
Dünya üzerindeki milyonlarca çiftçi, 
biyoteknoloji sayesinde geliştirilen urunun , 
çevreye ve güvenlige fayda sağlayan 
oldukça başarılı bir çiftçi aracı olduğunu 
tespit etmiştir. Biyoteknolojik urunden  elde 
edilen gıdalar, son yirmi yıldir hiçbir sağlık 
sorunu olmaksızın tüketilmektedir. Azalan 
üretim maliyetleri, düşen sera gazı yayılımı, 
azalan toprak erozyonu ve artan verim ile 
sağlanan çevresel faydalar, bütün olarak, 
topluma büyük bir yarar sağlamıştır.

Gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerdeki 
büyük ya da küçük ölçekli çiftçiler, sadece 
işleyen ve güvenli olan araçları kullanır. 
Bunun yanisira ciftciler biyoteknolojinin;

• Gelirlerini arttırdığını, zamandan 
tasarrufu sağladığını, maliyetleri 
düşürdüğünü ve rekabet edebilirliklerini 
arttırdığını;

• Zararlı otlardan ve zararlı böceklerden 
kaynaklanan verim kaybını azalttığını;

• Çevresel acidan zararlı bileşenlerin 
yerine daha zararsiz ve sürdürülebilir 
uygulamalari devreye soktuğunu;

• Çevreye zarar vermeyen tarımın daha 
büyük oranda kullanımını sağladığını, 
toprak erozyonunu azalttığını ve 
çiftliklerden atmosfere CO2 salınım 
miktarını azalttığını;

• Pek çok gelişmekte olan ülkede onemli 
bir sorun olan, mısıra mikotoksin 
bulaşma riskini azalttığını;

• Son olarak insan ve hayvan sagligina 
olumsuz etkisini tek bir olay ile bile 
dogrulamayan dunyanin onde gelen 
bilimsel kurulus ve otoriteleri tarafind-
an biyoteknolojik olmayan esdeger 
urun kadar guvenli oldugunun teyit 
edildigini tespit etmislerdir.

Bu kitapçıkta, teknoloji hakkında bazi yanlış 
anlamalar ve efsaneler ile ilgili gerceklere 
dayanan yanıtlar bulacaksınız.

Efsane 1: Biyoteknolojik  gıda güvenli 
degildir, test edilmemiştir ve yüzlerce 
tüketiciye zarar vermiştir.

Gerçek: Biyoteknoloji yolu ile geliştirilen 
urun ve gıdalar, en az diğer yöntemler yolu 
ile üretilenler kadar güvenlidir. Bu durum, 
dunyada bu konu ile ilgilenen yetkili 
otoritelerce teyit edilmiştir. Güvenlik değer 
farkı teyit edildiği zaman, Biyoteknolojik 
urun ve gıdaların daha güvenli olduğu 
tespit edilmiştir.

Efsane 2: Biyoteknolojik soya fasulyesi 
nedeni ile soya alerjileri artmıştır.

Gerçek: Biyoteknolojik  gıdaların 
diğerlerinden daha güvenli olduğu ve diger 
gidalardan  cok daha fazla yeni 
allerjenlerden ari oldugu kesindir. Ustelik 
biyoteknoloji yolu ile elde edilen gıdalar, 
pazara sunulmadan önce allerjenite 
acisindan tarama yapilan tek gidadir . Bu 
nedenle biyoteknolojik gıdaların alerjik 
olma olasılığı, herhangi diger bir gıdadan 
daha azdir.

Efsane 3: Biyoteknolojinin, gelişmekte 
olan ülkelere sunacagi bir şeyi yoktur.

Gerçek: Butun gelişmekte olan ülkeler, 
daha ucuz mal ithalatı, yurt içi ekimde daha 
az mikotoksin seviyesi, daha yüksek ve 
temiz mahsul verimi ile zaten 
biyoteknolojiden istifade etmektedir. 
Biyoteknolojik urun üreten ülkeler ayrıca, 
daha az kimyasal kullanımi, daha yüksek 
verim ve daha rekabetçi bir tarımdan da 
fayda saglamaktadir.

Efsane 4: Biyoteknolojik urunler, gidayi 
daha az guvenli yapiyor.

Gerçek: Biyoteknoloji yolu ile geliştirilen 
urunlerden elde edilen gıdalar, geleneksel 
esdegeri kadar güvenli ya da onlardan daha 
güvenlidir. Gerçekte teknoloji, daha güvenli 
gıda yapmaya yardımcı olur. Ornegin 
böceğe dayanikli mısır, mikotoksin 
bulaşmasını azaltmaya yardımci olur.  
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Efsane 9: Biyoteknolojik mısır, Monarch 
kelebeğini tehdit ediyor.

Gerçek: Kapsamli bir bilimsel çalışma, 
böceğe karşı dirençli urunlerin, Monarch 
üzerinde doğrudan ölçülebilir bir etkisinin 
olmadığı sonucuna varmıştır. Aslinda, pestisit 
puskurtmesinde olan azalmalar, faydalı 
böcekler için büyük tehlikelerden birini 
azaltmaktadir.

Efsane 10: Biyoteknolojik urunlerde 
kullanılan herbisitler çevreye zarar veriyor.

Gerçek: Biyoteknolojik herbisite toleranslı 
urunler sadece herbisit uygulamasını 
azaltmaz ayni zamanda toprak erozyonu ile 
iklimi değiştiren karbonun atmosfere 
salınmasını en aza indirgeyen toprak 
işlemesiz tarimin daha büyük oranda 
benimsenmesini de teşvik eder. Araştırma 
“toprak işlemesiz” urun üretim yöntemlerinin, 
modern tarımın küresel ısınma üzerindeki 
etkisini yaklaşık % 88 oranında azalttığını ileri 
sürmektedir.

Efsane 11: Biyoteknolojik urunler doğası 
gereği çevre için risklidir.

Gerçek: Biyoteknolojik urunler , azalan 
ekilebilir arazi, azalan yakıt kullanımı ve 
azalan girdiler ile çevreye yarar sağlamaktadır. 
Bağımsız analistler, 2012’de azalan yakıt 
kullanımından edinilen tasarruflarla kombine 
biyoteknoljik urune ilişin karbondioksit 
salınımı ve ilave toprak karbon nüfuzunun, 
11,88 milyon aracın trafikten çekilmesine eşit 
oldugunu belirtmektedirler.

Efsane 12: Biyoteknolojik urunler toprak 
işlemesiz tarım için gerekli değildir.

Gerçek: Biyoteknolojik urunler; yılda bir milyon 
ton tarım toprağını koruyarak, kuş ve 
memeliler için faydalı yaşam alanları sunarak, 
fosfor ve nitrojen akışını azaltarak, 1996’dan 
bu yana korumaya yönelik toprak işlemede 
önemli bir yayılmayı kolaylaştırmış, toprak 
karbonu ve pullukla toprak işleme için 
kullanılan traktör yakıtından kaçınarak 
atmosferdeki karbondioksit miktarını 
azaltmıştır.

Efsane 13: Biyoteknoloji, çiftçiler için kötü 
bir iş olmuştur.

Gerçek: Biyoteknoloji, pahalı girdileri 
azaltırken ticari urunleri daha ucuz ve kolay 
yetistirmek yolu ile küresel tarımı 
dönüştürmüştür. Dünyadaki tüm çiftçiler, 
çiftliklerinde tarımsal biyoteknoloji kullanma 
fırsatı ellerine geçtiğinde bu teknoloji 
konusunda heyecan duymaktadirlar.

Efsane 14: Çiftçiler, tohum ve kimyasallar 
için Biyoteknoloji kullanan kimyasal 
şirketlerinin insafına bırakılmıştır.

Gerçek: Sadece Amerika’da 550’den fazla 
geleneksel tohum tedarikçisinin büyük ve 
güçlü sanayisi, Biyoteknolojik olmayan 
tohumların serbestce var oldugu ve yaygın 
şekilde kullanıldığı gerçeğinin altini 
cizmektedir. Biyoteknolojik olmayan 
tohumlar, organik yetiştiriciler ve 
biyoteknolojik olmayan urun yetiştirmek 
isteyenler için piyasada var olmaya devam 
etmektedir.

Efsane 15: Biyoteknoljik urunler sadece 
ABD tarımına uygundur.

Gerçek: Biyoteknolojik urunler, ABD dışında 
yaygın şekilde yetiştirilmektedir. Dünyanın 
üçte birinde biyoteknolojik urunun 
yetiştirildiği arazi alanı, biyoteknoloji 
kullanımının sanayileşmiş ülkelerden iki kat 
daha fazla artmaya devam ettiği gelişmekte 
olan ülkelere doğru yayılmaktadır. Gelişmekte 
olan dünyada biyoteknolojik urun yetiştiren 18 
milyon çiftçinin yüzde doksan dordu, küçük 
çiftlik sahipleridir (Bakınız www.isaaa.org).

Efsane 16: Biyoteknolojik urunler, Avrupa 
Birliği’nde yasaklanmıştır.

Gerçek: Tamamen yanlistir. AB, Biyoteknolojik 
urunleri hem ithal ediyor hem de yetiştiriyor. 
AB’nin biyoteknolojik urun ve gıdaların 
ithalati, işlenmesi ve yetiştirilmesine dair 
uygulamada olan mevzuatı vardır. AB, her yıl 
Güney Amerika ve ABD’den, 30 milyon tondan 
fazla biyoteknolojik soya fasulyesi ithal 
etmektedir.

Efsane 17: Biyoteknoloji, verimi 
arttıramamıştır.

Gerçek: Biyoteknolojik urunler, böcek zararı ve 
aşırı miktarda yabancı ottan kaynaklanan 

kayıpları azaltmak suretiyle verimi arttırır. 
Donum/mahsul ağırlığı başına maliyetleri de 
düşürerek ekonomik verimi arttırır. Herbisit 
toleranslı urunler çiftçilerin, aksi durumda 
urun bitkileri ile rekabet eden ve bundan dolayı 
verimin hem miktarini hem de kalitesini 
düşürecek olan zararlı otları daha iyi kontrol 
altına almasını sağlar. Böceklere karşı dirençli 
bitkiler, urunu bocek saldirilarindan özellikle 
herkesin bildiği gibi puskurtme yontemi 
kullanarak kontrol etmesi oldukça zor olan 
delici mısır kurdu (mısır biti) ve pamuk kurdu 
gibi zararlı böceklerin saldırılarından korur.

Efsane 18: Biyoteknoloji sadece çok küçük 
faydalar sağlar.

Gerçek:  Düşen maliyetler, artan çiftçi 
kazançları ve daha az kimyasal kullanımı ile 
soya fasulyesi, pamuk ve mısır üretim 
ekonomilerinin dönüşümü, büyük kazançlar 
sunmaktadir. ABD’de yetişen papaya 
vakasında biyoteknoloji, tüm sanayiyi 
ekonomik bir felaketten kurtarmıştır.

Efsane 19: Çiftçiler kaybediyor çünkü 
biyoteknolojik tohumları koruyamıyorlar.

Gerçek: En son cesitlere sahip olmanin  
faydaları tasarruf etmede ve çiftlikte korunan 
tohumların performans kaybında daha önemli 
olmaktadır. Modern hibrit tohumlari kullanan 
citciler her yil yeni tohum aldiklarinda daha 
fazla verim elde etme imkani bulurlar.

Efsane 20: Organik tarim, biyoteknolojiden 
daha iyi bir gelecek sunar.

Gerçek: Dünyanın artan nüfusunun gıda 
ihtiyaçlarının, güvenilir bir şekilde ve dogal 
yasamin biyocesitliligi üzerinde kabul 
edilemez bir zararı olmaksızın karşılanması 
gerektiğinde, biyoteknolojik urunler önemli bir 
unsurdur. Araştırmalar ve tecrubeler bilimsel 
olarak , biyoteknolojik ve organik urunlerin 
birbiri ile uyumsuz olmanin tam tersine, 
oldukca yüksek oranda birbiri ile uyumlu ve 
birbirini tamamlayıcı olduğunu göstermiştir. 
Organik tarimin yeri vardır ve araştırmalarda, 
istikrarli bir güvenlik veya sağlık açısından 
faydası tespit edilmediği halde, “doğal” olarak 
algıladıkları ürünler için aşırı para ödemeyi 
isteyen tüketiciler için düşük verimli gıda 
üretiminde organik tarimin ağırlığı yoğunluk 
kazanıyor. 

Efsane 5: Tarımsal biyoteknoloji, 
tüketicilere doğrudan bir fayda sağlamaz.

Gerçek: Biyoteknolojik soya fasulyesinin bir 
sonraki nesli, tüketicilere dogrudan bircok 
fayda sağlamaya başlamistir bile. Bu faydalar, 
daha az doymuş yağ, arttırılmis isoflavon 
içerigi ve arttırılmis omega-3 yağ asidi gibi 
özellikler araciligi ile önümüzdeki yıllarda 
daha da artacaktır. Birleşik Krallıktaki bilim 
insanları, Biyotek mahsullerin, giderek daha 
hassaslasan balık stoklarına zarar 
vermeksizin gida zincirinde yeterli omega-3 
ilave etmek için mukemmel bir sürdürülebilir 
yol olduğunu bildirmistir.

Efsane 6: Çiftçiler ve biyoteknoloji şirketleri, 
“GM” gıdaları için zorunlu etikete karşıdır; 
çünkü güvenlige k dair suphelerini 
tüketicilerden saklamaya ve tüketicileri 
tercih etme özgürlüğünden yoksun 
bırakmaya calisiyorlar.

Gerçek: Biyoteknolojik gıdalardan kaçınmak 
isteyen tüketicilerin icin etiketler (“organik”) 
zaten mevcuttur. Isterler ise biyoteknolojiden 
kacinabilirler. Biyoteknolijik gidalar cok ciddi 
bilimsel ve teknik degerlendirmeyi takiben 
tamamen guvenilir olduklarinin tespit 
edilmesi halinde pazara arz edilirler.

Efsane 7: Biyoteknolojik urunler ortaya 
ciktigindan beri pestisit kullanımı artmıştır.

Gerçek: Tarımsal ürünler artarken, tarim 
kimyasallarına olan talepte düşüş vardir. 
Kimyasal kullanımdaki toplam azalma, hem 
böceklere karşı dirençli hem de yabancı ot 
öldürücü kimyasallara toleranslı urunler 
kullanan çiftçiler için en basta gelen  ve net 
faydalardan biridir.

Efsane 8: Biyoteknolojik urunlerin gen akışı, 
biyocesitliligi tehdit ediyor.

Gerçek: Tarımın biyocesitlilik uzerindeki 
önemli etkisi, yabanil yaşamın hukum 
surdugu alanların tarıma dönüştürülmesidir. 
Diğer üretim yöntemleri ile karsilastirildiginda 
biyoteknoloji ile geliştirilen urunlerin daha 
yüksek verimi ve geliştirilmiş sürdürülebilirliği, 
biyocesitlilik üzerindeki etkiyi azaltmıştır.


