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YÖNETMELĐK 

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETĐK YAPISI DEĞĐŞTĐRĐLMĐŞ ORGANĐZMALAR 

VE ÜRÜNLERĐNĐN ĐTHALATI, ĐŞLENMESĐ, ĐHRACATI, KONTROL VE 

DENETĐMĐNE DAĐR YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK 

YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK 

            MADDE 1 –26/10/2009 tarihli ve 27388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yem Amaçlı Genetik 
Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin Đthalatı, Đşlenmesi, Đhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

             “(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, GDO lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali, 
piyasaya sürülmesi, tescili ve ihracatı yasaktır. GDO lu gıda ve yemlerin transit geçişine ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir. Gümrük idarelerince, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için GDO ya ilişkin ek bir belge 
aranmaz.” 

            MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

             “(1) Bakanlık tarafından GDO ile ilgili bilimsel ve teknik verileri araştıracak, yorumlayacak ve görüş 
oluşturacak, görev süreleri iki yıl olan uzmanlar listesi teşkil ettirilir. Uzmanlar listesi üniversiteler, TÜBĐTAK ve 
araştırma kuruluşlarında görevli konu ile ilgili uzman veya öğretim üyelerinden oluşturulur. Her bir başvuru için, 

uzmanlar listesinde bulunanlar arasından, Bakanlıkça seçilecek on bir üyeden oluşan yeni bir komite teşkil 
ettirilir.” 

            MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

             “a) Đthalatçı firmadan, GDO ve ürünlerinin üretildiği veya yüklendiği ülke yetkilileri tarafından düzenlenmiş 
ürünün miktarı ve aktarılan geni belirten belge veya uluslararası akredite bir laboratuvardan alınmış analiz raporu 

istenir.” 

            MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

             “Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilen GDO lu gıdaların, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer alan gerekliliklere ilave olarak aşağıdaki hususlar 

çerçevesinde etiketlenmesi zorunludur.” 

            MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

             “Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yem veya yemlik madde olarak kullanımına izin verilen GDO lu 
yemlerin, yem mevzuatında yer alan etiket gerekliliklerine ilave olarak aşağıdaki şekilde etiketlenmesi zorunludur.” 

            MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

            “GEÇĐCĐ MADDE 1 –(1) 26/10/2009 tarihinden önce kontrol belgesi alınmış ürünlerin ithalatında, bu 
ürünlerin Avrupa Birliğinin kabul ettiği kriterlere uygun olması koşulu ile, bu Yönetmeliğin 6 ncı, 9 uncu ve 11 inci 

madde hükümleri 1/3/2010 tarihinden itibaren uygulanır.” 

            MADDE 7 –Bu Yönetmelik 26/10/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



            MADDE 8 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 
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