
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 

Genetik Biliminin yardımıyla kimyasal ve biyolojik silahların üretim, depolama ve kullanım imkanlarının arttığını 

önemle vurgulayarak, 

GDO’lu ürün ve besinlerin kontrolsüz ve bir standarta bağlı kalmaksızın arttığını ve bunun sonucunda üretilen 

besin maddelerindeki mikrobiyal patojenlerin, biyotoksinlerin ve kimyasal kirleticilerin gıda kaynakları 

hastalıkları artırarak milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attığına dikkat çekerek, 

Zararlı ot ve bitkilerin GDO’lu ürünlerle etkileşimi sonucunda kimyasal ilaçlara dayanıklı hale gelerek yayılması 

sonucu tarım alanlarının ve toprakların zarar göreceğinin göz önünde bulundurarak, 

Dünya’daki canlı nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan böceklerin GDO’lu ürünlerle etkileşimi sonrasında 

böcek ilaçlarına karşı bağışıklık kazanarak ekolojik bozulmalara ve ciddi sıkıntılara yol açabileceğini üzüntüyle 

belirterek, 

Gen aktarımı sonucu her yıl yüzlerce canlı türünün ortaya çıktığını ve deneyler sırasında insana direkt veye 

dolaylı olarak zarar vererek insan türünü yok edebilecek bir organizmanın ortaya çıkabileceğini öngörerek, 

Günümüzde dünya nüfusunun artış göstermesi nedeniyle doğal kaynakların talepleri karşılayamadığını 

endişeyle belirterek, 

1977 tarihli Budapeşte Anlaşmasında bahsi geçen “mikroorganizmaların patent prosedürü amacıyla tanınması 

için patent sahibi kişilerin adına uluslararası otoritelerin kontrolündeki emanet hesaplarda tutulmasını” 

destekleyerek, 

1) Tüm üye devletleri 1997 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 

yayınladığı Birleşmiş Gen Haritası ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kararlarına uymaya davet 

eder, 

2) Özellikle Genetik, tıp ve biyoloji dalında yürütülen araştırmalarda; insan hakları, temel özgürlükleri 

ve insan onuruna saygı duygulmasını talep eder, 

3) Bireylere ancak ulusal yasalar çerçevesinde uygulanacak araştırma, tedavi ve teşhis metodunun 

potansiyel riskleri ve faydaları belirtildikten sonra genetik müdahale yapılabilmesini vurgular, 

4) Genetik müdahaleleri kabul eden ancak bunun sonucunda vücudunda herhangi bir hasar oluşan 

kişinin, bu hasarın oluşmasına sebep olan kurum, kuruluş veya şahıstan tazminat alma hakkının 

bulunması gerektiğini belirtir, 

5) Klonlama gibi insan onuruna aykırı üreme metodlarına izin verilmemesini ve ülke ve uluslararası 

kuruluşların bu hususta gereken önlemleri almasını önerir, 

6) Ekonomik ve Sosyal Konsey altında faaliyetlerini yürütecek olan “GDO’lu ürün Denetim ve 

Araştırma Komitesi’nin (GDAK): 

a)  Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerin temsiliyle oluşturulmasını, 

b) Komite bünyesindeki ülkelerin ortak görüşüyle belirlenecek olan GDO kullanım 

standartlarının kararlaştırılmasını, 

c) İnsanların tüketimine sunulan ürünlerde GDO varlığı hususunda şeffaflığın sağlanmasını, 

d) Deney ve araştırma sürecindeki tüm faaliyetlerin oluşturulacak bilirkişi heyetince 

denetlenmesi ve gereğinin yapılmasını şiddetle tavsiye eder. 


