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Özet ** 

Genetik yaps değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile bu tür 

organizmalardan üretilen gda veya yem ürünlerinin tüketim amaçl 

kullanm gerek Avrupa Birliği gerek Türkiye’de onay sürecine tâbi olup, 

piyasaya arz edilmeleri ancak söz konusu genetik yaps değiştirilmiş 

üründeki GDO orannn öngörülen snr aşp aşmadğna göre belirlenen 

etiketleme kurallar doğrultusunda mümkündür. Ülkemiz mevzuat 

uyarnca, ‘GDO ve ürünleri’ ya da ‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ 

kapsamna giren ürünler için Biyogüvenlik Kurulunun onay 

gerekmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Birliği mevzuatnda ‘GDO ile 

üretilen’ olarak ifade edilen ve diğer bir kategori altnda değerlendirilmesi 

gereken ürünler olduğu anlaşlmaktadr.  
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Bu ürünlere ilişkin ulusal mevzuatmzda hiçbir atfta bulunulmamasna 

karşlk Avrupa Birliği’nin ilgili Tüzüğünden bu kapsamda giren ürünler 

arasnda genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmiş hayvanlardan elde edilen 

ürünler olduğu görülmektedir. Bu kategori kapsamna giren ürünler hem 

Avrupa Birliği hem de Türkiye’de biyogüvenlik mevzuat kapsam dşnda 

tutulmuşlardr. Dolaysyla da, herhangi bir onay sürecine tabi olmayp, 

biyogüvenlik mevzuat bağlamnda etiketlenmeleri de söz konusu değildir.  

 

Avrupa Birliği üye ülkelerinde, tüketicilerin artan talepleri doğrultusunda 

genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmemiş hayvanlardan elde edilen 

ürünlerin bu yönde etiketlenmesi uygulamasnn yaygnlaştğ 

görülmektedir.    

 

Anahtar Kelimeler: biyogüvenlik, genetik yaps değiştirilmiş organizma 

(GDO), Avrupa Birliği,  GDO ve ürünleri, GDO’lardan elde edilen, GDO 

ile üretilen, etiketleme  

 
Exemption of Products Obtained from Animals Fed with Genetically 

Modified Fodder from the Approval and Labeling Requirements of the 
European Union and Turkish Biosafety Laws 

Abstract 

Both in the European Union and in Turkey, the placing on the market of 

genetically modified organisms (GMOs) and products thereof for food or 

feed purposes are subject to an authorisation procedure as well as to 

labelling rules in accordance with the legally prescribed GMO threshold 

in such products. In Turkey, for products that come under either the 

category of ‘GMO and its products’ or ‘products produced from GMOs’, 

an authorisation by the Turkish Biosafety Council is required. Another 

category of products, which are mentioned in the relevant EU legislation, 

come under what is referred to as ‘produced with GMOs’.  

 

Whilst there is no reference under Turkish law to products that would fall 

within the ambit of this term, the pertinent EU Regulation reveals that, 

inter alia, products obtained from animals fed with genetically modified 

feed come within the scope of this expression and in turn are not subject 

to the authorisation or labelling requirements within the context of 

biosafety regime. In line with a growing demand by consumers in Member 

States of the European Union for products that have been obtained from 

animals, which have not been fed with genetically modified feed, there 

appears to be an increasing trend in labelling such animal products 

accordingly.     

 

Keywords: biosafety, genetically modified organism (GMO), European 

Union, GMO and products thereof, produced from GMOs, produced with 

GMOs, labelling 

 

Türk biyogüvenlik mevzuat 

Gerek uluslararas sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler1, gerekse 

Avrupa Birliği mevzuatna uyum sağlanmas hedefleriyle Türkiye’de 

                                                            
 
1 Uluslararas sözleşmelerden yükümlülükler öncelikle, Türkiye’de 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayl Kanun 

ile onaylanmş (RG. 27.12.1996, S. 22860)  ve 14 Mays 1997 tarihi itibariyle Türkiye’de yürürlüğe girmiştir 
(RG. 27.12. 1996, S. 22860) Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ve bu sözleşmenin bir protokolü olup Türkiye’de 17 
Haziran 2003 tarih ve 4898 sayl Kanun ile onaylanmş (RG. 24.06.2003, S. 25148) ve Protokol, 24 Haziran 
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genetik yaps değiştirilmiş organizmalara (GDO)2 dair ilk yasal 

düzenleme 26 Ekim 2009 tarihinde Resmî Gazete’de yaymlanarak 

yürürlüğe giren ‘Gda ve Yem Amaçl Genetik Yaps Değiştirilmiş 

Organizmalar ve Ürünlerinin İthalat, İşlenmesi, İhracat, Kontrol ve 

Denetimine Dair Yönetmelik3 (bundan böyle ‘eGDO Yön’ olarak 

anlacaktr) marifetiyle yaplmştr.  Bu Yönetmelik, 20 Kasm 20094,   20 

Ocak 20105 ve 28 Nisan 20106 tarihlerinde üç kez değişikliğe uğramş ve 

bir yl sonra da mer’i mevzuatmz teşkil eden Biyogüvenlik Kanunu ve 

ilgili yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesi ile 26 Ekim 2010 tarihinde 

yürürlükten kaldrlmştr.   

 

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde başlca hukuki düzenlemeler 

5977 sayl Biyogüvenlik Kanunu (bundan böyle “BiyoK” olarak 

anlacaktr), 18 Mart 2010 tarihinde kabul edilerek,  Resmî Gazete’de 

yaymlandğ 26 Mart 2010 tarihinden alt ay sonra 26 Eylül 2010 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir7. Anlan Kanuna dayanlarak hazrlanan ‘Genetik 

Yaps Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik8 

(bundan böyle “GDO Yön” olarak anlacaktr) ile ‘Biyogüvenlik Kurulu 

ve Komitelerin Çalşma Usul ve Esaslarna Dair Yönetmelik9 (bundan 

böyle “BiyoKK Yön” olarak anlacaktr) 13 Ağustos 2010 tarihli Resmî 

                                                            
2003 tarihinde Resmî Gazete’de (RG. 24.06.2003, S. 25148) yaymlanarak yürürlüğe girer Cartagena 
Protokolü’dür.  

2 “Genetik yaps değiştirilmiş organizma (GDO)”,  Biyogüvenlik Kanunumuzun, 21 inci maddesinin birinci 
fkrasnn (i) bendi uyarnca, “Modern biyoteknolojik yöntemler kullanlmak suretiyle gen aktarlarak elde 
edilmiş, insan dşndaki canl organizma” olarak tanmlanmştr.  

3 RG. 26/10/2009, S. 27388.  
4 RG. 20/11/2009, S. 27412. 
5 RG. 20/1/2010, S. 27468. 
6 RG. 28/4/2010, S. 27565. 
7 RG. 26.03.2010, S. 27533.   
8 RG. 13.08.2010, S. 27671.   
9 RG. 13.08.2010, S. 27671.   

Gazete’de yaymlanmş ve Kanunla beraber 26 Eylül 2010 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. GDO’lu ürünlerin etiketlenmesine dair hükümler 

BiyoK ve GDO Yon kapsamnda düzenlenmiştir.  

 

Avrupa Birliği mevzuat 

Avrupa Birliği’ndeki Biyoguvenlik ve GDO mevzuatnn 1990 ylndan 

itibaren gelişerek çok yönlü ve kapsaml ve oldukça da karmaşk olduğunu 

belirtmek gerekir. Bununla beraber, GDO’larn kullanm amaçlar 

doğrultusunda Avrupa Birliği’ndeki mevcut ve mer’i düzenlemeler dört 

ana başlk altnda zikredilebilir:  

 

1) Genetik Yaps Değiştirilmiş Mikroorganizmalarn Kapal Alanda 

Kullanmna Dair 2009/41/EC sayl Direktif (veya Yönerge)10;  

2) Genetik Yaps Değiştirilmiş Organizmalarn Bilinçli Olarak Cevrede 

Serbest Braklmasna Dair 2001/18/EC sayl Direktif11;   

3) Genetik Yaps Değiştirilmiş Gda ve Yemlere Dair Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi’nin 22 Eylül 2003 tarih ve 1829/2003/EC sayl 

Tüzük12;   

4) Genetik Yaps Değiştirilmiş Organizmalarn İzlenebilirliği ve 

Etiketlenmesi ile Genetik Yaps Değiştirilmiş Organizmalardan Üretilen 

Gda ve Yem Ürünlerinin İzlenmesi ve Etiketlenmesine Dair Avrupa 

                                                            
10 2009/41/EC sayl Direktif Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 

2009 on the contained use of genetically modified micro-organisms (Official Journal, L 125/75, 21.5.2009); 
“2009/41/EC sayl Direktif” olarak anlacaktr. 

11 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate 
release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC 
(Official Journal, L 106/1, 17.4.2001); “2001/18/EC sayl Direktif” olarak anlacaktr. 

12 Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on 
genetically modified food and feed (Official Journal, L 268/1, 18.10.2003); “1829/2003/EC sayl Tüzük” 
olarak anlacaktr. 
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Parlamentosu ve Konseyi’nin 22 Eylül 2013 tarih ve 1830/2003/EC sayl 

Tüzük13.  

 

Ülkemizde, Avrupa Birliği biyogüvenlik mevzuatna uyum sağlanmaya 

çalşlmasna karşn, bu alanda yeterli araştrma yaplmamasndan 

kaynakl yanlş ve eksik bilgilere dayanlarak stratejiler hazrlandğ 

Başbakanlk Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlğ (AFAD) tarafndan 

hazrlanmş olan “2014-2023 Genetik Yaplar Değiştirilmiş 

Organizmalarn Biyogüvenliği Yol Haritas Belgesi” başlkl resmi 

rapordan açkça görülmektedir14. Örneğin, söz konusu Belgede, 

yürürlükten kaldrlmş olan 90/219/EC sayl Direktifi esas alnmş ve 

öneriler bu doğrultuda yaplmştr15. Yine ayn Belgenin 11. sayfasnda 

“Genetik Yaplar Değiştirilmiş Organizmalarn Biyogüvenliği Yol 

Haritasnn Kapsam” başlğ altnda “Genetik Yaplar Değiştirilmiş 

Organizmalarn Biyogüvenliği ile İlgili neden olacak konulara ilişkin 

üzerinde çalşma yaplmş ilgili AB müktesebat ve uluslararas 

sözleşmelerin en önemli belgeleri aşağda verilmiştir” denilerek, 

açklamann hemen altnda yer alan Tablo 2’de “İlgili AB Müktesebat ve 

Uluslararas Sözleşmeler Detayl Analiz Yaplan” başlkl kolonda 

2001/18/EC ve mülga 90/219/EC sayl Direktif zikredilmiştir16. Belgenin 

                                                            
13 Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 

concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and 
feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC (Official 
Journal, L 268/24, 18.10.2003); “1830/2003/EC sayl Tüzük” olarak anlacaktr. 

14 “2014-2023 Genetik Yaplar Değiştirilmiş Organizmalarn Biyogüvenliği Yol Haritas Belgesi”, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlğ (AFAD), Başbakanlk, Haziran 2014 (bundan böyle “AFAD 2014-2023 Yol 
Haritas Belgesi” olarak anlacaktr).   

15 Ayn zamanda söz konusu Direktif “90/219/EC” yerine, yanlş olarak “90/219/EEC” olarak anlmaktadr. 
16Yine raporun 21. sayfasnda, ayni yanlş bilgi tekrarlanmak suretiyle “Uluslararas Mevzuatn 

Gereksinimleri” başlğ altnda şu açklamalara 90/219/EEC; Genetik yaplar değiştirilmiş mikro-
organizmalarn kapal şartlarda kullanmna ilişkin Konsey Direktifi” yer almaktadr. 

22. sayfasndaki ifadelerden, önerilen stratejilerin eski ve mülga 

düzenlemeler dikkate alnarak önerildiği görülmektedir zira ayn sayfadaki 

“Gereksinimler” başlğnn hemen altnda “90/219/EEC sayl Direktif için 

olarak aşağda sralanan maddeler için mekanizmalar oluşturulacaktr” 

ifadesi yer almaktadr. Ayn Belgenin 25. sayfasnda “Avrupa Birliği 

tarafndan biyogüvenlik alannda denetim sağlanmas için çkartlmş 

kapsaml iki direktif bulunmaktadr” denilerek, 2001/18/EC sayl 

Direktifle birlikte yine 90/219/EEC sayl mülga Direktife atfta 

bulunulmuştur. Kald ki, Belgede, “kapsaml iki” Direktifin var olduğu 

vurgulanrken, yukarda vermiş olduğumuz listenin 3 ve 4 uncu 

maddelerinde yer alan, ‘1829/2003/EC sayl Gda ve Yemlere Dair 

Tüzük’ ile ‘1830/2003/EC sayl İzlenebilirlik ve Etiketlemeye Dair 

Tüzük’ olmak üzere, Avrupa Birliği’nin biyogüvenlik mevzuatnda çok 

önemli yer tutan iki Tüzük göz ard edilmiştir.  

 

Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki mevzuatn karşlaştrmal incelemesi  

Bu makalenin konusunu teşkil eden “GDO ile üretilen” gda ve yem 

ürünlerinin nitelik ve kapsam ile “GDO’lu ürün” olarak 

nitelendirilmemeleri ve bu doğrultuda etiketlendirilme kurallarna tabi 

olmamalar hususunu irdelemeden önce, bu ibarelerin Türk ve Avrupa 

Birliği biyogüvenlik mevzuatndaki yasal tanmlarnn karşlaştrmal 

olarak incelenmesinin, Türk hukukundaki düzenlemeleri ve mevzuatta 

zikredilmeyen “GDO ile üretilen” ibaresinin anlam ve kapsamn takdir 

edebilmek için gerekli olduğu düşünülmektedir.  
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Parlamentosu ve Konseyi’nin 22 Eylül 2013 tarih ve 1830/2003/EC sayl 

Tüzük13.  
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öneriler bu doğrultuda yaplmştr15. Yine ayn Belgenin 11. sayfasnda 
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13 Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 

concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and 
feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC (Official 
Journal, L 268/24, 18.10.2003); “1830/2003/EC sayl Tüzük” olarak anlacaktr. 

14 “2014-2023 Genetik Yaplar Değiştirilmiş Organizmalarn Biyogüvenliği Yol Haritas Belgesi”, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlğ (AFAD), Başbakanlk, Haziran 2014 (bundan böyle “AFAD 2014-2023 Yol 
Haritas Belgesi” olarak anlacaktr).   

15 Ayn zamanda söz konusu Direktif “90/219/EC” yerine, yanlş olarak “90/219/EEC” olarak anlmaktadr. 
16Yine raporun 21. sayfasnda, ayni yanlş bilgi tekrarlanmak suretiyle “Uluslararas Mevzuatn 

Gereksinimleri” başlğ altnda şu açklamalara 90/219/EEC; Genetik yaplar değiştirilmiş mikro-
organizmalarn kapal şartlarda kullanmna ilişkin Konsey Direktifi” yer almaktadr. 
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Tüzük’ ile ‘1830/2003/EC sayl İzlenebilirlik ve Etiketlemeye Dair 

Tüzük’ olmak üzere, Avrupa Birliği’nin biyogüvenlik mevzuatnda çok 

önemli yer tutan iki Tüzük göz ard edilmiştir.  
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ürünlerinin nitelik ve kapsam ile “GDO’lu ürün” olarak 
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olarak incelenmesinin, Türk hukukundaki düzenlemeleri ve mevzuatta 
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edebilmek için gerekli olduğu düşünülmektedir.  
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Yukardaki listeden de görüleceği üzere, Türkiye’den farkl olarak Avrupa 

Birliği’nde, gda ve yem ürünlerine dair iki ayr Tüzük bulunmaktadr. 

Ülkemizde, kanun koyucu, gda ve yem ürünlerine yönelik özel 

düzenlemeler yapmak yerine, GDO’lu ürünlerin gda ve yem gibi tüketim 

amacyla kullanlmasnn yansra yakt, boya gibi farkl sanayilerde 

kullanmnn da ayni BiyoK ve GDO Yon kapsamnda değerlendirilmesini 

tercih etmiştir. Diğer bir deyişle, Türk biyoguvenlik mevzuatnda, gda ve 

yem dşndaki ürünleri de kapsayacak şekilde, sadece ‘GDO ve ürünleri’ 

ve ‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ ibarelerine yer verilmiş olduğu 

görülmektedir. Dolaysyla, tüketime yönelik gda ve yem ürünlerinin de, 

ya ‘GDO ve ürünleri’ ya da ‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ ibareleri 

altnda mevzuatta tanm yaplmş olan iki ayr başlk altnda incelenmesi 

gerektiği anlaşlmaktadr.  

 

Buna karşlk, Avrupa Birliği’nin 1829/2003/EC sayl Tüzüğünde 

genetiği değiştirilmiş gda ve yemlere dair aşağda liste şeklinde verilen 5 

ayr ibare kullanlmş ve her biri ayrca tanmlanmştr:  

 

1) ‘Genetiği değiştirilmiş gda’;  

2) ‘Genetiği değiştirilmiş yem’;  

3) ‘Gda amaçl kullanm için genetiği değiştirilmiş organizma’;  

4) ‘Yem amaçl kullanm için genetiği değiştirilmiş organizma’;  

5) ‘GDO’lardan üretilen’. 

 

Tüketicilerin bilgilenme hakk kapsamnda, piyasaya arz edilen ürünlerin 

etiketlendirilmesi hususunda, gerek Türk gerekse AB mevzuatnda 

kullanlan yukardaki ibareler hangi ürünlerin hangi şartlarda mevzuat 

kapsamnda değerlendirilip etiketlendirme zorunluluğunun snr 

belirlerken ayn zamanda da yasal yükümlülüklerin çerçevesini 

çizmektedir17. Bu açdan, söz konusu terimler özel bir önem arz etmekte 

olup bu nedenle aşağda ayrntl şekilde incelenmiştir.  

 

‘GDO ve ürünleri’ 

Ulusal mevzuatmzda, BiyoK’nn 2 inci maddesinin 1 fkrasnn (k) bendi 

uyarnca, “GDO ve ürünleri” “Ksmen veya tamamen GDO’lardan elde 

edilen, GDO içeren veya GDO’lardan oluşan ürünler” olarak 

tanmlanmştr18.  Ülkemizde bugüne kadar Biyogüvenlik Kurulu 

tarafndan kullanmna onay verilmiş ve tüketim amaçl piyasaya arz 

edilmiş olan genetik yaps değiştirilmiş 32 adet soya fasulyesi ve msr 

çeşidi yem ürünü mevcut olup19 bu ürünler, Resmî Gazete’de yaymlanan 

kararlarda zikredildiği şekilde, “GDO ve ürünleri” olarak ifade 

edilmektedir. Bu doğrultuda, şimdiye kadar onaylanmş yem ürünleri gibi 

ileride Biyogüvenlik Kurulu tarafndan onaylanp, insanlarn tüketimine 

arz edilecek gda ürünleri de yine bu ibare altnda yaymlanacaktr.Avrupa 

Birliği’nin 1829/2003/EC sayl Tüzüğünde ise, yukarda değinildiği 

üzere, gda ve yemler için ayr tanmlar yer almaktadr. Şöyle ki, madde 

                                                            
17 GDO Yön m. 21/1’den de görüleceği üzere, anlan iki kategoriden herhangi birinin kapsamna giren gda 

ve yemlerin izlenebilirliğinin sağlanmas için etiketlenmeleri zorunludur:  
“İlgililer; 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelere göre etiketledikleri GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde 

edilen ürünlerin son tüketiciye ulaşncaya kadar izlenebilirliğini sağlamak için EK- 4’deki formu 
bulundurmak ve forma ilişkin kayt sistemine sahip olmak zorundadr.”  

18 GDO Yön 4/1(m) ve BiyoKK Yön 3/1(ğ)’de, ‘GDO ve ürünleri’, genetik yaps değiştirilmiş 
mikroorganizmalar da zikredilmek suretiyle, “GDO, GDM, ksmen veya tamamen GDO’lardan elde edilen, 
GDO içeren veya GDO’lardan oluşan ürünler” olarak tanmlanmştr. 

19 Onaylanmş GDO çeşitlerinin ayrntl listesi için bkz. Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizmas; 
Bilgi;  Duyurular; Biyogüvenlik Kurulu Tarafndan Yem Amaçl Kullanm için GDO Listesi 
(http://www.tbbdm.gov.tr/) 
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kullanmnn da ayni BiyoK ve GDO Yon kapsamnda değerlendirilmesini 

tercih etmiştir. Diğer bir deyişle, Türk biyoguvenlik mevzuatnda, gda ve 

yem dşndaki ürünleri de kapsayacak şekilde, sadece ‘GDO ve ürünleri’ 

ve ‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ ibarelerine yer verilmiş olduğu 

görülmektedir. Dolaysyla, tüketime yönelik gda ve yem ürünlerinin de, 

ya ‘GDO ve ürünleri’ ya da ‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ ibareleri 

altnda mevzuatta tanm yaplmş olan iki ayr başlk altnda incelenmesi 

gerektiği anlaşlmaktadr.  

 

Buna karşlk, Avrupa Birliği’nin 1829/2003/EC sayl Tüzüğünde 

genetiği değiştirilmiş gda ve yemlere dair aşağda liste şeklinde verilen 5 

ayr ibare kullanlmş ve her biri ayrca tanmlanmştr:  
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Tüketicilerin bilgilenme hakk kapsamnda, piyasaya arz edilen ürünlerin 
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belirlerken ayn zamanda da yasal yükümlülüklerin çerçevesini 

çizmektedir17. Bu açdan, söz konusu terimler özel bir önem arz etmekte 

olup bu nedenle aşağda ayrntl şekilde incelenmiştir.  

 

‘GDO ve ürünleri’ 

Ulusal mevzuatmzda, BiyoK’nn 2 inci maddesinin 1 fkrasnn (k) bendi 

uyarnca, “GDO ve ürünleri” “Ksmen veya tamamen GDO’lardan elde 

edilen, GDO içeren veya GDO’lardan oluşan ürünler” olarak 

tanmlanmştr18.  Ülkemizde bugüne kadar Biyogüvenlik Kurulu 

tarafndan kullanmna onay verilmiş ve tüketim amaçl piyasaya arz 

edilmiş olan genetik yaps değiştirilmiş 32 adet soya fasulyesi ve msr 

çeşidi yem ürünü mevcut olup19 bu ürünler, Resmî Gazete’de yaymlanan 

kararlarda zikredildiği şekilde, “GDO ve ürünleri” olarak ifade 

edilmektedir. Bu doğrultuda, şimdiye kadar onaylanmş yem ürünleri gibi 

ileride Biyogüvenlik Kurulu tarafndan onaylanp, insanlarn tüketimine 

arz edilecek gda ürünleri de yine bu ibare altnda yaymlanacaktr.Avrupa 

Birliği’nin 1829/2003/EC sayl Tüzüğünde ise, yukarda değinildiği 

üzere, gda ve yemler için ayr tanmlar yer almaktadr. Şöyle ki, madde 

                                                            
17 GDO Yön m. 21/1’den de görüleceği üzere, anlan iki kategoriden herhangi birinin kapsamna giren gda 

ve yemlerin izlenebilirliğinin sağlanmas için etiketlenmeleri zorunludur:  
“İlgililer; 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelere göre etiketledikleri GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde 

edilen ürünlerin son tüketiciye ulaşncaya kadar izlenebilirliğini sağlamak için EK- 4’deki formu 
bulundurmak ve forma ilişkin kayt sistemine sahip olmak zorundadr.”  

18 GDO Yön 4/1(m) ve BiyoKK Yön 3/1(ğ)’de, ‘GDO ve ürünleri’, genetik yaps değiştirilmiş 
mikroorganizmalar da zikredilmek suretiyle, “GDO, GDM, ksmen veya tamamen GDO’lardan elde edilen, 
GDO içeren veya GDO’lardan oluşan ürünler” olarak tanmlanmştr. 

19 Onaylanmş GDO çeşitlerinin ayrntl listesi için bkz. Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizmas; 
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2(6)’da ‘genetiği değiştirilmiş gda’, “GDO’lar içeren, GDO’lardan 

oluşan veya GDO’lardan üretilen gdalar...20”; ‘genetiği değiştirilmiş 

yem’ ibaresi de, madde 2(7)’de benzer şekilde, “GDO’lar içeren, 

GDO’lardan oluşan veya GDO’lardan üretilen yemleri ifade eder21” 

şeklinde tanmlanmştr.  

 

İlginç şekilde, ülkemizde yürürlükten kaldrlmş olan 2009 tarihli eGDO 

Yön’de, Avrupa Birliği’ndeki mevzuatla uyumlu olarak,  ‘GDO’lu gda’ 

ve ‘GDO’lu yem’ ibarelerine yer verilmekteydi. Bu doğrultuda, ‘GDO’lu 

gda’, “GDO, GDO içeren veya GDO'dan üretilen bileşen içeren veya 

GDO'dan üretilen gda maddeleri22”, ‘GDO'lu yem’ ise,  “GDO, GDO 

içeren veya GDO'dan üretilen bileşen içeren veya GDO'dan üretilen yem 

maddeleri23” olarak tanmlanmaktayd.  

 

Diğer taraftan ayn Tüzükte, söz konusu GDO’nun kullanm amacna 

vurgu yapan ‘gda amaçl kullanm için genetiği değiştirilmiş organizma’ 

ve ‘yem amaçl kullanm için genetiği değiştirilmiş organizma’ 

ibarelerinin tanmlandğ görülmektedir. Bu çerçevede, ‘gda amaçl 

kullanm için genetiği değiştirilmiş organizma’, “gda olarak veya gda 

üretimi için kaynak materyal olarak kullanlabilecek olan GDO’yu ifade 

                                                            
20 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir:  “‘genetically modified 

food’ means food containing, consisting of or produced from GMOs”.   
21 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘genetically modified 

organism for food use’ means a GMO that may be used as food or as a source material for the production 
of food”. 

22 Bkz. eGDO Yön, m. 4/1/e. 
23 Bkz. eGDO Yön, m. 4/1/g. 

eder24” denilirken, benzer şekilde ‘yem amaçl kullanm için genetiği 

değiştirilmiş organizma’, “yem olarak veya yem üretimi için kaynak 

materyal olarak kullanlabilecek olan GDO’yu ifade eder25” tanm 

yaplmştr. 

 

Avrupa Birliği ve Türk mevzuatndaki tanmlar karşlaştrmal olarak 

incelendiğinde, AB’nin 1829/2003/EC sayl Tüzüğündeki ‘genetiği 

değiştirilmiş gda’ ve ‘genetiği değiştirilmiş yem’ ibarelerinin ulusal 

mevzuatmzda tanmlanan ‘GDO ve ürünleri’ne tekabül ettiği 

görülmektedir. Söz konusu tanmlarda, nihai ürünün, GDO ‘içermesi’, 

GDO’dan oluşmas ya da Türkiye’deki düzenlemede ‘elde edilen’, AB 

mevzuatnda ise ‘üretilen’ fiillerinin kullanlmas bu sonucu 

çkarmaktadr. Belki tek fark, Türkiye’de kanun koyucunun, AB’de 

kullanlan ‘üretilen’ (produced) yerine ‘elde edilen’ (derived/obtained 

from) fiilini tercih etmesi saylabilir. Ancak, bu nüansn teknik ve hukuki 

açdan ürünün snflandrlacağ kategori bakmndan fark yaratmadğ 

kanaatindeyiz. Buna karşlk aşağda incelendiği üzere, Avrupa Birliği 

mevzuatnda ‘üretilen’ ile ‘elde edilen’ ibareleri arasndaki seçimin bilinçli 

yapldğ, ‘GDO’dan üretilen’ ibaresinin tanmndan görülmektedir. 

 

Öte yandan, 1829/2003/EC sayl Tüzükteki ‘gda amaçl kullanm için’ ve 

‘yem amaçl kullanm için genetiği değiştirilmiş organizma’ ibarelerin 

                                                            
24 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘genetically modified 

organism for food use’ means a GMO that may be used as food or as a source material for the production 
of food” m. 2(8).  

25 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘genetically modified 
organism for feed use’ means a GMO that may be used as feed or as a source material for the production of 
feed” m. 2(9).  
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21 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘genetically modified 

organism for food use’ means a GMO that may be used as food or as a source material for the production 
of food”. 

22 Bkz. eGDO Yön, m. 4/1/e. 
23 Bkz. eGDO Yön, m. 4/1/g. 

eder24” denilirken, benzer şekilde ‘yem amaçl kullanm için genetiği 

değiştirilmiş organizma’, “yem olarak veya yem üretimi için kaynak 
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yaplmştr. 
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mevzuatmzda tanmlanan ‘GDO ve ürünleri’ne tekabül ettiği 

görülmektedir. Söz konusu tanmlarda, nihai ürünün, GDO ‘içermesi’, 

GDO’dan oluşmas ya da Türkiye’deki düzenlemede ‘elde edilen’, AB 

mevzuatnda ise ‘üretilen’ fiillerinin kullanlmas bu sonucu 

çkarmaktadr. Belki tek fark, Türkiye’de kanun koyucunun, AB’de 

kullanlan ‘üretilen’ (produced) yerine ‘elde edilen’ (derived/obtained 
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Öte yandan, 1829/2003/EC sayl Tüzükteki ‘gda amaçl kullanm için’ ve 

‘yem amaçl kullanm için genetiği değiştirilmiş organizma’ ibarelerin 

                                                            
24 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘genetically modified 

organism for food use’ means a GMO that may be used as food or as a source material for the production 
of food” m. 2(8).  

25 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘genetically modified 
organism for feed use’ means a GMO that may be used as feed or as a source material for the production of 
feed” m. 2(9).  
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tanmlarnda zikredildiği şekilde GDO’nun doğrudan gda/yem olarak ya 

da gda/yem üretimi için kaynak materyal olarak kullanabileceğine dair, 

ulusal mevzuatmzda herhangi bir atfta bulunulmamştr. Bunun nedenini 

kesin olarak tahmin edebilmek kolay olmamakla birlikte, iki farkl gerekçe 

akla gelmektedir. Ya kanun koyucu, AB’deki ibare ve tanmlarn gereksiz 

bir ayrnt teşkil ettiğini düşünmüş olabilir ya da Türkiye’deki tüketici ve 

GDO karştlarnn tepkilerinden çekinmiş olabilir. Ancak, her iki durumda 

da, bu ibarelere atfta bulunulmamas hem gerekli uyum çalşmalarnn 

titizce yaplmadğna hem de genel olarak tüketicilerin bilgilenme 

hakknn dikkate alnmamas anlamna gelmektedir. 

    

‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ 

Ulusal biyogüvenlik mevzuatmz uyarnca, “GDO’lardan elde edilen 

ürünler” ibaresi, “Ksmen veya tamamen GDO’lardan elde edilmekle 

birlikte GDO içermeyen veya GDO’dan oluşmayan ürünler” olarak 

tanmlanmştr26. Bununla beraber, yukarda değinildiği üzere 

‘GDO’lardan elde edilen ürünler,’ aynen ‘GDO ve ürünleri’ 

kategorisindeki ürünler gibi, belirlenen eşik değer doğrultusunda 

etiketlenmek zorundadr27. Avrupa Birliği’nde 1829/2003/EC sayl 

Tüzüğünün 2(10) maddesinin yansra 1830/2003/EC sayl Tüzüğün 3(2) 

maddesinde ‘GDO’lardan üretilen’ (produced from GMOs) veya yukarda 

değinmiş olduğumuz üzere Türk mevzuatnda kanun koyucunun ‘elde edilen’ 

                                                            
26 BiyoK m. 2/1(j); GDO Yön m. 4/1(n).   
27 Gdalara dair GDO Yön m. 18/1 uyarnca:“... Yönetmelik kapsamnda yer alan gdalarn Bakanlk 

tarafndan belirlenen eşik değerin üzerinde; onaylanmş GDO’dan elde edilmiş olmas veya onaylanmş 
GDO’dan elde edilmiş bileşen içermesi veya GDO içermesi veya GDO’dan oluşmas durumunda...” 
etiketlenmeleri gerekmektedir; Yine ayn şekilde Yemlerin etiketlenmesi hususundaki düzenlemeye dair 
hüküm GDO Yön, m. 19/1’de şu şekilde ifade edilmektedir : “Bu Yönetmelik kapsamnda yer alan yemlerin, 
Bakanlk tarafndan belirlenen eşik değerin üzerinde; GDO içermesi veya GDO’lardan oluşmas veya 
onaylanmş GDO’lardan elde edilmiş olmas hâlinde, …; her bir yem aşağdaki şekilde etiketlenir”. 

şeklinde tercüme ettiği bir ibare yer almaktadr. Söz konusu AB Tüzüklerinin 

ilgili hükümlerde ‘GDO’lardan üretilen’ tanm, “ksmen veya tamamen 

GDO’lardan elde edilen, fakat GDO’lar içermeyen veya GDO’lardan 

oluşmayan ürünler28” olarak yaplmştr.  Buradan da görüleceği üzere, Avrupa 

Birliği’ndeki ‘GDO’lardan üretilen’ (produced from GMOs) ibaresinin tanm, 

ulusal mevzuatmzdaki, ‘GDO’lardan elde edilen’ ibaresinin tanm ile büyük 

ölçüde örtüşmektedir. Ancak, burada, yine detay gibi gözükse de önemli bir 

hususun altn vurgulamak gerekmektedir; şöyle ki, AB’deki ibarenin orijinal 

İngilizcesi “produced from GMOs” iken (yani, “GDO’lardan üretilmiş” olarak 

çevirisi mümkün olan), terimin açklamasnda “derived from GMOs” 

denilmektedir (yani GDO’lardan elde edilen). Dolaysyla, Avrupa Birliği 

mevzuatnda kelimelerin dikkat ve özenle seçilip, özel anlamlar yüklenerek 

kullanldğn görmekteyiz. Ülkemizde göz ard edildiği anlaşlan bu dikkat 

çektiğimiz hususun, aslnda Avrupa Birliği uygulamasnda çok önem arz ettiği 

aşağdaki örnekten görülecektir.   

 

Avrupa Birliği Onaylanmş GDO’lar Sicili’nde (EU Register of 

Authorised GMOs) gda, yem veya diğer ürünlerin ‘GDO’yu içeren’, 

‘GDO’dan oluşan’ veya ‘GDO’dan elde edilen’ olup olmadğ özellikle 

belirtilmektedir. Ayn şekilde, Biyogüvenlik mevzuatmz uyarnca 

‘GDO’yu içeren’ ve ‘GDO’dan oluşan’ ürünler ‘GDO ve ürünleri’ 

tanmnn kapsamna girmektedir. Ancak, yine mevzuatmz uyarnca 

‘GDO’dan elde edilen’ ürünler, ‘GDO ve ürünleri’ni de kapsayacak 

şekilde tanmlanmaktadr. Bu doğrultuda, ülkemizde Biyogüvenlik Kurulu 

tarafndan yem amaçl kullanm onaylanmş olan gen çeşitlerine dair 

                                                            
28 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘produced from GMOs’ 

means derived, in whole or in part, from GMOs, but not containing or consisting of GMOs”. 
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26 BiyoK m. 2/1(j); GDO Yön m. 4/1(n).   
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‘GDO’dan oluşan’ veya ‘GDO’dan elde edilen’ olup olmadğ özellikle 
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28 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “‘produced from GMOs’ 

means derived, in whole or in part, from GMOs, but not containing or consisting of GMOs”. 
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Resmî Gazete’de yaymlanan kararlarda ‘gen çeşidi ve ürünleri’ ibaresi 

zikredilmektedir. Ülkemizde onaylanmş olan çeşitler, Avrupa Birliği’nde 

de gerek GDO’yu içeren, GDO’dan oluşan ve ‘GDO’dan elde edilen’ 

ürünleri kapsadğndan bu noktada bir sorun bulunmamaktadr. Ancak, 

örneğin Avrupa Birliği’nde onayl MON531xMON1445 pamuk çeşidinin 

yem amaçl kullanm, sadece “GDO’dan elde edilen yem (yem 

hammaddesi ve yem katk maddeleri)” ile snrlandrlmş olup, ‘GDO’dan 

elde edilen’ veya ‘GDO’dan oluşan’ yemleri kapsamamaktadr. Bu açdan 

bakldğnda, onayl ürünün ‘GDO’yu içeren’, ‘GDO’dan oluşan’ ya da 

‘GDO’dan elde edilen’ olup olmadğ önem arz etmektedir.  

 

‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ ibaresinin tanmndaki “içermeyen” ve 

“oluşmayan” fiil kiplerinden hareketle, belirleyici unsur, nihai üründe 

GDO’nun izine rastlanp rastlanmadğ hususudur. Diğer bir deyişle, nihai 

ürünü elde etmek için GDO’dan yararlanlmakta veya GDO kullanlmakta 

ancak sürecin sonunda, GDO’dan iz bulunmuyor olmas önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda, GDO’nun izi, genetik yaps değiştirilmiş 

organizmann DNA’s veya organizmadaki proteinler olarak 

anlaşlmaktadr29. Buna örnek olarak, 120 derece sda rafine edilen soya 

yağnda, genetik yaps değiştirilmiş soyann DNA ya da protein izlerine 

rastlanmadğn ileri sürülmüştür30.  

Genetik yaps değiştirilmiş organizmann DNA izinin tespitine dair 

izlenmesi gerekli olan süreç, bilimsel bir uygulama usulüne işaret etmekte 

                                                            
29 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Council 

Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products, COM/2012/0212 
final; EUR-Lex; bkz. dipnot 15.   

30 Bkz. Daniel Wüger, “Consumer Information on GM-Food in Switzerland and WTO law”, Swiss National 
Foundation, s. 8 ve ayn sayfada dipnot 42.   

olduğundan bu konuda hukuk ilminin bir hükümde bulunabilmesi 

mümkün değildir. Bu noktada kanun koyucunun, ancak bilim adamlarnn 

görüş ve tespitleri doğrultusunda, gerekli yasal hükmün lafzn 

düzenlemekten öteye bir müdahalede bulunmas veya görüş beyan etmesi 

uygun olmayacaktr. Ancak, bilim adamlar arasnda bu konuda bir görüş 

birliği olduğunu yukardaki bilimsel görüşlerden hareketle kesin olarak 

söylemenin de kolay olmadğ görülmektedir.   

 

“GDO ve ürünleri” ile “GDO’lardan elde edilen ürünler” olarak, yukarda 

incelenen, her iki kategori bağlamndaki gda ve yem ürünleri GDO’lardan 

elde edilmekle birlikte, aralarndaki fark, tüketim amaçl kullanlacak nihai 

ürünlerin GDO içerip içermediği ya da GDO’dan oluşup oluşmadğdr. 

Bu doğrultuda, 1) ‘GDO ve ürünleri’, GDO’dan elde edilip, GDO içeren 

veya GDO’dan oluşan ürünleri;  

2) ‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ ise, yine GDO’dan elde edilen ancak 

GDO içermeyen veya GDO’dan oluşmayan ürünleri ifade etmek için 

kullanlmaktadr. Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki, GDO Yön ‘ün, 21 

inci maddesinin birinci fkrasndan da görüldüğü üzere, anlan iki 

kategoriden herhangi birinin kapsamna giren gda ve yem ürünlerinin 

“son tüketiciye ulaşncaya kadar izlenebilirliğini sağlamak için 

etiketlenmeleri zorunludur31.  

 

 

                                                            
31 Mezkûr hükümde su ifadeye yer verilmektedir: “İlgililer; 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelere göre 

etiketledikleri GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde edilen ürünlerin son tüketiciye ulaşncaya kadar 
izlenebilirliğini sağlamak için EK- 4’deki formu bulundurmak ve forma ilişkin kayt sistemine sahip olmak 
zorundadr.”   
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30 Bkz. Daniel Wüger, “Consumer Information on GM-Food in Switzerland and WTO law”, Swiss National 
Foundation, s. 8 ve ayn sayfada dipnot 42.   

olduğundan bu konuda hukuk ilminin bir hükümde bulunabilmesi 

mümkün değildir. Bu noktada kanun koyucunun, ancak bilim adamlarnn 

görüş ve tespitleri doğrultusunda, gerekli yasal hükmün lafzn 

düzenlemekten öteye bir müdahalede bulunmas veya görüş beyan etmesi 

uygun olmayacaktr. Ancak, bilim adamlar arasnda bu konuda bir görüş 

birliği olduğunu yukardaki bilimsel görüşlerden hareketle kesin olarak 

söylemenin de kolay olmadğ görülmektedir.   

 

“GDO ve ürünleri” ile “GDO’lardan elde edilen ürünler” olarak, yukarda 

incelenen, her iki kategori bağlamndaki gda ve yem ürünleri GDO’lardan 

elde edilmekle birlikte, aralarndaki fark, tüketim amaçl kullanlacak nihai 

ürünlerin GDO içerip içermediği ya da GDO’dan oluşup oluşmadğdr. 

Bu doğrultuda, 1) ‘GDO ve ürünleri’, GDO’dan elde edilip, GDO içeren 

veya GDO’dan oluşan ürünleri;  

2) ‘GDO’lardan elde edilen ürünler’ ise, yine GDO’dan elde edilen ancak 

GDO içermeyen veya GDO’dan oluşmayan ürünleri ifade etmek için 

kullanlmaktadr. Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki, GDO Yön ‘ün, 21 

inci maddesinin birinci fkrasndan da görüldüğü üzere, anlan iki 

kategoriden herhangi birinin kapsamna giren gda ve yem ürünlerinin 

“son tüketiciye ulaşncaya kadar izlenebilirliğini sağlamak için 

etiketlenmeleri zorunludur31.  

 

 

                                                            
31 Mezkûr hükümde su ifadeye yer verilmektedir: “İlgililer; 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelere göre 

etiketledikleri GDO ve ürünleri ile GDO’lardan elde edilen ürünlerin son tüketiciye ulaşncaya kadar 
izlenebilirliğini sağlamak için EK- 4’deki formu bulundurmak ve forma ilişkin kayt sistemine sahip olmak 
zorundadr.”   
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‘GDO’lu ürünler’ ibaresi 

Yukarda anlan iki kategorinin dşnda, eGDO Yön’ deki yaklaşmn 

aksine, kanun koyucu mer’i BiyoK ve ilgili Yönetmeliklerinde yasal 

tanmn yapmadğ “GDO’lu ürünler” seklinde bir ibareye yer vermesi ve 

GDO Yon’un baz hükümlerinde keyfi yaklaşmla bu ibareyi tercih etmesi 

karşklğa sebebiyet verecek mahiyettedir. Söz konusu ibare, mezkûr 

Yönetmelikteki, “eşik değer32” tanmnn yapldğ 14/1/k33 maddesi ile 

ürünlerin ithalat ve ihracat ile ilgili 14/1/ç34 ve 15/235 maddelerinde 

zikredilmektedir. Avrupa Birliği’ndeki mevzuat ile kyaslandğ takdirde, 

ülkemizdeki yasal düzenlemenin ve teknik niteliği haiz ve hukuki 

yükümlülükleri doğuracak terimlerin tanmlanmadan keyfi bir şekilde 

kullanlmas son derece sakncaldr. Zira aşağda incelenmiş olan ve bu 

makalenin konusunu teşkil eden ‘ile’ edat kullanlarak, ‘GDO’lardan elde 

edilen’ den farkl olarak ‘GDO’lar ile’ üretilen snfna giren yem ve 

gdalarn gerek ulusal gerek AB mevzuat kapsam dşnda olduğu 

görülmektedir. Dolaysyla, teknik önemi haiz ibarelerin net ve kesin 

anlam ifade edecek şekilde kullanlmamas halinde hukuki sonuç ve 

yükümlülükleri doğurmas kaçnlmazdr.   

 

 

                                                            
32 GDO Yön m. 4/1(k) uyarnca “Eşik değer” şu şekilde tanmlanmştr: “Onaylanmş genler için, Kurulun 

görüşleri doğrultusunda Bakanlkça belirlenen, ürünün GDO’lu olarak etiketlenmesini gerektiren alt limiti... 
ifade eder”. Söz konusu ‘alt limit’ BiyoK veya ilgili Yönetmeliklerde lafzen zikredilmemiş olmakla beraber, 
Biyoguvenlik Kurulu kararlar şğnda  %0,9 olarak tespit edildiği anlaşlmaktadr. Bu orann Avrupa 
Birliği mevzuatnn aksine ulusal mevzuatmzda açkça telaffuz edilmemiş olmas da belirsizliğe sebebiyet 
verecek nitelikte ciddi bir ihmal ve eksiklik olarak görülmektedir.  

33 Bkz. GDO Yön, m. 4/1/k: “Eşik değer: Onaylanmş genler için, Kurulun görüşleri doğrultusunda Bakanlkça 
belirlenen, ürünün GDO’lu olarak etiketlenmesini gerektiren alt limiti... ifade eder.” 

34 GDO Yön, m. 14/1/ç: Bakanlkça GDO’lu olarak ithaline müsaade edilen ürünlerin, firma ve GDO baznda 
kaytlar tutulur. 

35 GDO Yön, m. 15/2: “Bakanlkça GDO’lu olarak ihracatna müsaade edilen ürünlerin, firma ve GDO 
baznda kaytlar tutulur.” 

‘GDO’lar ile üretilen’ 

Avrupa Birliği’nin 1829/2003/EC sayl Tüzüğünde ‘GDO’lar ile üretilen’ 

(produced with GMOs) ibaresi ile ayr bir kategoriye işaret edilmektedir. 

Bu kategori altnda GDO ile üretilmekle birlikte, Tüzüğün kapsam dşnda 

veya diğer bir deyişle Tüzük hükümlerine tâbi olmayan gda ve yem 

ürünlerine atfta bulunulmaktadr. 1829/2003/EC sayl Tüzüğün Giriş 

ksmnn 16 nc paragrafnda şöyle denmektedir:  

 

“Bu Tüzük GDO ‘ile’ üretilmiş gda ve yemler için değil, GDO‘dan’ 

üretilmiş gda ve yemler için uygulanacaktr. Belirleyici kstas genetiği 

değiştirilmiş kaynak materyalden elde edilen materyalin gda veya yemin 

içinde var olup olmadğdr. Sadece gda veya yem üretimi sürecinde 

kullanlan işlem yardmclar, gda ve yem tanmlarnn kapsamnda 

değildir ve bu sebeple bu Tüzük kapsamna girmez. Ayn şekilde, genetiği 

değiştirilmiş işlem yardmcsnn yardm ile imal edilmiş gda veya 

yemler de bu Tüzüğün kapsamna dâhil değildirler. Bu nedenlerden ötürü, 

genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmiş veya genetiği değiştirilmiş 

tbbi ürünler ile tedavi edilmiş hayvanlardan elde edilen ürünler bu 

Tüzükte değinilmiş olan, ne onay koşullarna ne de etiketleme 

koşullarna tabi tutulmayacaktr36.”  

                                                            
36 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “This Regulation should 

cover food and feed produced ‘from’ a GMO but not food and feed ‘with’ a GMO. The determining criterion 
is whether or not material derived from the genetically modified source material is present in the food or in 
the feed. Processing aids which are only used during the food or feed production process are not covered by 
the definition of food or feed and, therefore, are not included in the scope of this Regulation. Nor are food 
and feed which are manufactured with the help of a genetically modified processing aid included in the scope 
of this Regulation. Thus, products obtained from animals fed with genetically modified feed or treated with 
genetically modified medicinal products will be subject neither to the authorisation requirements nor to the 
labelling requirements referred to in this Regulation”; 1829/2003/EC, Giriş, paragraf (16). 
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Yönetmelikteki, “eşik değer32” tanmnn yapldğ 14/1/k33 maddesi ile 

ürünlerin ithalat ve ihracat ile ilgili 14/1/ç34 ve 15/235 maddelerinde 

zikredilmektedir. Avrupa Birliği’ndeki mevzuat ile kyaslandğ takdirde, 
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makalenin konusunu teşkil eden ‘ile’ edat kullanlarak, ‘GDO’lardan elde 

edilen’ den farkl olarak ‘GDO’lar ile’ üretilen snfna giren yem ve 

gdalarn gerek ulusal gerek AB mevzuat kapsam dşnda olduğu 

görülmektedir. Dolaysyla, teknik önemi haiz ibarelerin net ve kesin 

anlam ifade edecek şekilde kullanlmamas halinde hukuki sonuç ve 

yükümlülükleri doğurmas kaçnlmazdr.   
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Birliği mevzuatnn aksine ulusal mevzuatmzda açkça telaffuz edilmemiş olmas da belirsizliğe sebebiyet 
verecek nitelikte ciddi bir ihmal ve eksiklik olarak görülmektedir.  

33 Bkz. GDO Yön, m. 4/1/k: “Eşik değer: Onaylanmş genler için, Kurulun görüşleri doğrultusunda Bakanlkça 
belirlenen, ürünün GDO’lu olarak etiketlenmesini gerektiren alt limiti... ifade eder.” 

34 GDO Yön, m. 14/1/ç: Bakanlkça GDO’lu olarak ithaline müsaade edilen ürünlerin, firma ve GDO baznda 
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baznda kaytlar tutulur.” 

‘GDO’lar ile üretilen’ 

Avrupa Birliği’nin 1829/2003/EC sayl Tüzüğünde ‘GDO’lar ile üretilen’ 

(produced with GMOs) ibaresi ile ayr bir kategoriye işaret edilmektedir. 

Bu kategori altnda GDO ile üretilmekle birlikte, Tüzüğün kapsam dşnda 

veya diğer bir deyişle Tüzük hükümlerine tâbi olmayan gda ve yem 
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yemler de bu Tüzüğün kapsamna dâhil değildirler. Bu nedenlerden ötürü, 

genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmiş veya genetiği değiştirilmiş 

tbbi ürünler ile tedavi edilmiş hayvanlardan elde edilen ürünler bu 

Tüzükte değinilmiş olan, ne onay koşullarna ne de etiketleme 

koşullarna tabi tutulmayacaktr36.”  

                                                            
36 Çeviri yazar tarafndan yaplmştr. Orijinal İngilizce resmî metin şu şekildedir: “This Regulation should 

cover food and feed produced ‘from’ a GMO but not food and feed ‘with’ a GMO. The determining criterion 
is whether or not material derived from the genetically modified source material is present in the food or in 
the feed. Processing aids which are only used during the food or feed production process are not covered by 
the definition of food or feed and, therefore, are not included in the scope of this Regulation. Nor are food 
and feed which are manufactured with the help of a genetically modified processing aid included in the scope 
of this Regulation. Thus, products obtained from animals fed with genetically modified feed or treated with 
genetically modified medicinal products will be subject neither to the authorisation requirements nor to the 
labelling requirements referred to in this Regulation”; 1829/2003/EC, Giriş, paragraf (16). 
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 Dolaysyla, ‘GDO’lardan’ üretilen (produced from) ürünler değil de, 

‘GDO’lar ile’ (produced with) veya diğer bir deyişle GDO’larn yardm 

veya araclğ ile imal edilen ürünler, ilgili Tüzük kapsamnda olmadklar 

için başvuruda bulunulup onay alnmas gerekmediği gibi, GDO’lar ile 

üretilen ürünlerin piyasaya sürülmeleri halinde etiketlenmeleri de söz 

konusu değildir.  

 

Ulusal mevzuatmzda, GDO’lar ile üretilen gda ve yemlerin BiyoK 

kapsam dşnda kaldğna dair benzeri bir hükme yer verilmemektedir. 

Bunun gerekçesini anlamak güçtür ancak muhtemelen burada kanun 

koyucu kanaatimizce yine kamuoyu ve tüketicilerin olas tepkilerinden 

çekinerek ‘yasal boşluk’ olarak nitelendirilebilecek bu hususu gündeme 

getirmekten imtina etmiştir. Ancak, her ne kadar lafzen zikredilmiş olmasa 

da, aşağdaki hallerde, Avrupa Birliği’nde olduğu gibi ulusal 

mevzuatmzn da kapsam dşnda kalacak ve dolaysyla da hem 

Biyogüvenlik Kurulunun onay hem de etiketleme koşullarndan muaf 

tutulacaklardr: 

 

1) gda veya yem üretimi sürecinde kullanlan işlem yardmclar37; 

                                                            
37 ‘İşlem yardmclar’ ibaresi, Türk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Yönetmeliği (RG. 30.06.2013, S. 

28693) uyarnca şu şekilde tanmlanmştr: “İşlem yardmclar: Tek başna gda olarak tüketilmeyen, belirli 
bir teknolojik amaca yönelik olarak hammaddenin, gda veya gda bileşenlerinin işlenmesi srasnda 
kullanlan, son üründe kendisinin veya türevlerinin kalntlarnn bulunmas istenmediği halde, teknik olarak 
kaçnlmaz olan; ancak kalnts sağlk açsndan risk oluşturmayan ve son üründe teknolojik bir etkisi 
olmayan maddeleri...ifade eder.”, m. 4/2(f). Ayn Yönetmelik uyarnca, gda enzimleri ve gda katk maddesi 
olarak kullanlmadklar sürece işlem yardmclar Yönetmelik kapsam girmemektedir (m. 2/3(a), 2/4).  
Yukardaki tanmda gecen ‘bilesen’ ibaresi ise, Türk Gda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği (RG. 29.12.2011, 
S. 28157, 3. Mük.) m. 4/1 uyarnca şöyle tanmlanmştr: “Bileşen: Aroma vericiler, gda katk maddeleri, 
gda enzimleri ve bileşik bileşenin herhangi bir bileşeni de dâhil olmak üzere, bir gdann üretiminde veya 
hazrlanmasnda kullanlan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan herhangi bir maddeyi veya 
ürünü…ifade eder.”   

2) genetiği değiştirilmiş işlem yardmcsnn yardm ile imal edilmiş gda 

veya yemler; 

3) genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmiş hayvanlardan elde edilen 

ürünler;  

4) genetiği değiştirilmiş tbbi ürünler ile tedavi edilmiş hayvanlardan elde 

edilen ürünler. 

 

Genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmiş hayvanlardan elde edilen 

ürünler 

Hayvanlardan elde edilen et, yumurta ve süt gibi ürünler, genetiği 

değiştirilmiş yemlerle beslenen hayvanlardan temin edilse de, gerek 

Avrupa Birliği gerek Türk biyogüvenlik mevzuatnn kapsam dşnda 

kalmaktadr. Dolaysyla, örneğin Türkiye’de yem amaçl kullanm için 

onaylanmş genetik yaps değiştirilmiş msr ve soya yemiyle beslenmiş 

tavuklardan elde edilen yumurtalarn piyasaya sürülebilmesi için 

Biyogüvenlik Kurulunun onay söz konusu olmadğ gibi, tavuklarn 

genetiği değiştirilmiş yem ile beslendiğine dair de etiketleme koşulu 

bulunmamaktadr. Diğer taraftan, İsveç'te tüketicilerin basks üzerine 

GDO’lu yem kullanlmadğ gibi, yine tüketicilerin giderek artan talebi 

üzerine Almanya, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya gibi Avrupa Birliği 

ülkelerinde38, aşağda görüldüğü üzere, üreticilerin de bu gibi ürünlerin 

üzerine genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmemiş hayvanlardan elde 

edildiğine dair ibare ve logolar kullanmas giderek yaygnlaşmaktadr.  

 

                                                            
38 “Non-GMO Labels Are on the Rise but Why?”, Niamh Michail, 10 Temmuz 2015, Food Navigator; (bkz. 

http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Non-GMO-labels-are-on-the-rise-in-Europe-but-why) 
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38 “Non-GMO Labels Are on the Rise but Why?”, Niamh Michail, 10 Temmuz 2015, Food Navigator; (bkz. 

http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Non-GMO-labels-are-on-the-rise-in-Europe-but-why) 
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Sonuç  

İlginç şekilde, ülkemizde hayvan yemlerinde kullanlmak üzere 

Biyogüvenlik Kurulu tarafndan onaylanmş olan Bt11 msr39 çeşidine 

ilişkin, “Biyogüvenlik Kurulu’na Sunulmak Üzere Sosyo-Ekonomik 

Değerlendirme Komitesi Tarafndan Hazrlanan Rapor” ‘da genetiği 

değiştirilmiş yem ile beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin niteliği, 

mevcut bilimsel çalşma ve araştrmalar şğnda ayrntl biçimde 

irdelenmiş ve bu ürünlerin de etiketlenmesi gereği vurgulanmştr. 

Raporda  “Literatür incelendiğinde bilim adamlarnn, GD yemlerin 

güvenli olup olmamas veya transgenik genlerin hayvansal ürünlere 

geçişleri konusunda hemfikir olmadklar görülmektedir40.” denilerek, bu 

alanda bilim adamlarnn henüz bir fikir birliğine ulaşmamş olduklarnn 

alt çizilmiştir.  Söz konusu Bilimsel Komitenin Değerlendirme Raporunda 

“GD [genetik yaps değiştirilmiş] gdalarn halk sağlğ açsndan daha iyi 

incelenmelerinin gerektiği” vurgulanarak, Komite Karar’nda aşağdaki 

tespit ve öneride bulunulmuştur: 

“Ayrca yem olarak kullanlacak Bt11 msrla beslenen hayvanlardan elde 

edilen ürünlerin etiketlerinde de GDO içeren yemle beslendiğini belirten 

                                                            
39 Bkz. Karar No: 4, RG. 24.12.2011, S. 28152.   
40 Bkz. Biyogüvenlik Kurulu’na Sunulmak Üzere Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi Tarafndan 

Hazrlanan Rapor, Konu: Bt11, s. 3; Arşiv, Yem, Msr, Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi Raporlar, 
Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizmas.   

ibare bulunmaldr. Bunun için mevzuatta gerekli değişikliğin en ksa 

zamanda yaplmas gerekmektedir41.” 

 

Genetiği değiştirilmiş yemler ile beslenen hayvanlardan elde edilen 

ürünler açsndan, ülkemizde henüz benzeri bir uygulamann yerleştiğini 

söylemek mümkün değildir. Ancak, küresel tüketim alşkanlklar 

doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki eğilimin, Türkiye’de de 

tüketici davranşlarna yansmas sonucunda genetik yaps 

değiştirilmemiş yemlerle beslenmiş olan hayvan ürünlerine olabilecek 

talep, üreticileri de bu konuda yeni stratejik karar almalarn gerektirecek 

gibi görülmektedir.  

 

 

 

                                                            
41 Bkz. ayn Rapor, s. 22.   
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Sonuç  
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doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki eğilimin, Türkiye’de de 

tüketici davranşlarna yansmas sonucunda genetik yaps 

değiştirilmemiş yemlerle beslenmiş olan hayvan ürünlerine olabilecek 

talep, üreticileri de bu konuda yeni stratejik karar almalarn gerektirecek 
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