
§ağ|ıkIı ve 0üvenli Gıü Hepiıııiıin Hakkıdır1 

sağııkıı ve Güvenli Gıda
D€ğerll Anne v3 Babalar,

Tüm tüketjcilerin sağlıklI Ve güvenli gıdalar tüketme hakkl valdlr

ııısTıYoRuz !!!
lnsan sağİğl, çokuluslu biyoteknoloji, tarım ve 9lda şIİketlerhln keİ
sağlamalarl uğruna riske atılamaz.

GDo1u 9dalar bazl ülkelere hlç sokulmamaktadır. Pekçok ülkede
üretlciler GDo açerlğlnl gıda etiketlerande belirtmekle yükümlüdür.
Ülkemazde bu uygulamalar olmahdır, Çünkü bizler bu ülkeler|n
ansanlan kadar değerliyiz.

Hepimizin, özellikle çocuklanmlzln sağllğl içln "GDo'ya Hay|r!" dlyellm.

GDo'ya Haytr Platform'u ve Tüketicl Bllincıni Gelişurme Demeğl olarak;

. GDo içermediği onaylanmlş g|dalan tercih etmenizi,

. Hazlr gldaıan satln allrken içerağande GDo olup o|madlğ|nl
sorgulamanlzü,

. Glda üfonlerinin etiketlerini okumanız|,

. Çocukıannlza abur cubur yerine kuruyemlş, pestal, fınd|k, flsbk
9ibi geleneksel gldalar VermenIzl.

. Mıslı nlşastasından ela'e edIlen tatlandlncllan lçeren gıda
ürünleri yerane pekmez gibi doğal tatland|nc|lar ve pancar
ş€keri ile yapl|an ürünleri sahn almanlzl

öneriyorUz.

Bizlerin ve çocuklarımlzln sağllğl, çokuluslu biyoteknoloJi, tanm ve glda
9irketlerlnln karlanndan daha önemladIr.

D.ı.yll bll9l lçln: http://wtvw,9doy.hayir,oİ9

B! bloşLr "flketıcı Blıın lni Geıırtırme Derneğı" (lUrloER)
tarafünalan cDo'Y, Hayrf Pıraıormu için bastünlmıştür.

wrr.tubıııar.corn
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Lütİen bu blldlriyi atmayın, okunrnası lçln çaba harcayün.
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§ağIıHıve

G9n9tığl D€ğlgtlrllmlg organlzmalar sağllğlmEl Tohd|l Edlyoİ.

I!'lüslr. pIrlnç, patntes, domates, soya ve kanoıa 9ibi temel beslnler
başta olmak üzere pekçok bitkinin genleri çokuluslu biyoteknolojl,
tanm ve glda şlrketleri taraf|nda değlştiriılyor. Genetiği Değiştirllmlş
organlzmalar klsaca GDo denllen bu bltkller ve bunlardan ür€tllen
aşlenmlş gldala. kontrolsüzce ülkemize sokuluyor, pazal ve
marketlerde saİİyor. mutfaklarlm|za 9]riyor, sağllğlmızı tehdit edlyor.

Goo'lu ü.iinl€f n€don sağhğlmlz tehdlt edlyoı. Çünkü;
> Bi. bltkinin genleİI değiştirildağinde, bunun olumsuz etkileri

blIinemiyor. Bu bitkilerden üretilen 9ldalar insanlar taraflndan
tüketildiğinde allerjIk ve toksik (zehirleyici) etkilere neden olma
nski çok yüksek.

> GDo'lu gıdalan tüketen lnsanlarda antibiyotiklere kar$ direnç
oluşmag olaslhğl yüksek. Antibiyotaklere direnç kazanan
ınsanlaİ hastaıanIp antibiyotik kuIlanmak aorunda kaldlklarında
yeterll faydayl 9öremiyor.

> GDo'ln bağ|şlklık slstemImizln çökme riskini artlrdlklan, kanser
başta olmak üzere blr çok blllnmeyen hastahklan tetikledıklerı
tahmln edllIyor.

}. GDo1u gldalar bu sağık nskleri dlkkate allnmadan, insan
vücudu üzerindeki etkileri yeterjnce test edjlip, araştlrllmadan
piyasaya §ürülüyor.

GDo'lu ürünlerisatan çokulusıu tarlm ve 9lda şirketlerln|n tek amacl

in3an 3ağhğ! üzcrinde sonuç|.fl n€ o|ursa olr!n, dahe çok
satmrk, daha çok k6r €tmek,

GDo'lar p.k çok 9d.Ya tük€ticanin bilga.i o|madan ek|enlYor!

0rün €tik.tl.rinde bu üİünlerİrr GDo'lu olduklan belinilmlyor

Gon€tlğl değlştlİllml, mlslnn kullanlldlğl gdalar:

8ebek mamalarl,

Mı5|r yağl,

HazIr çorbalar,

Mls|rdan elde ed|len nişa§ta bazh tatlandlrıcllar ve bunlalın
k!llanlldlğl

o gaz|l ve kolall lç€cekler,

o meyve sulan,

o pasta, baklaval blsküvl gibi ürünler,

Mlsır 9lıkoıU lçeren hazlr gldalar,

8üyükbaş ve kanatİ hayvan yemleri.

G€rı.t|ğl d€ğlrtlrllmlş soyanln kulıanlld|ğl gdalaİl

sılct k, salam, sosis, köfte ve plzza, hambu.ger, mant gibi etln
k0llanIldlğl hazlr 9ldaiar,

Haır çorbalar,

Et suyu tabletler|,

soya klYmasl,

soya yağl,

soya unu,

Rnd|k ve flstlk ezmesi, çlkolatall ürünler,

Çeşltll ıJnlU mamuller,bisküviler. pastacıl|k ürünleri,

sÜt toıı]i

soya lesltln (lec|thln) lçeren haıır 9ldalar,

Kozmetik sanayl,

Büyükbaş ve kanatll hayvan yemlefl.


