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Ekolojik dengeleri bozmadan, 

suni gübre ve suni yem, böcek 

öldürücü ve ürün geliştirici ilaç 

kullanılmadan yapılan üretime 

ORGANİK TARIM
denir.



Organik tarım; bir tarım biçimi olmaktan öte, 

bir yaşam felsefesi, bir yaşam tarzıdır !…



1-Yaygın tarımda uygulanan monokültür, yani tek tip ekim, toprağı 

sömürür. 

2-Eksilen maddeler suni gübre ile sağlanır. 

3-Bu gübreler, toprağın florasını tahrip eder. Solucanlar ile faydalı 

böcekleri ve yumurtalarını öldürür, zararlı haşerelerin 

çoğalmasına yol açar..

4-Bu kısır döngü; tarım ilacını zorunlu kılar.. 

5-İlaca direnci artan böceklere karşı, doz arttırılır. Bu arada o 

böceklerin düşmanları da ölmeye ve onlarla beslenen kuşlar  

zehirlenmeye, yani doğal olan her şey yok olmaya  başlar !..

“doğayı yok eden kısır döngü !..”
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6- Kimyasal gübre, toprağın strüktürel yapısını bozmakta ve rüzgar 

ve su erozyonunun tahribatı nı kolaylaştırmaktadır..

7- Tarım ilaçları, içme sularına karışarak bizi ve tüm canlıları 

zehirlemektedir..

8- Tarım ilaçları, kanser ve diğer hastalıklara neden olmaktadır. 

Her yıl 1.000.000 kişi tarım ilaçlarından zehirlenmektedir.

9- Bir çocuğun, gıdalardaki ilaçlar yüzünden kansere yakalanma 

riski büyüklerden çok daha fazladır. 

10- Tarımsal zehirlerin sistemik yani bitkinin özsuyuna geçerek, 

onu yiyen böcekleri öldüren cinsleri daha da büyük riskler 

taşımaktadır..

“doğayı yok eden kısır döngü !..”
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3
Konvansiyonel ürünler için gerekli sentetik 

girdilere harcanan dev bütçeler, tehlikeli atıkların 

temizlenmesi için harcanan paralar, çölleşme

tehlikesindeki topraklar, para ile ölçülemeyecek 

çevresel ve sosyal maliyetler dikkate alındığında 

gerçek maliyetin organiklere göre daha yüksek 

olduğu ortaya çıkar..



1- Organik tarımda ise mücadele organik preparatlarla, faydalı 

hayvan ve böceklerin varlığını sürdürmesi ile sağlanır.. Organik 

tarımdaki, “birlikte ekim” denilen çeşitlilik, zararlı böcekleri 

azaltmaktadır..

2- Hayvan gübresi, yeşil gübreleme ve mineral katkısı ile toprağın 

yapısı ve mikroflorası korunur, biyolojik çeşitlilik sağlanır.

3- Tek tip ekimde ortaya çıkan, yabancı ot gelişimine müsait dikim 

arası boşluklar, organik tarımda farklı bitkilerle doldurularak, ot 

üreme sahası kısıtlanır. 

“doğayı sürdüren yeşil döngü !..”
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4- Organik tarımda mekanizasyon çok daha azdır. Bu, enerji 

tasarrufu sağlar. Fosil yakıtların tüketimini kısıtlar..

5- Organik tarım işletmesi aile ölçeğinde olabilmektedir.. Sentetik 

gübre ve ilaç girdisi olmadığından ve ürünün satış fiyatı yüksek 

olduğundan daha çok para kazandırmaktadır.

6- Organik ürünlerin, besin, mineral ve vitamin içerikleri çok daha 

zengindir. Doğal tat ve aromaları mukayese edilemez. Hasat 

sonrası raf ömürleri daha yüksektir.

“doğayı sürdüren yeşil döngü !..”
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Birlikte ekimde kullanılan baklagiller; 

derin kökleri ile, üst katmanları sömürmeden 

dipten besin alırken, geniş bitki örtüsü ile 

toprağın nemli kalmasını ve erozyondan 

kurtulmasını sağlar. 

Daha sonra kökler ve hasat artıkları çürüyerek 

toprağın organik madde içeriğini arttırır. Ayrıca, 

ortak yaşam sürdürdükleri, havanın azotunu

toprağa bağlayan Rhizobium bakterileri sayesinde 

yakaladıkları azotu diğer bitkilere verir.
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Ülkemiz; henüz sentetik kimyasallarla 

kirlenmemiş toprakları, aile işletmeleri biçimindeki 

tarımsal üretim yapısı ile avantajlı konumundadır. 

1980’den bu yana organik üretim başlamıştır.100.000 

hektarda, son beş yıl içinde  200 çeşide ulaşılmıştır.

Türkiye



Avrupa’nın     

toplamında           

sadece

11.500

bitki                          

türü    

varken



TÜRKİYE’nin 

Biyolojik “zenginliği”

11 bin tür çiçekli ve çiçeksiz tohumlu bitki 

biliniyor.Bunun 2 bin kadarı, başka hiçbir yerde 

bulunmayan, yani endemik türler.

Ülkemizde ayrıca: 120 memeli türü,                                  

413 kuş türü,                                                            

93 sürüngen, 18 tür kurbağa,                                

276 deniz balığı, 192 tatlısu balığı türü bulunuyor. 

Ve bunların yanısıra 60-80 bin kadar böcek türü 

var..       



Dünyada, halen 30 milyar dolar civarındaki organik 

ürünler satış rakamının, 2008 de 80 milyar dolara 

çıkması beklenmektedir. Tüketicilerin çevre ve 

sağlık olgusuna gösterdikleri duyarlılık ölçüsünde 

büyüyen talebin global yıllık artış oranı % 20 leri 

bulmuştur. 

DÜNYA



Gelişmiş ülkelerdeki 

tüketiciler, sadece yiyecek 

değil, artık kullandıkları tüm 

ürünlerin; giysilerin ve 

eşyalarının da organik 

kökenli olmasını arzu 

etmektedir. Bu sağlıklı 

ürünleri, ülkemiz insanının 

da kullanma hakkı olduğu 

unutulmamalıdır !..

ÖNEMLİ NOT !..



DNA

GEN
32 kısım tekmili birden !..

Oynanmak istenen    

oyunun adı :

Canlıların içindeki  internet !..



Yoksa     kuyruğu 

kaptırdık mı ?...



DNA yani yaşam sarmalı !.. Ve GEN, yani sarmaldan bir kesit..



DNA : DeoksiriboNükleikAsit) Genetik bilgiyi 

içeren genleri taşıyan ikili sarmal

KROMOZOM : Sıkıştırılmış DNA iplikçikleri yumağı

GEN :DNA molekülü 

üzerinde yer alan ve 

protein üretimi için 

gerekli şifreyi         

taşıyan diziler

GENOM : Bir organizmanın         

.                  toplam DNA içeriği 



Her gen, o organizmanın her hücresinde vardır. Sadece, 

hücrenin özelliğine göre bazı genler, uyarılmadığı için çalışmaz. 

Aynı genleri çalışan hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. 

Bazı genler ise ortaktır ve her hücrede aynı işlevlere sahiptir. 

Genler; içerdikleri şifrelerle, bitki, böcek, hayvan ya da insan 

vücudundaki her türlü olayı adeta uzaktan kumanda eder.  

Genin mesajını hücreye ileten haberciye RNA denir..

Yapısı değişen gen, ya devre dışı kalır, ya da aşırı 

fonksiyon görmeye başlar. Her iki halde de kontrol 

ettiği işlevlerde bozulma ortaya çıkar.



Mimar gözü ile GEN teknolojisi   :

Diyelim bir sinema salonunuz var, ama müşteri 

sayısı, dolayısı ile kazancı artık size yetmiyor.. 

“Şu binayı katlı otoparka çevirelim. İnsanların 

ihtiyacı var. Üstelik daha verimli bu iş !”

diyor birileri ve inşaata başlıyorsunuz.. Acaba, 

başınıza neler gelecektir ?.. :



1- Bir otoparkı bu yöntemle yapmak, kesinlikle yeni yapımdan daha 

pahalıya mal olacaktır.

2- Muhtemelen çevre trafiği, yeni yoğunluk yüzünden alt üst 

olacaktır.

4- Belki bazı yönetmelikler yüzünden ruhsat bile alamayacaksınız. 

Yani yeni yapınızın hukuki itibarı olmayacaktır.

5- Binanın temelleri, yeni yükleri taşıyamayacağından, depremde 

başınıza neler geleceğini artık Allah da bilmektedir kullar da. 

Temele takviye yapmaya çalışmak ise yatırımı bir kat daha 

pahalıya çıkaracaktır..

6- Ve sonunda pişmanlıkla;                                           

“sinemayı yerinde bıraksaydık keşke” diyeceksiniz.  

Ama iş işten geçmiş olacak !..



Ve yapının başına gelen davetsiz sorunlar, hiçbir 

zaman bu davetsiz ve meraklı misafir gibi 

sevimli olmayacaktır !..



DNA Spiraline yönelik, daha verimli, daha kazançlı, daha dayanıklı, 

daha yarayışlı olacağını varsayarak kalkıştığımız operasyonların 

sonuçları, mimari örnekteki sorunlarla örtüşmektedir.. 

Tarımsal ticaret öncelikli YEŞİL, sağlık ticareti öncelikli KIRMIZI

gen teknolojisi ürünlere baktığımızda, üzücüdür ki aynı riskleri 

görmekteyiz.. Acaba bu sonuçlara  ;                   

“Evrensel spiralin intikamı !”
demek doğru mudur ?..



.

.

.

.Şimdi neler olduğuna                     

bakalım birlikte..

DNA ve GEN biliminin insanlığın hayrına olmadığını 

söylemek yanlış olur. Galiba sorun; doymak bilmeyen 

müteahhidin tepemize çöken binası örneği, isteklerimizin 

sonuçlarını tartmadan kalkıştığımız gen değişikliklerinin, 

onarılmaz yaralar açmasındadır..



1- Bu sorununun yaşandığı ülkelerin hemen hepsi, batının eski 

sömürgeleriydi. 

2- Bu ülkelerin tarım ekonomileri gelişmiş ülkelerin yararına

yine onlar tarafından kurulmuştu. 

3- Çoğu geri bırakılmış ülke, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra

dahi, dış borç benzeri sorunlarla boğuştukları için daima ihracata 

yönelik tarım politikaları uyguladılar.. 

4- Yani halkı doyuracak besinler üretmek yerine döviz sağlayacak 

türler yetiştirmeye çalıştılar.. 

Batının yarattığı açlık sorunu,

ve “timsahın gözyaşları !”..



5- Eskiden besin yetiştirmek için kullanılan topraklarda kahve, 

pamuk, muz, kakao gibi, gelişmiş ülkelere satılan ürünleri 

yetiştirdiler. 

6- Örneğin, Etiyopya’da açlığın kol gezdiği dönemlerde bile 

halkın yiyecek gereksinimi yerine, kahve üretimi ve ihracatı

sürdürülüyordu..

7- Yani sorun; üretim azlığından değil, yanlış ürün seçiminden ve

rant dağılımının adil olmayışından kaynaklanıyordu..

Çünkü bu düzen batının işine 

geliyordu !..



Uzmanlar, mevcut tarım kapasitesinin dünya nüfusunun 

ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olduğunu söylüyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun 1990 

yılı raporuna göre; tahıl üretimindeki artış, nüfus artışından 

% 50 daha fazla.

Anlaşılacağı gibi sorun üretimden değil,                                   

. dağılımın adil olmayışından kaynaklanıyor.



Batının karanlık yüzü 

böylece “açlığı”

yaratmıştı !..



gerekçesi artık hazırdı !..

Hormonlu

bitkilerin,                        

her türlü 

kimyasalın

ve          

oynanacak 

genlerin



Dünyada insan besini olmaya uygun , geometrisi 

bozulmamış 80.000 ( seksen bin )   
bitki türü var.

Tarih boyunca 3.000 kadar bitkiyi yiyecek olarak 

kullanmışız !..

Bugün yetiştirilen tür sayısı 150

Ve günümüzde yalnızca 15 kadar bitki türü;       

tüm dünya nüfusunun %90’ını doyuruyor.

80.000 > 3.000 > 150 >15



15’e inen çeşidin 

genleri ile oynamak

daha kolaydı ve artık 

şarttı !.. 

Çünkü, farklı cinsler 

azaldığı için üretim 

artmalıydı !..



Ve ,                   

gereği düşünüldü !..



ARTAN VERİMİN                              

ELBETTE BİR BEDELİ  VARDI:

Geleneksel yöntemlerle tarım yapan 

toplumlarda, yılda hektar başına 50 ila 2.000 

kilo ürün elde ediliyordu. Fakat örneğin hibrit 

sanayi domatesinde 100.000-200.000 kg. ürün 

alınmaya başladı..                                            

Yani 100 katına varan artış sağlandı..

1- Artan çevre kirliliği,                                                                                          

2- Kimyasal ilaç ve gübrelerin üretiminde harcanan yoğun enerji,                      

3- Bunun sonucu küresel ısınma,

4- Yok olan türler ve faydalı canlılar,                                                                                           

5- Üretimde çalışanların maruz kaldığı sağlık riskleri,

6- Üretim yöntemlerinin ve ilaç ambalajlarının çevreye verdiği zarar,

7- Ürünlerdeki kimyasal kalıntı nedeniyle, tüm insanların sağlığı 

üzerinde oluşturulan büyük riskler..



1950 den bu yana gübre miktarı 10 kat artmasına 

rağmen birim başına verim %50 azalmış durumda..

Tarım ilacı kullanımı giderek artarken, tarım 

zararlılarına kaptırılan ürün miktarı da % 100 artmış 

durumda !. 

“azalan verimler ilkesi” gereği, genlerle 

sağlanan üretim artışının da aynı 

akıbete uğradığı artık görülmekte…
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GDO

Yol 

Haritası

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

“Genetically Modified Organism” “GM” veya “GMO”



Daha çok verim, gelirin artması, ülke 

ekonomisinin gelişmesi, refah düzeyinin 

artışı, tarımın endüstrileşmesi gibi hedefler 

gösterildi önce. 

Bu güzel yarınlar için; sentetik, kimyasal 

gübreler kullanılması, zararlı ot ve 

böceklerin, mikropların ilaçlarla yok edilmesi 

gerektiği bilinci yerleştirildi. 
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Böylece, gübre fabrikaları ile, ecza endüstrisi

dev büyümeler gösterdi. İlacı daha güzel 

püskürten, gübreyi daha iyi atan, toprağı daha 

kuvvetli ve hızlı işleyen makina teknolojileri

geliştirildi.

Gübreye alışan bitki daha çok gübre istedi, ilaca 

bağışıklık kazanan böcekleri öldürebilmek için daha 

kuvvetli zehirler gerekti... 
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Artık yeni çözümlere gereksinim 

vardı. Dıştan müdahale 

başarısız olunca, canlıların 

genleri ile  oynamaya   

başlandı !..



GDO nasıl uygulanıyor ?

Uygulama gen mühendisliğinin işi... 

Gen mühendisliği ise; kesme, yapıştırma ve 

çoğaltma işleminin mühendisçe uygulanması... 

Aktarılacak gen önce, bulunduğu canlının 

DNA'sından kesilerek çıkarılıyor. Sonra vektör

adı verilen bir taşıyıcı virüs ile bu gen, DNA 

molekülüne yapıştırılıyor.





GDO 

doğdu ve 

bunlar 

oldu !..



Toprağın efendisi olan 

çiftçi daha ne olduğunu 

anlayamadan küresel 

imparatorluğun kölesi

haline geldi. 



“Dünyanın çok büyük bir kısmı açtır ve genetik olarak değiştirilmiş 

bitkiler, yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı üretimi doğururlar. 

Dolayısıyla dünyada açlığı önlemenin tek yolu, genetik olarak 

değiştirilmiş organizmaların üretimini gerçekleştirmektir.

George                       

W. Bush



“AÇLIK” başlığı altında desteklenenin 

çiftçilik değil, tarım sanayii olduğu kuşku 

götürmez.. 

Ve bu  sanayi kuruluşlarının büyük bir 

kısmının çok uluslu şirketler olduğunu 

tahmin etmek zor değil !.

Evet, arkadaki 

gerçek : GMO’lu 

ürünlerin gıda 

yardımı adı 

altında satışı !..



Dünyada GDO’lu tarım ve yem ürünlerinin tohum 

piyasası 8-10 firmanın elinde.         Bu firmaların ana 

hedefi; tüm ülkelerin tarım ve hayvancılığını, tohum 

alımında kendilerine bağlamak..

İ İ





Arılar ve rüzgarlar GDO’lu 

polenleri alıp, komşu tarla 

ya da köylerdeki geleneksel 

ekimin üzerine bırakıyordu..
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Böylece; değiştirilmiş 

genler diğer bitki 

türlerine atlayarak, 

bulundukları çevredeki 

doğal türlerde de genetik 

çeşitliliğin kaybına 

neden oldu. Yabani 

türlerin doğal 

yapılarında sapmalar

meydana geldi. 
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İddia edildiğinin 

aksine, GDO’lu 

tohum kullanan 

çiftçilerin, daha 

fazla tarım ilacı

kullandıkları  

ortaya çıktı.. 
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4
GDO teknikleri kullanılarak

verim de artmıyordu. ABD’li

köylüler, düşük verim

nedeniyle GDO tüccarlarına

karşı davalar açtı. Birkaç

yıllık ekimin sonunda 

üreticiler, GDO’lu verimin,

geleneksel tarımın altında

kaldığını gördü.. 



Frankeştayn Gıda olarak

nitelenen,kolera bakterisinin

genini taşıyan yonca,    

akrep geni taşıyan pamuk,

tavuk geni taşıyan patates,

balık genli domates gibi 

gıdalar, doğal çeşitliliğe 

zarar veriyor. Bunların, yeni 

Frankeştayn’lar yaratması 

olasılık dahilinde…
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Uzmanlar, hastalıklara

ve böceklere direnç 

gösteren transgenik 

bitkilerin diğer 

bitkilerden daha yüksek 

bir alerjik potansiyele 

sahip olabileceğine 

dikkat çekiyor..
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Genetik yapısı değiştirilmiş patateslerin fareler için 

toksik olduğu, bağışıklık sisteminde bozukluklar, viral 

enfeksiyonlar gibi birçok etkileri olduğu ortaya çıktı..
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Bilim adamları iki tür potansiyel               

tehlikeye dikkat çekiyor;                               

durgun virüslerin yeniden harekete geçmesi

ve virüsler arasında yeni bulaşıcı diziler 

oluşturabilecek kombinasyonlar !..   

Virüs DNA’sının fare genomuna yerleştiği ve 

hamile farelere yedirilen virüs DNA’sının yeni 

doğmuş yavruların hücrelerine geçtiği kanıtlandı.
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Sağlık                        

. riskleri :

1- Antibiyotiklere karşı                

dayanıklılık oluşturması, 

2- Gıda olarak kullanımda insan ve 

hayvanda toksik ya da allerjik etki yapması, 

3- Doğrudan alım durumunda, insan ve 

hayvan bünyesindeki mikro organizmalarla 

birleşme ihtimali.
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Açlığı sona erdirmek, daha 

çok ürün elde etmek amaçlı 

bilinçsiz gayretin 

sonuçlarını gördünüz. Bir 

de şu düşündürücü hesaba

göz atın lütfen !..



ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Amerika’da her 

yıl üretilen gıdanın % 25 ’inden fazlası israf ediliyor. 

Sadece 1995 yılında çöpe atılan gıda miktarı

43 milyon ton. Bir kişinin günde ortalama 1.5 kilo gıda 

tükettiği düşünüldüğünde, israf edilen gıdanın yarısı ile

40.000.000 kişinin doyması mümkün.                    

Sadece %5’i bile geri kazanılsa 4.000.000 insanın 

doyması sağlanabilir.



Dünyada açlık sınırının altında

800.000.000 insan olduğu biliniyor.

Bir günde açlıktan ölen çocuk sayısı ise ortalama 

35.000

Yani sadece Amerika,                                        

bir günlük atıklarının % 15’i ile, 

ölen tüm çocukların

hayatını kurtarabilir..



Acaba TÜRKİYE

bu konuda

“sütten çıkmış         

ak kaşık” mıdır ?..



“Genler yüzyılının “yeşil altını” dır. Gezegenin 

genetik kaynaklarını denetleyen güçler, tıpkı 

sanayi çağında; fosil yakacak ve değerli metal 

kaynaklarına sahip olanların hakimiyet sağlaması 

gibi, geleceğin dünya ekonomisi üzerinde

olağanüstü büyük bir güç
edinecekdir !...”

Peki GDO Üreticisi ne 

diyor ?..



Ve       

yaşam 

patentlendi !



Bu güne kadar 500.000’den daha fazla gene 

patent verildi. 

Bunların %27’si; kırmızı yani insan geni.   

Gerisi ise bitkisel yeşil gen..



Küresel ölçekte üretilen bitkiler

üzerinde, 132 patent var.

mısırda 68

patateste 17

soyada 25

buğdayda 22..



GDO’lar, patent kapsamında 

korunuyor. Yani, genetik yapısı

değiştirilen ürünler artık 

patentlenebiliyor. Çünkü bu 

çalışmaları yapan şirketlerin 

temel kazancı patent bedeli tahsil 

etme üstüne kurulu.. 

Biyo teknoloji, canlılar üzerinde patent hakkı iddia edilmesinin 

önünü açıyor. Genetik olarak değiştirilmiş tohumu eken çiftçi, 

hasattan sonra elinde kalan tohumları yeniden kullanırsa, patent 

sahibine bedel ödemek zorunda kalıyor... Tarımsal üretimin en temel 

ve en eski yöntemlerinden olan, kendi ürününden gelecek yıl için 

tohumluk ayırma hakkı, bu şekilde ortadan tümüyle kaldırılmış 

oluyor. 



Genetik tarımın önde gelen şirketlerinden Delta and Pine Land, 

tohumların yeniden ekilmesini engelleyen bir tohum kısırlaştırma 

yöntemi geliştirdi.

“Terminatör” olarak adlandırılan bu teknolojinin amacı, genetik

tarım yapan çiftçilerin patent ücretlerini düzenli ve eksiksiz 

ödemelerini sağlamaktı. 

Kimyasal madde ile spreylenmediği sürece tohumlar, kısır 

oluyorlardı. 

Şirketin adamları geliyor, tarlayı o kimyasal madde ile spreyliyordu.

Böylece bloke edici anahtar kapanıyor ve tohum tekrar doğurgan 

hale geliyordu.                                                                                                              

Hem tohum satılıyordu, hem sprey. Yani, kâr üstüne kâr...

Beş adımda tatlı kâr ?..

1

2

3

4

5



Hindistan’da tespih ağacı, binlerce yıldır ilaç ve böcek 

öldürücü olarak kullanılıyordu. ABD’li bir firma böcek öldürücü 

maddeyi ayırarak patentledi ve kendi ürünleriyle rekabet ettiği için 

Hintlilerin bu bitkiyi kullanmalarını engellemeye başladı. Yani 

artık, gen ile patentin birleştiği her noktada, hayat ipotek altına 

alınıyor...

Sonsuza kadar kendini yeniden üretebilecek bir organizma 

üzerinde, ilaç ya da kimya şirketleri mülkiyet hakkı elde ediyorlar. 

Yani, yaşamın yeni sahibi oluyorlar.

Bir örnek daha..



GDO’lu tarım, kendi dışındaki tüm tarım 

şekillerini ve özellikle ekolojik tarımı yok eden  

totaliter bir tekniktir.   

GDO’lu besinler, geleneksel ve yerel beslenme 

kültürü ve hakkına açık bir saldırıdır !.



Silah sanayii ile ilaç sanayii bir temel dürtü de 

birleşiyor :                                     

Hayatta kalma içgüdüsü !..

“Al bunu kendini koru” ikisinin de temel 

sloganı..

“Al bu silahı, kendini düşmanlardan koru !..”

“Al bu ilacı, kendini mikroplardan koru !..”



İ İ









2002’de ABD ve Arjantin’den ülkemize ithal edilen 

soya fasulyesi, soya yağı, soya küspesi, mısır ve mısır 

özü yağında, toplam ithalatın      %73 ’ünü GDO lu 

ürünlerin oluşturduğunu artık biliyoruz ..Prof.Dr.Turhan USLU

Bu da bizden !..



Genetik modifikasyona uğramış mısırlar,    

mısırdan yapılmış diğer ürünler soframıza    

misafir oldu mu, henüz bilmiyoruz... 

GDO’lu ürün kullandığı bilinen Nestle ile birlikte, 

Cargill, Novartis, Zeneca, Du-Pont, Syngenta, 

Monsanto ve Dow Chemical gibi GDO üreticisi 

şirketlerin Türkiye’ye getirdiği ürünler mercek   

altına alınacak mı, onu da bilmiyoruz...

Ülkemizde henüz GDO’lu ürünler hakkında, 

yeterli kamuoyu bile oluşmamıştır..



Şimdi          

bir soru :



Bu koyunlar mı bizim,                            

Biz mi, bu koyunlarız ?...


