
GDO’LU YEMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
 

GDO’lu ürünlerle ilgili işlemler; 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe giren “Biyogüvenlik 

Kanunu” ve yine aynı tarihte yürürlüğe giren “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve 

Ürünlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Biyogüvenlik Kanunu kapsamına giren ürünler ile ilgili olarak gıda amaçlı hiçbir 

GDO’lu ürüne izin verilmemiştir. 

Biyogüvenlik Kurulu tarafından bugüne kadar Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve 

Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporlar değerlendirilerek yem 

amaçlı kullanım için GDO tipleri onaylanarak yayınlanmaktadır. İthalat aşamasındaki kontroller 

sonucunda uygun bulunmayan GDO’lu yemlerin yurda girişine izin verilmemektedir. 

İthalatına izin verilen GDO’lu yemlerin Biyogüvenlik Kanunu ve Biyogüvenlik Kurulu 

kararlarına uygun olarak denetim ve izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için ürünlerin ithalatı, ülke 

içinde dolaşımı, işlenmesi ve depolanması sırasında gerekli denetimler yapılmaktadır.  

GDO’lu yemleri ithal eden, işleyen ve satan tüm ilgililer ürünlerin ülkeye girişinde ve 

dolaşımında Bakanlığa bildirimde bulunmak, gerekli kayıtları güncel olarak tutmak ve 

gerektiğinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür. 

Bu çerçevede Yem Kontrol ve Takip Sistemi Uygulama Talimatı gereği; tüm ilgili 

işletmeler ürünler ile ilgili bilgileri ürün alındıktan en fazla 5 gün içerisinde “Yem Kontrol ve 

Takip Sistemi” ne giriş yapmaları gerekmektedir.  

Ayrıca; GDO’lu Yemler Hakkında Uygulama Talimatı gereği GDO’lu yemleri ithal eden, 

işleyen veya satan işletmeler; ürün bilgilerini aylık olarak ilgili tablolara işleyerek İl 

Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.   

Yem olarak kullanımı onaylanan soya ve mısır çeşitleri %0,9’un üzerinde GDO içermesi 

durumunda etiketinde belirtilmesi zorunludur. 

 

 

GDO’LU ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FAALİYETTE BULUNACAK İŞLETMELERİN 

ÖNCELİKLE İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YEM İŞLETMELERİ 

İÇİN KAYIT/ONAY BAŞVURUSUNU YAPARAK GGBS SİSTEMİNE KAYIT 

OLMALARI GEREKMEKTEDİR.  

GGBS SİSTEMİNE KAYIT OLDUKTAN SONRA ‘YEM KONTROL VE TAKİP SİSTEMİ’ 

NE KAYIT OLMALARI GEREKMEKTE OLUP BUNUN İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN 

DİLEKÇE’Yİ VE EKİNDE YER ALAN TAAHHÜTNAMEYİ DOLDURARAK İMZA 

SİRKÜLERİNİ EKLEYİP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

(Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü) 

 

 

GDO’lu ürünlerde izlenebilirliğin daha etkin sürdürülebilmesi için web tabanlı 

oluşturulan “Yem Kontrol ve Takip Sistemi ”ne işletmemize ait verilerin girilebilmesi için 

aşağıda bilgileri verilen çalışanımıza şifre tahsisinin sağlanmasını, 

Bilgilerinize arz ederim. …./…/20... 

 

 

Firma Yetkilisi 

Adı soyadı 

Ġmza/KaĢe 

 

 

Ekler: 

 

1- Taahhütname 

2- İmza Sirküleri 

 

 

 

 

İşletme Kayıt/Onay No  

Adı Soyadı  

T.C. Kimlik No  

Adresi  

Email adresi  

Cep Telefon No  



 

 

TAAHÜTNAME 

 

 

GDO izlenebilirliğe ait veri girişlerinin yapılabilmesi için web tabanlı oluşturulan Yem 

Bilgi Sistemine ilgili personelimiz tarafından girişi yapılan her türlü verinin işletme kayıtları 

ile uyumlu olacağını, gerçeğe aykırı veri girişinden kaynaklı oluşabilecek her türlü idari ve 

hukuki sorumluluğu kabul ve taahhüt ederim.  .../…/20… 

 

 

 

 

Firma Yetkilisi 

Adı soyadı 

İmza/Kaşe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDO’LU YEMLER HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI 

04.05.2012 tarih ve 015713 sayılı talimat gereği; 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile Biyogüvenlik Kurulu 

Kararları doğrultusunda GDO ve ürünlerinde izlenebilirliğin sağlanması gerekmektedir. 

Bu çerçevede; 

1- GDO’ lu yemleri ithal eden, işleyen veya satan işletmeler ürün bilgilerini ekteki TABLO-

1’e doldurarak işletme bünyesinde muhafaza edecekler ve denetim sırasında ilgili diğer 

ekleri ile birlikte Bakanlık kontrol görevlilerine ibraz edeceklerdir. 

2- GDO’lu soya fasulyesi ve ürünlerini ithal eden işletmeler TABLO-2A’yı, GDO’lu mısır 

ve ürünlerini ithal eden işletmeler TABLO- 2B ‘yi doldurarak, aylık olarak fiili ithalatı 

gerçekleştirdikleri İl Müdürlüklerine bildireceklerdir. 

3- İthalatın gerçekleştiği İl Müdürlükleri ithalatı gerçekleştiren firmaların ürün dağıtım 

listelerini ilgili İl Müdürlüklerine bildireceklerdir. 

4- GDO’lu soya fasulyesi ve ürünlerinin satışını yapan aracı firmalar TABLO-3A’yı, 

GDO’lu mısır ve ürünlerinin satışını yapan aracı firmalar TABLO- 3B ‘yi doldurarak, 

aylık olarak bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine ileteceklerdir. Ayrıca İthalatçı firma 

aynı zamanda başka bir ithalatçı firmadan GDO’lu ürün alarak başka firmalara satış 

yapıyorsa bu alım satım bilgilerini Aracı Firma Tablosuna (TABLO-3A veya TABLO-

3B) kayıt etmesi ve İl Müdürlüğüne bildirimde bulunması gerekmektedir. 

5- Bazı firmalar aynı unvanla farklı şehirlerde faaliyet gösterebilmektedir. Bu tür firmalar 

için ithalatçı ve aracı firmalar GDO’lu ürünü hangi ile gönderdilerse fatura o ildeki 

işletme adına kesilmeli ve ürünü satın alan işletme faaliyette bulunduğu ildeki İl 

Müdürlüğüne bildirimde bulunmalıdır. 

6- GDO’lu soya fasulyesi ve ürünlerini işleyen işletmeler TABLO-4A’yı, GDO’lu mısır ve 

ürünlerini işleyen işletmeler TABLO- 4B ‘yi doldurarak, aylık olarak bağlı bulundukları İl 

Müdürlüklerine ileteceklerdir. Ayrıca İthalatçı firmanın ithal ettiği ürünleri yem 

üretiminde kullanması durumunda işlediği ürünle ilgili bilgileri fabrika işleme Tablouna 

(TABLO- 4A veya TABLO- 4B)  kayıt etmesi gerekmektedir.  

7- GDO’lu soya ya da mısırdan sadece biri kullanılarak yem yapıldığında, hangi GDO’lu 

hammadde kullanıldı ise o ürün ile ilgili tabloya üretilen yem miktarları yazılacaktır. Her 

iki GDO’lu ürün kullanılarak yem yapılması halinde üretilen yem sadece TABLO-4A ‘da 

belirtilecektir. 

8- Full fat soya kullanılması durumunda bununla ilgili veriler tablolara soya fasulyesi olarak 

işlenecektir. 

9- GDO’lu soyanın işlenmesinden sonra soya yağı elde eden işletmeler ürünün satıldığı 

sektörün açıkça belirtildiği TABLO-5’i doldurarak aylık olarak bağlı bulundukları İl 

Müdürlüklerine iletecektir. 



10-  Satın alınan GDO’lu soya yağını aracı olarak satan işletmeler ürünün satıldığı sektörün 

açıkça belirtildiği TABLO-6’yı doldurarak aylık olarak bağlı bulundukları İl 

Müdürlüklerine iletecektir. 

11-  Firmanız tarafından doldurulan Tablolarda, İl Müdürlüğümüze bildirimde bulunmadan 

önce verilerde ki tutarsızlığı kontrol etmek amacıyla tabloda genel toplamlar alınmalı ve 

aşağıdaki Tabloül uygulamalıdır. 

Stokta Kalan Ürün Miktarı (Ton) = (Önceki Dönemden Kalan Stok Miktarı + Gelen 

Ürün Miktarı ) – (üretimde kullanılan ürün miktarı+ işlemeden satılan Ürün 

Miktarı) 

 

GDO İZLEME TABLOLARININ DOLDURULMASI 

GDO ve ürünlerinin her türlü alım, satım ve işlenmesi sonucunda Tablo-1’in doldurularak 

işletme bünyesinde tutulması, Tablo-1’de bahsedilen Ek’lerin ise işletme muhasebe kayıtlarında 

bulunması ve tüm bu belgelerin istenildiğinde Bakanlık yetkililerine ibraz edilebilmesi 

gerekmektedir. Tablo-1’de bahsedilen Ek’lerin ise muhasebe kayıtlarında bulunması ve bunların 

da istenildiği takdirde Bakanlık yetkililerine ibraz edilebilmesi gerekmektedir. 

Tablo-2A/2B, Tablo-3A/3B, Tablo-4A/4B ve Tablo-5 ve Tablo-6’nın ayda bir 

doldurularak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.  

TABLO-1’İN DOLDURULMASI: 

I.BÖLÜM 

Alınan Ürün Bilgileri  

 

Firmalarca alınan GDO ve ürünlerini ifade eder. İşletme tarafından alınan ve GDO lu 

olarak etiketlenmesi zorunlu olan bütün GDO ve ürünlerinin izlenebilirliği sağlamak adına GDO 

ve ürünlerinin her türlü alım, satım ve işlenmesi sonucunda bu Tabloya işlenmesi gerekmektedir.  

Alınan ürünün GDO’lu olup olmadığı satıcısı tarafından dökme yemlerde irsaliyenin arkasında 

veya o ürüne ait olacak şekilde ek bir belge ile belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu ürünün 

içermiş olduğu GDO’ların ayırt edici kimlik numaraları veya Biyogüvenlik Kurulu Karar 

No’sunun ve de yemlerde kullanım amacıyla arz edildiğine dair bir ibarenin de belirtilmiş 

olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Tarih: Alınan ürünün işletme bünyesine girdiği tarihi ifade eder. 

GDO Ayırt Edici Kimlik No: Biyogüvenlik Kurulu Kararında her bir gen için ayrı bir ayırt edici 

kimlik no’su verilmektedir. Örneğin, A2704-12 no’lu soyaya ayırt edici kimlik no’su olarak 

ACS-GMØØ5-3 verilmiştir. 

Ürün adı: Alınan GDO ve ürünlerinin adını ifade eder. Örneğin, fullfat soya, soya fasulyesi 

küspesi, mısır gibi. Farklı olan her bir GDO’lu ürünün (soya, mısır ) farklı satırlarda belirtilmesi 

gerekmektedir.  



Alınan Firma Adı ve Adresi: İlgili GDO ve ürünlerinin kimden veya kimlerden alındığını ifade 

eder. Bu bölüme ilgili GDO ve ürünlerinin o gün içinde kaç adet firmadan alındığı yazılacak 

olup, satıcı firmaların isim adres gibi iletişim detayları işletme kayıtlarında tutulacaktır. 

Miktar (Ton): Alınan ilgili GDO ve ürünlerinin Ton cinsinden miktarını ifade eder.  

İrsaliye/İrsaliyeli Fatura Tarih ve No: Alınan GDO ve ürünlerinin irsaliyesini ifade eder. Bu 

bölüme ilgili GDO ve ürünlerine ait o gün içinde kaç adet irsaliye geldiği yazılacak olup, 

irsaliyelerin detayları işletme kayıtlarında tutulacaktır. 

Parti/Seri No: Gelen GDO ve ürünlerine ait parti veya seri no’su mevcutsa bu detaylar işletme 

kayıtlarında tutulacaktır. Örneğin, premikslerde dolgu maddesi olarak GDO’lu ürün olduğu sevk 

irsaliyesinde belirtilmesi durumunda bu ürünün parti veya seri numarasıdır. Dökme yemlerde 

parti veya seri no’su kısmı doldurulmayacaktır. 

Taşındığı Araç(lar)ın Plaka No: Gelen GDO ve ürünlerinin taşındığı araçların plaka no’larını 

ifade eder. İlgili GDO ve ürünlerinin ait o gün içinde kaç adet araç geldiği yazılacak olup, araç 

plakalarının detayları işletme kayıtlarında tutulacaktır. 

II.BÖLÜM 

 

İşlenen Ürün Bilgileri 

 

GDO’lu olarak alınan soya, mısır, gibi ürünlerin işlenerek mamul veya yarı mamul 

maddeye dönüşmesini veya bileşeninde GDO’ lu ürün bulunduran yem katkı maddelerinin 

katılması sonucu üretilen yemleri ifade eder.  

İşlenen Ürün Adı: İşlenen GDO’lu ürünün çeşidini ifade eder. 

İşlenen Ürün Miktarı: İşlenen GDO’lu ürün miktarını ifade eder.  

Elde Edilen Ürün adı: GDO ve ürünlerinin işlenmesi sonucunda dönüştüğü nihai ürünü ifade 

eder.  

Elde Edilen Ürün Miktarı (Ton): GDO’lu ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünün Ton 

cinsinden miktarını ifade eder. 

Parti/Seri No: GDO’lu ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürüne üreticisi tarafından verilecek 

parti/seri no’sunu ifade eder 

III.BÖLÜM 

Satılan Ürün Bilgileri 

GDO’lu ürünlerin işlenmeden veya işlenerek mamul veya yarı mamul ürüne 

dönüştüğündeki adını ifade eder.  

Ürün Adı: Satılan ürün çeşidini ifade eder. 

Satılan Firma Adı ve Adresi: İlgili GDO’lu ürünün kime veya kimlere satıldığını ifade eder. Bu 

bölüme ilgili GDO’lu ürünlerin o gün içinde kaç adet firmaya/kişiye satıldığı yazılacak olup, alıcı 

firmaların isim adres gibi iletişim detayları işletme kayıtlarında tutulacaktır. 



Miktar (Ton): Satılan ilgili GDO’lu ürünün Ton cinsinden miktarını ifade eder. 

İrsaliye/İrsaliyeli Fatura Tarih ve No: Satılan GDO’lu ürünün irsaliyesini ifade eder. Bu 

bölüme ilgili GDO’lu ürüne ait o gün içinde kaç adet irsaliye düzenlendiği yazılacak olup, 

irsaliyelerin detayları işletme kayıtlarında tutulacaktır. 

Parti/Seri No: Yukarıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

Taşındığı Araç(lar)ın Plaka No: Satılan GDO’lu ürünlerin taşındığı araçların plaka no’larını 

ifade eder. İlgili GDO’lu ürüne ait o gün içinde kaç adet araç gittiği yazılacak olup, araç 

plakalarının detayları işletme kayıtlarında tutulacaktır. 

IV. BÖLÜM 

Stok Ürün Bilgileri 

Ürün adı: GDO ve ürünlerinin işlenmesi sonucunda dönüştüğü nihai ürünü ve hammadde’yi 

ifade eder. 

Önceki Dönemden Devreden Ürün Miktarı (Ton): Bir önceki dönemden devir eden GDO’lu 

ürünün Ton cinsinden miktarını ifade eder. 

Bu Dönemki Stok Miktarı(Ton): İçinde bulunulan dönemki stokta bulunan GDO’lu ürünün Ton 

cinsinden miktarını ifade eder. 

 

TABLO-2A ve TABLO-2B’nin DOLDURULMASI 

(İTHALATÇI FİRMA İÇİN İZLEME TABLOSU) 

I.BÖLÜM 

Alınan Ürün Bilgileri  

 

İthalatçı firmalarca alınan GDO ve ürünleri ifade eder. İşletme tarafından alınan ve GDO’ 

lu olarak etiketlenmesi zorunlu olan bütün GDO ve ürünlerinin izlenebilirliği sağlamak adına 

aylık olarak bu Tabloya işlenmesi gerekmektedir. Firma Bu Tabloyu her ayın sonunda Bağlı 

bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.  

Bir Önceki Dönemden Stok Miktarı: Firmanın bir önceki dönemden elinde kalan stok 

miktarının Ton cinsinden ifadesidir. 

İthalatçı Firma Adı: GDO’lu ürünleri ithal eden firmanın adını ifade eder. 

Ürünün Menşei : Satın alınan GDO’lu ürünlerin menşeini ifade eder. 

 İthal Edilen Ürün Miktarı (Ton): İthal edilen GDO’lu ürünlerin Ton cinsinden miktarını ifade 

eder 

 

 

 

 

 



 

II. BÖLÜM 

Satılan Ürün Bilgileri 

 

İthal edilen GDO’lu ürünlerin satış bilgilerini ifade eder.  

Satılan Firma Adı ve Adresi: İthal edilen GDO’lu ürünlerin satıldığı firmaların adını ve açık 

adreslerini ifade eder. 

İl adı: GDO ‘lu ürünlerin satıldığı ili ifade eder. 

Satılan Ürün Miktarı (Ton): GDO’lu ürünlerin Ton cinsinden satıldığı miktarı ifade eder. 

III. BÖLÜM 

Stok Ürün Bilgileri 

GDO’lu ürünlerin satışından sonra stokta kalan miktarları ve stok yerlerini ifade eder. 

Stok Miktarı(Ton): İthalatçı firma tarafından satış gerçekleştikten sonra stokta kalan GDO’lu 

ürün miktarının Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

Stok Yeri: Stokta kalan GDO’lu ürünün depolandığı yerin adı ve adresini ifade eder. 

NOT: Doldurulan Tablo, İlgili İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmadan önce verilerde ki 

tutarsızlığı kontrol etmek amacıyla Tabloda genel toplamlar alınmalı ve aşağıdaki formül 

uygulamalıdır. 

Stokta Kalan Ürün Miktarı (Ton) = (Önceki Dönemden Kalan Stok Miktarı + Gelen Ürün 

Miktarı ) – (Satılan Ürün Miktarı) 

TABLO-3Ave TABLO-3B’in DOLDURULMASI 

(ARACI FİRMA İÇİN İZLEME TABLOSU) 

I.BÖLÜM 

Alınan Ürün Bilgileri  

 

Aracı Firmalarca alınan ve satılan GDO’lu ürünleri ifade eder. Aracı firmalar tarafından 

izlenebilirliği sağlamak adına aylık olarak bu Tablonun doldurulması gerekmektedir. Firma bu 

Tabloyu her ayın sonunda Bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.  

Bir Önceki Dönemden Stok Miktarı: Firmanın bir önceki dönemden elinde kalan stok 

miktarının Ton cinsinden ifadesidir. 

Aracı Firma Adı: GDO’lu ürünleri alıp, satan firmanın adını ifade eder. 

Ürünün Satın Alındığı Firma Adı: İlgili GDO’lu ürünlerin kimden veya kimlerden alındığını 

ifade eder.  

Alınan Ürün Miktarı (Ton): Alınan GDO’lu ürünlerin Ton cinsinden miktarını ifade eder 

 

 



 

II. BÖLÜM 

Satılan Ürün Bilgileri 

 

Satışı gerçekleşen GDO’lu ürünlerin ilgilerini ifade eder.  

Satılan Firma Adı ve Adresi:  GDO’lu ürünlerin satıldığı firmaların adını ve açık adreslerini 

ifade eder. 

Satılan Ürün Miktarı (Ton): GDO’lu ürünlerin Ton cinsinden satıldığı miktarı ifade eder. 

III.BÖLÜM 

Stok Ürün Bilgileri 

GDO’lu ürünlerin satışından sonra stokta kalan miktarları ve stok yerlerini ifade eder. 

Stok Miktarı(Ton): Aracı firma tarafından satış gerçekleştikten sonra stokta kalan GDO’lu ürün 

miktarının Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

Stok Yeri: Stokta kalan GDO’lu ürünün depolandığı yerin adı ve adresini ifade eder. 

NOT: Doldurulan Tablo, İlgili İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmadan önce verilerde ki 

tutarsızlığı kontrol etmek amacıyla Tabloda genel toplamlar alınmalı ve aşağıdaki formül 

uygulamalıdır. 

Stokta Kalan Ürün Miktarı (Ton) = (Önceki Dönemden Kalan Stok Miktarı + Gelen Ürün 

Miktarı) – (Satılan Ürün Miktarı ) 

TABLO-4A ve TABLO-4B’NİN DOLDURULMASI 

(FABRİKALAR İÇİN İZLEME TABLOSU) 

I.BÖLÜM 

Alınan Ürün Bilgileri  

 

Yem fabrikaları tarafından alınıp işlenen GDO’lu ürünleri ifade eder. Yem fabrikaları 

tarafından GDO lu olarak etiketlenmesi zorunlu olan bütün GDO ve ürünlerinin izlenebilirliği 

sağlamak adına aylık olarak bu Tabloya işlenmesi gerekmektedir. Firma Bu Tabloyu her ayın 

sonunda Bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.  

Bir Önceki Dönemden Stok Miktarı: Firmanın bir önceki dönemden elinde kalan stok 

miktarının Ton cinsinden ifadesidir. 

Fabrika Adı: GDO’lu ürünleri alıp, işleyen yem fabrikasının adını ifade eder. 

Tedarikçi Firma Adı: İlgili GDO’lu ürünlerin kimden veya kimlerden alındığını ifade eder.  

Alınan Ürün Miktarı (Ton): Alınan GDO’lu ürünlerin Ton cinsinden miktarını ifade eder 

 

 



II. BÖLÜM 

 

İşlenen Ürün Bilgileri 

 

GDO’lu olarak alınan soya, mısır, gibi hammaddelerden, işlenerek karma yem 

üretilmesini ifade eder.  

İşlenen Ürün Miktarı (Ton): Karma yem üretiminde kullanılan GDO’lu ürünlerin Ton 

cinsinden ifadesidir. 

III. BÖLÜM 

 

(GDO’lu Hammaddeden üretilen Karma Yem Bilgileri) 

GDO’lu hammaddelerin işlenmesinden sonra oluşan karma yem bilgilerini ifade eder. 

Kanatlı Yemi Miktarı (Ton): GDO’lu hammaddenin işlenmesinden sonra elde edilen kanatlı 

yeminin ton cinsinden ifadesidir. 

Büyük Baş Yemi Miktarı (Ton): GDO’lu hammaddenin işlenmesinden sonra elde edilen 

büyükbaş yeminin ton cinsinden ifadesidir. 

Diğer Yemlerin Miktarı (Ton): GDO’lu hammaddenin işlenmesinden sonra elde edilen diğer 

(balık, at, kedi, köpek vb.)  yemlerin ton cinsinden ifadesidir. 

GDO’lu soya ya da mısırdan sadece biri kullanılarak yem yapıldığında, hangi GDO’lu hammadde 

kullanıldı ise o ürün ile ilgili Tabloya üretilen yem miktarları yazılacaktır. Her iki GDO’lu ürün 

kullanılarak yem yapılması halinde üretilen yem sadece TABLO-4A ‘da belirtilecektir. 

IV. BÖLÜM 

Stok Ürün Bilgileri 

GDO’lu ürünlerin satışından sonra stokta kalan miktarları ve stok yerlerini ifade eder. 

Stok Miktarı(Ton): Fabrika tarafından satış gerçekleştikten sonra stokta kalan GDO’lu 

hammadde miktarının Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

NOT: Doldurulan Tablo, İlgili İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmadan önce verilerde ki 

tutarsızlığı kontrol etmek amacıyla Tabloda genel toplamlar alınmalı ve aşağıdaki formül 

uygulamalıdır. 

Stokta Kalan Ürün Miktarı (Ton) = (Önceki Dönemden Kalan Stok Miktarı + Gelen Ürün 

Miktarı) – (Satılan Ürün Miktarı ) 

 

 

 

 



V. BÖLÜM  

Satış Bilgileri 

GDO’lu ürünlerin işlenerek mamul halinde veya işlenmeden satış bilgilerini ifade eder. 

Satıldığı İl Adı: İlgili GDO’lu yemlerin satıldığı ili ifade eder. 

Karma Yem Miktarı(Ton): Fabrikalar tarafından satışı gerçekleştirilen GDO’lu yemlerin Ton 

cinsinden ifade edilmesidir. 

Fabrikalar Tarafından Satışı Yapılan Ürün Miktarı (Ton): Fabrikalar tarafından işlenmeden 

satılan GDO’lu hammaddelerin ton cinsinden ifadesidir. 

Satılan Firma Adı ve Adresi: Fabrikalar tarafından işlenmeden satılan GDO’lu hammaddelerin 

satıldığı firmaların ayrıntılı adı ve adresini ifade eder. 

 TABLO-5’İN DOLDURULMASI 

(GDO’LU SOYA YAĞI İŞLEYEN İŞLETMELER İÇİN İZLEME TABLOSU) 

I.BÖLÜM 

Alınan Ürün Bilgileri  

 

GDO’lu soya fasulyesini işleyip yağ elde eden işletmelerin, soyadan elde edilen yağ ile 

ilgili izlenebilirliği sağlamak adına aylık olarak bu Tabloya işlemesi gerekmektedir. Firma Bu 

Tabloyu her ayın sonunda Bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.  

Bir Önceki Dönemden Stok Miktarı: Firmanın bir önceki dönemden elinde kalan stok 

miktarının Ton cinsinden ifadesidir. 

İşletme Adı: GDO’lu soya fasulyesini alıp işleyerek yağ elde eden işletmeyi ifade eder.  

Alınan Ürün Miktarı (Ton): Alınan GDO’lu ürünlerin Ton cinsinden miktarını ifade eder 

Tedarikçi Firma Adı: İlgili GDO’lu ürünlerin kimden veya kimlerden alındığını ifade eder.  

II. BÖLÜM 

İşlenen Ürün Bilgileri 

 

GDO’lu soyanın işlenmesinden sonra elde edilen ürünler ( küspe, yağ, kabuk, vb.)  için 

kullanılan hammaddeyi ifade eder.  

İşlenen Ürün Miktarı (Ton): Yağ ve küspe üretiminde kullanılan GDO’lu ürünlerin Ton 

cinsinden ifadesidir. 

 

 

 

 



III. BÖLÜM 

(GDO’lu Soyadan Elde Edilen Ürün Bilgileri) 

GDO’lu olarak alınan soyanın işlenmesinden sonra elde edilen ürünleri ( küspe, yağ, 

kabuk, vb.)  ifade eder.  

Yağ Miktarı (Ton): GDO’lu hammaddenin işlenmesinden sonra elde edilen yağın ton cinsinden 

ifadesidir. 

Küspe Miktarı (Ton): GDO’lu hammaddenin işlenmesinden sonra elde edilen küspenin ton 

cinsinden ifadesidir. 

Diğer Ürünlerin Miktarı (Ton): GDO’lu hammaddenin işlenmesinden sonra elde edilen diğer 

(Kabuk vb.) ürünlerin ton cinsinden ifadesidir. 

IV. BÖLÜM  

Satış Bilgileri 

GDO’lu soyanın işlenmesinden sonra elde edilen yağ ve diğer ürünlerin satış bilgilerini 

ifade eder. 

Satıldığı Sektör Adı: GDO’lu soyanın işlenmesinden sonra elde edilen yağ ve diğer ürünlerin 

satıldığı sektörün açık adını ifade eder. 

 Satılan Firma Adı ve Adresi: GDO’lu soyanın işlenmesinden sonra elde edilen yağ ve diğer 

ürünlerin satıldığı firmaların ayrıntılı adı ve adresini ifade eder. 

Yağ Miktarı (Ton): Fabrikalar tarafından satışı gerçekleştirilen GDO’lu soyadan elde edilen 

yağın Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

Küspe Miktarı (Ton): Fabrikalar tarafından satışı gerçekleştirilen GDO’lu soyadan elde edilen 

küspenin Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

Diğer Ürün Miktarı (Ton): Farikalar tarafından satışı gerçekleştirilen GDO’lu diğer (kabuk vb.) 

ürünlerin Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

 

V. BÖLÜM 

Stok Ürün Bilgileri 

GDO’lu ürünlerin satışından sonra stokta kalan miktarlarını ifade eder. 

Stok Miktarı(Ton): Fabrika tarafından satış gerçekleştikten sonra stokta kalan GDO’lu 

hammadde, yağ, küspe ve diğer ürünlerin miktarının Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

NOT: Doldurulan Tablo, İlgili İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmadan önce verilerde ki 

tutarsızlığı kontrol etmek amacıyla Tabloda genel toplamlar alınmalı ve aşağıdaki Tabloül 

uygulamalıdır. 

Stokta Kalan Ürün Miktarı (Ton) = (Önceki Dönemden Kalan Stok Miktarı + Gelen Ürün 

Miktarı) – (Satılan Ürün Miktarı) 



TABLO-6’NIN DOLDURULMASI 

(GDO’LU SOYA YAĞI  SATAN ARACI FİRMA İÇİN İZLEME TABLOSU) 

I.BÖLÜM 

Alınan Ürün Bilgileri  

 

GDO’lu soya yağı satın alan Aracı firmaların, sattıkları soya yağı ile ilgili izlenebilirliği 

sağlamak adına aylık olarak bu Tabloya işlemesi gerekmektedir. Firma Bu Tabloyu her ayın 

sonunda Bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.  

Bir Önceki Dönemden Stok Miktarı: Firmanın bir önceki dönemden elinde kalan stok 

miktarının Ton cinsinden ifadesidir. 

Aracı Firma Adı: GDO’lu soya yağı satın alan işletmeyi ifade eder.  

Alınan Ürün Miktarı (Ton): Alınan GDO’lu ürünlerin Ton cinsinden miktarını ifade eder 

Tedarikçi Firma Adı: İlgili GDO’lu ürünlerin kimden veya kimlerden alındığını ifade eder.  

II. BÖLÜM 

 

Satış Bilgileri 

GDO’lu soya yağının satış bilgilerini ifade eder. 

Satılan Firma Adı ve Adresi: GDO’lu soya yağının satıldığı firmaların ayrıntılı adı ve adresini 

ifade eder. 

Satılan Yağ Miktarı (Ton): Aracı firma tarafından satışı gerçekleştirilen GDO’lu soya yağının 

Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

Satıldığı Sektör Adı: GDO’lu soya yağının satıldığı sektörün açık adını ifade eder. 

 

 

III. BÖLÜM 

Stok Ürün Bilgileri 

GDO’lu soya yağının satışından sonra stokta kalan miktarlarını ifade eder. 

Stok Miktarı(Ton): Aracı firma tarafından satış gerçekleştikten sonra stokta kalan GDO’lu soya 

yağ miktarının Ton cinsinden ifade edilmesidir. 

NOT: Doldurulan Tablo, İlgili İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmadan önce verilerde ki 

tutarsızlığı kontrol etmek amacıyla Tabloda genel toplamlar alınmalı ve aşağıdaki formül 

uygulamalıdır. 

Stokta Kalan Ürün Miktarı (Ton) = (Önceki Dönemden Kalan Stok Miktarı + Gelen Ürün 

Miktarı) – (Satılan Ürün Miktarı) 

 



YEM KONTROL VE TAKİP SİSTEMİ UYGULAMA TALİMATI 

 

09.11.2017 tarih ve 2814715 sayılı talimat gereği; 

1-GDO’lu yem üreten fabrikalar, kendi yemini üreten çiftlikler, alım-satımını yapan aracı 

firmalar, GDO’lu soyayı işleyip yağ üreten işletmeler ve GDO’lu soya ve mısır yem amaçlı 

olarak ithal eden firmalara yetkili en az iki personele “Yem Kontrol ve Takip Sistemi”  kullanıcı 

şifresi verilmesi gerekmektedir. 

2- GDO’lu ürünleri ithal eden, alan-satan ve işleyen firmaların; satış yaptıkları, satın aldıkları ve 

işledikleri bu ürünlerle ilgili verileri “Yem Kontrol ve Takip Sistemi” ne ürün alındıktan en fazla 

5 gün içerisinde giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 

3-Sisteme işlenen verilerin doğruluğunun kontrolü işletmede yapılan izlenebilirlik denetimi 

esnasında sağlanacaktır. 

4-GDO’lu ürünlerde izlenebilirliğin sağlanması için kurulan bu sistemle ilgili olarak 

izlenebilirlikle ilgili eksik ya da yanlış bilgi veren veya mevzuat hükümlerine uymayan işletmeler 

hakkında Biyogüvenlik Kanunu kapsamında yasal işlem yapılacaktır. 

 

GDO’lu Yemler Hakkında Uygulama Talimatı ekinde yer alan tablolar: 

 

• TABLO-1 

• TABLO-2A, 3A, 4A 

• TABLO-2B, 3B, 4B 

• TABLO-5 

 

 

 

 

https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Belgeler/SolMenu/Subeler/GidaYem/Tablo1.xls
https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Belgeler/SolMenu/Subeler/GidaYem/Tablo2-A_3-A_4-A.xls
https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Belgeler/SolMenu/Subeler/GidaYem/Tablo2-B_3-B_4-B.xls
https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Belgeler/SolMenu/Subeler/GidaYem/Tablo5.xls

