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Kime inanacağız/ Araştırmaların 

yönlendirilmesine örnek: 7 

Numaralı plastik 
 



7 numaralı plastik olan BPA 

konusunda: 

 
• 115 adet hayvan araştırması, % 81’inde 

düşük düzeyde BPA’ya maruz 
kalındığında bile zararlı etkiler görülmüş. 

• Özel sektörden mali destek alan 11 
araştırmanın ise hiçbirinde önemli bir 
zararlı etki saptanmamış.  

• devletten mali destek alan araştırmaların 
%90’ınından fazlasında zararlı etki 
görülmüş.  



Steven J. Milloy  

Sigara ve GDO Lobicisi 

TASSC (The Advancement of 

Sound Science Center)  

“Güvenilir Bilim İlerleme Merkezi”  

 

TASSC akciğer kanseri ile sigara arasında ilgi 

olmadığını savundu.  



Sigara sanayisi ile Sigara ve GDO lobicisi Steven J. Milloy ilişkileri 



GDO taraftarlarının köksüz iddiaları 

 Prof. Dr. …. 

 Bir dergiden: 

 “ Hindistan biyotek pamukla son beş 

yılda ekim alanını ikiye, üretimini üçe 

katladı” 



Hindistan’da pamukta 2003/2008 

arası 5 yıllık % artışlar 

National Cotton 

Council 

Hindistan Tarım 

Bakanlığı 

 

Ekiliş alanı 

         

           23 

 

         22 

 

Verim 

 

           31 

 

        143 



Verim artışı GDO’dan olamaz 

• 2004 yılında GDO pamuk ekiliş oranı 

sadece %5,69 idi. 

• verim Hindistan Tarım Bakanlığına göre: 

– 2002’de: 191 Kg/ha (Bt pamuk başladı) 

– 2004’de 318 kg/ha  

• Bu durumda GDO pamuk verimi 2460 kg/ 

ha olması gerekiyordu! 
• Kaynak: Dr. Mae-Wan Ho,2010,”Suicides and Bt Cotton Nightmare Unfolding in India, 

http://permaculture.org.au/2010/01/26/farmer-suicides-and-bt-cotton-nightmare-unfolding-in-india/ 



Son beş yılda ortalama verim arttı 

ama nedenleri: 

• Sulamada gelişme (yağmur hasadı -rain 

harvesting) 

• İyi yağışlar 

• Gübre ve yerel tohumlarla hibritleşmiş 

GD’lar dahil sertifikalı tohum kullanımında 

artış 

• Koza kurdu zararındaki azalış 

Kaynak: Dr. Mae-Wan Ho,age. 



İntiharlar arttı: 2002/2006 

arası yılda 17513 kişi 



20 günlük olan küçük fare GDO’la beslenen bir farenin 

yavrusudur. Diğer büyük fare ise kontrol grubuna ait 19 

günlük normal yemle beslenen bir faredir. 

Irina Ermakova, “Genetically modified soy leads to the decrease of 

 weight and high mortality of rat pups of the first generation.  

Preliminary studies,” Ecosinform 1 (2006): 4–9.  

Rusya  

Bilimler  

Akademisi 



GDO tohumlar açlık sorununu 

çözmez, derinleştirir 

• Biyo- yakıtlar (tarımsal yakıtlar) açlığa tehdit 

• Bir depo biyoyakıt= Bir insanın bir yıllık yiyeceği 

• Monsanto GDO biyo-yakıtlar üzerine çalışıyor. 

• Biyo-yakıtlar Brezilya’da yağmur ormanlarını 

tahrip edilerek genişliyor. 

• GDO ürünleri hayvan yemi (mısır, soya) ve lif 

(pamuk) için 



73%

19%

7% 1%

Ot öldürücü 

ilaca 

(herbisit) 

dirençli 

Böceklere 

dayanıklılık 

Her ikisine 

dayanıklılık 

Virüslere 

dayanıklılık 

Kaynak: James C. 2001, ISAAA (International Service for the Acquisition  

of Agri-biotech Applications)  

 

Ekim alanına göre GDO Uygulamaları 



Avustralya’da GDO’lu ürünlerde glyphosate dirençli ryegraas  

yabancı otu gelişimi  

 

 

 



7310 Firma Toplamı

1DLF-Trifolium A/S

2Sakata

2Dow AgroSciences

3Bayer Crop Science

4KWS AG

4Land O’lakes/Winfield

Solutions

5Groupe Limagrain

9Syngenta

17Dupont (Pioneer)

27Monsanto+Delta Pine

%Tohum Firmaları

8910 Firma top.

3Arysta Life Science

5Makhteshim-Agan

Industries

5Nufarm

5Sumitomo Chemical

5Dupont

9Dow AgroSciences

10Monsanto

11BASF

17Bayer Crop Science

19Syngenta

%Tar.ilaç Fir.

Dünyada tohum ve tarım ilaçlarında tekelleşme

Kaynak: ETC Group,2011, Who Will Control the Green Economy, ETC Group Communiqué no: 107. 
http://www.etcgroup.org/content/who-will-control-green-economy-0



GDO Şirketleri üç yönden 

kazanıyor 

• Tohum fiyatları artışı:  

– ABD’de soya tohum fiyatları 2006/2008 arası 
%50 arttı  

• Herbisit (ot öldürücü) fiyatları artışı: 

–  Roundup fiyatı 2006 / 2008 arasında 2 yıldan 
kısa bir sürede %134 arttı  

• Herbisit (uygun marka) kullanımı arttı 

– ABD’de glyphosate 1994 / 2005 arası  15 kat 
arttı 



GDO ürünler verimi arttırmıyor 

• Dr. D. G. Sherman (Eski FDA ve EPA uzmanı): 

Verimi arttıran bir GDO ürün yok.Aynı şekilde 

susuzluğa dayanıklı, gübre kirlenmesini önleyici 

bir tek GDO yok. (2008) 

• ABD Tarım Bakanlığı GDO’nun hiçbir üründe 

verimi arttırmadığını açıklamıştır. 

 Kaynak: Fernandez-Cornejo, J. and D. Schimmelpfennig, February 2004. Have Seed Industry 

 Changes Affected Research Effort? USDA’s Economic Research Service, Amber Waves, 

 pp. 14-19.  



Neden GDO ekiliyor? 



Büyük işletmeler işçiyi sevmiyor, ilacı seviyor 

Gustave Grobocopatel Çiftliği: 80 800 dekar 

GDO olmayan soyadan daha çok verim alıyor. 

İşçi tasarrufu nedeniyle herbisite dayanıklı  

GDO soya ekiyor. 



GDO’ların hegemonyası 

• GDO olmayan tohum bulmak zorlaşıyor 

• Hindistan’da devlet GDO olmayan tohum 
üretimini azalttı. 

• Çiftçilerin tohum satışı yasalarla 
yasaklanıyor 

• GDO şirketleri genetik bulaşmalarda dava 
açıyor. 

• GDO olmayan tohumlar GDO ile 
kirletiliyor. 



Dünyayı besleyecek daha iyi 

seçenekler var 

• IPM (Integrated Pest Management) 

Hiç ilaç kullanmadan pamukta %21 daha 

fazla verim alınıyor.(Seedling, 

January,2007) 

 



Çek ve it teknolojisi ile 

böceklerle mücadele 



58 ülkeden 400 uzmanın raporu 

Destekleyenler: Birleşmiş Milletler ve Dünya 

Bankası 

• 4 yıl süren IAASTD raporu 2008’de 
tamamlandı 

• Çözüm: Ekolojik, düşük girdili, düşük 
masraflı tarım yöntemleri açlıkla mücadele 
için çok uygun 

• GDO ürünleri açlık ve yoksullukla 
mücadelede çok az bir potansiyel 
gösteriyor. 

• Sonuç: GDO şirketleri çalışmayı terk etti 

 



GDO dışı teknolojilerle daha 

başarılı ıslah yapılabiliyor 

• Marker destekli seçilimle daha başarılı 

ıslah 

• Katılımcı ıslah, yerel çeşitler 



GDO ve GDO’lu olmayan ürünler 

yanyana yaşayamaz 

• GDO bulaşıyor. 

• Kanada’da yağlık GDO’suz organik kolza 

üretimi tamamen yok oldu. 



 

teşekkür ederim 

Sevgi ve saygılarla 
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