve 

uygunsa, özel sektör katılımının kolaylaştırılması yoluyla geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 

için işbirliği yapacaklardır. 
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2.  Yukarıda, paragraf 1’de sözü edilenlerin gerçekleştirilmesi için, işbirliği ile ilgili 

olarak, gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de bunlardan en az gelişmiş olanların ve 

gelişmekte olan küçük ada Devletlerin Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre mali kaynaklar 

ve teknolojiye ve know-how’a erişim ihtiyaçları, biyogüvenlikte kapasite oluşturulması 

için tamamen göz önünde bulundurulacaktır. Kapasite oluşturmak için yapılan işbirliği, her 

bir tarafın farklı durum, kapasite ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun ve güvenli 

biyoteknoloji yönetiminde ve biyogüvenlik için risk değerlendirmesi ve risk yönetiminin 

kullanılmasında bilimsel ve teknik eğitimi ve biyogüvenlikle ilgili teknolojik ve kurumsal 

kapasitelerin zenginleştirilmesini içerecektir. Ekonomik geçiş yaşamakta olan Tarafların 

ihtiyaçları da bu tür biyogüvenlik kapasitesi oluşturma süreçlerinde tamamen göz önünde 

tutulacaktır. 

 

Madde 23 

KAMU B İLİNCİ VE KATILIMI 

1.  Taraflar: 

(a)  İnsan sağlığı üzerindeki riskler de göz önüne alınarak, değiştirilmi ş canlı 

organizmaların biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili olarak 

güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı ile ilgili kamu bilincini, eğitimini ve katılımını 

teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır; 

(b)  Kamu bilinci ve eğitiminin bu Protokole göre ithal edilebileceği belirlenmiş olan 

değiştirilmi ş canlı organizmalara ilişkin bilgiye erişimi kapsamasına gayret gösterecektir; 

2.  Taraflar, ilgili yasa ve yönetmeliklerine göre, değiştirilmi ş canlı organizmalara 

ili şkin karar alma süreci içerisinde kamu ile istişarede bulunacak ve bu kararların 

sonuçlarını kamuya açıklarken Madde 21 altında belirtilmiş olan gizli bilgilere saygılı 

kalacaklardır. 

3.  Her bir Taraf kamuoyunu Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına erişim için kamu 

tarafından kullanılabilecek araçlar konusunda bilgilendirmeye gayret gösterecektir. 

 

Madde 24 

TARAF OLMAYANLAR 

1. Değiştirilmi ş canlı organizmaların Taraflar ve Taraf olmayanlar arasındaki sınır 

ötesi hareketleri bu Protokolün amacı ile uyumlu olacaktır. Taraflar, taraf olmayanlarla bu 
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tür sınır ötesi hareketlerle ilgili olarak ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalar ve 

düzenlemeler imzalayabilirler. 

2. Taraflar Taraf olmayanları bu Protokole katılmak ve kendi ulusal yargı alanları 

içerisinde çevreye serbest bırakılan, bu alan içerisine taşınan ya da bu alandan çıkartılan 

değiştirilmi ş canlı organizmalar konusunda Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına bilgi 

vermeye teşvik edeceklerdir. 

 

Madde 25 

YASADIŞI SINIR ÖTESİ HAREKETLER 

1.  Her bir Taraf, değiştirilmi ş canlı organizmaların, Protokolün uygulanması için 

alınmış olan kendi yerel önlemlerine aykırı şekilde gerçekleştirilen sınır ötesi 

hareketlerinin engellenmesi ve mümkün olması halinde cezalandırılması için uygun yerel 

tedbirler benimseyecektir. Bu tür hareketler yasadışı sınır ötesi hareketler olarak 

addedilecektir. 

2.  Yasadışı bir sınır ötesi hareket halinde, etkilenen Taraf, menşe Taraftan söz konusu 

değiştirilmi ş canlı organizmanın, duruma göre geri alma ya da yok etme yoluyla, masrafı 

menşe Tarafa ait olmak üzere, ortadan kaldırılmasını isteyebilir. 

3.  Taraflardan her biri Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına kendisi ile ilgili olarak 

gelişen yasadışı sınır ötesi hareketler hakkında bilgi verecektir. 

 

Madde 26 

SOSYOEKONOMİK DEĞERLENDİRME 

1.  Taraflar, bu Protokol ya da bu Protokolün uygulanması için kendi ülkesinde almış 

olduğu tedbirler altında bir ithalat kararına varmadan önce, uluslararası yükümlülükleri ile 

uyumlu olarak, değiştirilmi ş canlı organizmaların biyolojik çeşitlili ğin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı üzerindeki etkisinden kaynaklanan sosyo-ekonomik bedelleri, 

özellikle de biyolojik çeşitlili ğin yerli ve yerel topluluklar için değeri bakımından göz 

önüne alabilir. 

2.  Taraflar özellikle yerli ve yerel topluluklar üzerinde değiştirilmi ş canlı 

organizmaların neden olduğu sosyo ekonomik etkiler hakkında araştırma ve bilgi değişimi 

bakımından işbirliği yapmaya gayret gösterecektir. 

 

 



 
  

145 
 

Madde 27 

SORUMLULUK VE TAZM İNAT 

Bu Protokolün Taraflarının toplantısı görevi gören Taraflar Konferansı ilk toplantısında 

değiştirilmi ş canlı organizmaların sınır ötesi hareketlerinden kaynaklanan zararın 

sorumluluğu ve tazmin edilmesi alanında, bu konularla ilgili olarak uluslararası hukukta 

devam etmekte olan süreçleri analiz ederek ve göz önünde bulundurarak uluslararası 

kuralların ve işlemlerin uygun bir şekilde değerlendirilmesi için bir süreç benimseyecek ve 

bu süreci dört yıl içerisinde tamamlamaya çaba gösterecektir. 

 

 

Madde 28 

MAL İ MEKAN İZMA VE KAYNAKLAR 

1.  Bu Protokolün uygulanması için gerekli olan mali kaynaklar görüşülürken, 

Taraflar Sözleşmenin 20’nci Maddesini göz önünde bulunduracaktır. 

2.  Sözleşmenin 21 numaralı maddesinde belirlenmiş olan mali mekanizma, 

çalışmasında kullanılan kurumsal yapı aracılığı ile bu Protokolün mali mekanizması 

olacaktır. 

3.  Bu Protokolün 22 numaralı maddesinde sözü geçen kapasite oluşumu ile ilgili 

olarak, bu Protokolün Taraflar toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansı, yukarıda, 

paragraf 2’de sözü geçen mali mekanizma ile ilgili rehber sağlanmasında, Taraflar 

Konferansının görüşüne sunulmak üzere gelişmekte olan ülke Taraflar, özellikle de en az 

gelişmiş ülkeler ve küçük ada ülkeleri tarafından ihtiyaç duyulan mali kaynakları göz 

önünde bulunduracaklardır. 

4.  Yukarıda verilmiş olan 1 numaralı paragraf kapsamında, Taraflar aynı zamanda 

gelişmekte olan ülke Tarafların, özellikle de en az gelişmiş olan Devletlerin ve küçük ada 

Devletlerinin ve ekonomik geçiş yaşayan ülkelerin ihtiyaçlarını bu Protokolün 

uygulanması amaçları dâhilinde kapasite oluşturma gereklerinin tanımlanması ve 

uygulanması çabalarında göz önünde tutacaklardır. 

5.  Taraflar Konferansının ilgili kararlarında Sözleşmenin mali mekanizmasına ilişkin 

olarak yer alan rehber, bu Protokolün kabul edilmesinden önce üzerinde anlaşmaya 

varılmış olanlar da dâhil olmak üzere gerekli değişiklikler yapılarak bu Maddenin 

hükümleri için de uygulanacaktır. 
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6.  Bu Protokolün hükümlerinin uygulanması için mali ve teknolojik kaynaklar çok 

taraflı, ikili ve bölgesel kanallarla gelişmiş ülke Taraflarca sağlanabilir ve gelişmekte olan 

ülke Taraflar ve ekonomik geçiş yaşayan Taraflar bu kaynaklardan yararlanabilirler. 

 

Madde 29 

TARAFLAR TOPLANTISI OLARAK GÖREV GÖREN TARAFLAR 

KONFERANSI 

1.  Taraflar Konferansı bu Protokolün Taraflarının toplantısı olarak görev yapacaktır. 

2.  Bu Protokole Taraf olmayan Sözleşme Tarafları, bu Protokolün Taraflarının 

toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansının herhangi bir toplantısına gözlemci 

olarak katılabilirler. Taraflar Konferansı bu Protokolün Taraflarının toplantısı olarak görev 

yaptığında, bu Protokol altında alınacak olan kararlar yalnızca Protokol Taraflarınca 

alınacaktır. 

3.  Taraflar Konferansı bu Protokolün taraflarının toplantısı olarak görev yaptığında, 

Taraflar Konferansı bürosunun bir Sözleşme Tarafını temsil eden ancak o zamanda bu 

Protokole Taraf olmayan herhangi bir üyesinin yerini Protokol Tarafları arasından yine 

Protokol Taraflarınca seçilecek olan bir üye alacaktır. 

4.  Bu Protokolün Taraflarının toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansı bu 

Protokolün uygulanmasını düzenli olarak inceleme altında tutacak ve kendi görev emri 

dâhilinde, etkin olarak uygulanmasını desteklemek için gerekli olan kararlan alacaktır. Bu 

Protokolle kendisine verilmiş olan fonksiyonları yerine getirecek ve: 

(a)  Bu Protokolün uygulanması için gerekli olan tüm konularda önerilerde bulunacak; 

(b)  Bu Protokolün uygulanması için gerekli görülen yan mercileri kuracak; 

(c)  Uygun olan yerlerde yetkili uluslararası kuruluşlar ve hükümetler arası merciler ve 

sivil toplum kuruluşlarının hizmetlerini ve işbirliğini ve bunlar tarafından sağlanan bilgileri 

edinecek ve kullanacak; 

(d)  Bu Protokolün 33 numaralı maddesine göre sunulacak olan bilgileri iletmek için 

gerekli olan formu ve aralıkları belirleyecek ve bu bilgileri ve herhangi bir yan merci 

tarafından sunulan raporları görüşecek; 

(e)  İhtiyaç halinde, bu Protokolün uygulanması için gerekli addedilen, yeni ekleri, 

Protokolde ve eklerinde önerilen değişiklikleri görüşecek ve kabul edecek ve 

(f)  Bu Protokolün uygulanması için gerekli olabilecek diğer işlevleri yerine 

getirecektir. 
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5.  Taraflar Konferansı iç tüzüğü ve Sözleşmenin mali kuralları, bu Protokolün 

Taraflarının toplantısı görevi yapan Taraflar Konferansı tarafından aksine karar 

verilmediği sürece, gereken değişiklikler yapılarak, bu Protokol altında da uygulanacaktır. 

6.  Bu Protokolün Taraflarının toplantısı görevini yapan Taraflar Konferansının ilk 

toplantısı Sekreterya tarafından Taraflar Konferansının bu Protokolün yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra planlanan ilk toplantısı ile bağlantılı olarak toplanacaktır. Bu Protokolün 

Taraflarının toplantısı görevini yapan Taraflar Konferansının daha sonraki olağan 

toplantıları, bu Protokolün Taraflarının toplantısı görevini yapan Taraflar Konferansınca 

aksi yönde karar alınmadığı sürece, Taraflar Konferansının olağan toplantıları ile bağlantılı 

olarak gerçekleşecektir. 

7.  Bu Protokolün Taraflarının toplantısı görevini gören Taraflar Konferansının 

olağanüstü toplantıları Bu Protokolün Taraflarının toplantısı görevini gören Taraflar 

Konferansı tarafından gerekli görülen diğer zamanlarda, ya da herhangi bir Tarafın yazılı 

isteği üzerine, bu isteğin Sekreterya tarafından Taraflara iletilmesinden sonraki altı ay 

içerisinde Tarafların üçte biri tarafından desteklenmesi şartıyla, gerçekleştirilecektir. 

8.  Birleşmiş Milletler, bu kuruluşun uzmanlaşmış kurumlan ve Uluslararası Atom 

Enerjisi Kurumu ve bunların yanı sıra bu kuramların üyeleri veya gözlemcileri olan ancak 

Sözleşmeye taraf olmayan Devletler, bu Protokolün taraflarının toplantısı görevini yapan 

Taraflar Konferansı toplantılarında gözlemci olarak temsil edilebilirler. İster ulusal, ister 

uluslararası, ister sivil ister hükümete bağlı olsun, bu Protokolün kapsamında yer alan 

konular hakkında uzmanlaşmış olan ve Sekreteryaya bu Protokolün Taraflar toplantısı 

görevini yapan Taraflar Konferansında gözlemci olarak temsil edilme isteğini iletmiş olan 

herhangi bir merci ya da kurum, mevcut Taraflardan en az üçte biri itiraz etmediği sürece, 

bu toplantıda gözlemci düzeyinde temsil edilebilir. Bu Madde ile başka bir yol 

sağlanmadığı sürece, gözlemcilerin izin alması ve katılımı yukarıda paragraf 5te belirtilmiş 

olan iç tüzük kurallarına tabi olacaktır. 

 

Madde 30  

YAN MERC İLER 

1.  Sözleşme altında veya tarafınan kurulmuş olan herhangi bir yan merci, Taraflar 

toplantısı görevini yapan Taraflar Konferansında alınan bir karar üzerine, Protokole hizmet 

edebilir, bu durumda Taraflar toplantısı bu merciin gerçekleştireceği işlevleri 

belirleyecektir. 
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2.  Bu Protokole Taraf olmayan Sözleşme Tarafları bu tür yan mercilerin herhangi bir 

toplantısına gözlemci olarak katılabilir. Sözleşmenin bir yan mercii bu Protokol için bir 

yan merci olarak hizmet verdiğinde, Protokol altındaki kararlar yalnızca Protokol 

Taraflarınca alınacaktır. 

3.  Sözleşmenin yan mercilerinden biri bu Protokolle ilgili konulara ilişkin görevlerini 

yerine getirirken, Sözleşmeye Taraf olan, ancak Protokole Taraf olmayan bir Tarafı temsil 

eden yan merci bürosunun herhangi bir üyesinin yerini, Protokol Taraflarınca kendi 

içlerinden seçilecek olan bir üye alacaktır. 

 

Madde 31 

SEKRETERYA 

1.  Sözleşmenin 24 numaralı Maddesiyle kurulmuş olan Sekreterya bu Protokolün 

Sekreteryası olarak hizmet verecektir. 

2.  Sözleşmenin 24 numaralı Maddesinin Sekreteryanın işlevleri hakkındaki 1 

numaralı paragrafı gerekli değişiklikler yapılarak bu Protokol için de uygulanacaktır. 

3.  Ayrı oldukları sürece, bu Protokolün Sekreterya hizmetlerinin maliyetleri bu 

Protokolün Taraflarınca karşılanacaktır. Bu Protokolün Taraflarının toplantısı olarak görev 

yapan Taraflar Konferansı ilk toplantısında bu amaç için gerekli olan bütçe düzenlemeleri 

hakkında karar verecektir. 

 

Madde 32 

SÖZLEŞME İLE İLİŞKİ 

Bu Protokolde aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmenin Protokollerine ilişkin hükümleri bu 

Protokole uygulanacaktır. 

 

Madde 33 

İZLEME VE RAPOR VERME 

Taraflardan her biri bu Protokol altındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini izleyecek 

ve bu Protokolün Taraflarının toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansı tarafından 

belirlenecek olan aralıklarda bu Protokolün Taraflarının toplantısı olarak görev yapan 

Taraflar Konferansına Protokolün uygulanması için almış olduğu önlemler konusunda 

rapor verecektir. 
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Madde 34  

UYUM 

Bu Protokolün taraflarının toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansı ilk 

toplantısında bu Protokolün hükümlerine uyulmasının teşvik edilmesi ve uyumsuzluk 

vakalarının hedef alınması amaçlı işbirliği süreçlerini ve kurumsal mekanizmaları 

görüşecek ve onaylayacaktır. 

Bu süreçler ve mekanizmalar uygun olan yerlerde tavsiye ya da yardım teklif edilmesi 

hükümlerini de içerecektir. Bunlar Sözleşmenin 27 numaralı maddesiyle belirlenmiş olan 

anlaşmazlıkların çözümlenmesi işlemlerinden ve mekanizmalarından ayrı olacak ve 

bunlarla verilen haklar saklı kalacaktır. 

 

Madde 35 

DEĞERLENDİRME VE İNCELEME 

Bu Protokolün Taraflarının toplantısı olarak görev yapan Taraflar Konferansı bu 

Protokolün yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra ve bu süre sonrasında en az beş yılda bir 

Protokolün etkinliği hakkında, işlemlerinin ve eklerinin değerlendirilmesini de içeren bir 

değerlendirme yapacaktır. 

 

 

Madde 36 

İMZA 

Bu Protokol Devletlerin ve bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşlarının imzasına 

Nairobi’de 15-26 Mayıs 2000 tarihleri arasında ve New York’taki Birleşmiş Milletler 

Merkezinde 5 Haziran 2000-4 Haziran 2001 tarihleri arasında açılacaktır. 

 

Madde 37 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1.  Bu Protokol ellinci onay, kabul, onama ya da rıza gösterme aracının Sözleşmeye 

taraf olan Devletler ya da bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşları tarafından 

verilmesinden sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

2.  Bu Protokol, bu Protokolü onaylayan, kabul eden, onayan ya da bu Protokole rıza 

gösteren bir Devlet ya da bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşu için yukarıda verilmiş 

olan 1 numaralı paragrafa uygun olarak, söz konusu devlet ya da bölgesel ekonomik 
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entegrasyon kuruluşunun kabul, onay, onama ya da rıza gösterme aracını iletmesinden 

sonraki doksanıncı günde, ya da bu Protokolün söz konusu devlet ya da bölgesel ekonomik 

entegrasyon kuruluşu için yürürlüğe girdiği tarihte, bu tarihlerden hangisinin daha geç 

olduğuna bağlı olarak, geç olan tarihte yürürlüğe girecektir. 

3.  Yukarıda verilmiş olan 1 ve 2 numaralı paragrafların amaçlan dahilinde, bir 

bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşu tarafından iletilen bir araç bu kuruluşa üye olan 

Devletler tarafından iletilen araca ek olarak sayılmayacaktır. 

 

Madde 38  

İHTİRAZ KAYDI 

Bu Protokole herhangi bir ihtiraz kaydı yapılamaz. 

 

Madde 39  

ÇEKİLME 

1.  Bu Protokolün bir Taraf için yürürlüğe girmesinden iki yıl sonraki herhangi bir 

zamanda, söz konusu Taraf Garantöre yazılı bildirimde bulunmak şartıyla Protokolden 

çekilebilir. 

2.  Bu tür bir çekilme, Garantör tarafından alındığı tarihten sonraki bir yıl bittiğinde ya 

da çekilme bildiriminde belirtilmiş olan daha geç bir tarihte gerçekleşecektir. 

 

 

Madde 40 

OTANT İK MET İNLER 

Bu Protokolün Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olarak hazırlanmış 

olan metinlerin eşdeğer olarak otantik olduğu orijinali Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteryası tarafından korunacaktır. 

 

Ek-I 

MADDE 8, 10 VE 13 ALTINDA B İLDİRİMLERDE BULUNMASI GEREKEN 

BİLGİLER 

(a)  İhracatçının adı, adresi ve temas detayları 

(b)  İthalatçının adı, adresi ve temas detayları 

(c)  Değiştirilmi ş canlı organizmanın adı ve tanımlaması, var olması halinde ihracat 
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Devletindeki değiştirilmi ş canlı organizmanın biyogüvenlik düzeyinin yerel sınıflandırması 

(d)  Bilinmesi halinde sınır ötesi hareket için amaçlanan tarih ya da tarihler 

(e)  Biyogüvenliğe ilişkin olarak alıcı organizmanın ya da ebeveyn organizmaların 

sınıflandırma durumu, genel adı, toplanma ya da elde edilme noktası ve özellikleri. 

(f)  Bilinmesi halinde, alıcı organizmanın ve/veya ebeveyn organizmaların menşe 

merkezi ve genetik çeşitlilik merkezleri ve organizmaların yaşayabileceği ya da 

üreyebileceği habitatlara ilişkin bir açıklama 

(g)  Verici organizmanın ya da biyogüvenlikle ilgili organizmaların sınıflandırma 

durumu, genel adı, toplama ya da elde etme noktası ve özellikleri 

(h)  Uygulanan nükleik asidin ya da değişikli ğin, kullanılan tekniğin ve değiştirilmi ş 

canlı organizmanın sonuçta edindiği özelliklerin açıklaması 

(i)  Değiştirilmi ş canlı organizma ve bundan elde edilen ürünler yani değiştirilmi ş 

canlı organizma kaynaklı, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan çoğalabilir 

genetik malzemenin yeni kombinasyonlarını içeren işlenmiş materyaller için amaçlanan 

kullanım, 

(j) Nakledilecek olan değiştirilmi ş canlı organizma miktarı ya da hacmi 

(k) Ek II ile uyumlu olan daha önce yapılmış ve mevcut risk değerlendirmesi raporu 

(l) Mümkün olan yerlerde ambalajlama, etiketleme, dokümantasyon, imha ve ihtiyat 

işlemleri de dâhil olmak üzere, önerilen güvenli muamele, depolama, nakil ve kullanım 

yöntemleri; 

(m) Değiştirilmi ş canlı organizmanın ihracat Devletindeki yasal durumu (örneğin ihracatçı 

Devlette yasaklanıp yasaklanmadığı, diğer sınırlamalar olup olmadığı ya da genel çevreye 

salım için onaylanıp onaylanmadığı) ve değiştirilmi ş canlı organizmanın ihracatçı devlette 

yasaklanmış olması halinde, bu yasaklamanın nedeni ya da nedenleri (n) İhracatçı 

tarafından diğer Devletlere nakledilecek olan değiştirilmi ş canlı organizma ile ilgili olarak 

yapılan herhangi bir bildirimin sonucu ve amacı 

(j)  Yukarıdaki bilgilerin olaylara dayanarak doğru olduğuna ilişkin bir beyanname. 
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Ek-II 

GIDA VEYA YEM OLARAK VEYA İŞLEME İÇİN DOĞRUDAN KULLANIM 

AMAÇLI DE ĞİŞTİRİLM İŞ CANLI ORGAN İZMALAR İÇİN MADDE 11 

ALTINDA GEREKL İ OLAN BİLGİLER 

(a)  Yerel kullanıma ilişkin bir karar için başvuruda bulunanın ismi ve temas detayları 

(b)  Karardan sorumlu olan merciin adı ve temas detayları 

(c)  Değiştirilmi ş canlı organizmanın adı ve tanımlaması 

(d)  Genetik değişikli ğin, kullanılan tekniğin ve değiştirilmi ş canlı organizmada ortaya 

çıkan sonuç özelliklerin tanımlanması 

(e)  Değiştirilmi ş canlı organizmanın herhangi bir ayırıcı özelliğinin tanımlaması 

(f)  Alıcı organizmanın ya da ebeveyn organizmaların biyogüvenlikle ilgili 

sınıflandırma düzeyi, genel adı, toplama ya da elde etme noktası ve özellikleri 

(g)  Bilinmesi halinde, alıcı organizmanın ve/veya ebeveyn organizmaların menşe 

merkezleri ve genetik çeşitlilik merkezleri ve organizmaların yaşayabileceği ve 

üreyebileceği habitatın tanımlaması 

(h)  Verici organizmanın ya da biyogüvenlikle ilgili organizmaların sınıflandırma 

durumu, genel adı, toplama ya da elde etme noktası ve özellikleri. 

(i)  Değiştirilmi ş canlı organizmanın onaylanmış kullanımları (j) Bu Protokolün II 

numaralı Ekine uygun bir risk değerlendirmesi raporu (k) Uygun olan yerlerde, paketleme, 

etiketleme, dokümantasyon, imha ve ihtiyat işlemleri de dâhil olmak üzere, güvenli 

muamele, depolama, nakil ve kullanım için önerilen yöntemler. 

 

Ek - III 

MADDE 15 ALTINDA R İSK DEĞERLENDİRMESİ 

 

Amaç 

1.  Bu Protokol altında gerçekleştirilen risk değerlendirmesinin amacı değiştirilmi ş 

canlı organizmaların potansiyel alıcı çevredeki biyolojik çeşitlili ğin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin insan sağlığı üzerindeki 

riskler de göz önüne alınarak tanımlanması ve değerlendirilmesidir. Risk 

değerlendirmesinin kullanılması, 

2.  Risk değerlendirmesi, diğerlerinin yanı sıra, yetkili merciler tarafından 

değiştirilmi ş canlı organizmalara ilişkin bilinçli kararlar alınması için kullanılır. 
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Genel Prensipler 

3.  Risk değerlendirmesi bilimsel olarak etkin ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmeli 

ve ilgili uluslararası kuruluşların uzman tavsiyelerini ve bunlar tarafından geliştirilen 

rehberleri göz önünde bulundurabilmelidir. 

4.  Bilimsel bilgi ya da bilimsel fikir birliği eksikliğinin belirli bir risk seviyesini, bir 

riskin var olmadığını ya da kabul edilebilir bir riskin varlığını gösteriyor olarak 

yorumlanması gerekmez. 

5.  Değiştirilmi ş canlı organizmalarla ya da bunların ürünleriyle, yani değiştirilmi ş 

canlı organizma kaynaklı, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan çoğalabilir 

genetik malzemenin yeni kombinasyonlarını içeren işlenmiş materyallerle ilgili riskler 

değiştirilmemiş alıcılar ya da ebeveyn organizmalar tarafından olası potansiyel alıcı 

çevrede neden olunan riskler kapsamında değerlendirilmelidir. 

6.  Risk değerlendirmesi vaka vaka gerçekleştirilmelidir. Gerekli olan bilgilerin doğası 

ve detay düzeyi değiştirilmi ş canlı organizmaya, bu organizmanın amaçlanan kullanımına 

ve olası potansiyel alıcı çevreye bağlı olarak vakadan vakaya değişebilir.  

Metodoloji 

7.  Risk değerlendirmesi süreci bir taraftan değerlendirme süreci içerisinde 

tanımlanabilecek ve istenebilecek olan özel konular hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç 

duyulmasına neden olabilirken diğer taraftan diğer konularla ilgili bilgiler bazı durumlarda 

konuyla ilgili olmayabilir. 

8.  Risk değerlendirmesi, amacına ulaşmak için uygun biçimde aşağıdaki 

basamaklardan oluşur: 

(a)  Olası potansiyel alıcı çevrede, insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde 

bulundurularak, biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek değiştirilmi ş 

canlı organizma ile ilgili yeni genotipik ve fenotipik özelliklerin belirlenmesi, 

(b)  Farkına varılan bu olumsuz etkilerin ortaya çıkma olasılığının, olası potansiyel 

alıcı çevrenin değiştirilmi ş canlı organizmaya maruz bırakılma düzeyi ve türü de göz 

önüne alınarak değerlendirilmesi, 

(e) Bu olumsuz etkilerin gerçekleşesi halinde ortaya çıkacak sonuçların 

değerlendirilmesi, 

(d)  Tanımlanan olumsuz etkilerin ortaya çıkış olasılığının ve sonuçlarının 

değerlendirilmesine dayanarak, değiştirilmi ş canlı organizmanın neden olduğu genel riskin 

tahmin edilmesi 
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(e)  Gereken hallerde risklerin yönetilmesine ilişkin stratejilerin belirlenmesi de dâhil 

olmak üzere, bu risklerin kabul edilebilir ya da yönetilebilir olup olmadığına ilişkin 

tavsiyede bulunulması ve 

(f)  Risk düzeyine ilişkin bir belirsizlik olması halinde, ilgili özel konular hakkında 

daha fazla bilgi istenmesi ya da uygun risk yönetimi stratejilerinin uygulanması ve/veya 

değiştirilmi ş canlı organizmanın alıcı çevre içerisinde gözlenmesi yoluyla bu konu ele 

alınabilir. 

Dikkate alınacak Noktalar 

1. Vakaya bağlı olarak, risk değerlendirmesinde aşağıdaki konuların özellikleri ile ilgili 

olan teknik ve bilimsel detaylar göz önünde bulundurulur: 

(a)  Alıcı organizma ya da ebeveyn organizmalar: Alıcı organizmanın ya da ebeveyn 

organizmaların, bilinmesi halinde sınıflandırma durumu, genel adı, kaynağı, menşe 

merkezleri ve genetik çeşitlilik merkezleri de dâhil, biyolojik özellikleri ve organizmaların 

yaşayabileceği ya da üreyebileceği habitatın tanımlaması. 

(b)  Verici organizma ya da organizmalar: Verici organizmaların sınıflandırma durumu 

ve genel adı, kaynağı ve ilgili biyolojik özellikleri, 

(c)  Taşıyıcı: Taşıyıcının tanımlamasını, var olması halinde kaynağını ya da menşeini 

ve konukçu aralığını içeren özellikleri. 

(d)  Yerleştirme ya da yerleştirmeler ve/veya değiştirme özellikleri: Yerleştirilen 

nükleik asidin ve belirlediği işlevin genetik özellikleri ve/veya yapılan değişikli ğin 

özellikleri, 

(e)  Değiştirilmi ş canlı organizma: Değiştirilmi ş canlı organizmanın tanımlaması ve 

değiştirilmi ş canlı organizmanın ve alıcı organizmanın ya da ebeveyn organizmaların 

biyolojik özellikleri arasındaki farklılıklar, 

(f)  Değiştirilmi ş canlı organizmanın teşhis ve tesbiti: Önerilen teşhis ve tesbit 

yöntemleri ve bunların özelliği, hassasiyeti ve güvenilirliği, 

(g)  Amaçlanan kullanıma ilişkin bilgiler: Değiştirilmi ş canlı organizmanın amaçlanan 

kullanımı ile ilgili olan ve alıcı organizma ya da ebeveyn organizmalarla karşılaştırmalı 

olarak yeni ya da değiştirilmi ş kullanımı içeren bilgiler ve 

(h)  Alıcı çevre: Olası potansiyel alıcı çevrelerin, menşe merkezlerine ve biyolojik 

çeşitlili ğine ilişkin bilgileri de içeren, konum, coğrafya, iklim ve ekolojik özellikleri 

hakkında bilgilerdir. 
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EK-2: BİYOGÜVENL İK KANUNU 

  

Kanunu No: 5977 

Kabul Tarihi: 18.03.2010 

Yayımlandığı R.Gazete: 26.03.2010-27533 

Kaynak:  (Resmi Gazete, 2010) 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

             Amaç ve kapsam 

             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmi ş 

organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve 

bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitlili ğin korunması, sürdürülebilirliğinin 

sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin 

denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

             (2) Bu Kanun; genetik yapısı değiştirilmi ş organizmalar ve ürünleri ile ilgili olarak 

araştırma, geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, 

taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama ve benzeri faaliyetlere dair hükümleri 

kapsar. 

             (3) Veteriner tıbbî ürünler ile Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen beşeri 

tıbbî ürünler ve kozmetik ürünleri bu Kanun kapsamı dışındadır. 
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Tanımlar  

             MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

             a) Ayırt edici kimlik: Her bir GDO için taşıdığı her bir genin kodunu da içeren 

nümerik ve alfa nümerik bir kodlama sistemini, 

             b) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını, 

             c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 

             ç) Basitleştirilmi ş işlem: GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir 

riskin olmadığı; insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğe herhangi bir 

zararının bulunmadığı yönünde mevcut bilgiye ve daha önce yapılmış olan risk 

değerlendirmesine dayanan basitleştirilmi ş karar alma sürecini, 

             d) Biyogüvenlik: İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ği 

korumak için GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde yapılmasını, 

             e) Biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması: GDO ve ürünleri ile ilgili bilimsel, 

teknik ve uygulamaya ilişkin bilgi ve belgelerin ulusal ve uluslararası seviyede 

alışverişinin kolaylaştırılması ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve karar sürecine katılımı 

amacıyla oluşturulacak bilgi alışverişi sistemini, 

             f) Biyogüvenlik sistemi: Biyogüvenliğin sağlanması için yürütülen her türlü 

faaliyet ile idari, hukuki ve kurumsal yapılanmanın tamamını, 

             g) Biyolojik çeşitlilik: Ekosistem de dâhil olmak üzere, türler arası ve tür içi 

farklılıkları, 

             ğ) Bulaşan: Gıda veya yeme kasten ilave edilmeyen ancak, gıdanın birincil üretim 

aşaması dâhil üretimi, imalatı, işlenmesi, hazırlanması, işleme tabi tutulması, 

ambalajlanması, paketlenmesi, nakliyesi veya muhafazası ya da çevresel bulaşma sonucu 

gıdada bulunan, hayvan tüyü, böcek parçası gibi yabancı maddeler hariç olmak üzere her 

tür maddeyi, 
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             h) Canlı organizma: Mikroorganizma, steril organizma, virüs, virion ve viroidler 

de dahil olmak üzere genetik materyali çoğaltabilen ya da aktarabilen herhangi bir 

biyolojik varlığı, 

             ı) Deneysel amaçlı serbest bırakma: GDO ile ilgili deneysel amaçlarla yapılacak 

faaliyetlerin, harici çevre ile temasını önleyecek şekilde, kontrollü şartlar altında, 

sınırlandırılmış belirli bir alanda yürütülmesini, 

             i) Genetik yapısı değiştirilmi ş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik 

yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı 

organizmayı, 

             j) GDO’lardan elde edilen ürünler: Kısmen veya tamamen GDO’lardan elde 

edilmekle birlikte GDO içermeyen veya GDO’dan oluşmayan ürünleri, 

             k) GDO ve ürünleri: Kısmen veya tamamen GDO’lardan elde edilen, GDO içeren 

veya GDO’lardan oluşan ürünleri, 

             l) İlgililer: GDO ve ürünleri ile ilgili olarak araştırma, geliştirme, işleme, piyasaya 

sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, 

depolama ve benzeri faaliyetlerde bulunanları, 

             m) İşleme: GDO ve ürünlerinin, gıda, yem veya diğer amaçlarla kullanılmasını 

sağlamak için yapılan ve ürünün ilk halini önemli ölçüde değiştiren herhangi bir faaliyeti, 

             n) İzleme: GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir riskin olmadığı 

ve insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğe herhangi bir zararının 

bulunmadığı tespit edilmiş, piyasaya sürülen bir GDO ve ürününün işleme ve dağıtım 

zinciri boyunca her aşamada takibi ve her türlü gözlem, kontrol ve denetimi, 

             o) Kapalı alanda kullanım: İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik 

çeşitlilik üzerinde genetiği değiştirilmi ş organizmalardan kaynaklanabilecek olumsuz 

etkilerin biyolojik, kimyasal ve fiziksel engellerle tamamen önlenerek kontrol edilen 

laboratuvar ve tesislerdeki işlemlerini, 
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             ö) Karar: GDO veya ürünlerine ilişkin yapılan bir başvuru hakkında bilimsel 

esaslara göre yapılan risk değerlendirmesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme sonuçlarına 

göre Biyogüvenlik Kurulu tarafından verilen kararı, 

             p) Komite: Bilimsel değerlendirmeleri yapmak üzere Kurul tarafından oluşturulan 

komiteleri, 

             r) Kurul: Biyogüvenlik Kurulunu, 

             s) Modern biyoteknoloji: Geleneksel ıslah ve seleksiyonda kullanılan teknikler 

dışında, doğal fizyolojik üreme engelini aşarak, rekombinant deoksiribonükleik asidin 

(rDNA) ve nükleik asidin hücrelere ya da organallere doğrudan aktarılmasını sağlayan in 

vitro nükleik asit tekniklerinin ya da taksonomik olarak sınıflandırılmış familyanın dışında, 

farklı tür ve sınıflar arasında hücre füzyonu tekniklerinin uygulanmasını, 

             ş) Muamele: İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğin 

korunması için alınacak tedbirler göz önünde bulundurularak ambalajlama, paketleme, 

etiketleme, nakil ve depolama gibi GDO üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemi, 

             t) Piyasaya sürme: Bu Kanun kapsamındaki her türlü ürünün bedelli veya bedelsiz 

olarak piyasaya arzını, 

             u) Protokol: 17/6/2003 tarihli ve 4898 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 

ve 17/7/2003 tarihli ve 2003/5937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünü, 

             ü) Risk değerlendirme: GDO ve ürünlerinin, genetik değişiklikten dolayı, insan, 

hayvan ve bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde sebep olabileceği risklerin ve 

risk kaynağının test, analiz, deneme gibi bilimsel yöntemlerle tanımlanması, niteliklerinin 

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve risk unsurlarının belirlenmesini kapsayan dört aşamalı 

süreci, 

             v) Risk iletişimi: Risk analizi sürecinde risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve 

diğer ilgili tarafların, tehlike, risk, riskle ilgili faktörler ve riskin algılanmasına ilişkin bilgi 

ve görüşler ile risk değerlendirmesi bulguları ve risk yönetimi kararlarının açıklamalarını 

da kapsayan bilgi ve düşüncelerin paylaşımını, 
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             y) Risk yönetimi: GDO ve ürünlerinin, risk değerlendirmesi ve yasal faktörler göz 

önünde tutularak ilgili taraflarla istişare ile izin verilen amaç ve kurallar dâhilinde 

kullanılmasını ve muamelesini sağlamak amacıyla alınan önlemleri, uygun olabilecek 

kontrol önlemlerine ilişkin alternatiflerin değerlendirilmesi, tercih edilmesi ve uygulanması 

sürecini, 

             z) Sosyo-ekonomik değerlendirme: Başvuru hakkında karar verilmeden önce 

değerlendirilmek üzere, GDO ve ürünlerinin çevreye serbest bırakılması ve kullanılması 

sürecinde biyolojik çeşitlilik ve kullanıcıları ile çiftçiler üzerindeki etkilerinden 

kaynaklanacak sosyo-ekonomik bedelleri belirlemek üzere bilimsel esaslara dayanarak 

yapılan tüm çalışmaları, 

             ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Temel Esaslar 

             Başvuru, değerlendirme ve karar verme 

             MADDE 3 – (1) İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitlili ğin 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı gözönünde bulundurularak GDO veya ürünlerinin 

ithalatı, ihracatı, deneysel amaçlı serbest bırakılması, piyasaya sürülmesi ile genetiği 

değiştirilmi ş mikroorganizmaların kapalı alanda kullanımına, bilimsel esaslara göre 

yapılacak risk değerlendirmesine göre karar verilir. Risk değerlendirme sonuçlarına göre 

risk oluşturmayacağı belirlenen başvurular için verilen kararın geçerlilik süresi on yıldır. 

             (2) Her bir GDO ve ürününün ilk ithalatı için gen sahibi veya ithalatçı, yurt içinde 

geliştirilen GDO ve ürünü için ise gerçek ve tüzel kişiler tarafından Bakanlığa başvuru 

yapılır. Başvurularda, başvurunun içeriğine ilişkin bilgiler ile GDO ve ürününün ne amaçla 

kullanılacağının belirtilmesi zorunludur. GDO ve ürünü için birden fazla amaçla kullanım 

başvurusu yapılabilir. Birden fazla amaçla kullanım başvurusu yapıldığında, her bir amaç 

için ayrı başvuru yapılmış sayılır. 

             (3) Yapılan bir başvurunun sonucu başka başvurular için emsal teşkil etmez. 
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             (4) Alınan başvurular Bakanlık tarafından Kurula iletilir. Kurul doksan gün 

içerisinde başvurunun kabul edilip edilmediğini ve diğer değerlendirmelerini Bakanlığa 

gönderir. Bakanlık on beş gün içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunur. Ek bilgi 

veya belge talebi nedeniyle geçen süre, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz. 

             (5) GDO ve ürünlerinin; 

             a) İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ği tehdit etmesi, 

             b) Üretici ve tüketicinin tercih hakkının ortadan kaldırılması, 

             c) Çevrenin ekolojik dengesinin ve ekosistemin bozulmasına neden olması, 

             ç) GDO ve ürünlerinin çevreye yayılma riskinin olması, 

             d) Biyolojik çeşitlili ğin devamlılığını tehlikeye düşürmesi, 

             e) Başvuru sahibinin biyogüvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri uygulamak 

için yeterli teknik donanıma sahip olmadığının anlaşıldığı, 

             durumlarda bu başvurular reddedilir. 

             (6) Karar alma süresi, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre alınan kararın 

Bakanlık tarafından başvuru sahibine bildirilmesinden sonra başlar ve bu süre iki yüz 

yetmiş günü geçemez. Ek bilgi veya belge talebi nedeniyle geçen süre, karar alma 

süresinin hesabında dikkate alınmaz. 

             (7) Başvuru sahibi gizli tutulmasını istediği bilgilere ilişkin talebini yazılı olarak 

bildirir. Bakanlık bu talebin tamamen veya kısmen karşılanmasına karar vermesi öncesinde 

başvuru sahibi ile gizlilik talebi hakkında bilgi alışverişinde bulunur. Bakanlık bu 

görüşmenin ardından taleple ilgili gerekli tedbirleri alır ve başvuru sahibine bildirir. 

Başvuru sahibinin veya ithalatçının adı ve adresi, GDO ve ürünlerinin kullanım amacı, 

sahip olduğu özellikler, ayırt edici kimlik bilgileri, bilinen ve bilimsel isimleri, transfer 

edilen genin alındığı organizma, alıcı ve verici organizmanın orijin ülkesi, transfer 

yönteminin genel tanımı, acil durumlarda uygulanacak olan yöntem ile planlar ve risk 

değerlendirmesinin özeti gizli bilgi olarak değerlendirilemez. 
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             (8) Başvurularda, GDO veya ürünlerinin geliştirildi ği veya tescil edildiği ülkede 

çevreye serbest bırakılmasına, tüketim amacıyla piyasaya sürülmesine izin verildiğine, 

verilen iznin devam ettiğine, üretimine ve tüketimine devam edildiğine ve Bakanlıkça 

belirlenen süreyle piyasada yer aldığına dair talep edilen belgenin sunulması zorunludur. 

             (9) Deneysel amaçlı serbest bırakma veya piyasaya sürme amacıyla ilk defa ithal 

edilecek GDO ve ürünleri için ithalattan önce, yurt içinde geliştirilenler için ise piyasaya 

sürülmeden önce Bakanlığa ayrı ayrı başvuru yapılır. 

             (10) GDO ve ürünlerinin transit geçişinde her bir geçiş için Bakanlıktan izin 

alınması zorunludur. Transit geçişler, Bakanlık tarafından verilen yazılı izinde belirtilen 

koşullara ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

             (11) Araştırma yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından bilimsel araştırma amacıyla 

ithal edilecek GDO ve ürünleri için Bakanlıktan izin alınır. İthalat, yazılı izinle belirlenen 

koşullara uygun olarak gerçekleştirilir. Araştırma amaçlı olan GDO ve ürünleri ile genetiği 

değiştirilmi ş mikroorganizmaların kapalı alanda kullanımı için, faaliyeti yürüteceklerin 

kapalı alanda kullanım koşullarını ve standartlarını karşılaması ve kaza ile çevreye 

yayılması durumunda uygulanabilecek tedbirlerin mevcut olması gerekir. Araştırma amaçlı 

yapılacak faaliyet ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. 

             (12) GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvurular hakkında risk ve sosyo-

ekonomik değerlendirmeye ilişkin bilimsel raporlar, Kurul tarafından, biyogüvenlik bilgi 

değişim mekanizması vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır. Kurul, bu görüşleri de dikkate 

alarak nihai değerlendirme raporu ile olumlu kararını toplantı tarihinden itibaren en geç 

otuz gün içinde gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte tekemmül 

ettirmek ve Bakanlığa sunmak zorundadır. Kurul kararları Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girer. 

             (13) Kararın olumsuz olması durumunda; bu karar, Bakanlıkça başvuru sahibine 

yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi olumsuz kararın değiştirilmesine sebep olabilecek 

yeni bilgilere sahip olması halinde, Bakanlığa başvurarak bu olumsuz kararın gözden 

geçirilmesini isteyebilir. Bu durumda Kurul, sunulan yeni bilgileri dikkate alarak altmış 
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gün içinde kararı gözden geçirir ve sonuçlarını başvuru sahibine bildirilmek üzere 

Bakanlığa iletir. Verilen nihai karar kamuoyuna duyurulur. 

             (14) Kurul, Komitenin kararına uymaması durumunda bu durumu gerekçeli olarak 

açıklar. 

             (15) Kararda aşağıdaki hususlar yer alır: 

             a) Geçerlilik süresi. 

             b) İthalatta uygulanacak işlemler. 

             c) Kullanım amacı. 

             ç) Risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler. 

             d) İzleme koşulları. 

             e) Belgeleme ve etiketleme koşulları. 

             f) Ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları. 

             g) İşleme, atık ve artık arıtım ve imha koşulları. 

             ğ) Güvenlik ve acil durum tedbirleri. 

             h) Yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı. 

             (16) Başvuru sahibi, geçerlilik süresi dolmadan en az bir yıl önce Bakanlığa 

müracaat ederek uzatma talep edebilir. Bu talep Kurul tarafından değerlendirilir ve sonucu 

başvuru sahibine bildirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Sonucun bir yıllık süre içerisinde 

başvuru sahibine bildirilmemesi durumunda, izin süresi karar verilinceye kadar uzar. 

             (17) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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Risk değerlendirme, sosyo-ekonomik değerlendirme ve risk yönetimi 

             MADDE 4 – (1) Bu Kanuna göre yapılan her bir başvuru için bilimsel esaslara 

göre risk değerlendirmesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme ayrı ayrı yapılır. Başvuruda 

verilen bilgilerin yeterli görülmemesi durumunda başvuru sahibinden yeniden deney, test, 

analiz ve araştırma yapılması talep edilebilir. Risk değerlendirmesi ve sosyo-ekonomik 

değerlendirme işlemleri ile ilgili masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır. 

             (2) Yapılan başvurularda her bir başvuru için ayrı risk değerlendirmesi yapılır. 

Risk değerlendirmesinde laboratuvar, sera ve tarla testlerini içeren alan denemeleri ile gıda 

analizleri, toksisite ve alerji testleri yanında gerekli görülen diğer testlerin sonuçlarının 

başvuru sahibi tarafından verilmesi zorunludur. 

             (3) Her bir başvuru hakkında karar vermede esas alınmak üzere GDO’ların, 

biyolojik çeşitlili ğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, tüketici ve kullanıcılar 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için sosyo-ekonomik değerlendirme yapılır. 

             (4) Başvurusu yapılan GDO ve ürünleri için risk ve sosyo-ekonomik 

değerlendirme sonuçlarına dayanarak risk yönetimi esasları belirlenir. Risk yönetimi ile 

ilgili detaylı bir plan hazırlanır. Risk yönetim planının hazırlanması ve uygulanmasından 

başvuru sahibi sorumludur. 

             (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

             Yasaklar 

             MADDE 5 – (1) GDO ve ürünlerine ilişkin aşağıdaki fiillerin yapılması yasaktır: 

             a) GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi. 

             b) GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı olarak kullanılması veya 

kullandırılması. 

             c) Genetiği değiştirilmi ş bitki ve hayvanların üretimi. 

             ç) GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında belirlenen 

amaç ve alan dışında kullanımı. 
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             d) GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve 

devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması. 

             Basitleştirilmi ş işlem 

             MADDE 6 – (1) GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir riski 

olmayan ve insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğe herhangi bir 

zararının bulunmadığı yönünde mevcut bilgiye ve daha önce yapılmış olan risk 

değerlendirmesine dayanan başvurular için, sosyo-ekonomik değerlendirme sonuçları da 

dikkate alınarak basitleştirilmi ş işlem uygulanabilir. 

             (2) Basitleştirilmi ş işleme müracaat esnasında Bakanlık tarafından belirlenecek 

diğer hususlar dışında aşağıdaki şartların karşılanması zorunludur: 

             a) Gen kaynağı ile transfer edilen canlı organizmanın taksonomisi ve biyolojisinin 

biliniyor olması. 

             b) GDO’nun insan, hayvan, çevre sağlığı ve biyolojik çeşitlili ğe olabilecek etkileri 

hakkında yeterli bilgi bulunması. 

             c) GDO’nun diğer canlı organizmalarla ilişkisi ile ilgili olarak kullanılabilecek 

daha önce yapılmış risk değerlendirmelerinden elde edilen olumsuz bir etki olmadığına 

dair bilginin mevcut olması. 

             ç) Transfer edilen genetik materyalin tanımlanması ve transfer edildiği canlı 

organizma içinde belirlenmesi için detaylı yöntem ve verilerin bulunması. 

             (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

             Karar sonrası yapılacak işlemler 

             MADDE 7 – (1) GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, kararda 

verilen koşullara uyulup uyulmadığı, insan, hayvan, bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik 

çeşitlilik üzerinde herhangi bir beklenmeyen etkisinin olup olmadığı Bakanlık tarafından 

kontrol edilir ve denetlenir. Bu amaçla yapılacak analiz işlemleri, Bakanlık tarafından 
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belirlenen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir. İthalatçı, kontrol ve denetim 

işlemleriyle ilgili olarak talep edilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür. 

             (2) Kararda belirtilen koşulların ihlali veya GDO ve ürünleriyle ilgili olarak 

herhangi bir riskin ortaya çıkabileceği yönünde yeni bilimsel bilgilerin ortaya çıkması 

durumunda, karar Kurul tarafından iptal edilebilir. Kararı iptal edilen GDO ve ürünleri 

toplatılır. İnsan, hayvan, bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitlili ğe olumsuz etkisi 

olduğu tespit edilenler derhal imha edilir; herhangi bir olumsuz etkisi tespit edilmeyenlerin 

ise mülkiyeti kamuya geçirilir. Bu fıkra uyarınca Bakanlıkça alınacak tedbirlerle ilgili 

yapılan masraflar ve diğer giderler, kusur ve sorumlulukları dikkate alınarak ilgililerden 

tahsil edilir. 

             (3) İzlenebilirliğin sağlanması amacıyla, GDO ve ürünlerinin ülkeye girişi ve 

dolaşımında, Bakanlığa beyanda bulunulması, gerekli kayıtların tutulması, kararın bir 

örneğinin bulundurulması ve etiketleme kurallarına uyulması zorunludur. Her bir GDO ve 

ürününe ayırt edici kimlik verilerek kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan GDO ve 

ürünlerine ilişkin belgelerin yirmi yıl süreyle saklanması zorunludur. 

             (4) Herhangi bir ürünün Bakanlık tarafından belirlenen eşik değerin üzerinde GDO 

ve ürünlerini içermesi halinde; etikette, GDO içerdiğinin açıkça belirtilmesi zorunludur. 

             (5) İlgililer, GDO ve ürünleriyle ilgili olarak yeni bir risk ya da risk şüphesini 

öğrendiği takdirde durumu derhal Bakanlığa bildirmek ve tedbir almakla yükümlüdür. 

             (6) İlgililer; GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesi sırasında alıcıları muamele, 

işleme, taşıma, saklama ve diğer işlemlere ilişkin kararda yer alan güvenlik kuralları ve 

tedbirleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. 

             (7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanlığın Görev ve Yetkileri ile 

Kurul ve Komiteler  

             Bakanlığın görev ve yetkileri 

             MADDE 8 – (1) Bakanlığın görev ve yetkileri şunlardır: 

             a) Kurula uygun çalışma koşullarını sağlamak ve Kurulun sekretarya hizmetlerini 

yürütmek. 

             b) Kurulca talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmek, istenen araştırma, deneme, 

kontrol ve denetlemeleri yaparak veya yaptırarak sonuçlarını Kurula bildirmek. 

             c) Bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlerin uygulanması, istenmeyen GDO 

bulaşıklarının engellenmesi, izlenmesi, kontrolü ve denetimini sağlamak. 

             ç) Gerek görülmesi halinde GDO ve ürünleri ile ilgili çalışmalar yapmak için 

gerçek veya tüzel kişileri yetkilendirmek, yetkilendirilen bu gerçek veya tüzel kişileri 

denetlemek ve bunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek. 

             d) Ülkesel biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı için strateji geliştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak. 

             e) Biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması aracılığıyla kamuoyunun GDO ve 

ürünleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve karar alma sürecine katılımının sağlanması için 

gerekli tedbirleri almak. 

             f) Kurul ve bilimsel komitelerin faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek. 

             g) GDO ve ürünlerinin bu Kanunda düzenlenen haller dışındaki dolaşımını ve 

kullanımını önlemek için, sınır kontrolleri hususunda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak. 

             ğ) İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitlili ğin korunması, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda öngörülemeyen durumlara yönelik acil 

durumlarda uygulanacak yöntem ile acil eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak. 
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             h) Kurulun görüşleri doğrultusunda GDO ve ürünlerinin özelliklerine göre eşik 

değerini belirlemek. 

             ı) Bu Kanun kapsamındaki ürünler ile GDO’lardan elde edilen ürünlerin 

etiketlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

             (2) Bakanlık, gerekli hallerde bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, diğer 

bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapar. 

             (3) GDO ve ürünleri ile bunlara ilişkin her türlü faaliyet sürecinde meydana 

gelebilecek kaza durumunda, çevre, biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim ve insan sağlığı 

üzerinde olabilecek zararların önlenmesine yönelik acil eylem planlarının zamanında 

hazırlanması ve uygulanmasından Bakanlık sorumludur. 

             (4) Bakanlık; insan, hayvan, bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitlili ğin 

korunması amacıyla bu Kanun kapsamına giren ürünler hakkında tamamen veya kısmen 

toplatma, mülkiyetin kamuya geçirilmesi, ürünün mahrecine iadesi, faaliyetin geçici olarak 

durdurulması, ürünün imhası, piyasaya arzı, ticareti ve işlenmesinin yasaklanması gibi 

ihtiyati tedbirleri almaya ve her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 

             Biyogüvenlik Kurulu  

             MADDE 9 – (1) GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruların değerlendirilmesi 

ve bu maddede belirtilen diğer görevlerin yürütülmesi için Biyogüvenlik Kurulu 

oluşturulur. 

             (2) Kurul, Bakanlıkça dört, Çevre ve Orman Bakanlığınca iki, Sağlık Bakanlığınca 

bir, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bir üye olmak üzere, 

üç yıllık süre için, ilgili bakanlar tarafından belirlenen toplam dokuz üyeden oluşur. 

Bakanlıkça seçilecek üyelerden birinin üniversite, diğerinin ise meslek örgütleri tarafından 

gösterilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Kurul Başkanı, Bakan tarafından 

belirlenir. Kurul Başkanı yokluğunda yerine vekalet etmek üzere bir üyeyi tayin eder. 

             (3) Kurul Başkan ve üyeleri en fazla iki dönem için görevlendirilebilir. 
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             (4) Boşalan Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine en geç bir ay içerisinde ilgili bakanlar 

tarafından yeni görevlendirme yapılır. 

             (5) Kurul üyesi olabilmek için en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş 

olmak ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 

(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 

zorunludur. Kurul üyelerinin bu Kanun kapsamına giren konularda en az beş yıllık 

tecrübeye sahip olması şartı aranır. 

             (6) Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. 

Ancak, Kurul Başkanı veya bir üyenin bu görevi yapamayacak derecede hastalık veya 

sakatlık durumunun ortaya çıkması, görevlendirilmeleri için gerekli şartları kaybetmeleri 

ya da bu Kanuna aykırı işlem yaptıklarının tespit edilmesi durumunda Bakan tarafından 

görevine son verilir. 

             (7) Kurul Başkan ve üyeleri ile bunların eşleri, evlatlıkları ve ikinci derece dâhil 

kan ve kayın hısımları, Kurulun karar almakla görevli olduğu faaliyet veya alanlarla ilgili 

herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz veya sermaye piyasası araçlarına sahip olamaz. Bu 

fıkra hükmüne aykırı davranıldığının tespit edilmesi durumunda, bunların üyelikleri Bakan 

tarafından derhal sona erdirilir. 

             (8) Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinden ayrılmalarını izleyen üç yıl içinde bu 

Kanunla düzenlenen faaliyet ve alanlardaki özel kuruluşlarda görev alamaz. 

             (9) Kurulda görev alan üyelere yılda on iki toplantı gününü geçmemek üzere 

katıldıkları her toplantı günü için (5.000) gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. Kurulda görev alan üyelere harcırah 

ödenmesini gerektiren hallerde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

hükümlerine göre en yüksek Devlet memuruna ödenen harcırah esas alınır. 

             Biyogüvenlik Kurulunun çalı şma esasları 

             MADDE 10 – (1) Kurul görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, 

merci ve kişi Kurula emir ve talimat veremez. 
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             (2) Kurul, Başkanın daveti üzerine gündemli olarak toplanır. Her bir toplantının 

gündemi toplantıdan en az bir hafta önce Kurul Başkanı tarafından hazırlanarak Kurul 

üyelerine bildirilir. Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesi tamamlanmadığı sürece 

toplantı sona ermiş sayılmaz. 

             (3) Kurul en az yedi üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kurul, üyelerden en az 

beşinin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kurul kararı tutanakla tespit edilir ve imza altına 

alınır. 

             (4) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan 

üye, bu durumun Kurul kararı ile tespit edilmesi koşuluyla, üyelikten çekilmiş sayılır. 

Toplantıya katılmasına rağmen karşı oy kullanmadığı halde Kurul kararlarını süresi içinde 

imzalamayan veya karşı oy kullandığı halde, karşı oy gerekçesini süresi içinde yazmayan 

Kurul üyeleri, yazılı olarak ikaz edilir. Bu durumun bir takvim yılı içinde toplam üç defa 

tekrar etmesi halinde, ikaz edilen üye çekilmiş sayılır. Bu durumun, üyenin katılmadığı 

üçüncü toplantıda Kurul tarafından tespit edilip karara bağlanarak Bakanlığa bildirilmesi 

zorunludur. 

             (5) Kurul üyeleri, eşleri, evlatlıkları ve üçüncü derece dâhil kan ve kayın 

hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamaz. 

             Biyogüvenlik Kurulunun görev ve yetkileri  

             MADDE 11 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

             a) Uzmanlar listesini oluşturmak. 

             b) Uzmanlar listesindeki kişilerden seçilen bilimsel komiteleri oluşturmak. 

             c) Her bir başvuru için uzmanlar listesinden bilimsel komitelerin üyelerini seçmek. 

             ç) Risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını dikkate alarak Kurul 

kararlarını oluşturmak. 

             d) İzleme raporlarına dayanarak kararın kısmen veya tamamen iptali ile yasaklama, 

toplatma, imha ve benzeri yaptırımlara ilişkin kararlarını Bakanlığa sunmak. 
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             e) Etik komite oluşturmak. 

             Bilimsel komitelerin oluşumu, görev ve yetkileri 

             MADDE 12 – (1) Kurul tarafından her bir başvuru için, risk değerlendirme 

komitesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitesi ile ihtiyaca göre diğer bilimsel 

komiteler oluşturulur. Bu komiteler on bir kişiden teşekkül eder. 

             (2) Uzmanlar listesi, üniversiteler ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu ile Kurul tarafından gerekli görülen alanlarda çalışanlar arasından seçilir. 

             (3) Komitelerin görev ve yetkileri şunlardır: 

             a) Bu Kanun kapsamında yapılan başvurularda risk değerlendirmesi için sağlanan 

bilgilerin bilimsel yeterliliğini belirlemek. 

             b) Test, deney, deneme, analiz ve diğer işlemleri belirlemek, gerekli hallerde ek 

bilgi istemek. 

             c) Risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını hazırlamak. 

             ç) Karar sonrasında ortaya çıkan veya elde edilen her türlü yeni veri ve bilgiyi 

değerlendirerek bilimsel görüş oluşturmak. 

             d) Bilimsel değerlendirmeler yapmak, Kurula bilgi vermek ve rapor hazırlamak. 

             (4) Komitelerin hazırladıkları bilimsel değerlendirme raporları hizmete özel olup, 

bu raporlar Kurul haricinde hiçbir gerçek ve tüzel kişiye, kuruma ve kuruluşa verilemez. 

Komite üyeleri hukuka aykırı eylemleri dışında hazırladıkları bilimsel değerlendirme 

raporlarından dolayı sorumlu tutulamaz. 

             (5) Komiteler görevlerini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve 

kişi komitelere emir ve talimat veremez. 

             (6) Komitelerde görev alan üyelere yılda on iki toplantı gününü geçmemek üzere 

katıldıkları her toplantı günü için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (3.000), kamu görevi 

bulunmayanlara ise (5.000) gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu 
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bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. Bilimsel komitede görev alan üyelere harcırah 

ödenmesini gerektiren hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre en yüksek 

Devlet memuruna ödenen harcırah esas alınır. 

             (7) Davet edildiği halde, bir başvuru ile ilgili en fazla iki toplantıya mazeretsiz 

katılmayan üyenin komite üyeliği düşer. Kurul tarafından yeni bir üye belirlenir. 

             Yükümlülük  

             MADDE 13 – (1) Bu Kanun kapsamındaki Bakanlık personeli, Kurul ve komite 

üyeleri, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri gizlilik taşıyan her türlü bilgi ve 

belge ile ticarî sırları, kanunlarla yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, 

kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hukuki Sorumluluk, İdari 

Yaptırımlar ve Ceza Hükümleri  

             Sorumluluğa ilişkin temel ilkeler 

             MADDE 14 – (1) GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerde bulunanlar, bu Kanun 

kapsamında izin almış olsalar dahi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik 

çeşitlili ğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanmasına karşı oluşan zararlardan 

sorumludur. Bu sorumluluk, GDO ve ürünlerinin, başvuru ve kararda yer alan koşulları 

sağlamadığının anlaşılması durumunda zarar oluşmasa dahi geçerlidir. 

             (2) GDO’ların kapalı alanda kullanımı ve gıda, yem, işleme ve tüketim amacıyla 

piyasaya sürülmesi, ithalatı ve transit geçişi için izin alma zorunluluğu olduğu halde, bu 

faaliyetleri izinsiz olarak gerçekleştirenler ile GDO’ları çevreye serbest bırakanlar ve 

üretenler bu faaliyetler sonucunda meydana gelen her türlü zarardan sorumludur. 

             (3) Ortaya çıkan bir zararın GDO’lardan kaynaklandığının kabul edilebilmesi için, 

zararın organizmaların sahip olduğu yeni özelliklerden veya organizmaların yeniden 

üretiminden veya değiştirilmesinden ya da organizmaların değiştirilmi ş materyalinin başka 
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organizmalara geçişinden kaynaklanması gerekir. Zararlardan kaynaklanan sorumluluğun 

tespitinde; zararların tarım, orman, gıda ve yem ürünlerinin içindeki genetik değişiklikten 

kaynaklanmış olup olmadığı göz önünde tutulur. 

             (4) Her ne amaçla olursa olsun piyasaya sürülmüş GDO ve ürünlerini karar 

koşullarına uygun olmayan bir şekilde muameleye tabi tutmak suretiyle veya başka bir 

yolla zararın ortaya çıkmasına ya da sonuçlarının ağırlaşmasına sebep olanlarla bunları 

ticari olarak üretenler, işleyenler, dağıtanlar ve pazarlayanlar bu zararlardan müteselsilen 

sorumludur. 

             (5) GDO ve ürünlerini piyasaya süren, ticari olarak işleyen, dağıtan ve 

pazarlayanlar meydana gelebilecek zararlar ve bunlara ilişkin sorumluluklar hakkında 

birbirlerini bilgilendirmek zorundadır. 

             (6) GDO’ları muameleye tabi tutanlar, muamele nedeniyle çevrede zararın 

meydana gelmemesi veya meydana gelen zararın sonuçlarının ağırlaşmaması için risk 

değerlendirmesine göre belirlenen tedbirlerin masraflarını karşılamakla yükümlüdür. 

Sorumlular, çevrenin zarar görmüş veya tahrip olmuş unsurlarının eski haline getirilmesi 

veya aynı değerdeki unsurların yerine konulması için gerekli masrafları da karşılar. 

             (7) GDO ve ürünlerinin neden olduğu zararların tazmin edilmesini talep hakkı, 

zarar görenin, zarardan veya zarar vereni öğrenmesinden itibaren iki yıl ve her halükarda 

zararı doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren yirmi yıl sonra düşer. 

             (8) Zararın sel, dolu, heyelan, deprem gibi tabii afetlerden veya zarar görenin ya da 

üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklandığının tespit edilmesi halinde sorumluluk 

hükümleri uygulanmaz. 

             Ceza hükümleri 

             MADDE 15 – (1) GDO ve ürünlerini bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ithal 

eden, üreten veya çevreye serbest bırakan kişi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin 

güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

             (2) Bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde ithal edilen veya işlenen GDO’ları 

veya GDO ve ürünlerini, ithal izninde belirlenen amaç ve alan dışında kullanan, satışa arz 
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eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, kabul 

eden, nakleden veya bulunduran kişi, dört yıldan dokuz yıla kadar hapis ve yedi bin güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

             (3) Bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde ithal edilen veya işlenen 

GDO’lardan elde edilen ürünleri, ithal izninde belirlenen amaç ve alan dışında kullanan, 

satışa arz eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, 

kabul eden, nakleden veya bulunduran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

             (4) Yalan beyanda bulunarak bu Kanun hükümlerine göre alınması gereken ithal 

veya işleme iznini alan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 

takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu izne dayalı olarak 

GDO’ların, GDO ve ürünlerinin veya GDO’lardan elde edilen ürünlerin ithal edilmesi, 

işlenmesi, kullanılması, satışa arz edilmesi, satılması, devredilmesi, kabul edilmesi, 

nakledilmesi veya bulundurulması halinde, ayrıca yukarıdaki fıkralardaki hükümlere göre 

cezaya hükmolunur. 

             (5) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ve 

yararına olarak işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye yüz bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk 

Lirasına kadar idari para cezası verilir ve ayrıca tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolunur. 

             (6) Bu Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen 

başvuru sahiplerine, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, her bir yükümlülük ihlali 

dolayısıyla on bin Türk Lirasından otuz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

             (7) GDO ve ürünlerini bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kapalı alanda 

kullananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, on bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

             (8) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrası hükmüne uymayanlar hakkında 2/10/1981 

tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında 

Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar uygulanır. 
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             (9) Beşinci fıkra hükmüne göre idari para cezasına karar vermeye davaya bakan 

mahkeme, altıncı ve yedinci fıkralar hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye 

Cumhuriyet savcısı yetkilidir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden 

itibaren bir ay içerisinde ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yönetmelik ve Son Hükümler 

             Yönetmelik 

             MADDE 16 – (1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 

yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlık 

tarafından çıkarılır. 

             Yürürlük  

             MADDE 17 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

             Yürütme  

             MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 5977 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKL İK GETİREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMES İ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN 

HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

Değiştiren 

Kanunun/ 

İptal Eden 

Anayasa 

Mahkemesinin 

Kararının  

Numarası 

 

5977 sayılı Kanunun değişen veya iptal 

edilen maddeleri 

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi 

6462 9 3/5/2013 
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EK-3: DÜNYADA ET İKETLEME KURALLARI 
 
 
Şekilde gösterilen dünya haritasında ülkeler etiketleme kurallarına göre renklerle 
kodlanmıştır. Haritaya göre: 
 

 Mavi renk:  GDO’ların ithalatı ve ekimine resmi yasak uygulayan 3 ülkeyi 
göstermektedir. 
 

 Koyu Yeşil: Neredeyse bütün GDO’lu gıdalara zorunlu etiketleme uygulaması yapan 
37 ülkeyi göstermektedir. Etiketleme limiti %0,9 – 1 olarak belirlenmiştir. 
 

 Yeşil:  Birçok GDO içeren gıda için zorunlu etiketleme uygulaması yapan 10 ülkeyi 
göstermektedir. Etiketleme limiti %1’den fazla veya belirsizdir. 
 

 Açık Yeşil:  Bazı GDO’lu ürünler için zorunlu etiketleme uygulaması yapmakla 
birlikte birçok istisna içeren ve limit belirlemeyen veya uygulama ve icraata geçirme 
eksikliğine sahip karışık bir zorunlu etiketleme kuralına sahip olan 15 ülkeyi 
göstermektedir. 
 

 Haki: GDO gıda etiketleme yasası olmayan ülkeleri göstermektedir (Center for food 
safety web sitesi, t.y.) . 
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                Şekil 10: GDO etiketlemesine ilişkin renk kodlu dünya haritası 

 
               Kaynak: (Center for food safety web sitesi, t.y.)  
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EK-4: DÜNYADA FARKLI ÜLKELER TARAFINDAN ONAYLANMI Ş GD BİTK İ 
ÇEŞİTLER İ VE KODLARI (386 ADET) 

 
GD Bitki Çeşidinin İsmi ve Kodu Ticari İsim 

Yonca (Alfalfa) - Medicago sativa : 5 Çeşit 

İsim: J101  Kod: MON-ØØ1Ø1-8 Roundup Ready™ Alfalfa 

İsim: J101 x J163  Kod: MON-ØØ1Ø1-8 x MON-ØØ163-7 Roundup Ready™ Alfalfa 

İsim: J163  Kod: MON-ØØ163-7 Roundup Ready™ Alfalfa 

İsim: KK179  Kod: MON-ØØ179-5 mevcut değil 

İsim: KK179 x J101 Kod: MON-ØØ179-5 x MON-ØØ1Ø1-8 mevcut değil 

Elma - Malus x Domestica : 2 Çeşit 

İsim: GD743  Kod: OKA -NBØØ1-8 Arctic™ "Golden Delicious" Apple 

İsim: GD784  Kod: OKA -NBØØ2-9 Arctic™ "Granny Smith" Apple 

Arjantin Kanolası - Brassica napus : 32 Çeşit 

İsim: 23-18-17 (Event 18)  Kod: CGN-89111-8 Laurical™ Canola 

İsim: 23-198 (Event 23)  Kod: CGN-89465-2 Laurical™ Canola 

İsim: 61061  Kod: DP-Ø61Ø61-7 mevcut değil 

İsim: 73496  Kod: DP-Ø73496-4 Optimum® Gly canola 

İsim: GT200 (RT200)  Kod: MON-89249-2 Roundup Ready™ Canola 

İsim: GT73 (RT73)  Kod: MON-ØØØ73-7 Roundup Ready™ Canola 

İsim: HCN10 (Topas 19/2)  Kod: mevcut değil  Liberty Link™ Independence™ 

İsim: HCN28 (T45) Kod: ACS-BNØØ8-2 InVigor™ Canola 

İsim: HCN92 (Topas 19/2)  Kod: ACS-BNØØ7-1 Liberty Link™ Innovator™ 

İsim: MON88302  Kod: MON-883Ø2-9 TruFlex™ Roundup Ready™ Canola 

İsim: MON88302 x MS8 x RF3 Kod: MON-883Ø2-9 x ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 mevcut değil 

İsim: MON88302 x RF3  Kod: MON-883Ø2-9 x ACS-BNØØ3-6 mevcut değil 

İsim: MPS961  Kod: mevcut değil  Phytaseed™ Canola 

İsim: MPS962  Kod: mevcut değil  Phytaseed™ Canola 

İsim: MPS963  Kod: mevcut değil  Phytaseed™ Canola 

İsim: MPS964  Kod: mevcut değil  Phytaseed™ Canola 

İsim: MPS965  Kod: mevcut değil  Phytaseed™ Canola 

İsim: MS1 (B91-4)  Kod: ACS-BNØØ4-7 InVigor™ Canola 

İsim: MS1 x RF1 (PGS1)  Kod: ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ1-4 InVigor™ Canola 

İsim: MS1 x RF2 (PGS2)  Kod: ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 InVigor™ Canola 

İsim: MS1 x RF3  Kod: ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ3-6 Invigor™ Canola 

İsim: MS8  Kod: ACS-BNØØ5-8 InVigor™ Canola 

İsim: MS8 x RF3  Kod: ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 InVigor™ Canola 

İsim: MS8 x RF3 x GT73 (RT73)  
Kod: ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 x MON-ØØØ73-7 

mevcut değil 

İsim: OXY-235  Kod: ACS-BNØ11-5 Navigator™ Canola 

İsim: PHY14  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: PHY23  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: PHY35  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: PHY36  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: RF1 (B93-101)  Kod: ACS-BNØØ1-4 InVigor™ Canola 

İsim: RF2 (B94-2)  Kod: ACS-BNØØ2-5 InVigor™ Canola 

İsim: RF3  Kod: ACS-BNØØ3-6 InVigor™ Canola 
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Fasulye - Phaseolus vulgaris : 1 Çeşit 

İsim: EMBRAPA 5.1  Kod: EMB-PVØ51-1 mevcut değil 

Karanfil - Dianthus caryophyllus : 19 Çeşit 

İsim: 11 (7442)  Kod: FLO-Ø7442-4 Moondust™ 

İsim: 11363 (1363A)  Kod: FLO-11363-1 Moonshadow™ 

İsim: 1226A (11226)  Kod: FLO-11226-8 Moonshade™ 

İsim: 123.2.2 (40619)  Kod: FLO-4Ø619-7 Moonshade™ 

İsim: 123.2.38 (40644)  Kod: FLO-4Ø644-4 Moonlite™ 

İsim: 123.8.12  Kod: FLO-4Ø689-6 Moonaqua™ 

İsim: 123.8.8 (40685)  Kod: FLO-4Ø685-1 Moonvista™ 

İsim: 1351A (11351)  Kod: FLO-11351-7 Moonshade™ 

İsim: 1400A (11400)  Kod: FLO-114ØØ-2 Moonshade™ 

İsim: 15  Kod: FLO-ØØØ15-2 Moondust™ 

İsim: 16  Kod: FLO-ØØØ16-3 Moondust™ 

İsim: 199Ø7  Kod: IFD-199Ø7-9 Moonique™ 

İsim: 25947  Kod: IFD-25947-1 Moonpearl™ 

İsim: 25958  Kod: IFD-25958-3 Moonberry™ 

İsim: 264Ø7  Kod: IFD-264Ø7-2 Moonvelvet™ 

İsim: 4  Kod: FLO-ØØØØ4-9 Moondust™ 

İsim: 66  Kod: FLO-ØØØ66-8 mevcut değil 

İsim: 959A (11959)  Kod: FLO-11959-3 Moonshade™ 

İsim: 988A (11988)  Kod: FLO-11988-7 Moonshade™ 

Hindiba - Cichorium intybus : 3 Çeşit 

İsim: RM3-3  Kod: mevcut değil  Seed Link™ 

İsim: RM3-4  Kod: mevcut değil  Seed Link™ 

İsim: RM3-6  Kod: mevcut değil  Seed Link™ 

Pamuk - Gossypium hirsutum L. : 56 Çeşit 

İsim: 19-51a  Kod: DD-Ø1951A-7 mevcut değil 

İsim: 281-24-236  Kod: DAS-24236-5 mevcut değil 

İsim: 281-24-236 x 3006-210-23 (MXB-13)  Kod: DAS-24236-5 x DAS-21Ø23-5 WideStrike™ Cotton 

İsim: 3006-210-23  Kod: DAS-21Ø23-5 mevcut değil 

İsim: 3006-210-23 x 281-24-236 x MON1445   
Kod: DAS-21Ø23-5 x DAS-24236-5 x MON-Ø1445-2 

WideStrike™ Roundup Ready™ Cotton 

İsim: 3006-210-23 x 281-24-236 x MON88913  
Kod: DAS-21Ø23-5 x DAS-24236-5 x MON-88913-8 

Widestrike™ Roundup Ready Flex™ Cotton 

İsim: 3006-210-23 x 281-24-236 x MON88913 x COT102 
Kod: DAS-21Ø23-5 x DAS-24236-5 x MON-88913-8 x SYN-IR1Ø2-7 

Widestrike™ x Roundup Ready Flex™ x VIPCOT™ 
Cotton 

İsim: 31707  Kod: mevcut değil  BXN™ Plus Bollgard™ Cotton 

İsim: 31803  Kod: mevcut değil  BXN™ Plus Bollgard™ Cotton 

İsim: 31807 x 31808  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: 31807   Kod: mevcut değil  BXN™ Plus Bollgard™ Cotton 

İsim: 31808  Kod: mevcut değil  BXN™ Plus Bollgard™ Cotton 

İsim: 42317  Kod: mevcut değil  BXN™ Plus Bollgard™ Cotton 

İsim: 81910  Kod: DAS-81910-7 mevcut değil 

İsim: BNLA -601  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: BXN10211 (10211)  Kod: BXN-1Ø211-9 BXN™ Cotton 

İsim: BXN10215 (10215)  Kod: BXN-1Ø215-4 BXN™ Cotton 

İsim: BXN10222 (10222)  Kod: BXN-1Ø222-2 BXN™ Cotton 

İsim: BXN10224 (10224)  Kod: BXN-1Ø224-4 BXN™ Cotton 

İsim: COT102 (IR102)  Kod: SYN-IR1Ø2-7 VIPCOT™ Cotton 
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İsim: COT102 x COT67B  Kod: SYN-IR1Ø2-7 x SYN-IR67B-1 VIPCOT™ Cotton 

İsim: COT102 x COT67B x MON88913 
Kod: SYN-IR1Ø2-7 x SYN-IR67B-1 x MON-88913-8 

VIPCOT™ Roundup Ready Flex™ Cotton 

İsim: COT102 x MON15985  Kod: SYN-IR1Ø2-7 x MON-15985-7 Bollgard® III 

İsim: COT102 x MON15985 x MON88913   
Kod: SYN-IR1Ø2-7 x MON-15985-7 x MON-88913-8 

Bollgard® III x Roundup Ready™ Flex™ 

İsim: COT67B (IR67B)  Kod: SYN-IR67B-1 mevcut değil 

İsim: Event1  Kod: mevcut değil  JK 1 

İsim: GFM Cry1A   Kod: GTL -GFM311-7 mevcut değil 

İsim: GHB119  Kod: BCS-GHØØ5-8 mevcut değil 

İsim: GHB614  Kod: BCS-GHØØ2-5 GlyTol™ 

İsim: GHB614 x LLCotton25  Kod: BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3 GlyTol™ Liberty Link™ 

İsim: GHB614 x LLCotton25 x MON15985 
Kod: BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3 x MON-15985-7 

mevcut değil 

İsim: GHB614 x MON15985  Kod: BCS-GHØØ2-5 × MON-15985-7 mevcut değil 

İsim: GHB614 x T304-40 x GHB119 
Kod: BCS-GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8 

Glytol™ x Twinlink™ 

İsim: GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102 
Kod: BCS-GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8 x SYN-IR1Ø2-7 

Glytol™ x Twinlink™ x VIPCOT™ Cotton 

İsim: GK12  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: LLCotton25  Kod: ACS-GHØØ1-3 Fibermax™ Liberty Link™ 

İsim: LLCotton25 x MON15985  Kod: ACS-GHØØ1-3 x MON-15985-7 Fibermax™ Liberty Link™ Bollgard II™ 

İsim: MLS 9124  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: MON1076  Kod: MON-89924-2 Bollgard™ Cotton 

İsim: MON1445  Kod: MON-Ø1445-2 Roundup Ready™ Cotton 

İsim: MON15985  Kod: MON-15985-7 Bollgard II™ Cotton 

İsim: MON15985 x MON1445  Kod: MON-15985-7 x MON-Ø1445-2 Roundup Ready™ Bollgard II™ Cotton 

İsim: MON1698  Kod: MON-89383-1 Roundup Ready™ Cotton 

İsim: MON531  Kod: MON-ØØ531-6 Bollgard™ Cotton, Ingard™ 

İsim: MON531 x MON1445  Kod: MON-Ø531-6 x MON-Ø1445-2 Roundup Ready™ Bollgard™ Cotton 

İsim: MON757  Kod: MON-ØØ757-7 Bollgard™ Cotton 

İsim: MON88701  Kod: MON 887Ø1-3 mevcut değil 

İsim: MON88701 x MON88913  Kod: MON 887Ø1-3 x MON-88913-8 mevcut değil 

İsim: MON88701 x MON88913 x MON15985 
Kod: MON 887Ø1-3 x MON-88913-8 x MON-15985-7 

mevcut değil 

İsim: MON88913  Kod: MON-88913-8 Roundup Ready™ Flex™ Cotton 

İsim: MON88913 x MON15985  Kod: MON-88913-8 x MON-15985-7 Roundup Ready™ Flex™ Bollgard II™ Cotton 

İsim: Ngwe Chi 6 Bt  Kod: mevcut değil  Ngwe Chi 6 Bt 

İsim: SGK321  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: T303-3  Kod: BCS-GHØØ3-6 mevcut değil 

İsim: T304-40  Kod: BCS-GHØØ4-7 mevcut değil 

İsim: T304-40 x GHB119  Kod: BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8 TwinLink™ Cotton 

Çim - Agrostis stolonifera : 1 Çeşit 

İsim: ASR368  Kod: SMG-368ØØ-2 Roundup Ready™ Creeping Bentgrass 

Patlıcan - Solanum melongena : 1 Çeşit 

İsim: Bt Brinjal Event EE1   Kod: Bt Brinjal Event EE1  BARI Bt Begun-1, -2, -3 and -4 

Ökaliptus - Eucalyptus sp. : 1 Çeşit 

İsim: H421  Kod: H421 GM Eucalyptus 

Keten - Linum usitatissumum L. : 1 Çeşit 

İsim: FP967 (CDC Triffid)   Kod: CDC-FLØØ1-2 CDC Triffid Flax 
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Mısır - Zea mays L. : 143 Çeşit 

İsim: 32138  Kod: DP-32138-1 32138 SPT maintainer 

İsim: 3272  Kod: SYN-E3272-5 Enogen™ 

İsim: 3272 x Bt11  Kod: SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 mevcut değil 

İsim: 3272 x Bt11 x GA21  Kod: SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: 3272 x Bt11 x MIR604  Kod: SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 mevcut değil 

İsim: 3272 x BT11 x MIR604 x GA21 
Kod: SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 

mevcut değil 

İsim: 3272 x Bt11 x MIR604 x TC1507 x 5307 x GA21  
Kod: SYN-E3272-5 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 x SYN-Ø53Ø7-1 x 
MON-ØØØ21-9 

mevcut değil 

İsim: 3272 x GA21  Kod: SYN-E3272-5 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: 3272 x MIR604  Kod: SYN-E3272-5 x SYN-IR6Ø4-5 mevcut değil 

İsim: 3272 x MIR604 x GA21  Kod: SYN-E3272-5 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: 33121  Kod: DP-Ø33121-3 mevcut değil 

İsim: 4114  Kod: DP-ØØ4114-3 mevcut değil 

İsim: 5307  Kod: SYN-Ø53Ø7-1 Agrisure® Duracade™ 

İsim: 5307 x MIR604 x Bt11 x TC1507 x GA21 
Kod: SYN-Ø53Ø7-1 x SYN-IR6Ø4-5 x SYN-BTØ11-1 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 

Agrisure® Duracade™ 5122 

İsim: 5307 x MIR604 x Bt11 x TC1507 x GA21 x MIR162 
Kod: SYN-Ø53Ø7-1 x SYN-IR6Ø4-5 x SYN-BTØ11-1 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 x 
SYN-IR162-4 

Agrisure® Duracade™ 5222 

İsim: 59122  Kod: DAS-59122-7 Herculex™ RW 

İsim: 59122 x GA21  Kod: DAS-59122-7 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: 59122 x MIR604  Kod: DAS-59122-7 x SYN-IR6Ø4-5 mevcut değil 

İsim: 59122 x MIR604 x GA21  Kod: DAS-59122-7 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: 59122 x MIR604 x TC1507  Kod: DAS-59122-7 x SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: 59122 x MIR604 x TC1507 x GA21 
Kod: DAS-59122-7 x SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 

mevcut değil 

İsim: 59122 x MON810  Kod: DAS-59122-7 x MON-ØØ81Ø-6 mevcut değil 

İsim: 59122 x MON810 x NK603   
Kod: DAS-59122-7 x MON-ØØ81Ø-6 x MON-ØØ6Ø3-6 

mevcut değil 

İsim: 59122 x MON88017  Kod: DAS-59122-7 x MON-88Ø17-3 mevcut değil 

İsim: 59122 x NK603  Kod: DAS-59122-7 x MON-ØØ6Ø3-6 Herculex™ RW Roundup Ready™ 2 

İsim: 59122 x TC1507 x GA21  Kod: DAS-59122-7 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: 676  Kod: PH-ØØØ676-7 mevcut değil 

İsim: 678  Kod: PH-ØØØ678-9 mevcut değil 

İsim: 680  Kod: PH-ØØØ68Ø-2 mevcut değil 

İsim: 98140  Kod: DP-Ø9814Ø-6 Optimum™ GAT™ 

İsim: 98140 x 59122  Kod: DP-Ø9814Ø-6 x DAS-59122-7 mevcut değil 

İsim: 98140 x TC1507  Kod: DP-Ø9814Ø-6 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: 98140 x TC1507 x 59122  Kod: DP-Ø9814Ø-6 x DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 mevcut değil 

İsim: Bt10  Kod: mevcut değil  Bt10 

İsim: Bt11 (X4334CBR, X4734CBR)  Kod: SYN-BTØ11-1 Agrisure™ CB/LL 

İsim: Bt11 x 59122  Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 mevcut değil 

İsim: Bt11 x 59122 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: Bt11 x 59122 x MIR604  Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 x SYN-IR6Ø4-5 mevcut değil 

İsim: Bt11 x 59122 x MIR604 x GA21 
Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 

mevcut değil 

İsim: Bt11 x 59122 x MIR604 x TC1507 
Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 x SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 

mevcut değil 

İsim: BT11 x 59122 x MIR604 x TC1507 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 x 
SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 

Agrisure® 3122 
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İsim: Bt11 x 59122 x TC1507  Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: Bt11 x 59122 x TC1507 x GA21 
Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-59122-7 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 

mevcut değil 

İsim: Bt11 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x MON-ØØØ21-9 Agrisure™ GT/CB/LL 

İsim: Bt11 x MIR162  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 Agrisure® Viptera™ 2100 

İsim: Bt11 x MIR162 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 Agrisure® Viptera™ 3110 

İsim: BT11 x MIR162 x MIR604  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 Agrisure® Viptera™ 3100 

İsim: Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x SYN-
IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 

Agrisure® Viptera™ 3111, Agrisure® Viptera™ 4 

İsim: Bt11 x MIR162 x TC1507  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: Bt11 x MIR162 x TC1507 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x DAS-
Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 

Agrisure™ Viptera 3220 

İsim: Bt11 x MIR604  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 Agrisure™ CB/LL/RW 

İsim: BT11 x MIR604 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 Agrisure™ 3000GT 

İsim: Bt11 x MIR604 x TC1507  Kod: SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: Bt11 x TC1507  Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: Bt11 x TC1507 x GA21  Kod: SYN-BTØ11-1 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: Bt176 (176)  Kod: SYN-EV176-9 NaturGard KnockOut™, Maximizer™ 

İsim: BVLA430101  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: CBH-351  Kod: ACS-ZMØØ4-3 Starlink™ Maize 

İsim: DAS40278  Kod: DAS-4Ø278-9 Enlist™ Maize 

İsim: DAS40278 x NK603  Kod: DAS-4Ø278-9 x MON-ØØ6Ø3-6 mevcut değil 

İsim: DBT418  Kod: DKB-89614-9 Bt Xtra™ Maize 

İsim: DLL25 (B16)  Kod: DKB-8979Ø-5 mevcut değil 

İsim: GA21  Kod: MON-ØØØ21-9 Roundup Ready™ Maize, Agrisure™GT 

İsim: GA21 x MON810  Kod: MON-ØØØ21-9 x MON-ØØ81Ø-6 Roundup Ready™ YieldGard™ maize 

İsim: GA21 x T25  Kod: MON-ØØØ21-9 x ACS-ZMØØ3-2 mevcut değil 

İsim: HCEM485  Kod: HCEM485 mevcut değil 

İsim: LY038  Kod: REN-ØØØ38-3 Mavera™ Maize 

İsim: LY038 x MON810  Kod: REN-ØØØ38-3 x MON-ØØ81Ø-6 Mavera™ YieldGard™ Maize 

İsim: MIR162  Kod: SYN-IR162-4 Agrisure™ Viptera 

İsim: MIR162 x GA21  Kod: SYN-IR162-4 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: MIR162 x MIR604  Kod: SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 mevcut değil 

İsim: MIR162 x MIR604 x GA21   
Kod: SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 

mevcut değil 

İsim: MIR162 x NK603  Kod: SYN-IR162-4 x MON-ØØ6Ø3-6 mevcut değil 

İsim: MIR162 x TC1507  Kod: SYN-IR162-4 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: MIR162 x TC1507 x GA21   
Kod: SYN-IR162-4 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 

mevcut değil 

İsim: MIR604  Kod: SYN-IR6Ø4-5 Agrisure™ RW 

İsim: MIR604 x GA21  Kod: SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 Agrisure™ GT/RW 

İsim: MIR604 x NK603  Kod: SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØ6Ø3-6 mevcut değil 

İsim: MIR604 x TC1507  Kod: SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: MON801 (MON80100)  Kod: MON801 mevcut değil 

İsim: MON802  Kod: MON-8Ø2ØØ-7 mevcut değil 

İsim: MON809  Kod: PH-MON-8Ø9-2 mevcut değil 

İsim: MON810  Kod: MON-ØØ81Ø-6 YieldGard™, MaizeGard™ 

İsim: MON810 x MIR162  Kod: MON-ØØ81Ø-6 x SYN-IR162-4 mevcut değil 

İsim: MON810 x MON88017  Kod: MON-ØØ81Ø-6 x MON-88Ø17-3 YieldGard™ VT Triple 

İsim: MON832  Kod: mevcut değil  Roundup Ready™ Maize 

İsim: MON863  Kod: MON-ØØ863-5 YieldGard™ Rootworm RW, MaxGard™ 
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İsim: MON863 x MON810  Kod: MON-ØØ863-5 x MON-ØØ81Ø-6 YieldGard™ Plus 

İsim: MON863 x MON810 x NK603  Kod: MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6 x MON-
ØØ863-5 

YieldGard™ Plus with RR 

İsim: MON863 x NK603  Kod: MON-ØØ863-5 x MON-ØØ6Ø3-6 YieldGard™ RW + RR 

İsim: MON87403  Kod: MON874Ø3-1 mevcut değil 

İsim: MON87411  Kod: MON-87411-9 mevcut değil 

İsim: MON87427  Kod: MON-87427-7 Roundup Ready™ Maize 

İsim: MON87427 x MON89034 x MON88017   
Kod: MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-88Ø17-3 

mevcut değil 

İsim: MON87427 x MON89034 x NK603   
Kod: MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6 

mevcut değil 

İsim: MON87427 x MON89Ø34 x TC15Ø7 x MON88Ø17 x 59122 
Kod: MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 x DAS-59122-7 

mevcut değil 

İsim: MON87460  Kod: MON-8746Ø-4 Genuity® DroughtGard™ 

İsim: MON87460 x MON89034 x MON88017   
Kod: MON-8746Ø-4 x MON-89Ø34-3 x MON-88Ø17-3 

mevcut değil 

İsim: MON87460 x MON89034 x NK603 
Kod: MON-8746Ø-4 x MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6 

mevcut değil 

İsim: MON87460 x NK603  Kod: MON-8746Ø-4 x MON-ØØ6Ø3-6 mevcut değil 

İsim: MON88017  Kod: MON-88Ø17-3 YieldGard™ VT™ Rootworm™ RR2 

İsim: MON89034  Kod: MON-89Ø34-3 YieldGard™ VT Pro™ 

İsim: MON89034 x 59122  Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-59122-7 mevcut değil 

İsim: MON89034 x 59122 x MON88017  Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-59122-7 x MON-
88Ø17-3 

mevcut değil 

İsim: MON89034 x MON88017  Kod: MON-89Ø34-3 x MON-88Ø17-3 Genuity® VT Triple Pro™ 

İsim: MON89034 x NK603  Kod: MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6 Genuity® VT Double Pro™ 

İsim: MON89034 x TC1507  Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 mevcut değil 

İsim: MON89034 x TC1507 x 59122  Kod: MON-89Ø34-3 x DAS- Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 mevcut değil 

İsim: MON89034 x TC1507 x MON88017  
Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 

mevcut değil 

İsim: MON89034 x TC1507 x MON88017 x 59122   
Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 x DAS-59122-7 

Genuity® SmartStax™ 

İsim: MON89034 x TC1507 x MON88017 x 59122 x DAS40278 
Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 x DAS-59122-7 x DAS-4Ø278-9 

mevcut değil 

İsim: MON89034 x TC1507 x MON88017 x DAS40278 
Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 x DAS-59122-7 x DAS-4Ø278-9 

mevcut değil 

İsim: MON89034 x TC1507 x NK603 
Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6 

Power Core™ 

İsim: MON89034 x TC1507 x NK603 x DAS40278 
Kod: MON-89Ø34-3 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6 x DAS-4Ø278-9 

mevcut değil 

İsim: MS3  Kod: ACS-ZMØØ1-9 InVigor™ Maize 

İsim: MS6  Kod: ACS-ZMØØ5-4 InVigor™ Maize 

İsim: MZHG0JG   Kod: SYN-ØØØJG-2 mevcut değil 

İsim: NK603  Kod: MON-ØØ6Ø3-6 Roundup Ready™ 2 Maize 

İsim: NK603 x MON810 x 4114 x MIR 604 
Kod: MON-00603-6 x MON-00810-6 x DP004114-3 x SYN-IR604-4 

Mevcut değil 

İsim: NK603 x MON810  Kod: MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6 YieldGard™ CB + RR 

İsim: NK603 x T25  Kod: MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ3-2 Roundup Ready™ Liberty Link™ Maize 

İsim: T14  Kod: ACS-ZMØØ2-1 Liberty Link™ Maize 

İsim: T25  Kod: ACS-ZMØØ3-2 Liberty Link™ Maize 

İsim: T25 x MON810  Kod: ACS-ZMØØ3-2 x MON-ØØ81Ø-6 Liberty Link™ Yieldgard™ Maize 

İsim: TC1507  Kod: DAS-Ø15Ø7-1 Herculex™ I, Herculex™ CB 

İsim: TC1507 × 59122 × MON810 × MIR604 x NK603 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØ6Ø3-6 

Optimum™ Intrasect Xtreme 

İsim: TC1507 × MON810 × MIR604 × NK603 mevcut değil 
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Kod: DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 

İsim: TC1507 x 59122  Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 Herculex XTRA™ 

İsim: TC1507 x 59122 x MON810 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 x MON-ØØ81Ø-6 

mevcut değil 

İsim: TC1507 x 59122 x MON810 x NK603 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 x MON-ØØ81Ø-6 x MON-ØØ6Ø3-6 

Optimum™ Intrasect XTRA 

İsim: TC1507 x 59122 x MON88017   
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 x MON-88Ø17-3 

mevcut değil 

İsim: TC1507 x 59122 x NK603 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 x MON-ØØ6Ø3-6 

Herculex XTRA™ RR 

İsim: TC1507 x GA21  Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 mevcut değil 

İsim: TC1507 x MIR162 x NK603 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x SYN-IR162-4 x MON-ØØ6Ø3-6 

mevcut değil 

İsim: TC1507 x MIR604 x NK603 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØ6Ø3-6 

Optimum™ TRIsect 

İsim: TC1507 x MON810  Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ81Ø-6 mevcut değil 

İsim: TC1507 x MON810 x MIR162 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ81Ø-6 x SYN-IR162-4 

mevcut değil 

İsim: TC1507 x MON810 x MIR162 x NK603 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ81Ø-6 x SYN-IR162-4 x MON-ØØ6Ø3-6 

mevcut değil 

İsim: TC1507 x MON810 x NK603 
Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ81Ø-6 x MON-ØØ6Ø3-6 

Optimum™ Intrasect 

İsim: TC1507 x MON88017  Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 mevcut değil 

İsim: TC1507 x NK603  Kod: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6 Herculex™ I RR 

İsim: TC6275  Kod: DAS-Ø6275-8 mevcut değil 

İsim: VCO-Ø1981-5  Kod: VCO-Ø1981-5 mevcut değil 

Kavun - Cucumis melo : 2 Çeşit 

İsim: Melon A  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: Melon B  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

Papaya - Carica papaya : 4 Çeşit 

İsim: 55-1  Kod: CUH-CP551-8 Rainbow, SunUp 

İsim: 63-1  Kod: CUH-CP631-7 mevcut değil 

İsim: Huanong No. 1  Kod: mevcut değil  Huanong No. 1 

İsim: X17-2  Kod: UFL-X17CP-6 mevcut değil 

Petunya - Petunia hybrida : 1 Çeşit 

İsim: Petunia-CHS  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

Erik - Prunus domestica : 1 Çeşit 

İsim: C-5  Kod: ARS-PLMC5-6 mevcut değil 

Şalgam - Brassica rapa : 4 Çeşit 

İsim: HCR-1  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: ZSR500  Kod: mevcut değil  Hysyn 101 RR Roundup-Ready™ 

İsim: ZSR502  Kod: mevcut değil  Hysyn 101 RR Roundup-Ready™ 

İsim: ZSR503  Kod: mevcut değil  Hysyn 101 RR Roundup-Ready™ 

Kavak - Populus sp. : 2 Çeşit 

İsim: Bt poplar, poplar 12 (Populus nigra)  Kod: mevcut değil mevcut değil 

İsim: Hybrid poplar clone 741  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

Patates - Solanum tuberosum L. : 44 Çeşit 

İsim: 1210 amk  Kod: mevcut değil  Lugovskoi plus 

İsim: 2904/1 kgs  Kod: mevcut değil  Elizaveta plus 

İsim: AM04-1020  Kod: BPS-A1Ø2Ø-5 Starch Potato 

İsim: ATBT04-27  Kod: NMK -89367-8 Atlantic NewLeaf™ potato 

İsim: ATBT04-30  Kod: NMK -89613-2 Atlantic NewLeaf™ potato 



 
  

184 
 

İsim: ATBT04-31  Kod: NMK -8917Ø-9 Atlantic NewLeaf™ potato 

İsim: ATBT04-36  Kod: NMK -89279-1 Atlantic NewLeaf™ potato 

İsim: ATBT04-6  Kod: NMK -89761-6 Atlantic NewLeaf™ potato 

İsim: BT06   Kod: NMK -89812-3 New Leaf™ Russet Burbank potato 

İsim: BT10  Kod: NMK -89175-5 New Leaf™ Russet Burbank potato 

İsim: BT12  Kod: NMK -896Ø1-8 New Leaf™ Russet Burbank potato 

İsim: BT16  Kod: NMK -89167-6 New Leaf™ Russet Burbank potato 

İsim: BT17  Kod: NMK -89593-9 New Leaf™ Russet Burbank potato 

İsim: BT18  Kod: NMK -899Ø6-7 New Leaf™ Russet Burbank potato 

İsim: BT23  Kod: NMK -89675-1 New Leaf™ Russet Burbank potato 

İsim: E12  Kod: SPS-ØØE12-8 Innate™ Russet Burbank Potato 

İsim: E24  Kod: SPS-ØØE24-2 Innate™ Russet Burbank Potato 

İsim: EH92-527-1  Kod: BPS-25271-9 Amflora™ 

İsim: F10  Kod: SPS-ØØF10-7 Innate™ Ranger Russet Potato 

İsim: F37  Kod: SPS-ØØF37-7 Innate™ Ranger Russet Potato 

İsim: G11  Kod: SPS-ØØG11-9 Innate™ G Potato 

İsim: H37  Kod: SPS-ØØH37-9 Innate™ H Potato 

İsim: H50  Kod: SPS-ØØH50-4 Innate™ H Potato 

İsim: HLMT15 -15  Kod: mevcut değil  Hi-Lite NewLeaf™ Y potato 

İsim: HLMT15 -3  Kod: mevcut değil  Hi-Lite NewLeaf™ Y potato 

İsim: HLMT15 -46  Kod: mevcut değil  Hi-Lite NewLeaf™ Y potato 

İsim: J3  Kod: SPS-ØØØJ3-4 Innate™ Atlantic Potato 

İsim: J55  Kod: SPS-ØØJ55-2 Innate™ Atlantic Potato 

İsim: J78  Kod: SPS-ØØJ78-7 Innate™ Atlantic Potato 

İsim: RBMT15-101  Kod: NMK -89653-6 New Leaf™ Y Russet Burbank potato 

İsim: RBMT21-129  Kod: NMK -89684-1 New Leaf™ Plus Russet Burbank potato 

İsim: RBMT21-152  Kod: mevcut değil  New Leaf™ Plus Russet Burbank potato 

İsim: RBMT21-350  Kod: NMK -89185-6 New Leaf™ Plus Russet Burbank potato 

İsim: RBMT22-082  Kod: NMK -89896-6 New Leaf™ Plus Russet Burbank potato 

İsim: RBMT22-186  Kod: mevcut değil  New Leaf™ Plus Russet Burbank potato 

İsim: RBMT22-238  Kod: mevcut değil  New Leaf™ Plus Russet Burbank potato 

İsim: RBMT22-262  Kod: mevcut değil  New Leaf™ Plus Russet Burbank potato 

İsim: SEMT15-02  Kod: NMK -89935-9 Shepody NewLeaf™ Y potato 

İsim: SEMT15-07  Kod: mevcut değil  Shepody NewLeaf™ Y potato 

İsim: SEMT15-15  Kod: NMK -8993Ø-4 Shepody NewLeaf™ Y potato 

İsim: SPBT02-5  Kod: NMK -89576-1 Superior NewLeaf™ potato 

İsim: SPBT02-7  Kod: NMK -89724-5 Superior NewLeaf™ potato 

İsim: TIC -AR233-5  Kod: TIC -AR233-5 mevcut değil 

İsim: W8  Kod: SPS-000W8-4 Innate™ Russet Burbank Potato 

Pirinç - Oryza sativa L. : 7 Çeşit 

İsim: 7Crp#10  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: GM Shanyou 63  Kod: mevcut değil  BT Shanyou 63 

İsim: Huahui-1/TT51-1  Kod: mevcut değil  Huahui-1 

İsim: LLRICE06   Kod: ACS-OSØØ1-4 Liberty Link™ rice 

İsim: LLRICE601   Kod: BCS-OSØØ3-7 Liberty Link™ rice 

İsim: LLRICE62   Kod: ACS-OSØØ2-5 Liberty Link™ rice 

İsim: Tarom molaii + cry1Ab  Kod: mevcut değil  mevcut değil 
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Gül - Rosa hybrida : 2 Çeşit 

İsim: WKS82/130-4-1  Kod: IFD-524Ø1-4 mevcut değil 

İsim: WKS92/130-9-1  Kod: IFD-529Ø1-9 mevcut değil 

Soya Fasulyesi - Glycine max L. : 31 Çeşit 

İsim: 260-05 (G94-1, G94-19, G168)  Kod: DD-Ø26ØØ5-3 mevcut değil 

İsim: A2704-12  Kod: ACS-GMØØ5-3 Liberty Link™ soybean 

İsim: A2704-21  Kod: ACS-GMØØ4-2 Liberty Link™ soybean 

İsim: A5547-127  Kod: ACS-GMØØ6-4 Liberty Link™ soybean 

İsim: A5547-35  Kod: ACS-GMØØ8-6 Liberty Link™ soybean 

İsim: CV127  Kod: BPS-CV127-9 Cultivance 

İsim: DAS44406-6  Kod: DAS-444Ø6-6 mevcut değil 

İsim: DAS68416-4  Kod: DAS-68416-4 Enlist™ Soybean 

İsim: DAS68416-4 x MON89788  Kod: DAS-68416-4 x MON-89788-1 mevcut değil 

İsim: DAS81419  Kod: DAS-81419-2 mevcut değil 

İsim: DP305423  Kod: DP-3Ø5423-1 Treus™, Plenish™ 

İsim: DP305423 x GTS 40-3-2  Kod: DP-3Ø5423-1 x MON-Ø4Ø32-6 mevcut değil 

İsim: DP356043  Kod: DP-356Ø43-5 Optimum GAT™ 

İsim: FG72 (FGØ72-2, FGØ72-3)  Kod: MST-FGØ72-3 mevcut değil 

İsim: GTS 40-3-2 (40-3-2)  Kod: MON-Ø4Ø32-6 Roundup Ready™ soybean 

İsim: GU262  Kod: ACS-GMØØ3-1 Liberty Link™ soybean 

İsim: IND-ØØ41Ø-5  Kod: IND-ØØ41Ø-5 Verdeca HB4 Soybean 

İsim: MON87701  Kod: MON-877Ø1-2 mevcut değil 

İsim: MON87701 x MON89788  Kod: MON-877Ø1-2 x MON-89788-1 Intacta™ Roundup Ready™ 2 Pro 

İsim: MON87705  Kod: MON-877Ø5-6 Vistive Gold™ 

İsim: MON87705 x MON89788  Kod: MON-877Ø5-6 x MON-89788-1 mevcut değil 

İsim: MON87708  Kod: MON-877Ø8-9 Genuity® Roundup Ready™ 2 Xtend™ 

İsim: MON87708 x MON89788  Kod: MON-877Ø8-9 x MON-89788-1 mevcut değil 

İsim: MON87712  Kod: MON-87712-4 mevcut değil 

İsim: MON87751  Kod: MON-87751-7 mevcut değil 

İsim: MON87769  Kod: MON87769-7 mevcut değil 

İsim: MON87769 x MON89788  Kod: MON-87769-7 x MON-89788-1 mevcut değil 

İsim: MON89788  Kod: MON-89788-1 Genuity® Roundup Ready 2 Yield™ 

İsim: SYHTØH2  Kod: SYN-ØØØH2-5 Herbicide-tolerant Soybean line 

İsim: W62  Kod: ACS-GMØØ2-9 Liberty Link™ soybean 

İsim: W98  Kod: ACS-GMØØ1-8 Liberty Link™ soybean 

Kabak - Cucurbita pepo : 2 Çeşit 

İsim: CZW3  Kod: SEM-ØCZW3-2 mevcut değil 

İsim: ZW20  Kod: SEM-ØZW2Ø-7 mevcut değil 

Şeker Pancarı - Beta vulgaris : 3 Çeşit 

İsim: GTSB77 (T9100152)  Kod: SY-GTSB77-8 InVigor™ sugarbeet 

İsim: H7-1  Kod: KM -ØØØH71-4 Roundup Ready™ sugar beet 

İsim: T120-7  Kod: ACS-BVØØ1-3 Liberty Link™ sugarbeet 

Şeker Kamışı - Saccharum sp : 3 Çeşit 

İsim: NXI -1T  Kod: NXI -1T mevcut değil 

İsim: NXI -4T  Kod: NXI -4T mevcut değil 

İsim: NXI -6T  Kod: NXI -6T mevcut değil 
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Tatlı Biber - Capsicum annuum : 1 Çeşit 

İsim: PK-SP01  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

Tütün - Nicotiana tabacum L. : 2 Çeşit 

İsim: C/F/93/08-02  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: Vector 21-41  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

Domates - Lycopersicon esculentum : 11 Çeşit 

İsim: 1345-4  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: 35-1-N  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: 5345  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: 8338  Kod: CGN-89322-3 mevcut değil 

İsim: B  Kod: SYN-ØØØØB-6 mevcut değil 

İsim: Da  Kod: SYN-ØØØDA-9 mevcut değil 

İsim: Da Dong No 9  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: F (1401F, h38F, 11013F, 7913F)  Kod: SYN-ØØØØF-1 mevcut değil 

İsim: FLAVR SAVR™   Kod: CGN-89564-2 FLAVR SAVR™ 

İsim: Huafan No 1  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

İsim: PK-TM8805R (8805R)  Kod: mevcut değil  mevcut değil 

Buğday - Triticum aestivum : 1 Çeşit 

İsim: MON71800  Kod: MON-718ØØ-3 Roundup Ready™ wheat 
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