
İlaç ve eczacılık sektörünün başarı ödülü, 8. Altın Havan Ödülleri, 
15 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da Shangri-La Bosphorus otelde 
yapılan törende sahiplerini buldu.

İlaç ve eczacılık sektörünün başarı ödülü, 8. Altın Havan Ödülleri, 
15 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da Shangri-La Bosphorus otelde 
yapılan törende sahiplerini buldu.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen 1.Gıda ve Beslenme 
Konferansı’nda ; 
 • Gıda ve beslenmenin geleceği, mevzuatlar oluşturma süreci, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın katkısıyla oluşturduğu gıda takviyesi 
mevzuatındaki iyi yönetişim başarıları konu edildi. 
 • Takviye Edici Gıda’nın ne olduğu ve ne olmadığı, ilaçtan farkları, Takviye Edici Gıdalar 
ve İlaç arasındaki farkları dikkate alarak nasıl bir piyasa denetim sistemi
kurgulanması gerektiği tartışıldı. 
 • Ülkemizde çocuk, genç, yaşlı, gebe beslenmesinde yetersiz besin ögeleri alımının 
önüne geçmek için yenilikçi form olarak Takviye Edici Gıdaların nasıl olanaklar sağladığı, sağlık 
ve beslenme arasındaki ilişkiler, kamu sağlığını korumada ve sağlık harcamalarının
azaltılmasında gıda takviyesinin nasıl rol oynayabileceği anlatıldı. 
 • Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği tarafından IPSOS firmasına yaptırılan Takviye 
Edici Gıda tüketici kullanım araştırması sonuçları ilk defa kamuoyu ile paylaşıldı. 
 • Gıda ve beslenme sektöründeki bilgi kirliliklerini önlemede sivil toplumun rolü neler 
olabilir konuları işlendi.
Konferansa Gıda ve Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Akademisyenler, Uluslararası Bilim
İnsanları ve uzmanlar ile birlikte sektör temsilcileri katıldı.
Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan konferansın ülkemize, 
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Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, sektöre yönelik
olarak “Gıda & Beslenme” dergisinin 1.sayısını yayımladı.
Dergiye görsele tıklayıp ulaşarak elektronik
nüshayı indirebilirsiniz.

milletimize ve sektörümüze faydalar getirmesini dileyerek, “Bu konferansın inşallah önümüzdeki 
senelerde geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum” dedi.
Konuşmacılardan sonra kürsüye çıkan Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Samet Sertaş, ‘Türkiye’de Gıda Takviyesi Mevzuatının Oluşma Süreci’ adıaltında 
katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Sertaş, Gıda takviyesi sisteminin yanı sıra, gıda takviyesi ile 
ilgili iş dünyasının üzerine düşen sorumluluklar konusunda değerlendirmede bulundu.

Takviye edici gıdalar kısıtlı maddeler listesi ve günlük alım dozları, 05/01/2018 
tarihinde bakanlık tarafından güncellenerek yayımlanmıştır.

Son görüş bildirme tarihi 01.02.2018 olarak bildirilmiştir.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 
49. maddesinde yer alan “Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin 
uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından 
belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.” hükmü gereği daha önce 
31.12.2017 olarak belirlenen uygulamaya son başlama tarihi 31.12.2018 olarak 
değiştirilmiştir.
31.12.2018 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü boyunca
piyasada kalabilecektir.

GIDA & BESLENME DERGİSİNİN
İLK SAYISI YAYIMLANDI

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR
KISITLI MADDELER LİSTESİ – 05/01/2018

BİTKİLERİN GIDALARDA KULLANIMININ GÜVENİLİRLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDAKİ BİLİMSEL GÖRÜŞ TASLAĞI 
(29/12/2017)

ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ  (ÜDTS) – (29.12.2017)

gtbd.org.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr
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T.C. Sağlık Bakanlığı sayfasında “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016” yayınlanmıştır. 
Aşağıdaki linkten ilgili duyuruya ulaşabilirsiniz.

https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlan-
mistir.html

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI  -26.12.2017

titck.gov.tr

https://goo.gl/mQjvRj
https://goo.gl/6AdtyF
https://goo.gl/ijR1XM
https://goo.gl/fa7Ek3
https://goo.gl/B9kPVL
https://goo.gl/6cDGeG
https://goo.gl/JD9oZ1
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Ek izlemeye tabi ilaçlar listesi 15.11.2017 tarihi itibariyle güncellenmiş 
olup ekte yer almaktadır.

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3166

http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=30

https://sgb.saglik.gov.tr/Shared%20Documents/2018_Yili_Plan_Butce_
Sunumu_14_11_2017.pdf

EK İZLEMEYE TABİ İLAÇLAR LİSTESİ -15.11.2017

titck.gov.tr

titck.gov.tr

Bakanlığın 2018 yılına ait bütçe sunumu tamamlanıp, paylaşılmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2018 YILI BÜTÇE SUNUMU – 14.11.2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018-2022 yıllarına ait Stratejik 
Plan hazırlanarak, yayımlandı. Uygulanmakta olan 2013-2017 Stratejik Plan’ın 
sonuçları değerlendirilerek, söz konusu Stratejik Plan’da 5 stratejik alan, 6 amaç 
ve 17 hedef belirlenmiştir.

 Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını veya ne kadar ulaşıldığını ölçmek,
izlemek ve değerlendirmek için belirlenen performans göstergeleri üçer aylık 
dönemler halinde SGB.net ve e-bütçe sistemleri üzerinden takip edilmiştir. 
İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak
faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamış ve hesap verme
sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.
Halen uygulamaları devam eden 2013-2017 yılı Stratejik Planı’nın gerçekleşen 4 
yıllık uygulama dönemi sonunda; performans göstergelerinin hedeflere ulaşma 
derecesine göre değerlendirme yapılmıştır.
4 yıllık uygulama dönemi sonuna bakıldığında; performans göstergelerinin
%37’sinin hedef değerlerini aştığı, %32’sinin hedef değerlerine ulaştığı, % 
14’ünün de hedef değerlerine kısmen ulaştığı, böylece toplamda %83 oranında 
hedef değerlerine ulaşıldığı görülmektedir.
Stratejik Plan’da yer alan toplam 17 hedef için belirlenen performans
göstergeleri üzerinden yapılan değerlendirme sonrasında; 11 hedefin % 75’in 
üzerinde, 6 hedefin % 50-74 oranında gerçekleştiği belirlenmiştir.

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2018-2022 STRATEJİK 
PLANI   - 01.11.2017

tarim.gov.tr

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçe sunumu Bakanlığın
internet sitesinde yayınlanmıştır.
Raporda ayrıca bakanlığın 2018-2022 dönemine ait stratejik planı da yer
almaktadır. 
2018 yılı bütçe sunumunun detaylarına linkinden ulaşılabilmektedir.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2018 YILI
BÜTÇE SUNUMU – Aralık 2017

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

https://goo.gl/oSF1Ut
https://goo.gl/QHkDPX
https://goo.gl/6D7Lwn
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/TdnRPz
http://https://goo.gl/iEpYMQ
https://goo.gl/ijR1XM
https://goo.gl/LGJKBq


http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttach-
ment/2Di8FQEb.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-10.htm

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/293/Takviye-Edici-Gidalar-
in-Onay-Islemleri-Uygulama-Talimati-Guncellendi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu kozmetik ürünlerin iddialarına ilişkin
kılavuzunun 4.0 sürümünü tamamlanıp yayımlanmıştır.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN 
İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZU – 09.10.2017

titck.gov.tr
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17/09/2017 tarihinde yayımlanan tebliğ ile ;
Gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya 
üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz 
edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2016 tarihine kadar bu 
Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. Ancak, 2/5/2013 tarihli ve 
28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, 
İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik kapsamında 31/12/2016 tarihine 
kadar onay almış veya onay başvurusunda bulunulmuş ve 17/9/2017 tarihinden 
önce piyasaya arz edilmiş ürünler 1/7/2018 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği Hakkında Kılavuz Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafından 17.10.2017 tarihinde yayınlanmıştır. Bu kılavuz,
gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklâmında kullanılan beslenme 
ve sağlık beyanları ile ilgili olarak; tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak 
ve yanıltılmasını önlemek, gıdaların etiketlenmesi, sunumu, tanıtımı ve reklamında 
yer alan beslenme ve sağlık beyanlarının, kullanılan terimlerin ve ifadelerin
kullanım koşulları konusunda gıda işletmecilerine yardımcı olmak ve resmi
kontroller sırasında yapılacak değerlendirmelerde uygulama birlikteliği sağlamak 
amacı ile hazırlanmıştır.

Takviye edici gıdaların onay işlemleri uygulama talimatı 24/08/2017 tarihinde 
revize edilerek bakanlık tarafından yayımlanmıştır.

TEG TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ 
(TEBLİĞ NO: 2013/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR 
TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2017/27)  - 17/09/2017

TGK BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ -17.10.2017

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ
UYGULAMA TALİMATI - 24/08/2017

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

https://goo.gl/Kd653S
https://goo.gl/dWtMny
https://goo.gl/Tkj22J
https://goo.gl/ggrjqs
https://goo.gl/LGJKBq
https://goo.gl/LGJKBq
https://goo.gl/xJhAen
https://goo.gl/LGJKBq


5

Bayfar Medikal Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti. 
19 Mayıs Mah. Sümer Sok. ZİTAŞ Plaza C-1 Blok D-2 
Kozyatağı / Kadıköy  İSTANBUL     34736
Tel : 0216 380 44 55 
Faks : 0216 380 44 52
info@bayfar.com  - www.bayfar.com

Kurumumuzun 2017 yılı Ağustos ayı mali raporları ekte mevcuttur.

SAĞLIK BAKANLIĞI  MALİ RAPORLARI – AĞUSTOS 2017

titck.gov.tr

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz 
Yayınlandı.
Bu kılavuz 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 27 nci, 28 inci, 32 nci 
ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan (26.01.2017 tarihli ve 
29960 mükerrer sayılı R.G.) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 
Bilgilendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kılavuz, gıdaların 
etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklâmında kullanılan terimler ve
ifadeler ile ilgili olarak; tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve 
yanıltılmasını önlemek, gıdaların etiketlenmesi, sunumu, tanıtımı ve reklamında 
yer alan yazılı ve görsel bilgilerin, kullanılan terimlerin ve ifadelerin kullanım 
koşulları konusunda gıda işletmecilerine yardımcı olmak ve resmi kontroller 
sırasında yapılacak değerlendirmelerde uygulama birlikteliği sağlamak amacı ile 
hazırlanmıştır.

TGK GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME
YÖNETMELİĞİ HAKKINDA KILAVUZ -17/7/2017 

tarim.gov.tr

https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlan-
mistir.html

https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlan-
mistir.html

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/289/Tgk-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicile-
ri-Bilgilendirme-Yonetmeligi-Hakkinda-Kilavuz-Yayinlandi

Türk Gıda Kodeksi mevzuat tam listesi  1/8/2017 tarihinde güncellenmiş  
mevzuat listesi yayımlanmıştır. Bu mevzuat listesiyle yapılan değişikler ve son 
güncellenmiş hallerine ulaşmak mümkün olmaktadır. 

TÜRK GIDA KODEKSİ MEVZUAT TAM LİSTESİ  - GÜNCELLLEME 
TARİHİ :01/08/2017

tarim.gov.tr
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