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KISALTMALAR

AB: Avrupa Birliği

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

AÜ: Aday Ülke

BM: Birleşmiş Milletler 

BSTB: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DNA: Deoksiribonükleik Asit 

DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü

FAO: Food and Agriculture Organization (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

GDO: Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar

GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer

İK: İşbirliği ve Koordinasyon 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 
(Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı)

OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

SB: Sağlık Bakanlığı 

STK: Sivil Toplum Kuruluşu

TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

UÇEP: Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı 

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization 
(Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü) 

UNEP: United Nations Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)

WHO: World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
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Halkın modern biyoteknoloji hakkındaki görüşleri, 
risk algısı ve alternetiflere ilişkin tercihlerinin dikkate alınması 
ihtiyatlılık ilkesi uyarınca 
risk yönetiminin önemli bir parçasıdır.
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TANIMLAR

İlgili Kuruluş: Sorumlu kuruluşun eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği ve çalışmayı 
işbirliği ve koordinasyon içerisinde birlikte yürüttüğü kurum ve kuruluş.

Sorumlu Kuruluş: Eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı ve/veya işbirliği ve koordinasyonu 
sağlayacak görevli kuruluş
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BAKAN SUNUŞU Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

İnsanoğlu tarih öncesi zamanlarda, doğa ve 
işleyişi hakkında çok az bilgiye sahipti. Doğa-
yı kendi imkânları ile bir ölçüde kontrol etme-
ye çalıştı. Deprem, fırtına, heyelan gibi doğal 
afetler insanın mantıksal anlama ötesinde 
bir olguydu. Zaman geçtikçe zihinsel olarak 
gelişen insan doğal afetleri tanımayı, ondan 
korunmayı ve afetin zararlarını azaltmayı öğ-
rendi. Böylece teknolojiyi üreten insan kendi-
sinin neden olduğu insan kaynaklı ve tekno-
lojik afet kavramını ortaya çıkardı.

Son 50 yılda dünya üzerinde 2 milyon kişi 
doğal ve insan kaynaklı afetlerle hayatını 
kaybetmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülke 
olması ve teknolojiyle birlikte gelişen sanayi 
ile insan kaynaklı, teknolojik afetlerin ne de-
rece üzerine düşünülmesi gerektiği konusu 
ortaya çıkmıştır. 

Devlet politikası olarak her alanda olduğu 
gibi ülkemizin afet yönetimindeki eksiklikle-
rini ve aksaklıklarını iyi etüt ederek afet yö-
netimi alanında başarılı bir model ve sistem 
geliştirdik. Kamudaki acil eylem planı çerçe-
vesinde afet yönetimini ülkemizin yapısına 
ve çağımızın gereklerine göre yeniden şekil-
lendirdik. Afetlerin daha etkin ve tek elden 

yönetilmesi için kurduğumuz Başbakanlık 
AFAD,  afet ve acil durumlarla ilgili güncel 
gelişmeleri ve gelecek eğilimleri değerlen-
direrek, kamu imkânlarının daha profesyonel 
kullanımı için çalışmaktadır. Bu sebeple afete 
hazırlık ve mücadele, çok yönlü koordinasyon 
ve bütün kurumların aktif katılımı gerektir-
mektedir. 

Başbakanlık AFAD,  afet ve acil durumlarla 
politikalar üretmekte, afet yönetimi konu-
sunda ülkemizin uluslararası alanda öncü 
olması için çalışmalar yürütmektedir. AFAD, 
bütünleşik afet yönetim sisteminin yerleş-
tirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları kap-
samında, afet ve acil durumlarla ilgili birçok 
yeni düzenleme yapmış, çok sayıda proje 
üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir. 
“Kriz Yönetimi” anlayışından “Risk Yönetimi” 
anlayışına geçen, afet öncesi hazırlık, plan-
lama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve 
kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin za-
rarlarını en aza indirmeye çalışan bir ülkeyiz 
artık. Türkiye’deki afet ve acil durumla ilgi-
li koordinasyon birçok ülkede örnek alınan, 
birçok ülkeye destek verdiğimiz bir seviyeye 
ulaşmıştır. 
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Bu çerçevede, Başbakanlık AFAD’ın koor-
dinatörlüğünde ülke düzeyinde 2014-2023 
Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgeleri ha-
zırlanarak yayımlamıştır.

Belgelerin hazırlanmasında emeği geçen ve 
bu faaliyetlerde görev alan başta AFAD çalı-
şanları olmak üzere, destekleriyle tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarına içtenlikle teşekkür 
eder, bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
raki dönemlerde de başarılı çalışmalarının 
devam etmesini temenni ederim.

      
   

Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
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ÖNSÖZ

Ülkemizde afet ve acil durumların etkin 
bir şekilde yönetilmesi amacıyla, 5902 sa-
yılı Kanun gereği Başkanlığımızın kurulması 
ile Bütünleşik Afet Yönetim Sistemine ge-
çilmiş, bu kapsamda afet ve acil durumlar 
ile sivil savunma hizmetlerinin tek bir mer-
kezden düzenlenmesi, koordine edilmesi, 
denetlenmesi ve bu hizmetlere ilişkin eği-
timlerin standartlarının belirlenmesi hedef-
lenmiştir. 

Küreselleşen dünyamız artık doğal afet-
ler kadar, sayısı ve şiddeti giderek artan 
insan kaynaklı afetlerle de karşı karşıya 
kalmaktadır. Dünyada hızla gelişen endüstri 
ile birlikte tehlikeli endüstriyel maddelerin 
üretimleri yaygınlaşmakta, endüstrinin yanı 
sıra sağlık sektöründe, laboratuvarlarda ve 
bilimsel araştırmalarda da ürün ya da ara 
ürün olarak kullanılan bu maddelerin kaza 
sonucu çevreye yayılarak insan sağlığını ve 
çevreyi tehdit etme riskleri her geçen gün 
artmaktadır. İnsan kaynaklı afetler hem ulu-
sal hem küresel düzeyde ekonomik, politik 
ve sosyal birçok olumsuz sonuç doğurabile-
ceğinden ve insan sağlığı ile çevre üzerinde 
ciddi kalıcı hasarlar bırakabileceğinden ha-
zırlıklı olmak ve bu tür afetlere ilişkin ge-
rekli tedbirleri almak bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı 
bir coğrafya olmasının yanı sıra hem geli-
şen endüstrisi hem de yerleşim bölgelerinin 

çarpık kentleşmeden kaynaklı olarak sanayi 
bölgeleriyle iç içe yapılanması ile endüstri-
yel kazaların insan sağlığı ve çevre üzerin-
de meydana getireceği sonuçlar konusunda 
daha fazla risk altında olan bir ülkedir. Di-
ğer yandan konumu itibariyle petrol-doğal 
gaz boru hatları, önemli tesisler ve ulaşım 
gibi kritik altyapılara sahip olması, bunlara 
sahip olan ülkelerle aynı coğrafyada bulun-
ması, yerkürenin küresel iklim değişikliğine 
en duyarlı bölgelerinden biri olan Akdeniz 
Havzası’nda yer alması insan kaynaklı afet-
lere karşı daha duyarlı olmamızı zorunlu 
kılmaktadır. Dolayısıyla Başbakanlık AFAD 
olarak biz, doğal afetler kadar ülkemizde 
meydana gelebilecek insan kaynaklı afetler 
konusundaki çalışmalarımızı da sürdürmek-
teyiz.  

Dünya genelinde genetik yapıları değişti-
rilmiş organizmaların (GDO) ve ürünlerinin 
üretiminde ciddi artışlar yaşanmasıyla eş 
zamanlı olarak bu organizmaların doğal 
çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerine 
ilişkin bulgular da artmaktadır.  Dünyada 
Birleşmiş Miletler, Avrupa Birliği, Dünya 
Sağlık Örgütü, Ekonomik İşbirliği Kalkınma 
Teşkilatı gibi organizasyonlar genetiği de-
ğiştirilmiş organizmaların biyolojik güven-
liğine ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir. 
GDOların biyolojik güvenliğine ilişkin hukuki 
bağlayıcılığı olan düzenlemeler, Türkiye’nin 
de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleş-
mesi ve bu sözleşmenin eki olan Cartagena 

Dr. Fuat OKTAY
AFAD Başkanı
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Biyogüvenlik Protokolü’dür. Bu düzenleme-
ler ile genetik yapısı değiştirilmiş organiz-
malar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek 
riskleri, bu ürünlerin uzun vadede insan 
sağlığı ile çevrenin unsurları olan flora, fau-
na, toprak verimliliği, toprak organik madde 
yapısı, gıda ve yem zinciri ve biyolojik çeşit-
lilik üzerindek kümülatif etkilerini önlemek; 
ekolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir 
kullanımını sağlamak amaçlanmıştır. Türki-
ye’de de bu amaçları gerçekleştirmeye yö-
nelik bir biyogüvenlik sisteminin kurulması 
ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlen-
mesi, düzenlenmesi ve izlenmesi için çalış-
malar devam etmektedir.  

Genetik yapıları değiştirilmiş organizma-
ların kısa ve uzun vadede insan sağlığı ve 
çevre üzerinde neden olabileceği kümülatif 
etkilerden kaynaklanabilecek afetler konu-
sunda toplumsal farkındalığın arttırılması 
ve afetlere dirençli bir toplumun oluşturul-
ması,  gerekli tedbirlerin alınması ve yapı-
lacak müdahale çalışmalarının etkin bir şe-
kilde yürütülmesi için ülke düzeyinde kamu 
kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuru-
luşları; yerel düzeyde ise İl Afet ve Acil Du-
rum Müdürlükleri arasında koordinasyonu 

sağlamak ve teknolojinin getirdiği yenilikle-
ri afet yönetim sistemimize entegre etmek 
Başkanlığımızın öncelikli görevleri arasında 
yer almaktadır. 

AFAD olarak, afet yönetiminin bütün saf-
halarını ayrı ayrı ele almakta, uygulamaya 
geçirdiğimiz entegre afet yönetim sistemi 
ile de enerji ve mesaimizin çoğunu afet ön-
cesi planlama, hazırlık ve risk azaltma ça-
lışmalarına yoğunlaştırmaktayız. Ülkemizin 
ortak gücünü, ortak aklını ve ortak vicdanını 
harekete geçirerek afetleri tek elden yönet-
mekteyiz.

AFAD çalışanlarıyla birlikte, yoğun ça-
lışmalar sonucu hazırladığımız 2014-2023 
Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgeleri ile 
ülkemizin uzun vadede ulaşmayı hedefledi-
ği konumunu göstermeyi amaçlamaktayız. 
Bu belgelerin oluşturulmasında emeği ge-
çen tüm personelimize ve bu konuda katkı 
veren kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür 
eder, bu süreçte ilgilerini ve desteklerini 
esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Sayın 
Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ’a şükranları-
mı sunarım.

Dr. Fuat OKTAY
AFAD Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

5902 Sayılı Kanun Gereği; 
kurum ve kuruluşların koordinasyonu 
ve teknolojik afetlerin etkin yönetiminden 
AFAD sorumlu kılınmıştır.

7825 ADET 
TEKNOLOJİK AFET 
ve KAZA 

EM-DAT Verilerine Göre
1900 ile 2014 arasında 

Kaydedilmiştir.

Teknolojik afetler; insan faaliyetleri ya da 
doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda olu-
şan endüstriyel, nükleer ve radyolojik, deniz 
kirliliğine neden olan kazalar, maden, ulaşım 
ve taşımacılık kazaları, büyük yangınlar, bi-
yolojik olaylar, kritik altyapıların çökmesi, 
siber saldırılar gibi can kaybına, hastalıklara, 
sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara 
neden olan afet ya da acil durumlar olarak 
tanımlanmaktadır.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi, hızlı 
nüfus artışı, gelişmişlik düzeyi, çevre kirlili-
ği, çarpık kentleşmeye bağlı olarak teknolo-
jik afetlerin sayısı ve sıklığı dünya genelinde 
olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiştir. 
Uluslararası afet ve acil durumlar  verita-
banı  (EM-DAT – Emergency Event Data-
base) bilgilerine göre  1900 ile 2014 ara-
sında dünya üzerinde 7825 adet teknolojik 
afet veya büyük kaza kaydedilmiş ve birçok 
can ve mal kaybı meydana gelmiştir.

5902 sayılı kanun gereğince; afet ve acil du-
rumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin 
ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleş-
tirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve 
olayların meydana gelmesinden önce hazır-
lık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak 
müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirile-
cek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağ-
lanmasından ve bu konularda politikaların 

üretilmesinden ve uygulanmasından AFAD 
sorumlu kılınmıştır. 

AFAD’ın, yukarıda sayılan yetki ve görevleri 
kapsamında, kurum ve kuruluşların koordi-
nasyonu ve teknolojik afetlerin etkin yöne-
timi amacıyla “Genetik Yapıları Değiştirilmiş 
Organizmaların Biyogüvenliği  Yol Haritası 
Belgesi” hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmış 
ve bu belge sadece AFAD tarafından değil 
aynı zamanda diğer bakanlıklar ve Türkiye 
çapındaki faydalanıcı grupların yetkililerinin 
de katılımıyla hazırlanmıştır. 

Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma-
ların Biyogüvenliği Yol Haritası Belgesi ile 
AFAD’ın yasal olarak tanımlanmış görevle-
ri göz önünde bulundurularak ve GDO’ların 
Biyogüvenliğine ilişkin hizmetlerin yürütül-
mesinde ulusal mevzuat, uluslararası söz-
leşmeler ve ilgili AB mevzuatı ile farklı ülke-
lerdeki koordinasyon ve uygulamalar dikkate 
alınarak kısa ve uzun vadeli hedeflerin be-
lirlenmesi ve bu hedeflerin uygulanması için 
eylem planlarının hazırlanması ve ulusal ön-
celiklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.



2014-2023 
Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliği

Yol Haritası Belgesi 13

2010 Yılı İtibarıyla 
Dünyada Ekili Soyanın %81’i, 
Pamuğun %64’ü ve 
Mısırın %29’u Genetik Olarak Değiştirilmiştir.

( ISAAA, 2010 )
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Avrupa Konseyi Aralık 1999’da Helsinki’de 
gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin, diğer 
Aday Ülkelere (AÜ) uygulanan kriterler temel 
alınarak Avrupa Birliği’ne (AB) katılacağı ön-
görülen bir Aday Ülke olduğunu onaylamıştır. 
AB’ye üyeliğin bir ön koşulu olarak AÜ’ler 
kanunlarını, yönetmeliklerini ve prosedür-
lerini, birlik müktesebatı tarafından içerilen 
AB kanunlarının bütününü etkili kılmak için, 
AB’ninkilere uygun şekilde düzenlemek zo-
rundadırlar.

Uyumlaştırma Süreci diye adlandırılan bu 
süreç sadece ilgili tüm AB gereklerinin ulu-
sal mevzuata tam olarak yansıtılmasını değil 
(yasal yansıtma), ayrıca ulusal mevzuatı yö-
netmek için yeterli bütçeye sahip uygun ku-
rumsal yapıların kurulmasını (etkin ve pratik 
uygulama), ve kanunlarla tam uyumu sağla-
mak için gerekli kontrol ve cezaların konul-
masını (yaptırım) gerektirmektedir. Ek olarak, 
AB mevzuatının tam olarak uygulanması zo-
runlu teknik standartları karşılayan yeni veya 
güncellenmiş tesisler için harcama yapılma-
sını da gerektirebilir (yatırım).

Uyumlaştırma Süreci müktesebatın diğer 
bölümlerine olduğu gibi çevre başlığı altında 
yer alan sivil korunma başlığı için de uygulan-
maktadır.

1.1 AB Politikası

1985’te Roma’da düzenlenen ilk bakanlar 
toplantısında, Topluluğun afetlerden korunma 
alanındaki işbirliğinin temelleri atılmış ve 1985-
2002 tarihleri arasında sekiz karar alınmıştır. 
Bu kararların uygulanması, bir afet meydana 
gelmesi durumunda hem afet yönetiminden 
sorumlu kurumların hazırlıklı olmasını hem de 
özel sektörün afete hazırlıklı olma anlamında 
çeşitli önlemler almasını sağlamıştır. 

ABD’de 2001 yılında meydana gelen te-
rör saldırılarından sonra, riskler, uyarılar ve 
müdahalenin değerlendirilmesi, söz konusu 
araçların muhafaza edilmesi ve araştırma ala-
nında AB mevzuatında  gerekli düzenlemeler 
yapılmıştır.  Bu düzenlemeler ;

• Topluluğun afetlerden korunma alanındaki 
işbirliğini geliştirmek, doğal ve teknolojik 
afetlerde, insanların, varlıkların ve çevrenin 
daha iyi korunmasını sağlamaya yardım et-
mek,

• Afetin engellenmesi, afetlerden korun-
madan sorumlu olanların hazırlığı ve afet 
durumunda müdahale konusunda ulusal, 
bölgesel ve yerel seviyedeki çalışmaları 
desteklemek, 

• Vatandaşlar arasında kendi kendini koruma 
seviyesini arttırmak amacıyla halkı bilgilen-
dirmeye katkıda bulunmak,  

• Desteğe ihtiyaç duyulduğunda, ulusal afet-
lerden korunma hizmetleri arasında etkili ve 
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hızlı işbirliğinin çerçevesini oluşturmak, 
• Teknolojik afetlerden korunma alanında en-

tegre çalışmaları desteklemektir.

1.2 Türkiye Politikası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5902); 
afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin 
hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alın-
ması ve olayların meydana gelmesinden önce 
hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapı-
lacak müdahale ve olay sonrasında gerçek-
leştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo-
nun sağlanması ve bu konularda politikaların 
üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar. 
Afetlerin sınıflandırılması ve aralarındaki ilişki 
aşağıda yer alan Şekil 1’de verilmiştir.

Ülkemizde afet yönetiminin tek elden koordi-
ne edilmesi için kurulan AFAD’ın temel görev-
lerinden biri de bütünleşik afet yönetimi evre-
lerine ilişkin faaliyetlerin planlanmasını ve bu 
planların uygulanmasını sağlamaktır. Ulusal 
ve yerel düzeydeki çalışmalarda yatay ve dü-
şey ilişkilerin tanımlanması, görülen eksiklik-
lerin tamamlanması ve uygulamaların geliş-
tirilmesi için ulusal afet yönetimi stratejisi ve 
eylem planı ile afet yönetimi evrelerine ilişkin 
diğer planların oluşturulması, etkin afet yöne-
timinin sağlanması için öncelikli hedeflerdir.

Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) 
aşağıdaki ifadeler yer almaktadır. 

Ülkemizde başta iklim değişikliği olmak 
üzere, çevre sorunlarına duyarlı politikalar 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 
yürütülmüş; kurumsal yapı, mevzuat ve stan-
dartlar geliştirilmiştir. Afet zararlarının en aza 
indirilmesi amacıyla kurumsal ve yasal düzen-
lemelerle kamuoyunda farkındalık oluşturul-
masına önem verilmiştir. Yerleşim yerlerinin 

temiz ve sağlıklı hale gelmesi açısından kent-
sel altyapı yatırımlarına öncelik verilmiş, baş-
ta içme suyu ve atık su ile katı atık hizmetleri 
olmak üzere, nüfusun bu hizmetlere erişimin-
de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Şekil-1 Afetlerin sınıflandırılması ve aralarındaki ilişki
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1.3 Yol Haritası Belgesinin Amacı

Yol Haritası Belgesi aşağıdaki amaçlar çer-
çevesinde sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katkı ve destekleriyle hazır-
lanmıştır.

• GDO’ların neden olduğu zararların en aza 
indirgenmesi amacıyla, doğal ve tekno-
lojik afetlerde bütünleşik bir yaklaşım-
la sivil korunmadan sorumlu olanların 
hazırlığı ve afet durumunda müdahale 
konusunda ulusal, bölgesel ve yerel se-
viyedeki çalışmaları desteklemek, 

• GDO’lar konusunda sivil korunmayla ilgili 
AB mevzuatına göre uygulamalar yapa-
bilecek şekilde hukuksal, kurumsal ve 
teknik çalışmalar yapmayı ve bu mevzu-
atın özellikle yetkili kurum ve kuruluşlar 
arasındaki işbirliğiyle ilgili olarak uygu-
lanmasını koordine etmek,

• İnsanların, çevrenin ve malın daha iyi ko-
runmasını sağlamak için, AB sivil korun-
ma mevzuatı, Topluluğun Sivil Korunma 
Müdahaleleri Mekanizması ve Sivil Ko-
runmanın Mali Araçları ile ilgili çalışma-
ları başlatarak, müzakereler için gerekli 
hazırlıkları yapmak,

• GDO’ların biyogüvenliği için Sivil korun-
ma araştırması alanındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesi, risklerin ve zararların 

azaltılması konusunda araştırma proje-
lerinin hazırlanmasını teşvik etmek,

• Afet izleme ve bilgilendirmesi amacıyla, 
erken uyarı sistemlerindeki rolleri be-
lirlemek, sivil korunma ve insani yardım 
sağlama becerilerinin geliştirilmesini 
sağlamak, 

• Ülke düzeyinde uygulanacak GDO çalış-
malarına yönelik risk yönetimi ve zarar 
azaltma planlarını hazırlatabilmek, risk 
değerlendirme sonucunda, zararın ortaya 
çıkma olasılığını azaltma veya ortadan 
kaldırma veya şiddetini azaltmaya yöne-
lik faaliyetlerin ulusal boyutta uygulan-
masını yönlendirmek.

Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların 
Biyogüvenliği ile İlgili Yol Haritası Belgesi ha-
zırlıklarında analizi yapılan AB Müktesebatı, 
Uluslararası sözleşmeler ve farklı ülkelerdeki 
koordinasyon ve uygulamalar dikkate alınarak 
teknolojik afet ile ilgili hususların uygulanma-
sı ile ilgili genel gereksinimlere yönelik olarak 
kurum ve kuruluşların rol ve sorumlulukları 
Tablo 1’de verilmiştir. 

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Yol haritası belgesi AFAD, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı'nın 
ortak çalışmaları ile hazırlanmıştır."
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• Afet ve acil durumlarda kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve ulusal koordinasyonu 
sağlamak, 

• Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma 
planlarını yapmak veya yapılmasını sağlamak, 

• Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek, 
• Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek, 
• Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak, 
• Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgilerin toplamak ve 

değerlendirmek, 
• Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak, 
• Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin teda-

vi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek, 
• Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı 

alınacak önlem leri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

• Tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştır-
malar yapmak,

• Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşit-
liliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlen-
dirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların dü-
zenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

• Gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek 
ve denetlemek. 

• Çölleşme ve erozyonla mücadele konularında politikalar üretmek,
• Biyoçeşitliliği korumak, 
• Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yöne-

lik politika ve stratejiler belirlemek, 
• Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek.

• AB çevre müktesebatının uyumlaştırılması da dahil olmak üzere, Türkiye’deki çevre 
politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için genel koordinasyonu sağlamak,

• Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip 
ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak,

• Çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ilişkin çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
• Yönetmeliklerle ilgili bildirimleri almak, denetlemek, raporlamak.

• Fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, 
uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,

• Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten 
yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek.

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR

Tablo 1: Yetkili Kurumların Rol ve Sorumlulukları Tablosu
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Teknolojik Afetlere Neden Olacak 
Konular

İlgili AB Müktesebatı ve Uluslararası 
Sözleşmeler 
Detaylı Analiz Yapılan

İlgili AB Müktesebatı ve uluslararası 
Sözleşmeler
Ön Analiz Yapılan

Genetik Yapıları Değiştirilmiş 
Organizmalar

• 2001/18/EC; Genetik yapıları değiş-
tirilmiş organizmaların kasıtlı olarak 
çevreye salıverilmesi hakkındaki 
Direktif 

• 90/219/EEC; Genetik yapıları değiş-
tirilmiş mikro-organizmaların kapalı 
şartlarda kullanımına ilişkin Direktif

• Biyoçeşitlilik Sözleşmesi 
• Cartagena Biyogüvenlik Protokolü

Tablo 2 Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliği ile İlgili Yol Haritası Belgesi Hazırlıklarında Analizi Yapılan 
AB Müktesebatı ve Uluslararası Sözleşmeler Listesi

1.4 Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliği Yol Haritasının Kapsamı 

Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliğine ilişkin üzerinde çalışma ya-
pılmış ilgili AB müktesebatı ve uluslararası sözleşmelerin en önemli belgeleri aşağıda veril-
miştir.
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1.5. Metodoloji

AFAD’ın tanımlanmış görevleri göz önünde bulundurularak, Genetik Yapıları Değiştirilmiş Or-
ganizmaların Biyogüvenliğine ilişkin hizmetlerin yürütülmesinde ulusal mevzuat, AB Müktese-
batı ve diğer ülkelerdeki uygulamalar incelenerek Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların 
Biyogüvenliği ile İlgili  Yol Haritası Belgesi hazırlanmıştır.  

AB tarafından hazırlatılan üye ve aday ülkelerin uyumlaştırma çalışmaları sırasında kullan-
ması öngörülen AB Çevre Müktesebatının uygulanması için kılavuz kitabın 10. Bölümünde yer 
alan sivil korunma sektöründeki uygulamalar dikkate alınmıştır. Yol Haritası Belgesinin hedefi 
olan AB uyum sürecinde yapılması gerekli temel işleri açıklayan bilgiler Tablo 3’te verilmiştir.

Teknolojik 
Afetler

İlgili AB 
Müktesebatı, 
Uluslararası 
Sözleşmeler

Yapılması Gerekli Temel İşler

Genetik 
Yapıları 
Değiştirilmiş 
Organizmalar

2001/18/EC; 
Genetik yapıları 
değiştirilmiş 
organizmaların 
kasıtlı olarak 
çevreye 
salıverilmesi 
hakkındaki 
Direktif

Amaç; genetik yapıları değiştirilmiş organizmaların (GDO), ister araştırma-geliştirme amacıyla, 
ister pazara GDO’lar veya GDO’ların bileşimini içeren veya bunlardan oluşan ürünlerin sürülmesi 
amacıyla olsun,  kasıtlı olarak çevreye bırakılmasından doğan risklere karşı insan sağlığını ve 
çevreyi korumaktır.
Genetik yapıları değiştirilmiş organizmaların kasıtlı olarak çevreye bırakılmasına yönelik şunlar 
için mekanizmalar oluşturulacaktır: 

• Bilgilendirmelerin alınması ve değerlendirilmesi ve Direktif’in gerekleri ile uyumluluğunun 
sağlanması,

• Bu direktif altında yürütülecek olan kasıtlı bırakmalar hakkında kamunun bilgilendirilmesi,  
• Bu Direktif’in şartlarının yerine getirilmesinin sağlanması için denetleme ve izleme 

mekanizması oluşturulması,
• Komisyon ve Üye Devletler ile bu Direktif’in gerektirdiği şekilde irtibat sağlanması için 

prosedürler oluşturulması,
• Diğer Üye Devletler tarafından verilen pazarlama izinlerinin uygulanması veya bunlara itiraz 

edilmesi için prosedürler oluşturulması,
• Uygulamaya ilişkin bilginin kaydedilmesi için doküman yönetim sistemi ve veri tabanı 

kurulması,
• Değerlendirme/Tespit Mekanizması ile, ilgili diğer taraflarla bilgi paylaşımının sağlanması.

90/219/EEC; 
Genetik yapıları 
değiştirilmiş 
mikro-
organizmaların 
kapalı şartlarda 
kullanımına 
ilişkin Direktif

Amaç; , insan sağlığı ve çevrenin korunması için genetik yapısı değiştirilmiş mikro-organizmaların 
kapalı şartlarda kullanımına ilişkin ortak önlemler bildirmektedir.  
Genetik olarak değiştirilmiş mikro-organizmaların kapalı şartlarda kullanımına yönelik şunlar için 
mekanizmalar oluşturulacaktır: 

• Bilgilendirmelerin alınması ve değerlendirilmesi ve Direktif’in gerekleri ile uyumluluğunun 
sağlanması,

• Direktif’in gereklerinin ve ulusal uygulama önlemlerinin GDO kullanıcılarına, kamuya ve diğer 
çıkar sahiplerine ilan edilmesi,

• GDO’ların her sınıfı için kapalı şartlarda kullanım koşullarının belirlenmesi,
• Direktif altında yürütülen kapalı şartlarda kullanım hakkında kamunun bilgilendirilmesi,
• İyi laboratuvar uygulamasının, iyi iş güvenliği ve hijyeninin gözlemlendiğinin güvence altına 

alınması dahil denetleme ve kontrol önlemlerinin alınmasının sağlanması,
• GDO kullanıcılarının aktivitelerine ilişkin olarak belirli zorunluluklara uymalarının 

sağlanması: risk değerlendirmesi yapmak, faaliyetlerin kaydını tutmak, bilgilendirme gibi,
• Komisyon ve Üye Devletler ile bu Direktif’in gerektirdiği şekilde irtibat sağlanması için 

prosedürler oluşturulması,
• Bir kaza meydana geldiğinde kullanıcılar tarafından benimsenecek acil durum planları için 

kriterler ve etkilenen diğer Üye Devletlere tavsiyede bulunmak için prosedürler geliştirilmesi, 
• Uygulamaya ilişkin bilginin kaydedilmesi için doküman yönetim sistemi ve veri tabanı 

kurulması,
• Değerlendirme/Tespit Mekanizması ile, ilgili diğer taraflarla bilgi paylaşımının sağlanması.

Tablo 3 Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliği ile İlgili İlgili Yol Haritası Belgesi Hazırlıklarında Analizi Yapılan AB 
Müktesebatı, Uluslararası Sözleşmeler ve Müktesebat İle Sözleşmelerin Öngördüğü Yapılması Gerekli Temel İşler
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma-
ların Biyogüvenliği ile İlgili Yol Haritası Bel-
gesi oluşturulurken bahsi geçen Ulusal ve 
Uluslararası mevzuatlara ek olarak, Avrupa 
Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü Doğal ve 
Teknolojik Afetlerden Korunmak İçin Toplu-
luk Stratejisini Değerlendiren Rapor (Europe-
an Commission DG Environment Assessing 
the Potential for a Comprehensive Commu-
nity Strategy for the prevention of Natural 
and Manmade Disasters Final Report March 
2008) da dikkate alınmıştır. 

İlgili uluslararası mevzuatta Genetik Yapı-
ları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüven-
liğine ilişkin maddeler araştırılarak ulusal 
mevzuat (Bakınız, Tablo 3) uygulamamıza 
katkı verecek temel gereksinimler belirlen-
miştir. Yol Haritası Belgesinde hedef gerek-
sinimler belirlenerek,  ilgili Türk mevzuatı ile 
karşılaştırılmalı boşluk analizi yapılmıştır. 

Yukarıda belirtilen hazırlık ve çalışmalar 
yapıldıktan sonra hazırlanan Yol Haritası 
Belgesi, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi 
Başkanlığı altında çalışmakta olan Teknolo-

jik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu ve Si-
vil Savunma Dairesi Başkanlığı altında çalış-
makta olan KBRN Çalışma Grubu tarafından 
ilgili kurumlarla müzakere edilmiştir. AFAD 
da düzenlenen ilgili kamu kurum/kuruluşları 
ile toplantılarda detaylı olarak değerlendiril-
miştir. 

İlgili kurumların Çalışma Grubu’na katılım 
aşağıdaki çerçevede olmuştur. 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı  
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı          
• Sivil Toplum Kuruluşları

Yapılan katkı ve değerlendirmelere göre AB 
Müktesebatı dikkate alınarak  Genetik Yapı-
ları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüven-
liği Yol Haritası Belgesi hazırlanmıştır.   

Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmala-
rın Biyogüvenliği ile İlgili ilgili Ulusal Mevzu-
at Tablo 4’de verilmiştir. 
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Konular İlgili Yasalar Yürütücü Kurumlar 

GDO

• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  
• Cartagena Biyogüvenlik Protokolü 
• Biyogüvenlik Kanunu
• Genetik Yapısı Değiştirilmiş 

Organizmalar ve Ürünlerine Dair 
Yönetmelik

• Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin 
Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Tablo 4 Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliği ile İlgili ilgili Ulusal Mevzuat
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2. GENEL BİLGİLER

Genetik yapıları değiştirilmiş organizma-
lar (GDO’lar) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından “Genetik materyali doğal olma-
yan yollarla değiştirilmiş organizmalar” ve 
Avrupa Birliği (AB) nin konu ile ilgili direktifi 
2001/18/EC de ise “İnsan hariç olmak üzere 
doğal yolla gerçekleşmeyecek bir şekilde 
genetik materyali değiştirilmiş canlı (bitki, 
hayvan, bakteri vs.)” olarak tanımlanmak-
tadır.  Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak 
genetik materyali değiştirilen bu organizma-
lar, transgenik organizmalar olarak da ad-
landırılmaktadırlar. GDO’lar doğada var olan 
yabanıl türlerden ya da insanın binlerce yıllık 
tarımsal ve hayvancılık sürecinde geleneksel 
yöntemlerle ıslah ettiği evcil türlerden fark-
lı olarak genetik materyalleri doğal süreçte 
mümkün olmayacak şekilde değiştirilmiş 
organizmalardır. Bu organizmalarla sağlık 
alanında ilaç ve aşı, gıda alanında daha ucuz 
ve verimli hayvansal ürünler, tarım alanında 
ise besin değeri yüksek, daha lezzetli, daha 
ucuz, hastalıklara,  böceklere ve herbisitlere, 
kuraklık, tuzluluk gibi abiyotik streslere di-
rençli, raf ömrü uzun ürünler üretmek amaç-
lanmaktadır. 1996 yılında üretilerek pazara 
sürülen ilk transgenik tarım ürünü, raf ömrü 
uzun FlavrSavr adındaki domates olmuştur. 
O yıllardan itibaren GDO’lu ürünlerin üreti-
minde önemli oranda artışlar yaşanmış ve bu 
ürünler marketlerde yer almaya başlamıştır. 
Günümüzde GDO’lu olarak üretilen bitkilerin 

%99’unu soya, mısır, kolza, pamuk ve şeker 
pancarı oluşturmaktadır. Bunların yanında 
patates, domates, çeltik, buğday, balkabağı, 
ayçiçeği, yerfıstığı, bazı balık türleri ve pa-
paya da GDO’lu olarak üretilmektedir. Muz, 
ahududu, çilek, kiraz, ananas, biber, kavun 
ve karpuz üzerinde de çalışmalar devam et-
mektedir. Dünyada toplam 27 ülkede GDO’lu 
ekim yapılmaktadır. 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. Dünya genelinde 
GDO’lu ürünlerin üretiminde ciddi artışlar 
yaşanmasıyla bu ürünler doğal yolla gerçek-
leşmeyecek bir değişim ile ortaya çıktıkları 
için GDO’ların insan sağlığı ve çevre üzerinde 
olumsuz etkileri olduğuna dair hem kamusal 
hem politik hem de bilimsel alanda tartışma-
lar alevlenmektedir. 

İnsan, hayvan, bitki sağlığının, çevrenin ve 
biyoçeşitliliğin GDO’lu ürünlerin risklerinden 
korunması için bu ürünlerin üretimi ve tüke-
timi konusunda bir denetim mekanizmasının 
oluşturulması gerekmektedir. Bu mekaniz-
manın oluşması ve çalışması için hukuksal 
belgelerin işlevselliği önem arz etmektedir. 
Ülkemizde de bu alandaki mevzuatın Avrupa 



2014-2023 
Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliği

Yol Haritası Belgesi 23

Birliğine (AB) katılım müzakerelerinin devam 
ettiği bu süreçte GDO’lu ürünlerin üretimi ve 
kullanımını kısıtlayan yasal düzenlemelerin 
bulunduğu AB ile uyumlu hale getirilmesi bir 
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma; GDO’lar ile ilgili araştırma, ge-
liştirme, başvuru, değerlendirme, karar, it-
halat, ihracat, işleme, etiketleme, piyasaya 
sürme, izleme, denetim, kontrol ve kapalı 
alan faaliyetleri gibi konuları düzenleyen 
Türkiye’deki mevzuatın AB ile uyumlu hale 

getirilmesi için gerekli olacak düzenlemelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulunmayı amaç-
lamaktadır. Çalışmada öncelikle GDO’ların 
potansiyel yararları, insan sağlığı ve çevre 
üzerindeki riskleri, sosyoekonomik etkileri 
daha sonra GDO’larla ilgili yapılan uluslara-
rası çalışmalar, AB mevzuatı ve Türkiye’deki 
mevcut durum değerlendirilecektir. Bu değer-
lendirmeler neticesinde Türkiye’deki mevzua-
tın AB ile uyumlu hale getirilmesi için gerekli 
olacak düzenlemelere ilişkin önerilerde bulu-
nulacaktır.  

Dünya genelinde GDO’lu 
ürünlerin üretiminde ciddi artışlar yaşanmasıyla bu ürünler doğal yolla 
gerçekleşmeyecek bir değişim ile ortaya çıktıkla rı için 
GDO’ların insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair 
hem kamusal hem politik hem de bilimsel alanda tartışmalar alevlenmektedir.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1 GDO’ların Potansiyel Yararları

Genetik yapıları değiştirilmiş organizmalar 
hakkındaki olumlu görüşler; 

1. Bitkisel ürün veriminin arttırılacağı ve üre-
tim maliyetlerinin düşeceği savunularak dün-
yadaki özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki 
yoksulluk ve açlığın önüne geçilebileceği,

2. Besin değeri yüksek, alerjik ve toksin içer-
meyen ürünler elde ederek insanların daha 
sağlıklı bir şekilde beslenmesinin sağlanabi-
leceği, 

3. Böceklere dirençli ürünler üreterek daha 
az tarım ilacı kullanımıyla çevresel etkilerin 
azaltılabileceği,  

4. Herbisitlere, hastalıklara, kuraklık, tuz-
luluk gibi abiyotik streslere dayanıklı ürünler 
üreterek tarımsal üretimin sınırlı olduğu alan-
larda dahi üretimin yapılabileceği ve bu şekil-
de birim alandan daha fazla ürün alınabileceği,

5. Raf ömrü uzun ürünler üreterek ürünlerin 
uzun mesafe transferlerinin kolaylaştırabile-
ceği, 

6. Besinlere eklenecek öğelerle besinle-
rin aşılama amacıyla kullanılabileceği ve bu 
şekilde hastalıklara karşı kolayca bağışıklık 
sağlanabileceği, 

7. Gıda maddelerinde daha önceden var ol-

mayan veya az miktarda var olan çeşitli mad-
delerin üretimini arttırarak GDO’lu besinlerin 
tedavi amacıyla kullanılabileceğidir.
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2.2 GDO’ların Potansiyel Zararları

2.2.1 İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerindeki 
Riskler

Potansiyel Alerjenlik:  GDO’lu bitkilerden 
ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin mey-
dana getirebileceği risklerin başında alerji 
gelmektedir. GDO’lu ürünler üretilirken bir 
organizmadaki alerjik proteini kodlayan bir 
gen, normalde alerjik protein üretmeyen bir 
başka organizmaya aktarılabilmektedir. Bu 
durumda birey, alerjen açısından güvenli ol-
duğunu düşündüğü besini alerjeni taşıdığını 
bilmeden tüketebilmektedir. Örneğin, fındığa 
karşı alerjisi olan bir metabolizma, farkın-
da olmadan fındıktan gen aktarılmış mısırla 
beslendiği durumda alerjik reaksiyon göste-
rebilmektedir. 

Potansiyel Toksisite: Pestisitlerin kullanı-
mının azaltılmasına yönelik böcek öldüren 
toksinleri (canlıların ürettiği zehirli madde-
ler) kodlayan genlerin bitkilere aktarılmasıy-
la böceklere dirençli GDO’lar üretilmektedir. 
Böylelikle GDO’lu bitkiler kendi böcek ilaçla-
rını ihtiva etmektedir. Yüzeysel ilaçlama yön-
temlerinde, yıkama sonucu bu toksik (zehirli) 
maddelerin büyük bir kısmı temizlenmek-
tedir. Fakat GDO’lu ürünlerde bu toksinleri 
aktarılmış genler aracılığıyla organizma ken-
disi ürettiğinden bu maddelerin temizlenme 
şansı olmamaktadır. Bu sebeple, toksinler bu 
ürünleri tüketen organizmaların ve bu ürün-
leri tüketerek zehirlerden dolayı ölen böcek-
leri yiyen organizmaların dokularında birike-
rek önemli riskler oluşturmaktadırlar.

Potansiyel Kanserojenlik: Özellikle herbi-
sitlere dayanıklı GDO’lu ürünlerde kullanılan 
bazı kimyasal maddelerin doğrudan kanser 
yapıcı oldukları birçok araştırmacı tarafından 
belirtilmektedir. 

Antibiyotiğe dayanıklı mikroorganizma olu-

şumu: Günümüzde bitkilere aktarılan genle-
rin büyük çoğunluğu bakteri ve virüs kökenli-
dir. Bitkiye aktarılması istenen yabancı genle 
birlikte aktarılan antibiyotik direnç genleri 
gen aktarımının başarılı olduğu hücrelerin 
laboratuvar koşullarında kolaylıkla ayırt 
edilmesini sağlayan bir tür belirleyicidir. An-
tibiyotik direnç geninin bu sebeple bitkilere 
aktarılması aslında ürünü tüketen canlıların 
sağlığı açısından tehlikelidir, çünkü bu genle-
rin ürünü tüketen canlıda bulunan bakterilere 
yatay gen transferi ile geçmesi ve bu bakteri-
lerin antibiyotik direnci kazanması dolayısıy-
la antibiyotiklerin hastalık yapan bakterilere 
karşı etkisi azalmaktadır. 

2.2.2 Çevresel Riskler
Genetik Kirlilik: GDO’ların etkili olduğu alan-

lardan genetiği değiştirilmiş polenler rüzgar, 
kuşlar ve böcekler tarafından hem organik 
hem de klasik tarımın yapıldığı alanlara ta-
şınmakta ve bu da tarımı yapılan bitkilerin 
DNA’sında bulaşmalara neden olmaktadır. 
Transgenik bitkilerden çiçek tozları aracılı-
ğıyla yabani akrabalarına aktarılan özellik-
ler, değerli bitkisel gen kaynaklarının genetik 
yapılarının bozulmasına neden olabilecek ve 
biyoçeşitliliğe zarar verebilecektir. Bu özellik-
lerden herbisitlere dayanıklılık geninin yaban-
cı otlara geçmesi sonucu oluşacak “süper ot-
lar” nedeniyle tarımsal savaş olanaksız hale 
gelebilecek ve bu türlerin varlığı ekosisteme 
ve tarıma büyük tehdit oluşturabilecektir.  
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Faydalı organizmalara olan zarar: Zararlı bö-
ceklere karşı direnç kazandırılmış GDO’lu bit-
kilerin salgıladığı zehirler aynı zamanda zarar-
sız böceklerin de ölümüne sebep olmaktadır. 
Örneğin transgenik mısırların sadece koçan 
kurtlarına etkili olduğu söylenmesine rağmen 
mısır bitkilerinin arasında yetişen ve üzerin-
de bol miktarda mısır çiçek tozu bulunan kral 
kelebeklerinin de öldüğü görülmüştür. Ayrıca, 
yararlı böceklerden olan “Ladybugs” (hanım 
böceği) ve “Lacewing” gibi böceklerin öldüğü, 
bu böceklerle beslenen arı ve kuşların da za-
rar gördüğü saptanmıştır.

Toprak ve Su Kirliliği: GDO’lu bitkilerin ka-
lıntılarındaki toksik maddelerin toprağa ve 
suya geçtiğine ilişkin çok sayıda araştırma 
sonucu bulunmaktadır. Zaman içinde bu zehir-
lerin toprakta ve suda birikmesiyle toksinlerin 
diğer organizmaların besin zincirine katılma-
ları da söz konusudur.

Klasik herbisitler ürüne de zarar verdiklerin-
den, üreticiler tarafından son derece dikkatli 
ve düşük dozda kullanılır. Yapılan çalışmalar-
da genetiği değiştirilmiş ürün yetiştiren ABD’li 
çiftçilerin geleneksel tarım yapan çiftçilere 
göre daha fazla tarım ilacı kullandıkları tespit 
edilmiştir. Zira GDO’lu bitkiler ot öldürücülere 
dayanıklı olduklarından, ürüne zarar verme-
yeceği düşüncesiyle, daha fazla ilaç kullanımı 
söz konusu olmuştur. Herbisitlerin daha fazla 
kullanımına sebep olması dolayısıyla GDO’lu 

bitkiler toprağın ve suyun daha fazla tarım 
ilaçlarıyla kirlenmesine sebep olmaktadır.  

Beklenmeyen sonuçlar: Ekosistemler son 
derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Özellik-
le, GDO’lu bitkiler gibi, yeni organizmaların 
sistem içine girmesiyle bazı bilinmeyen risk-
lerin ortaya çıkması beklenebilir. Sözü edilen 
GDO’lu ürünlerin uzun vadede çevre üzerinde-
ki etkileri tam olarak bilinememektedir. 

2. GENEL BİLGİLER

Ekosistemler 
son derece kar maşık bir yapıya sahip 
olduğundan GDO’lu ürünlerin sistem 
içine girmesiyle uzun vadede çevre 
üzerinde meydana gelebilecek etkiler tam 
olarak bilinememektedir.
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2.2.3 Sosyoekonomik Etkiler 
Genetiği değiştirilmiş organizmaların kul-

lanımı binlerce yıldır süregelen geleneksel 
tarım üretimine sekte vurmaktadır. Çiftçi-
ler, GDO’lu olmayanlara göre, %25 ile %100 
arasında daha pahalı olan GDO’lu ürünlerin 
tohumlarını birkaç büyük firmadan almak 
zorunda bırakılmaktadırlar. GDO’lu ürünle-
rin, “Terminatör Teknoloji” ile tohumlarının 
kısırlaştırılmasından dolayı her yıl yenilen-
mesi zorunlulu ğu söz konusudur. Kısır olma-
ları dolayısıyla tohumluk üretiminin çiftçiler 
tarafından ya pılmasının olanaksız olması ve 
fiyatlarının yüksek olması sebebiyle tohum-
luk alımını uzun süre devam ettiremeyecek 
olan küçük çiftçiler bu durumdan zarar göre-
ceklerdir. 

Aynı bölgede klasik ve GDO’lu çeşitlerin bir 
arada ekilmeleri halinde, çiçek tozları nede-
niyle, birbirlerine karışmaları kaçınılmazdır. Bu 
durumda, üreticilerin istedikleri tip ürünü özel-
liklerini bozmadan yetiştirmeleri imkânsız hale 
gelebilecektir. Bunlardan elde edilen ürünlerin 
de karışık olma olasılığı çok yüksek olacak, bu 
da GDO’lu ürünlerin etiketlenmesine rağmen 
tüketicinin ne yediğini bilme ve tercihini ona 
göre yapma hakkını elinden alacaktır.

2.3 Uluslarası Çalışmalar 

Kurumsal açıdan bakıldığında, dünyada ulus-
lararası ya da bölgesel düzeyde doğrudan 
biyogüvenlik alanında çalışan bir kurum bu-
lunmamakla birlikte Birleşmiş Milletler, FAO, 
OECD, DTÖ ve Avrupa Birliği, bu konuda daimî 
ya da geçici çalışma grupları/komiteler kanalıy-
la çalışmaktadır.

Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı (OECD) 
bünyesinde GDO’lar ve biyogüvenlik konusu, 
OECD’nin daimî dört ayrı komitesinde farklı ça-
lışma grupları ile ele alınmaktadır. OECD “Bilim 
ve Teknoloji Politikaları Komitesi”nde OECD 
üyesi ülkelere, sürdürülebilir sanayi kalkınma-
sı, halk sağlığı ve biyolojik kaynak merkezleri 
kanalıyla biyoteknoloji, bilim ve teknoloji politi-
kaları konusunda destek sağlanmaktadır. OECD 
“Çevre Politikaları Komitesi”, GDO’ların çevre-
sel risklerinin değerlendirilmesi ve gıda güven-
liğinin sağlanması amacıyla yoğun çalışmalar 
yapmaktadır. OECD “Çevre ve Tarım Politikaları 
Komiteleri Birleşik Çalışma Grubu”, biyotekno-
lojinin, bitki ve hayvanların biyolojik potansiye-
lini değiştirebilecek veya üretime karşı çevresel 
direnci düşürebilecek veya her ikisini birden ya-
pacak, aynı zamanda gıdaların besin değeri ve 
güvenilirliği üzerinde etkileri olabilecek tekno-
lojilerden biri olması yaklaşımı ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. OECD’nin “Tarım Komitesi” ise, 
gıda güvenliği ve kalite sorunlarından kaynakla-
nan uluslararası ticarî çatışmaları incelemekte, 
biyoteknolojinin pazar ve ticaret üzerindeki et-
kilerini analiz etmektedir.

OECD, UNIDO ve UNEP, bu alanda ortak bir 
bilgi değişimi mekanizmasının kurulmasına 
öncülük etmiş ve “Biotrack Online” adı altında 
bilgi mekanizmalarını birleştirmişlerdir. Bu me-
kanizma altında OECD’nin biyogüvenlik uyum-
laştırma dokümanlarına, alan denemeleri veri 
tabanına, biyoteknoloji ürünleri veri tabanına, 
diğer OECD çalışmalarına, UNEP biyogüvenlik 
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kayıt sistemine, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çe-
şitlilik Sözleşmesi çalışmalarına ve UNIDO’nun 
“Uluslararası Biyogüvenlik Bilgi Ağı ve Danışma 
Servisi”ne ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, ülkeler; GDO’lara ilişkin olarak, ilgili 
kurumları, maddeleri ve hukukî düzenlemeleri 
içeren bildirimleri, Dünya Ticaret Örgütü’ne sun-
maktadır.

Birleşmiş Milletler’in Çalışmaları

Birleşmiş Milletler’in bu alandaki çalışmaları 
1991’de UNIDO ile başlayan ve 2003 Johannes-
burg Zirvesi’ne kadar gelen bir süreçte değer-
lendirilmektedir. Bu çerçevede yapılan düzenle-
meler aşağıda özetlenmektedir:

• UNIDO tarafından yayınlanan “Organiz-
maların Çevreye Salımı Konusunda Gö-
nüllü Talimatı” (Temmuz 1991),

• FAO tarafından hazırlanarak yayınlanan 
“Bitki Biyoteknolojisi Talimatı” (Kasım 
1991),

• “Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu” (15. 
İlke - İhtiyatlılık İlkesi) ve “Gündem 21” 
(Haziran 1992),

• Gelişmekte olan ülkelerin, biyolojik gü-
venlik kapasitelerini oluşturmalarında 
rehberlik yapmak amacıyla UNEP tara-
fından hazırlanan “Biyolojik Güvenlik Kı-
lavuzu”(1997),

• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Haziran 
1992),

• Cartagena Biyogüvenlik Protokolü (Eylül 
2003),

• Johannesburg Dünya Yeryüzü Zirvesi 
(Eylül 2003).

GDO’ların biyolojik güvenliğine yönelik bu dü-
zenlemelerin geliştirilmesinde son on yılda gen 
aktarımlı organizmaların üretiminin yaygınlaş-
masıyla eş zamanlı olarak bu organizmaların 
doğal çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerine 
ilişkin bulguların artışı da belirleyici olmuştur. 
Getirilen tüm bu düzenlemelerde, GDO’ların ti-
cari potansiyelinin değerlendirilmesinin gereği 
belirtilirken, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirli-
ği için GDO’ların neden olabileceği zararların ön-
lenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına 
yönelik “İhtiyatlılık İlkesi” esas alınmıştır.

GDO’ların biyolojik güvenliğine ilişkin hukukî 
bağlayıcılığı olan düzenlemeler, Biyolojik Çe-
şitlilik Sözleşmesi ve bu sözleşmenin eki olan 
Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’dür.

2. GENEL BİLGİLER
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2.4 BİYOÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ 

1992 yılında imzalanan Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, 
sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakla-
rın kullanımından doğacak faydanın adil şe-
kilde paylaşımı konularında atılan önemli bir 
adımı teşkil etmektedir. Sözleşme, biyolojik 
çeşitliliğin ve biyolojik kaynakların; etik, eko-
nomik yarar ve insanların geleceği açısından 
korunması gerektiğini kabul etmektedir. Bu 
şekilde, uluslararası toplum biyolojik çeşit-
liliğin korunması konusunda, sektörel yak-
laşım yerine ilk defa bütüncül bir yaklaşım 
sergilemiştir.

Sözleşme, biyolojik çeşitliliğin korunması 
ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kul-
lanımı konularını içermenin ötesine geçerek, 
genetik kaynaklar ve biyoteknoloji konularını 
da kapsamaktadır. Sözleşmede ayrıca, biyo-
lojik çeşitliliğin dünyada eşit olmayan şekilde 
dağıldığı; biyolojik çeşitliliğin korunması için 
Güney ve Kuzey ülkeleri arasındaki işbirliği-
nin artmasına ve gelişmiş ülkelerin gelişmek-
te olan ülkelere daha fazla katkı sağlaması-
na ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Sözleşme, Taraflara, biyolojik çeşitliliğin 
korunması konusunun ulusal biyolojik çe-
şitlik stratejileri yoluyla karar verme meka-
nizmalarına dahil edilmesi yükümlülüğünü 
getirmektedir. Ayrıca, Tarafların kamu bilin-
cinin artırılması amacıyla araştırma ve eği-
tim programları yürütmesini, bilgi değişimini 
desteklemesini, teşvik önlemleri almasını ve 
biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkileri 
olabilecek projeler için çevresel etki değer-
lendirmesi yapmasını gerektirmektedir.

Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 
1996 yılında taraf olmuştur. Sözleşme’ye 
2012 yılı itibariyle toplam 193 ülke taraftır. 
Ülkemiz, Sözleşme gereği, Dördüncü Ulusal 

Raporu’nu 2007 yılında Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi Sekretaryası’na sunmuştur.

Biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleri-
ne ulaşılabilmesi için gerekli olan eylemle-
ri ortaya koymak üzere Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi gereği, 2007 yılında hazırlanan 
“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın güncellenmesine ilişkin çalışmalar, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın eşgüdümün-
de yapılmaktadır.

Türkiye; modern biyoteknoloji yöntemleriyle 
elde edilen, biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz et-
kilere sahip olabilecek genetiği değiştirilmiş 
organizmaların güvenli nakli, muamelesi ve 
kullanımı alanında yeterli bir koruma düze-
yinin sağlanmasına katkıda bulunmak ama-
cıyla hazırlanarak 2000 yılında imzaya açılan 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin eki Biyogü-
venlik Cartagena Protokolü’ne de 2004 yılı 
itibariyle taraf olmuştur.
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2.5 Cartagena Biyogüvenlik Protokolü 

Çevre ve Kalkınma Hakkındaki Rio Dekla-
rasyonunun 15 numaralı prensibinde yer alan 
ön tedbirci yaklaşıma uygun olarak, bu Pro-
tokolün amacı insan sağlığı üzerindeki riskler 
göz önünde bulundurularak ve özellikle sınır 
ötesi hareketler üzerinde odaklanarak, mo-
dern biyoteknoloji yöntemleriyle elde edilen, 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürü-
lebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere 
sahip olabilecek genetiği değiştirilmiş orga-
nizmaların güvenli nakli, muamelesi ve kul-
lanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin 
sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Protokol ön tedbirlilik prensibine dayan-
makta, riskleri önceden belirlemeye ve ön-
lem almaya yönelik bir sistem içermektedir. 
Hükümler, GDO’nun doğaya veya insan sağ-
lığına olabilecek olumsuz etkileri konusunda 
bilimsel verilerin yetersiz olması veya belir-
sizlik içermesi durumunda, veriler tamamla-
nıncaya ve belirsizlik giderilinceye kadar söz 
konusu GDO’nun doğayla etkileşime girme-
sine izin verilmemesinden yanadır. Doğayla 
etkileşim, protokolün kapsamını ve uygula-
ma şeklini belirlemekte temel kriterdir. Tüm 
GDO’lar, yaşamsal aktivitelerinden dolayı 
doğanın biyotik ve abiyotik bileşenleri ile 
etkileşime girebilir, bu nedenle Protokol do-

ğal üreme-çoğalma engellerini aşarak elde 
edilmiş tüm canlıları, yani tüm GDO’ları kap-
samaktadır. Yani protokolün öngördüğü risk 
değerlendirme, risk yönetimi, bilgi alışverişi, 
kaza ve acil durum tedbirleri, kaçak sınıraşan 
hareketlere karşı önlemler, sosyo-ekonomik 
yapının karar sürecinde dikkate alınması ve 
halkın bilgilendirilmesi maddelerinden olu-
şan genel tedbirler tüm GDO’lar için geçerli-
dir. Genel tedbirler ulusal seviyede yapılacak 
düzenlemelere dayanmaktadır.

Protokolün öngördüğü ve uluslararası sevi-
yede düzenleme gerektiren temel mekaniz-
malar ise Biyogüvenlik Takas mekanizması, 
Ön Bildirim Anlaşması ve dokümantasyon 
sistemleridir. Bu mekanizmalar uygulama-
da doğayla etkileşim kriterine dayanarak 
GDO’ları kasıtlı olarak çevreye salımı ger-
çekleşek olan ve kasıtsız olarak çevreye sa-
lınabilecek olan GDO’lar şeklinde ayırmakta-
dır. Kasıtsız çevreye salım kapsamında gıda, 
yem ve işleme amaçlı GDO’lar, transit geçiş-
ler ve kapalı kullanıma tabi GDO’lar ayrı ayrı 
ele alınmaktadır.

Kasıtlı çevreye salımı, yani açık ve geniş 
alanlarda üretimi söz konusu olan GDO’lar 
Ön Bildirim Anlaşması na tabidir. Ön Bildirim 
Anlaşması işlemi gereğince, ihracatçı taraf 
ithalatçı tarafa Protokol Ek-I de belirtilen bil-
gileri içeren bir bildirimde bulunacaktır. İtha-
latçı ülkenin yetkili mercii bildirimi aldığında 
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uygulayacağı karar sürecini, yani bildirimdeki 
bilgilerin yeterliliğine ve sınıraşan hareketin 
hangi şartlar altında başlayabileceğine dair 
bilgileri belirterek bir ön cevap verecektir. İt-
halatçı ülke GDO’nun ithalatı konusunda ka-
rar vermeden önce GDO’yu Protokol Ek-III de 
belirlenen metodoloji doğrultusunda vaka 
vaka (case by case) risk değerlendirmeye 
alacaktır. Aksi ithalatçı ülke tarafından belir-
tilmediği sürece GDO’nun sınıraşan hareketi 
ithalatçı ülkenin yazılı izni alınmadan baş-
lamayacaktır. GDO’nun taşınması sırasında 
eşlik eden belgelerde GDO olduğu açıkça be-
lirtilecek, GDO’nun kimliği, özellikleri, güven-
li muamele, depolama, taşıma ve kullanım 
şartları, ihracatçının irtibat bilgileri, hareketin 
protokole uygun olarak gerçekleştiğine dair 
deklerasyon bulunacaktır.

Gıda, yem ve işleme amaçlı GDO’lar için 
uygulanacak işlemler 11. madde ile belir-
lenmiştir. Buna göre, her bir taraf ülke da-
hilde doğrudan gıda veya yem veya işleme 
amacıyla kullanımını ve pazara sürülmesini 
onayladığı bir GDO ile ilgili olarak 15 gün için-
de Protokol Ek-II de belirtilen bilgileri içeren 
bildirimini takas mekanizması vasıtasıyla 

tüm taraf ülkelere yapacaktır. Yine takas me-
kanizması vasıtasıyla her bir taraf ülke gıda, 
yem ve işleme amaçlı GDO’lar için öngördü-
ğü ulusal yasa ve işlemlerini diğer ülkelere 
bildirecektir. Böylece her ülke uluslararası 
pazara sürülmeden önce gıda, yem veya iş-
leme amacıyla kullanımı onaylanmış yeni bir 
GDO dan haberdar olacak ve iç mevzuatını 
harekete geçirecektir. Bu tür GDO’lara eşlik 
eden belgelerde GDO içerebilir ibaresi açıkça 
konacak ve kullanım amacının çevreye salımı 
içermediği belirtilecektir.

Transit geçişteki GDO’lar için protokol, uy-
gulanacak işlemi ulusal sistemlere bırak-
mıştır. Aksi o ülke tarafından belirtilmediği 
sürece transit geçişteki GDO’lar ön bildirim 
anlaşmasına tabi değildir. Ülkeler bu konu-
daki düzenlemelerini takas mekanizması va-
sıtasıyla diğer ülkelere bildirecektir.

Kapalı kullanıma tabi GDO’lar da ön bildi-
rim anlaşmasına tabi değildir. Her ülke kapalı 
kullanım şartlarını ve standartlarını kendisi 
belirleyecek ve takas mekanizmasına bildi-
recektir. Bu kapsamdaki GDO’lara eşlik eden 
belgelerde GDO olduğu açıkça belirtilecek, 
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güvenli taşıma, depolama, kullanma bilgileri 
bulunacaktır.

İşleme tabi tutularak yaşamsal aktivitesini 
yitirmiş olan ancak yeniden çoğalabilir nite-
likte genetik materyal içeren GDO ürünlerinin 
doğaya kontrolsüz olarak salımını önlemek 
üzere protokol gereği yapılan bildirimlerin bu 
tür GDO ürünlerine ilişkin bilgileri ve ürünün 
kullanım amacını içermesi öngörülmektedir. 
GDO’nun risk değerlendirmesi yapılırken de 
GDO’nun ürünleri dikkate alınacaktır. GDO 
ürünlerine ilişkin bilgiler takas mekanizması 
vasıtasıyla diğer ülkelere bildirilecektir.

Protokolün temel hükümlerinden birisini 
oluşturan risk değerlendirme; GDO’nun olası 
potansiyel alıcı çevrede, vaka vaka, yeni ge-
notipik ve fenotipik özelliklerinin belirlenme-
si, olumsuz etkilerinin ortaya çıkma olasılığı-
nın ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak 
sonuçların değerlendirilmesi, sebep olduğu 
genel riskin tahmin edilmesi, sebep olduğu 
riskin kabul edilebilirliğinin ve yönetilmesine 
ilişkin stratejilerin belirlenmesi, alıcı çevre 
içerisinde gözlenmesi yoluyla bilgi eksiklik-
lerinin ve belirsizliklerin giderilmesi amaçla-
rını taşımaktadır.

Tüm işlemler tamamlanıp, GDO piyasaya 
sürüldükten sonra da olabilecek olumsuz-
lukların önceden belirlenmesi amacıyla risk 
yönetimi öngörülmektedir. Risk yönetimi 

GDO’nun bulunduğu çevrede izlenmesi esa-
sına dayanmaktadır.

Protokol dünyada 11 Eylül 2003 yılında yü-
rürlüğe girmiş, Türkiye’de 17.06.2003 tarihin-
de TBMM’de görüşülerek 4898 sayılı Kanun 
ile kabul edilmiş ve 24.01.2004 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. Protokole toplam 167 ülke 
taraf olmuştur. 

2. GENEL BİLGİLER

Protokol dünyada 11 Eylül 2003 
yılında yürürlüğe girmiş, 
Türkiye’de 17.06.2003 tarihinde 
TBMM’de görüşülerek 4898 sayılı Kanun ile 
kabul edilmiş ve 24.01.2004 tarihin de 
yürürlüğe girmiştir.
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3. ULUSLARARASI MEVZUATIN                                     
GEREKSİNİMLERİ

AB mevzuatında GDO’lar, biyolojik güvenlik ile 
ilgili olarak “çevreye kasıtlı salım”, “gıda ya da 
hayvan yemi olarak tüketimi” ve “kapalı kulla-
nım” olmak üzere üç açıdan ele alınmış ve dü-
zenlemeler, bu çerçevede hazırlanmıştır. AB’nin 
konuyla ilgili düzenlemeleri, “ön bildirim”, “bil-
gilendirme ve katılım” ve “izleme ve kontrol” 
ilkelerine dayandırılmaktadır. Bu düzenlemeler 
aşağıda gösterilmektedir: 

• 2001/18/EC; Genetik yapıları değiştirilmiş 
organizmaların kasıtlı olarak çevreye salı-
verilmesi hakkındaki ve 90/220/EEC sayılı 
Konsey Direktifi’ni yürürlükten kaldıran 12 
Mart 2001 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Direktifi

• 90/219/EEC; Genetik yapıları değiştirilmiş 
mikro-organizmaların kapalı şartlarda kul-
lanımına ilişkin Konsey Direktifi

3.1  2001/18/EC; Genetik Yapıları 
Değİştİrİlmiş Organizmaların Kasıtlı 
Olarak Çevreye Salıverilmesi 
Hakkındaki Dİrektif

3.1.1 Kapsam 
Genetik yapıları değiştirilmiş organizmaların 

kasıtlı olarak çevreye salıverilmesi hakkındaki 
ve 90/220/EEC sayılı Konsey Direktifi’ni yürür-
lükten kaldıran 12 Mart 2001 tarihli 2001/18/EC 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direkti-
fi; genetik yapıları değiştirilmiş organizmaların 

(GDO), ister araştırma-geliştirme amacıyla, 
ister pazara GDO’lar veya GDO’ların bileşimini 
içeren veya bunlardan oluşan ürünlerin sürül-
mesi amacıyla olsun,  kasıtlı olarak çevreye 
bırakılmasından doğan risklere karşı insan sağ-
lığını ve çevreyi korumayı amaçlamaktadır. 

3.1.2 Gereksinimler 
2001/18/EC sayılı Direktif’e yönelik olarak 

aşağıda sıralanan maddeler için mekanizmalar 
oluşturulacaktır:

• Bilgilendirmelerin alınması ve değerlendi-
rilmesi ve Direktif’in gerekleri ile uyumlulu-
ğunun sağlanması,

• Bu direktif altında yürütülecek olan kasıtlı bı-
rakmalar hakkında kamunun bilgilendirilmesi,  

• Bu Direktif’in şartlarının yerine getirilme-
sinin sağlanması için denetleme ve izleme 
mekanizması oluşturulması,

• Komisyon ve Üye Devletler ile bu Direktif’in 
gerektirdiği şekilde irtibat sağlanması için 
prosedürler oluşturulması,

• Diğer Üye Devletler tarafından verilen pazar-
lama izinlerinin uygulanması veya bunlara 
itiraz edilmesi için prosedürler oluşturulması,

• Uygulamaya ilişkin bilginin kaydedilmesi 
için doküman yönetim sistemi ve veri taba-
nı kurulması,

• Değerlendirme/Tespit Mekanizması ile, il-
gili diğer taraflarla bilgi paylaşımının sağ-
lanması.
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3.2  90/219/EEC; Genetik Yapıları 
Değiştirilmiş Mikroorganizmaların Kapalı 
Şartlarda Kullanımına İlişkİn Direktİf 

3.2.1 Kapsam 
Nisan 1990 tarihli 90/219/EEC sayılı genetik 

yapıları değiştirilmiş mikro-organizmaların 
kapalı şartlarda kullanımına ilişkin Direktif; 
94/51/EC sayılı Direktif, 98/81/EC sayılı Di-
rektif ve 2001/204/EC sayılı Konsey Kararı 
tarafından, değiştirilmiş haliyle, insan sağlı-
ğı ve çevrenin korunması için genetik yapısı 
değiştirilmiş mikro-organizmaların kapalı 
şartlarda kullanımına ilişkin ortak önlemler 
bildirmektedir.  

3.2.2 Gereksinimler 
90/219/EEC sayılı Direktif için olarak aşa-

ğıda sıralanan maddeler için mekanizmalar 
oluşturulacaktır:

• Bilgilendirmelerin alınması ve değerlen-
dirilmesi ve Direktif’in gerekleri ile uyum-
luluğunun sağlanması,

• Direktif’in gereklerinin ve ulusal uygu-
lama önlemlerinin GDO kullanıcılarına, 
kamuya ve diğer çıkar sahiplerine ilan 
edilmesi,

• GDO’ların her sınıfı için kapalı şartlarda 
kullanım koşullarının belirlenmesi,

• Direktif altında yürütülen kapalı şartlar-
da kullanım hakkında kamunun bilgilen-
dirilmesi,

• İyi laboratuar uygulamasının, iyi iş gü-
venliği ve hijyeninin gözlemlendiğinin 
güvence altına alınması dahil denetleme 
ve kontrol önlemlerinin alınmasının sağ-
lanması,

• GDO kullanıcılarının aktivitelerine ilişkin 
olarak belirli zorunluluklara uymalarının 
sağlanması: risk değerlendirmesi yap-
mak, faaliyetlerin kaydını tutmak, bilgi-
lendirme gibi,

• Komisyon ve Üye Devletler ile bu Direk-
tif’in gerektirdiği şekilde irtibat sağlan-
ması için prosedürler oluşturulması,

• Bir kaza meydana geldiğinde kullanıcı-
lar tarafından benimsenecek acil durum 
planları için kriterler ve etkilenen diğer 
Üye Devletlere tavsiyede bulunmak için 
prosedürler geliştirilmesi, 

• Uygulamaya ilişkin bilginin kaydedilmesi 
için doküman yönetim sistemi ve veri ta-
banı kurulması,

• Değerlendirme/Tespit Mekanizması ile, 
ilgili diğer taraflarla bilgi paylaşımının 
sağlanması.
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3. ULUSLARARASI MEVZUATIN                                     
GEREKSİNİMLERİ

3.3  Diğer Sektörlerle İlişkisi

• Commission Decission 91/448/EEC, 
concerning the guidelines for classifica-
tion referred to in Article 4 of Directive 
90/219/EEC, as amended by Commission 
Decission 96/134/EC.

• Council Directive 90/313/EEC on the Fre-
edom of Access to Information on the 
Environment.

• Council Directive 90/679/EEC on the pro-
tection of workers from risks related to 
exposure to biological agents at work.

• Commission Directive 94/51/EC adapting 
to technical progress Council Directive 
90/219/EEC.

• Regulation (EC) No 258/97 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 
27 January 1997 concerning novel foods 
and novel food ingredients

• Council Directive 98/95/EEC on geneti-
cally modified plant varieties and plant 
genetic resources 

• Council Regulation (EC) No 1139/98 con-
cerning labeling of foodstffs produced 
from GMOs

• Council Directive 2003/4/EC on public ac-
cess to environmental information and 
repealing Council Directive 90/313/EEC

• 91/692/EEC: Directive standardising and 
rationalising reports on the implementa-
tion of certain directives relating to the 
environment

3.4  İlgili Diğer Mevzuat

GDOlar alt-sektörü; 

Yatay
-2003/4/EC: Çevresel bilgiye kamunun erişimi hakkındaki ve 90/313/EEC sayılı 

Konsey Direktifi’ni yürürlükten kaldıran Konsey Direktifi.  
-91/692/EEC: Çevreye ilişkin bazı direktiflerin uygulanmasına ilişkin raporları 

standardize ve rasyonalize eden Direktif.

Sosyal Politika ve İstihdam (iş güvenliği) - 90/679/EEC: Çalışanların çalışma alanındaki biyolojik maddelere maruz kal-
malarından kaynaklanan risklere karşı korunmasına ilişkin Konsey Direktifi.  

Gıda Maddeleri

-97/258/EC: 27 Ocak 1997 tarihli yeni gıdalara ve yeni gıda bileşenlerine ilişkin 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey’i Direktifi

- 98/1139/EC: GDOlardan üretilen gıda maddelerinin etiketlenmesine ilişkin 
Konsey Yönetmeliği

- 1829/2003/EC: Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yeme İlişkin Tüzük 
- 1830/2003/EC: Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların İzlenebilirliği ve Etiket-

lenmesi ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Üretilen Gıda ve Yem Ürün-
lerinin İzlenebilirliği ve Etiketlenmesine Dair Tüzük
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4.1  Genel Değerlendirme 

Türkiye’de, biyogüvenlik ile ilgili konular, 
özellikle 1992 Rio Konferansı’nda bu alanda-
ki kararlardan sonra ve taraf olunan hukukî 
düzenlemelerle birlikte önemsenmeye başla-
mıştır. Son zamanlarda da, Türkiye’nin AB’ye 
uyum çalışmaları çerçevesinde, GDO’ların yö-
netimine ilişkin olarak biyolojik güvenlik mev-
zuatının uyumlaştırılması konusunda mev-
zuat ve uygulama çalışmaları hız kazanmış 
bulunmaktadır. 

Kalkınma planlarında, Altıncı Plan’dan sonra, 
doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir 
kullanımına olanak verecek bir kalkınma anla-
yışının hayata geçirilmesi yönündeki politika-
lar belirginleşmeye başlamıştır. Bu açıdan, Al-
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın, Türkiye’de 
ilk kez yabani bitki genetik kaynaklarının tahri-
bini önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, biyolojik 
güvenlik politikaların oluşumu konularına yer 
vermesi bir ön adım olarak değerlendirilebilir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, mo-
dern biyoteknoloji uygulamalarının getireceği 
olanakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için 
modern biyoteknoloji alanı öncelikli alanlar-
dan biri olarak belirlenmiş ve planda bu yönde 
geliştirilecek ulusal politikalara yönelik ilke ve 
esaslar yer almıştır. Bu plan sürecinde hazırla-
nan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nda 

(UÇEP), Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korun-
ması ve sürdürülebilir kullanımı için stratejiler 
ve öncelikli eylemler belirlenmiştir. Bu çalış-
malar daha sonra 1998’de hazırlanan Ulusal 
Gündem 21’in bu konudaki belirlemelerine de 
zemin oluşturmuştur. 

Yine bu plan sürecinde hazırlanan “Ulusal 
Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi Eylem Planı”, 
UÇEP’te çizilen program çerçevesinde yürü-
tülmüştür. Eylem Planı’nda benimsenen poli-
tika özetle; bitki gen kaynaklarının korunması 
ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak 
uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilme-
si yönündedir. Yine bu doğrultuda hazırlanan 
“Bitki Çeşitliliğinin Yerinde Korunması Ulusal 
Eylem Planı”nda, tarımsal biyoteknolojinin te-
meli olan Türkiye’nin bitki genetik çeşitliliğinin 
durumu belirlenmiş ve kısa-uzun vâdede bu 
çeşitliliğin korunması amacıyla gereken stra-
tejiler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, korun-
ması gereken alanlar belirtilerek bu alanların 
gen yönetim merkezi olarak ilân edilmesinin 
gerekliliği ortaya konmuştur. Böylece, Türki-
ye’de genetik kaynakların yönetimi için yapıl-
ması gereken hususlar, detaylı olarak belir-
lenmiştir. 

Sekizinci Beş Yıllık Plan’da, Türkiye’de mo-
dern biyoteknoloji uygulamalarından kaynak-
lanan zararların önlenmesi amacıyla her iki 
konu ile ilgili politikaların (modern biyotek-
noloji ve biyoçeşitlilik politikaları) uyumlaş-

4. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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tırılması gereğinin ve bu kapsamda biyogü-
venlik konusunun, ayrıntılı olarak ele alındığı 
görülmektedir. Bu çerçevede Plan hazırlıkları 
aşamasında, bitkisel üretim ve tarımla ilgili 
politikaları belirlemek için kurulan özel ihtisas 
komisyonlarından “Biyoteknoloji ve Biyogü-
venlik Özel İhtisas Komisyonu”nun hazırladığı 
rapor dikkat çekicidir. Raporda, bilimin önünü 
kesmeden, insan sağlığı, sosyal yapı ve biyo-
lojik çeşitlilik üzerinde oluşan/oluşacak olum-
suzlukları bertaraf etmeye yönelik alınması 
gereken biyogüvenlik tedbirleri değerlendiril-
miş, bu çerçevede hukukî, kurumsal ve idarî 
sistemler incelenmiş, bilgi paylaşımı ve kont-
rol ve izleme mekanizmalarını içeren öneriler 
yer almıştır. 

Rapor, dünyadaki ve AB’deki gelişmeler doğ-
rultusunda, Türkiye’de “Ulusal Moleküler Bi-
yoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik 
Atılım Projesi” hazırlanmasını tavsiye etmiş 
ve bu çerçevede öngörülen ulusal stratejinin 
unsurlarını belirlemiştir: Bunlar; i) Araştırma 
Altyapısı, ii) Ar-Ge Çalışmaları, iii) Uygulama 
ve Ekonomik Yansımalar, iv) Biyogüvenlik ve 
v) Toplumun Bilgilendirilmesi ve Tüketici Hak-
larıdır. Raporda ayrıca Türkiye’de bir “Ulusal 
Biyogüvenlik Kurulu”nun tesis edilmesi ve 

bu kurulun TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünde, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, TÜBA’dan oluşması tavsiye 
edilmektedir. Raporun sonuçları iki ana eksen-
de özetlenebilir; 

• Modern biyoteknolojinin gelişmesi ancak 
moleküler biyolojide araştırma gücünün 
gelişmesiyle ve sanayide uygulanabilir 
sonuçların elde edilmesiyle mümkündür.

• Modern biyoteknolojinin toplumsal refaha 
katkı sağlaması, ancak çalışmaların her 
aşamasında biyogüvenlik önlemlerinin 
alınması ile mümkündür. 

Böylece modern biyoteknolojinin uygulama 
ve çevre koruma yönü esas olarak kabul gör-
müştür. Özel İhtisas Komisyonu’nun bu tes-
pitleri Sekizinci Plan’da yer almıştır.

Türkiye´de Transgenik Bitkilerle ilgili mev-
zuat hazırlığı çalışmalarını Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 31 Mart-1 Nisan 1998 tarihlerinde 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde 
“Transgenik Bitkiler ve Güvenlik Önlemleri” 
konusunda ilgili araştırma kuruluşları ve Ge-
nel Müdürlükler ile Üniversitelerden temsilci-
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lerin katılımıyla yapılan bir toplantı ile başlat-
mıştır.

Belirlenen ana esaslar çerçevesinde teknik 
uygulamalara temel teşkil edecek görüş ve 
raporlar oluşturulmuştur. Bu kapsamda konu 
“1. Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Dene-
meleri; 2. Transgenik Kültür Bitkilerinin Tescili; 
3. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların 
(GDO) Üretilmesi, Pazara Sürülmesi ve Gıda 
Olarak Kullanımı” olarak üç kısma ayrılmıştır. 
Bunlardan “Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan 
Denemeleri Hakkında Talimat” 14.05.1998 ta-
rihinde yürürlüğe girmiştir. 

Belirtilen geçici düzenleme çerçevesinde 
Türkiye´de resmi yollardan genetik yapısı 
değiştirilmiş canlıların üretim amacıyla girişi 
önlenmiştir. Talimat gereği genetik yapısı de-
ğiştirilmiş bir tarım çeşidinin Türkiye´ye ithal 
edilmesinden önce alan denemesine alınması 
gerekmektedir. Ancak her genetik yapısı de-
ğiştirilmiş tohumun da alan denemesine alın-
ması söz konusu değildir. Alan denemesine 
alınabilmesi için transgenik tohumun gelişti-
rildiği ülkede ve biyogüvenlik düzenlemeleri 
olan ülkelerde kayıtlı olması ve 5 yıldır üreti-
liyor ve tüketiliyor olması şartı aranmaktadır. 
Böylece hiç denenmemiş, risk değerlendirmesi 
daha önce yapılmamış bir transgenik canlının 
Türkiye´de denenmesi, yani Türkiye´nin dene-
me tahtası olarak kullanılması önlenmektedir. 

Biyogüvenlik Protokolü Çevre Bakanı tara-
fından 24 Mayıs 2000 tarihinde imzalanmış-
tır. Protokole 17 Haziran 2003 tarih ve 4898 

4. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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sayılı kanun ile taraf olunmuştur. Protokolün 
uygulanması ve ülkemizin genetik kaynakla-
rının zarar görmemesi için biyogüvenlik siste-
minin kurulması doğrultusunda insan kaynağı 
ve teknik altyapı oluşturulması gereği ortaya 
çıkmıştır. 

Avrupa Birliği tarafından biyogüvenlik ala-
nında denetim sağlanması için çıkartılmış 
kapsamlı iki direktif bulunmaktadır. Bu direk-
tifler; 

• 2001/18/EC; Genetik olarak yapıları değiş-
tirilmiş organizmaların kasıtlı olarak çev-
reye salıverilmesi hakkındaki ve 90/220/
EEC sayılı Konsey Direktifi’ni yürürlükten 
kaldıran 12 Mart 2001 tarihli Avrupa Par-
lamentosu ve Konsey Direktifi,

• 90/219/EEC; Genetik olarak değiştirilmiş 
mikro-organizmaların kapalı şartlarda 
kullanımına ilişkin Konsey Direktifidir.

Bu Direktiflerin uyumlaştırılmasında başlıca 
sorumluluk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı ’na aittir. Diğer bazı bakanlıklar/kurumlar 
uygulamaya yönelik bazı sorumluluklar taşı-
maktadır:

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB)
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 
• Sağlık Bakanlığı (SB)
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) 
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB)

4.2  Devlet Politikası ve Hukuki 
Düzenlemeler 

Biyogüvenlik Kanunu 

26.09.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5977 
sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” nun amacı; “Bi-
limsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, 
modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen 
genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve 
ürünlerden kaynaklanabilecek riskleri engel-
lemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre-
nin ve ekolojik çeşitliliğin korunması, sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüven-
lik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu 
faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve 
izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek” 
tir. Kanun gereğince GDO ve ürünlerinin onay 
alınmaksızın piyasaya sürülmesi, kullanılması 
veya kullandırılması, genetiği değiştirilmiş bit-
ki ve hayvanların üretimi, GDO ve ürünlerinin 
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 ya-
saktır. 

Kanun gereği, GDO ve ürünleri ile ilgili baş-
vuruların değerlendirilmesi ve kanunda belirti-
len diğer görevlerin yürütülmesi için “Biyogü-
venlik Kurulu” oluşturulur. Kurul, uzmanlar 
listesini oluşturmak; uzmanlar listesindeki 
kişilerden seçilen bilimsel komiteleri oluştur-
mak; her bir başvuru için uzmanlar listesinden 
bilimsel komitelerin üyelerini seçmek; risk ve 
sosyoekonomik değerlendirme raporlarını 
dikkate alarak kurul kararlarını oluşturmak; 
izleme raporlarına dayanarak kararın kısmen 
veya tamamen iptali ile yasaklama, toplatma, 
imha ve benzeri yaptırımlara ilişkin kararlarını 
Bakanlığa sunmak; etik komite oluşturmakla 
görevlidir.
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Biyogüvenlik Kanunu, izin alınmış olsa dahi, 
insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürüle-
bilirliğinin sağlanmasına karşı oluşan zarar-
lardan GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerde 

bulunanları sorumlu tutmaktadır. Kanun hü-
kümlerini ihlal eden kişiler, 3 yıldan 12 yıla ka-
dar hapis ve yüklü miktarda adli para cezası 
ile cezalandırılacaktır. 

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar 
ve Ürünlerine Dair Yönetmelik

26.09.2010 tarihinde yürürlüğe giren ve 5977 
sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”na dayanan “Ge-
netik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve 
Ürünlerine Dair Yönetmelik” ile “Bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern 
biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik 
yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin-

den kaynaklanabilecek risklerin engellenme-
si, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması için; 

a) Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiş-
tirilmiş organizma ve ürünleri ile ilgili başvuru, 
değerlendirme, karar, ithalat, işleme, ihracat, 
etiketleme, izleme, piyasaya sürme, denetim 
ve kontrole; 

b) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma-
lar ile ilgili araştırma, geliştirme ve deneysel 
amaçlarla yapılacak faaliyetlerin, harici çevre 
ile temasını önleyecek şekilde, kontrollü şart-
lar altında, sınırlandırılmış belirli bir alanda 
denemelerinin yapılmasına; 

c) Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorga-
nizmalar ve ürünleri ile ilgili araştırma, geliş-
tirme, başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, 
ihracat, işleme, etiketleme, piyasaya sürme, 
izleme, denetim, kontrol ve kapalı alan faa-
liyetlerine dair usul ve esasların belirlenmesi 
amaçlanmıştır 

Türkiye’de 2011 Aralık ayı itibarıyla, 5977 sa-
yılı “Biyogüvenlik Kanunu” gereği; Coleoptera 
takımında yer alan bazı zararlı türlere dayanık-
lılık sağlayan cry3Bb1 geni, Lepidoptera takı-
mına ait bazı zararlı türlere dayanıklılık sağ-
layan cry1Ab geni ile glifosat herbisitine tole-
rans sağlayan cp4 epsps genlerini ihtiva eden 
genetiği değiştirilmiş MON88017xMON810 
mısır çeşidinin ve ürünlerinin; Lepidoptera ta-
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kımında yer alan bazı zararlı türlere dayanıklı-
lık sağlayan cry1F geni, Coleoptera takımında 
yer alan bazı zararlı türlere dayanıklılık sağ-
layan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri ile glifo-
sinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan 
pat genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş 
1507x59122 mısır çeşidinin ve ürünlerinin; Le-
pidoptera takımına ait bazı mısır zararlılarına 
dayanıklılık sağlayan cry1F geni, Coleoptera 
takımında yer alan bazı zararlı türlere dayanık-
lılık sağlayan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri, 
glifosinatamonyum herbisitine tolerans sağ-
layan pat geni ile glifosat herbisitine tolerans 
sağlayan cp4 epsps genlerini ihtiva eden ge-
netiği değiştirilmiş 59122x1507xNK603 mısır 
çeşidinin ve ürünlerinin; Lepidoptera takımına 
ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağla-
yan cry1Ab geni ve glifosinat amonyum her-
bisitine tolerans sağlayan pat geni ile glifosat 

herbisitine tolerans sağlayan mepsps genini 
ihtiva eden genetiği değiştirilmiş Bt11xGA21 
mısır çeşidinin ve ürünlerinin; Lepidoptera 
takımına ait bazı mısır zararlılarına dayanık-
lılık sağlayan cry1A.105 ve cry2Ab2 genlerini 
ve glifosat herbisitine tolerans sağlayan cp4 
epsps genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş 
MON89034xNK603 mısır çeşidinin ve ürünleri-
nin; Lepidoptera takımına ait bazı mısır zarar-
lılarına dayanıklılık sağlayan cry1A.105 ve cr-
y2Ab2 genlerini ihtiva eden genetiği değiştiril-
miş MON89034 mısır çeşidinin ve ürünlerinin;  
Glifosat herbisitine tolerans sağlayan epsps 
genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş GA21 
mısır çeşidinin ve ürünlerinin; Lepidoptera ta-
kımına ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık 
sağlayan cry1Ab geni ve glifosat herbisitine 
tolerans sağlayan epsps genini ihtiva eden 
genetiği değiştirilmiş NK603xMON810 mısır 
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çeşidinin ve ürünlerinin; Glifosat herbisitine to-
lerans sağlayan epsps genini ihtiva eden gene-
tiği değiştirilmiş NK603 mısır çeşidinin ve ürün-
lerinin; Lepidoptera takımına ait bazı mısır za-
rarlılarına dayanıklılık sağlayan cry1F geni ve 
glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağ-
layan pat geni ile glifosat herbisitine toleransı 
sağlayan cp4 epsps genini ihtiva eden genetiği 
değiştirilmiş DAS1507xNK603 mısır çeşidinin 
ve ürünlerinin; Coleoptera takımına ait bazı mı-
sır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry34Ab1 
ve cry35Ab1 genleri ve glifosinat amonyum 
herbisitine toleransı sağlayan pat genini ihti-
va eden genetiği değiştirilmiş DAS59122 mısır 
çeşidinin ve ürünlerinin; Lepidoptera takımına 
ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağla-
yan cry1F geni ve glifosinat amonyum herbisi-
tine toleransı sağlayan pat genini ihtiva eden 
genetiği değiştirilmiş DAS1507 mısır çeşidinin 
ve ürünlerinin; Lepidoptera takımına ait bazı 
mısır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry1Ab 
geni ve glifosinat amonyum herbisitine tole-
ransı sağlayan pat genini ihtiva eden genetiği 
değiştirilmiş Bt11 mısır çeşidinin ve ürünlerinin; 
Herbisit Tolerans genini ihtiva eden MON89788 
soya fasulyesinin ve ürünlerinin ; Herbisit To-
lerans genini ihtiva eden MON40-3-2 soya 
fasulyesinin ve ürünlerinin; Herbisit Tolerans 
genini ihtiva eden A2704-12 soya fasulyesinin 
ve ürünlerinin; Coleoptera takımına ait bazı mı-
sır zararlılarına dayanıklılık sağlayan cry3Bb1 
geni ve glifosat herbisitine toleransı sağlayan 

4. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

Biyogüvenlik Kurulu tarafından 
26 Ocak 2011 tarihinde 
yem amaçlı olarak 
3 adet GDO’lu soya fasulyesi 
çeşidi ve ürünlerinin, 
24 Aralık 2011 tarihinde 
yem amaçlı olarak 
13 adet GDO’lu mısır çeşidi 
ve ürünlerinin, 
21 Nisan 2012 tarihinde 
yem amaçlı olarak 
3 adet GDO’lu mısır çeşidi ve ürünlerinin 
kullanımına onay verilmiştir.
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cp4 epsps genini ihtiva eden genetiği değişti-
rilmiş MON88017 mısır çeşidi ve ürünlerinin; 
Lepidoptera takımına ait bazı mısır zararlıla-
rına dayanıklılık sağlayan  cry1Ab genini ihti-
va eden genetiği değiştirilmiş MON810 mısır 
çeşidinin ve ürünlerinin; Coleoptera takımına 
ait bazı mısır zararlılarına dayanıklılık sağla-
yan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri, glifosinat 
amonyum herbisitine toleransı sağlayan  pat 
geni ve glifosat herbisitine tolerans sağlayan 
cp4 epsps genini ihtiva eden genetiği değişti-
rilmiş 59122xNK603 mısır çeşidinin ve ürünle-
rinin yalnızca hayvan yemlerinde kullanılması-
na izin verilmiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Biyogü-
venlik Kurulu`nun 24.12.2011 tarih, 28152 
sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan MON810 
ve MON88017xMON810 mısır çeşidi ve ürün-
lerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin 
verilmesi yönündeki 16 ve 18 nolu kararlarının 
yanı sıra 29.04.2010 günlü “GDO ve Hükümle-
rine Dair Uygulama Talimatı”nın yürütmesini 
durdurmuştur. Mahkemenin durdurma gerek-
çesinde ülkemizin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerde, insan sağlığının, çevre sağ-
lığının, biyolojik çeşitliliğin ve gıda güvenli-
ğinin söz konusu olduğu durumlarda, taraf 
devletlerin konuya ihtiyatilik (öntedbirci) ilkesi 
çerçevesinde yaklaşmaları gerektiği vurgulan-
mıştır.

Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalış-
ma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Biyogüvenlik Kurulu, 
uzmanlar listesi ve Komitelerin oluşumu, ça-
lışmaları ile görev ve yetkilerine dair usul ve 
esasları belirlemektir.

Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalışma 
Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçeve-
sinde aşağıdaki komiteler yer almaktadır. 

Risk Değerlendirme Komitesi 

 GDO ve ürünlerinin, genetik değişiklikten 
dolayı, insan, hayvan ve bitki sağlığı, biyolojik 
çeşitlilik ve çevre üzerinde sebep olabileceği 
risklerin ve risk kaynağının test, analiz, dene-
me gibi bilimsel yöntemlerle tanımlanması, 
niteliklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi 
ve risk unsurlarının belirlenmesi amacıyla Ku-
rul tarafından 11 kişiden oluşturulan bilimsel 
komite.

Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi 

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 ça-
lışmaların belirlenmesi amacıyla Kurul tara-
fından 11 kişiden oluşturulan bilimsel komite.

Etik Komite 

GDO ve ürünlerinin çevreye serbest bırakıl-
ması ve kullanılmasının tüketiciler, kullanıcılar 
ve çiftçilerin etik değerleri üzerinde muhtemel 
etkilerinin ve sonuçlarının belirlenmesi ama-
cıyla Kurul tarafından gerekli görüldüğü hâl-
lerde 11 kişiden oluşturulan bilimsel komite.

Biyogüvenlik Kurulu

Biyogüvenlik Kurulu Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’ndan dört üye(iki üyeden birinin 
üniversite, birinin meslek örgütü temsilcisi 
olma zorunluluğu vardır.), Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan bir üye, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı’ndan bir üye, Sağlık Bakanlığı’ndan bir 
üye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
bir üye, Ekonomi Bakanlığı’ndan bir üye olmak 
üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Kurul; 
Gıda, Yem, Biyoetanol ile ilgili olarak birçok 
karar almıştır. 
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5. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER

GEREKSİNİM 1 

Genetik yapıları değiştirilmiş organizmalarla 
ilgili düzenlemeleri içeren Türkiye mevzuatı-
nın AB müktesebatıyla uyumlaştırılması 

Eylem 1. 1  

“Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar 
ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” ini AB’nin konu 
ile ilgili olan direktiflerine uygun olarak yeni-
den düzenlemek. 

Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Sözleşme-
si’nin ilgili hükümlerinin ve Cartagena Pro-
tokolü’nün uygulanması için ulusal düzeyde 
gerek duyulan hukukî, idarî ve teknik yapıyı 
oluşturmak üzere ihtiyaçların tespiti amacı-
na yönelik olarak 2002 yılından bu yana pek 
çok proje ve çalışma yürütülmektedir. Türki-
ye’de 29.09.2010 tarihinde yürürlüğe giren ve 
5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”na dayanan 
“Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve 
Ürünlerine Dair Yönetmelik” ile genetik yapı-
ları değiştirilmiş organizmalardan doğacak 
risklerin engellenmesi, insan, hayvan ve bitki 
sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin ko-
runması amaçlanmıştır. Söz konusu yönet-
melik; Avrupa Birliğinin konu ile ilgili olan iki 
direktifindeki de düzenlemeleri kapsayacak 
şekilde düzenlenmiştir. 

Söz konusu yönetmeliğin Avrupa Birliği 
direktiflerine genel olarak uygun olarak dü-

zenlendiği değerlendirilmekte fakat gıdaların 
etiketlenmesi ile ilgili düzenlemede önemli bir 
farklılığının olduğu görülmektedir. AB mev-
zuatında etiketleme, onaylanmış GDOlardan 
kazara veya teknik olarak önlenemeyecek 
bulaşmalara rastlanmış ürünler için ürünlerin 
belirlenen eşik değerin altında olması duru-
munda zorunlu olmazken;  yönetmelikte eti-
ketleme, yönetmelik kapsamında yer alan gı-
dalar için belirlenen eşik değerin altında onay-
lanmış GDO’dan elde edilmesi veya onaylan-
mış GDO’dan elde edilmiş bileşen içermesi 
veya GDO içermesi veya GDO’dan oluşması 
durumunda zorunlu değildir. Bu bağlamda, 
ülkemiz mevzuatının AB ile uyumlaştırılma-
sına yönelik olarak etiketlemenin onaylanmış 
GDOlardan kazara veya teknik olarak önle-
nemeyecek bulaşmalara rastlanmış ürünler 
dışındaki bütün ürünler için bir eşik değer be-
lirlenmeksizin zorunlu hale getirilmesi gerek-
mektedir.

Ayrıca Avrupa Birliğinin konu ile ilgili direk-
tifinde onaylanmış GDOlardan kazara veya 
teknik olarak önlenemeyecek bulaşmalara 
rastlanmış ürünler GDO bulaşanı olarak kabul 
edilmekte ve bu ürünler için belirlenen eşik 
değerin altında olması durumunda etiketleme 
zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır.  Fakat 
“Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar 
ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik” te GDO Bulaşanı 
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GEREKSİNİM 2 

Genetik yapıları değiştirilmiş organizmaların 
biyogüvenliği ile ilgili çalışmaların ve gelişme-
lerin izlenmesi

Eylem 2. 1  

İlgili kurumlar arası işbirliğini artırmak.  

Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 
ilgili hükümlerinin ve Cartagena Protokolü’nün 
uygulanması için ulusal düzeyde gerek duyulan 
hukukî, idarî ve teknik yapıyı oluşturmak üzere 
ihtiyaçların tespiti amacına yönelik olarak 2002 
yılından bu yana pekçok proje ve çalışma yürü-
tülmektedir. Türkiye’de GDO’larla ilgili uygula-
malardan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tek başına sorumlu değildir. Konunun çevresel 
riskleri, gıda güvenliği ve halk sağlığı boyutları 
açısından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı da 
aynı ağırlıkta sorumlu bakanlıklardır. Özellikle 
bu üç bakanlığın sıkı bir kurumsal işbirliği ve ko-
ordinasyon içinde olması gerekmektedir. 

GEREKSİNİM 3

Genetik yapıları değiştirilmiş organizmalar 
ile ilgili halk farkındalığı oluşturulması 

Eylem 3. 1  

İnsan sağlığının, çevrenin ve biyoçeşitliliğin 
GDOlu ürünlerin risklerinden korunması ve tü-
keticinin kendi sağlığını koruması için ne yedi-
ğini bilme ve tercihi ona göre yapma hakkının 
sağlanması amacıyla halk farkındalığı oluş-
turmak için çalışmalar yapmak. 

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

 GTHB OSİB,ÇŞB, SB    2016 Mevzuat 
Düzenlenmesi

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

        GTHB OSİB,ÇŞB, SB    2016 İşbirliği ve 
Koordinasyon

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

        AFAD, SB GTHB, OSİB, 
ÇŞB, SB    2016

İşbirliği, 
Koordinasyon, 

Eğitim

“Genetik modifikasyon teknolojisi uygulanan 
veya uygulanmayan bir üründe, birincil üretim 
aşaması dahil üretim, imalat, işleme, hazırla-
ma, işleme tabi tutma, ambalajlama, paket-
leme, nakliye veya muhafaza sırasında ya da 
çevresel faktörler ile teknik olarak engelle-
nemeyen, önlenemeyen veya tesadüfi olarak 
bulaşan GDO’ lar” olarak kabul edilmekte ve 
analiz sonucunda üründe %0,9 ve altında GDO 
tespit edilmesi halinde bu durum GDO bulaşa-
nı olarak değerlendirilmekte, böylelikle %0,9 
ve altında GDO tespit edilen her ürün GDOlu 
olsa bile GDO bulaşanı olarak kabul edilmek-
tedir. Söz konusu yönetmelikte bu farklılığın 
ortadan kaldırılması gerekmektedir.   
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KATKIDA BULUNANLAR

Yürütücü Ekip Üyeleri

Ad Soyad Ünvan Kurum
Mehmet Akif DANACI Daire Başkanı AFAD- Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Mehmet Akif ALKAN Grup Başkanı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Sinem YİĞİTER ATAĞAN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çalışma Grubu

Serkan KOÇER Ambar Memuru AFAD-Strateji, Eğitim, Mali İşler Çalışma Grubu

A.Tayfun OKŞİN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Betül KURADA AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Dr. Devrim BAĞLA Mühendis AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Dr. Evren TANRIVERDİ Mühendis AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

M. Fatih ŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Osman GÜLEŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Öznur ÇAĞLAR AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Yasin GENÇ AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çalışma Grubu
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Katkıda Bulunanlar

Ad Soyad Ünvan Kurum
Ayşegül OCAK Uzman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Birgül GÜNER Koordinatör Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Doğan ARSLAN V.H.K.İ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gülsevim ŞENER Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Özlem ERCAN Uzman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Turgut DAVUT Sivil Savunma Uzmanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çalışma boyunca bilgi ve deneyimleri ile bize yol gösteren 
Ekodenge Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.’ne ve Sayın Dr. Zeynep YÖNTEM’e 
teşekkürlerimizi sunarız.
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