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YEM AMACIYLA İTHALİ İSTENEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 305423 SOYA ÇEŞİDİ VE 
ÜRÜNLERİ İÇİN BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

GENEL SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi, uluslararası resmi rapor ve bilimsel çalışmalar üzerinde 
yürüttüğü incelemelere dayanarak (EFSA, ILSI, OECD, CFIA, EK-2018) aşağıdaki sonuçlara 
ulaşmıştır.  

Bilimsel Komite, 305423 çeşidinin yem olarak kullanım amacıyla ithal edilmesinin potansiyel 
risklerini değerlendirmiştir. 305423 çeşidine biyoteknolojik yöntemlerle aktarılan genlerin 
yapısı, DNA dizilimi, promotor ve terminatör bölgeleri, ekstra DNA dizileri ve gen aktarım 
yöntemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çeşit ile ilgili bilimsel araştırmaların sonuçları (alerjik 
ve toksik etki analizleri, genetik modifikasyonun kararlılığı, morfolojik ve agronomik özellikler, 
hedef ve hedef dışı organizmalara etkisi, abiyotik çevre ve biyojeokimyasal çevrimlerle 
etkileşim potansiyeli), risk değerlendirmesi yapan çeşitli kuruluşların görüşleri (EFSA, OECD 
vb.), başvuru dosyasında bulunması gereken dokümanlar ve farklı ülkelerde uzun süreli üretim 
ve tüketim durumları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca söz konusu GD soya çeşidiyle 
yapılan hayvan besleme çalışmaları da incelenerek, yem olarak kullanımı sonucu ortaya 
çıkabilecek riskler değerlendirilmiştir. İlave olarak, bu soya çeşidinin ülkemizde kazara 
yayılması durumunda oluşabilecek tarımsal ve çevresel riskleri de göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Bilimsel risk değerlendirme komitesi tarafından kanatlı rasyonuna %20 (Türkiye’de kullanılan 
oranlara eş değer) oranında katılan 305423 tam yağlı soya ile yürütülen ek hayvan besleme 
deneme sonuçları değerlendirilmiş (EK-2018): 

 Sindirim sistemi boyunca GD çeşide ait DNA parçalarının GD olmayan çeşit ile benzer 
şekilde parçalandığı ve sindirim sisteminin kör bağırsak kısmında tamamen yıkıldığı,  

 Kan, sindirim sistemi ve kas dokularında transgen DNA’nın tespit edilmediği, 

 Araştırılan dokularda hematolojik ve histolojik incelemelerde herhangi bir olumsuz 
etkinin gözlenmediği, 

 Etlik civciv ve piliçlerde 35 gün boyunca yem tüketimi, canlı ağırlık artışı, yemden 
yararlanma, sindirim sistemi organlarının rölatif ağırlıkları, karkas kalite parametreleri, 
kemik-mineral içeriği ve yoğunluğu bakımından GD ve GD olmayan çeşit arasında 
önemli farklılıkların saptanmadığı, 

 GD çeşit ile beslenen hayvanların karkas tekli-doymamış yağ asit kompozisyonunun 
artırdığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi güncellenmiş bilgiler doğrultusunda 
305423 çeşidi ve ürünlerinin yem olarak ithal edilmesinin ve kullanılmasının bir risk 
oluşturmayacağı kararına oy birliği ile varmıştır. 

Eldeki veriler, 305423 çeşidinin bazı yağ asitlerinde değişim ve herbisit toleransı dışında 
geleneksel soya çeşitleri ile benzer özellikler taşıdığı, diğer besin maddeleri içeriği ve tarımsal 
özellikler açısından bir fark bulunmadığını göstermektedir. 
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