GDO tartışması sürüyor !
Türkiye, genetiği değiştirilmiş ürünlerle resmen tanışıyor. Genetiği değiştirilmiş
organizma (GDO) ve ürünleri ile bunları içeren gıda ve yem maddeleri
hakkında karar verme, işleme, ithalat, ihracat, izleme, tescil, etiketleme, kontrol
ve denetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Tarım Bakanlığı’nın Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar
ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmeliği,
tohumluklar dışındaki genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile genetiği
değiştirilmiş organizma ve ürünlerini içeren gıda ve yem maddelerini kapsıyor. Sağlık
Bakanlığı’nca ruhsat veya izin verilen ürünler yönetmeliğin kapsamına girmiyor.
Bebek mamalarında kullanılmayacak
Yönetmelik hükümlerine aykırı olan GDO’lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim
amacıyla ithali, piyasaya sürülmesi, tescili, ihracatı ve transit geçişleri yasak olacak.
GDO’lu ürünler, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam
formülleriyle bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılamayacak.
İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO
ve ürünleri ithal edilemeyecek, piyasaya sunulamayacak. Gıda veya yem, GDO’lardan
biri ya da birkaçını toplamda en az yüzde 0.9 oranında içeriyorsa, GDO’lu olarak
kabul edilecek. Gıda veya yemin yüzde 0.5’ten fazla izin verilmeyen GDO içermesi
halinde ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmeyecek.
İzin koşulları neleri içeriyor
Her bir GDO için bilimsel esaslara göre değiştirilmiş gen ya da genler esas alınarak bir
defaya mahsus olmak üzere komiteler tarafından risk değerlendirmesi yapılacak.
Herbir risk değerlendirmesinin sonucuna göre GDO’lu gıda veya yemin çevre, insan
veya hayvan sağlığı ile diğer inceleme konularında herhangi bir olumsuzluğun tespit
edilmediğine dair bir karar belgesi hazırlanacak. İzin verilen GDO ve ürünlerinin kayıt
altına alınması ve ürünün her aşamada takibinin sağlanması amacıyla, GDO ve
ürünlerini ithal edenler, işleyenler ve piyasaya sunanlar Bakanlığa beyanda bulunacak,
GDO ve ürünlerini GDO içerdiğine dair belgeler eşliğinde nakletmek, taşımak ve
etiketleme kurallarını uygulayacak.
İzin, karar belgesinde belirtilen koşulların ihlali veya olası zarar ve risklerle ilgili yeni
bilimsel bilgilerin edinilmesi, kullanım sonucunda olumsuz sonuçların ortaya çıkması
durumunda iptal edilecek. İzni iptal edilen GDO ve ürünleri toplatılarak imha edilecek.
GDO ve ürünlerinin ithalatında GDO ve ürünlerinin üretildiği ülkenin yetkili
otoritesinden parti numarası, miktarı ve GDO çeşidini belirten belge aranacak.
Bakanlık, kontrol ve denetim amaçlı analizler yapabilecek. Analiz sonucunda GDO’lu
olduğu tespit edilen ürünün ülkeye girişine izin verilmeyecek ve söz konusu ithalatçı,
ihracatçı firma ve ülke risk listesine alınacak. GDO’suz gıda veya yem, GDO’lu gıda
veya yemin işlendiği hattan farklı bir hatta üretilecek ve depolanacak.

GDO’lu ürünlerin ihracatında alıcı ülkenin talebi doğrultusunda işlem yapılacak. Alıcı
ülkenin GDO ile ilgili talebinin olmaması durumunda işlemler, genel ihracat
mevzuatına göre yapılacak. İzin verilen GDO’lu gıdaların yüzde 0.9’un üzerinde GDO
içermesi halinde, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde yer alan gerekliliklere ek olarak
etiketlenmeleri zorunlu olacak. Yem veya yemlik madde olarak kullanımına izin
verilen GDO’lu yemler de yüzde 0.9’un üzerinde GDO içermesi halinde, yem
mevzuatında yer alan etiket gerekliliklerine ilave olarak etiketlenecek.

