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PROJE PROJE HEDEF SORUHEDEF SORUSUSU::

Genetik yapGenetik yapıı ne amane amaççla dela değğiişştirilir? tirilir? 
GDOGDO’’ nun hayatnun hayatıımmııza etkileri, riskleri ve za etkileri, riskleri ve 
faydalarfaydalarıı nelerdir?nelerdir?



HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR
�� HEDEFHEDEF––11

Biyoteknoloji ve genetik mBiyoteknoloji ve genetik müühendislihendisliğği hakki hakkıında bilgi nda bilgi 
verilmesi.verilmesi.
DavranDavranışışlar:lar:

Biyoteknoloji aBiyoteknoloji aççııklanklanıır,r,
Genetik mGenetik müühendislihendisliğği ai aççııklanklanıır,r,
Biyoteknolojinin kullanBiyoteknolojinin kullanıım sahalarm sahalarıına na öörnek verilir.rnek verilir.

�� HEDEFHEDEF––22
GDO nedir? HakkGDO nedir? Hakkıında bilgi verilmesinda bilgi verilmesi
DavranDavranışışlar:lar:

GDOGDO’’ nun tannun tanıımmıı yapyapııllıır,r,
GDO ve transgenetik GDO ve transgenetik üürrüünler hakknler hakkıında bilgi verilir,nda bilgi verilir,
GenetiGenetiğği dei değğiişştirilmitirilmişş ggııda nedir tanda nedir tanıımlanmlanıır,r,



�� HEDEFHEDEF––33

GDOGDO’’ nun hayatnun hayatıımmııza giriza girişş ssüüreci hakkreci hakkıında bilgi nda bilgi 
verilmesiverilmesi

DavranDavranışışlar:lar:

GDOGDO’’ ya ihtiyacya ihtiyacıın ortaya n ortaya ççııkkışış ssüüreci areci aççııklanklanıır,r,

GDOGDO’’ nun nun üülkemize naslkemize nasııl girdil girdiğği ai aççııklanklanıır,r,

Genetik yapGenetik yapıınnıın neden den neden değğiişştirilditirildiğği anlati anlatııllıır,r,

DDüünyada GDO ekim alanlarnyada GDO ekim alanlarıı dadağığıllıımmıı ggöösterilir,sterilir,

�� HEDEFHEDEF––44

GDOGDO’’ nun yararlarnun yararlarıınnıın an aççııklanmasklanmasıı

DavranDavranışışlar:lar:

GDOGDO’’ nun yararlarnun yararlarıı aaççııklanklanıır,r,

VerimliliVerimliliğğin arttin arttıırrıılmaslmasıı anlatanlatııllıır,r,

ÜÜrrüün kalitesinin yn kalitesinin yüükseltilmesi anlatkseltilmesi anlatııllıır,r,



�� HEDEFHEDEF––55
GDOGDO’’ nun zararlarnun zararlarıınnıın an aççııklanmasklanmasıı
DavranDavranışışlar:lar:

GDOGDO’’ nun potansiyel riskleri anun potansiyel riskleri aççııklanklanıır,r,
Organik tarOrganik tarıımmıın GDOn GDO’’ ya neden karya neden karşışı olduolduğğu u 

aaççııklanklanıır,r,

�� HEDEFHEDEF––66
DDüünyannyanıın GDOn GDO’’ ya bakya bakışış aaççııssıınnıın anlatn anlatıılmaslmasıı
DavranDavranışışlar:lar:

YurtdYurtdışıışında ki yasal dnda ki yasal düüzenlemeler azenlemeler aççııklanklanıır,r,
TTüürkiyerkiye’’de ki durum anlatde ki durum anlatııllıır,r,
GDOGDO’’ ya hayya hayıır platformunun ne oldur platformunun ne olduğğu anlatu anlatııllıır,r,
GDOGDO’’ ya hayya hayıır platformunun talepleri ar platformunun talepleri aççııklanklanıır,r,



BiyoteknolojiBiyoteknoloji

Bitki, hayvan veya Bitki, hayvan veya 
mikroorganizmalarmikroorganizmalarıın n 
tamamtamamıı ya da bir parya da bir parççasasıı
kullankullanıılarak yeni bir larak yeni bir 
organizma (bitki, hayvan organizma (bitki, hayvan 
ya da mikroorganizma) ya da mikroorganizma) 
elde etmek veya var olan elde etmek veya var olan 
bir organizmanbir organizmanıın genetik n genetik 
yapyapııssıında arzu edilen nda arzu edilen 
yyöönde dende değğiişşiklikler iklikler 
meydana getirmek amacmeydana getirmek amacıı
ile kullanile kullanıılan ylan yööntemlerin ntemlerin 
tamamtamamıına "na "BiyoteknolojiBiyoteknoloji" " 
denmektedir.denmektedir.



Genetik MGenetik Müühendislihendisliğği Nedir? i Nedir? 

Herhangi bir organizmaya Herhangi bir organizmaya 
ait karakter yada ait karakter yada 
karakterlerin dekarakterlerin değğiişştirilmesini tirilmesini 
sasağğlayacak gen yada layacak gen yada 
genlerin bir organizmadan genlerin bir organizmadan 
alalıınarak banarak başşka bir ka bir 
organizmaya aktarorganizmaya aktarıılmaslmasıı veve
ya aynya aynıı organizmadaki organizmadaki 
mevcut genler mevcut genler üüzerinde arzu zerinde arzu 
edilen yedilen yöönde dende değğiişşikliklerin ikliklerin 
yapyapıılmaslmasıınnıı amaamaççlayan layan 
Biyoteknoloji uygulamalarBiyoteknoloji uygulamalarıın n 
yapyapııldldığıığı bilim dalbilim dalıına na Genetik Genetik 
MMüühendislihendisliğğii denmektedir. denmektedir. 



Biyoteknolojinin kullanma Biyoteknolojinin kullanma 
sahalarsahalarıı

Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği yoluyla geliştirilen 
teknikler ve yaklaşımlar, başta gıda sektörü olmak üzere birçok 
uygulama alanı bulmaktadır. 

Başlıca uygulama alanları : Tıp, hayvancılık, ziraat, gıda sektörü
vb…



GenetiGenetiğği Dei Değğiişştirilmitirilmişş Organizmalar Organizmalar 
(GDO) nedir?(GDO) nedir?

Bir canlBir canlıınnıın gen diziliminin n gen diziliminin 
dedeğğiişştirilmesi ya da ona kendi tirilmesi ya da ona kendi 
dodoğğasasıında bulunmayan nda bulunmayan 
bambabambaşşka bir karakter ka bir karakter 
kazandkazandıırrıılmaslmasıı yoluyla elde yoluyla elde 
edilen canledilen canlıı organizmalara organizmalara 
""GenetiGenetiğği Dei Değğiişştirilmitirilmişş
OrganizmalarOrganizmalar" veya k" veya kıısaca saca 
GDOGDO adadıı veriliyor.veriliyor.

Bir canlBir canlııdan didan diğğerine gen erine gen 
aktaraktarıımmıı, bir , bir ççeeşşit kesme, it kesme, 
yapyapışışttıırma ve rma ve ççooğğaltma ialtma işşlemi lemi 
olup, genetik molup, genetik müühendisler hendisler 
taraftarafıından uygulanndan uygulanııyor. yor. 



Transgenetik Transgenetik ÜÜrrüünlernler

Transgenik Transgenik üürrüünler, genetik kirlilik, nler, genetik kirlilik, 
radyoaktif madde ve zararlradyoaktif madde ve zararlıı kimyevkimyevîî
katkkatkıı maddeleri gibi konularla maddeleri gibi konularla 
dodoğğrudan ilgili derudan ilgili değğildir. ildir. ÇüÇünknküü
burada dburada dışışararııdan herhangi bir dan herhangi bir 
yabancyabancıı madde ilâve edilmemekte, madde ilâve edilmemekte, 
sadece mevcut genler arassadece mevcut genler arasıında yer nda yer 
dedeğğiişştirmeler yaptirmeler yapıılmaktadlmaktadıır. r. 

Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya 
mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla, yeni genetik 
özellikler kazandırılması tekniğine "gen veya rekombinant DNA 
teknolojisi" denmektedir. 

Gen teknolojisi kullanılarak yeni özellikler kazandırılmış
organizmalara da "genetik yapıları değiştirilmiş organizmalar 
(GDO)" veya “transgenik organizmalar” adı verilmektedir. Bu 
canlılardan elde edilen ürünler ise, transgenik gıdalar olarak 
adlandırılır. 



Transgenetik Transgenetik üürrüünlere nlere öörnekrnek
GGüünnüümmüüzde tarzde tarıımmıı yapyapıılan genetik lan genetik 

yapyapııssıı DeDeğğiişştirilmitirilmişş bitkilere bitkilere öörnekler;rnekler;
Soya fasulyesi, pamuk, mSoya fasulyesi, pamuk, mııssıır ve r ve 

kolzada gibi bitkilerde yabanckolzada gibi bitkilerde yabancıı ot ot 
ilailaççlarlarıına dayanna dayanııklklıı ççeeşşitler ile bakteri (Bt) itler ile bakteri (Bt) 
proteini proteini üüreterek breterek bööceklere daha ceklere daha 
dayandayanııklklıı hale getirilen mhale getirilen mııssıır, pamuk ve r, pamuk ve 
patates patates ççeeşşitlerinin taritlerinin tarıımmıı yaygyaygıın olarak n olarak 
yapyapıılmaktadlmaktadıırr..



GDO ürünlerin toplam üretim alanları (2002)

�� Soya toplamSoya toplamıın %55n %55’’i GDOi GDO
�� MMııssıır toplamr toplamıın %11n %11’’i GDOi GDO
�� Pamuk toplamPamuk toplamıın %21n %21’’i GDO i GDO 
�� Kolza (Kanola) toplamKolza (Kanola) toplamıın %16n %16’’ssıı GDO GDO 

BahBahççe e üürrüünlerinde (meyve, sebze, nlerinde (meyve, sebze, 
ççiiççek ve orman aek ve orman ağğaaççlarlarıı) ticari ba) ticari başşararıı
ççok sok sıınnıırlrlııddıır. Patates, tatlr. Patates, tatlıı mmııssıır, r, 
balkababalkabağığı, papaya i, papaya iççin zararlin zararlıı ve ve 
virvirüüslere dayanslere dayanııklklıı ççeeşşitler geliitler gelişştirilmitirilmişştir. tir. 



GDOGDO’’ ya ihtiyacya ihtiyacıın sn süürereccii

ORGANORGANĐĐK TARIM:K TARIM:

�� 19601960’’lar: Birim alandan ylar: Birim alandan yüüksek verim ksek verim 
elde etmeye yelde etmeye yöönelik nelik ççabalar yanabalar yanıında nda 
organik tarorganik tarıımdaki mdaki ööncncüü kurulukuruluşşlarlarıın n 
ortaya ortaya ççııkkışıışı

�� 1965: D1965: Düünya nnya nüüfus artfus artışış hhıızzıınnıın tepe n tepe 
noktasnoktasıı



�� DDüünyada nnyada nüüfus artfus artışış hhıızzıınnıın yn yüüksek olduksek olduğğu u 
19501950’’lili--19701970’’li yli yııllarda KONVANSllarda KONVANSĐĐYONEL YONEL 
TARIMDA TARIMDA ÇÖÇÖZZÜÜMM

Yeşil Devrim

� Yüksek verimli tohumlukların kullanılması

� Mono kültür: Sürekli aynı tür ve çeşidin 
yıllar boyunca yetiştirilmesi

Yeni tarım alanlarının açılması



� 1970-80’li yıllarda...

Çevreye olan olumsuz etkiler:

� DDT’ nin mucize etkileri yanında olumsuz etkilerinin 
ortaya çıkışı,

� Biyolojik çeşitliliğin yok olması
� Toprakların çoraklaşması, 
� Üretimin marjinal topraklara kayması,
� Yüzey ve yer altı su kaynaklarının kıtlaşması ve 

kirlenmesi
� Đklimsel değişiklikler, küresel ısınma,    

Bunlardan bazıları idi.
DOĞAL KAYNAKLARIN HIZLI VE BĐLĐNÇSĐZ DOĞAL 

KAYNAKLARIN HIZLI VE BĐLĐNÇSĐZ TÜKETĐMĐ!!



�� Enerji krizi, petrol fiyatlarEnerji krizi, petrol fiyatlarıınnıın ortaya n ortaya ççııkkışıışı,,
�� Kirlenme ile saKirlenme ile sağğllıık problemleri arask problemleri arasıındaki ndaki 

iliilişşkilerin bilimsel olarak saptanmaskilerin bilimsel olarak saptanmasıı
�� AAççllıık ve yetersiz beslenme problemlerinin k ve yetersiz beslenme problemlerinin 

ssüüregelmesiregelmesi
�� TTüüm yom yoğğun girdi kullanun girdi kullanıımmıına karna karşışı verimdeki verimdeki 

artartışış hhıızzıınnıın azalmasn azalmasıı
�� Tek Tek üürrüün (monon (mono kküültltüür) yetir) yetişştiricilitiriciliğğe bae bağğllıı

olarak ekonomik esnekliolarak ekonomik esnekliğğin azalmasin azalmasıı ve ve 
fiyat dalgalanmalarfiyat dalgalanmalarıınnıın ortaya n ortaya ççııkkışıışı
(Bu(Buğğday, soya vb. temel day, soya vb. temel üürrüünlerde)nlerde)



�� 19901990’’larlar……

�� ABAB’’de bazde bazıı üülkelerde ve lkelerde ve üürrüünlerde nlerde 
üüretim artretim artışıışı,,

�� ABAB’’de ekstansif tarde ekstansif tarıım sistemlerinin m sistemlerinin 
desteklenmeye badesteklenmeye başşlamaslamasıı

�� Organik tarOrganik tarıımla ilgili ymla ilgili yöönetmeliklerin netmeliklerin 
kabul edilmesikabul edilmesi

�� Organik Organik üürrüün pazarn pazarıınnıın genin genişşlemesilemesi



Alternatif olarak Alternatif olarak ççevre dostu evre dostu üüretim retim 
sistemlerinin gsistemlerinin güündeme gelmesindeme gelmesi

Organik Organik üürrüün pazarn pazarıınnıın 1980n 1980’’lerden lerden 
sonra gelisonra gelişşmeye bameye başşlamaslamasıı, , 
AvrupaAvrupa’’daki son dioksin, deli dana ve daki son dioksin, deli dana ve 
transgenik transgenik ççeeşşitlere (Gitlere (GDDO) olan O) olan 
tepkiler nedeni ile btepkiler nedeni ile büüyyüük hk hıız z 
kazanmaskazanmasııddıır.r.



GDO ekim alanlarGDO ekim alanlarıı dadağığıllıımmıı
(2002)(2002)



GDOGDO’’ nun Yararlarnun Yararlarıı

�� ÇÇiftiftççiler ailer aççııssıındanndan

�� TTüüketiciler aketiciler aççııssıındanndan

�� ÇÇevre aevre aççııssıındanndan
Daha az tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle 

tarıma dayalı çevresel kirliliğin azalması, 
biyolojik kontrolün daha kolay yapılabilmesi. 

Gıda fiyatlarının düşmesi, besin kalitesinin 
artırılması, gıda esaslı bazı alerjilerin 
giderilmesi, yeni bazı ürünlerin üretilmesi.

Verimin artması, üretim maliyetinin azalması, 
hastalık ve zararlılar ile daha etkin 
mücadelenin yapılabilmesi.

Potansiyel Faydaları



GDO Verimi GerGDO Verimi Gerççekten Arttekten Arttıırrıır Mr Mıı??

GDO GDO ÜÜrrüün Kalitesini Arttn Kalitesini Arttıırrıır Mr Mıı??

Protein Kalitesinin Protein Kalitesinin ĐĐyileyileşştirilmesitirilmesi

YaYağğ ĐĐççerieriğğinin Deinin Değğiişştirilmesitirilmesi

Karbonhidrat Karbonhidrat ĐĐççerieriğğinin Arttinin Arttıırrıılmaslmasıı

Yiyeceklerin Vitamin, Mineral Ve Antioksidan Yiyeceklerin Vitamin, Mineral Ve Antioksidan ĐĐççerieriğğii

ÜÜrrüün verimlilin verimliliğği, kurakli, kuraklıık, toprak, toprağığın yn yüüksek tuz ksek tuz 
iiççerieriğği ve zor yetii ve zor yetişştirme kotirme koşşullarullarıına bana bağğllıı olarak olarak 
azalabilmektedir. Bunun yanazalabilmektedir. Bunun yanıında kutuplara nda kutuplara 
yakyakıın bn böölgelerde yalgelerde yaşşayan balayan balııklarklarıın donmayan n donmayan 
proteinlerini kodlayan genlerin veya bu genlere proteinlerini kodlayan genlerin veya bu genlere 
benzer olarak modellenmibenzer olarak modellenmişş sentetik genlerin sentetik genlerin 
duyarlduyarlıı sebze ve meyvelere yerlesebze ve meyvelere yerleşştirilmesiyle don tirilmesiyle don 
olaylarolaylarıına direnna direnççlilik kazandlilik kazandıırrıılabilir. labilir. 



GDOGDO’’ nun nun Potansiyel RiskleriPotansiyel Riskleri

Bitkisel gen kaynakların GDO‘ lar ile 
kirlenmesi, genetik çeşitliliğin azalması. 
Biyoterör gerçeğinin ortaya çıkması.

Uzun vadede gıda güvenliği sorunları ile GDO' 
lara bağlı gıda alerjilerinin ortaya çıkması. 

Mevcut pazarın sınırlandırılması, haksız 
rekabetin ortaya çıkması.

Potansiyel Riskleri

ÇÇevre aevre aççııssıındanndan

TTüüketiciler aketiciler aççııssıındanndan

ÇÇiftiftççiler ailer aççııssıındanndan



ORGANIK TARORGANIK TARORGANIK TARORGANIK TARıM BIYOTEKNOLOJI YE DEM BIYOTEKNOLOJI YE DEM BIYOTEKNOLOJI YE DEM BIYOTEKNOLOJI YE DEğIL GDOIL GDOIL GDOIL GDO’’’’ YA KARYA KARYA KARYA KARşıDDDDıR...R...R...R...

•Çevre üzerinde olumsuz ve geri dönüşü mümkün olmayan değişiklikler 
yapması,
•Doğada daha önce hiç var olmamış ve isimlendirilemeyecek canlıların doğaya 
yayılması,
•Tarımı yapılan bitkilerin, mikroorganizmaların ve hayvanların gen havuzunun 
kirlenmesi,
•Çiftçilerin temel haklarının ellerinden alınması ve ekonomik bağımsızlıklarının 
yok olması, 
•Đnsan sağlığı üzerine şimdiden öngörülemeyen tehlikeler yaratması, 

gibi önemli sorunlara yol açması veya açabilecek olması nedeniyle....

Organik Tarımla ilgili yasal düzenlemeler ve kuruluşlar GDO’LU 
ÜRÜNLERĐN ÜRETĐLMESĐ VE TÜKETĐLMESĐNE KARŞI ÇIKIYOR.



AB, bu AB, bu üürrüünlerle ilgili ortak bir dnlerle ilgili ortak bir düüzenleme zenleme 
getirmeye getirmeye ççalalışışmaktadmaktadıır. Tr. Tüürkiye'nin de dahil rkiye'nin de dahil 
olduolduğğu 130 u 130 üülke 24 Maylke 24 Mayııs 2000'de "Birles 2000'de "Birleşşmimişş Milletler Milletler 
BiyogBiyogüüvenlik Protokolvenlik Protokolüü"n"nüü imzalamimzalamışışlardlardıır.r.

YASAL DYASAL DYASAL DYASAL DÜÜÜÜZENLEMELER...ZENLEMELER...ZENLEMELER...ZENLEMELER...

DÜNYADA DURUM 

ÜLKEMĐZDE DURUM

ÜÜlkemizde transgenik bitkiler ile ilgili mevzuat lkemizde transgenik bitkiler ile ilgili mevzuat 
ççalalışışmalarmalarıı TarTarıım ve Km ve Kööy iy işşleri Bakanlleri Bakanlığıığı TarTarıımsal msal 
AraAraşşttıırmalar Genel Mrmalar Genel Müüddüürlrlüüğğüü koordinasyonunda koordinasyonunda 
yyüürrüüttüülmektedir. "Transgenik Klmektedir. "Transgenik Küültltüür Bitkilerinin Alan r Bitkilerinin Alan 
Denemeleri HakkDenemeleri Hakkıında Talimat" 14.5.1998 tarihinde nda Talimat" 14.5.1998 tarihinde 
yyüürrüürlrlüüğğe girmie girmişştir. tir. 



GDOGDO‘‘ ya Hayya Hayıır Platformu r Platformu 

GDOGDO’’ lu lu üürrüünlerin, gelecekte nlerin, gelecekte 
ekoloji ve insanlekoloji ve insanlıık adk adıına ne kadar na ne kadar 
bedel bedel öödetecedeteceğğinin belli inin belli 
olmadolmadığıığınnıı sistemi tsistemi tüümmüüyle yle 
dedeğğiişştirebilecetirebileceğğini, ini, ççııkaracakaracağığı
sasağğllıık problemleriyle dk problemleriyle düünyannyanıın n 
ddüüzenini bozabilecezenini bozabileceğğini dini düüşşüünen nen 
ve bunlarve bunlarıın Tn Tüürkiye'ye sokulmasrkiye'ye sokulmasıınnıın n 
öönlenmesini isteyen GDO' ya Haynlenmesini isteyen GDO' ya Hayıır r 
Platformu insan ve Platformu insan ve ççevre saevre sağğllığıığına na 
duyarlduyarlıı sivil toplum kurulusivil toplum kuruluşşlarlarıınnıın n 
oluoluşşturduturduğğu bau bağığımsmsıız bir inisiyatiftir. z bir inisiyatiftir. 



SONUSONUÇÇ

GDOGDO’’ nun zararlarnun zararlarıına karna karşışın GDOn GDO’’ ya ihtiyacya ihtiyacıın n 
dodoğğuuşş sureci ve GDOsureci ve GDO’’ nun yararlarnun yararlarıı kkııyaslandyaslandığıığında nda 
GDOGDO’’ nun gerekli oldunun gerekli olduğğu kanu kanııssıına varna varıılabilir.labilir.
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www.www.kimyaturkkimyaturk.net.net 25.10.200625.10.2006
www.bugday.orgwww.bugday.org 25.09.2006   25.09.2006   
www.ekolojimagazin.com.trwww.ekolojimagazin.com.tr 14.03.200614.03.2006
www.kanka.net.trwww.kanka.net.tr 23.08.2006 23.08.2006 
www.www.öödevindir.comdevindir.com 28.10.200628.10.2006
www.vejetaryen.netwww.vejetaryen.net 25.09.200625.09.2006
www.www.gidaraporugidaraporu.org.org 02.11.200602.11.2006

KaynaklarKaynaklar



HazHazıırlayanlarrlayanlar

�� Volkan Volkan ŞŞahin ahin 
�� SelSelççuk uk ÜÜnalnal
�� Mustafa HoruMustafa Horuşş
�� Emel CamEmel Cam

Kimya EKimya Eğğitimiitimi
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