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Takviye edici gıdaların onay işlemleri uygulama talimatı 18/06/2018 tarihinde 
revize edilerek bakanlık tarafından yayımlanmıştır.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA
TALİMATI - 18/06/2018

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr
Link

Link

Link

Link

PIC/S GMP Kılavuzunun 01.07.2018 tarihinde yürürlüğe giren PE 009-14 
numaralı güncel versiyonuna uyum sağlanması amacıyla Beşeri Tıbbi Ürün-
ler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzunda güncelleme 
yapılmıştır.

TİTCK tarafından 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
Yayınlanmıştır.

12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün 
hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden 
takip edilmektedir. 
Bu kapsamda ÜTS üzerinde firmaların ürün kayıt süreçlerini hızlandırmak, 
TİTCK tarafından gerçekleştirilen işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütmek 
ve ithal ürünlere yönelik tekil ürün bildirimlerinin yapılmasını sağlamak 
amacıyla Serbest Satış Sertifikası, Branş Tür / Tanım Zorunluluğu, Fiziki 
Evrak Gönderilecek Başvurularda ESY Takip Numarası Zorunluluğu ve Tekil 
Takip Edilecek Ürünlerin Bildirimi hususlarında aşağıda yer alan açıklama-
lar dikkate alınarak gerekli iş ve işlemler tesis edilmelidir.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İMALATHANELERİ İİU (GMP) 
KILAVUZUNUN GÜNCELLENMESİ – 11.07.2018

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER 
RAPORU-25.07.2018

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ İŞ SÜREÇLERİ HAKKINDA DUYURU - 
18.07.2018

titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

https://goo.gl/ZBUrQq
http://https://goo.gl/iEpYMQ
https://goo.gl/ijR1XM
https://goo.gl/LGJKBq
https://goo.gl/QHkDPX
https://goo.gl/atTBEQ
https://goo.gl/t7bWCf
https://goo.gl/ED8MgY
https://goo.gl/Jyw7Av
https://goo.gl/F3XUqH
https://goo.gl/HBaWxx
https://goo.gl/iNVoqD
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf


TGK Sporcu Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ görüş bildiri-
mine açılmıştır.

Takviye edici gıdalar kısıtlı maddeler listesi ve günlük alım dozları, 13.09.2018 
tarihinde bakanlık tarafından güncellenerek yayımlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncel pozitif bitki listesi yayınlanmıştır.

TGK SPORCU GIDALARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ - (04.09.2018)

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR KISITLI MADDELER LİSTESİ – 
(13.09.2018)

POZİTİF BİTKİ LİSTESİ – (17.09.2018)

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr
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AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB ) 722/2012 sayılı Tüzüğe para-
lel olarak “Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair 
Yönetmelik” taslağı hazırlanmıştır.
Son görüş bildirme tarihi 10.09.2018 olarak bildirilmiştir.
.

TITCK  tarafından 2018 Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan -Mayıs –Haziran Ayına Ait 
Mali Tabloları yayınlanmıştır.

HAYVAN KAYNAKLI DOKULAR KULLANILARAK İMAL EDİLEN 
TIBBİ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI - 07.08.2018

TİTCK 2018 YILI OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN - MAYIS -
HAZİRAN - TEMMUZ AYINA AİT MALİ TABLOLARI - 29.08.2018

titck.gov.tr

titck.gov.tr
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https://goo.gl/ijR1XM
https://goo.gl/ijR1XM
https://goo.gl/ijR1XM
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/V2LM9z
https://goo.gl/YmHtzP
https://goo.gl/aH34Wy
https://goo.gl/aH34Wy
https://goo.gl/7wzf1C
https://goo.gl/7wzf1C
https://goo.gl/R3QfFJ
https://goo.gl/R3QfFJ
https://goo.gl/TsxWfi
https://goo.gl/wWQAEs
https://goo.gl/GER8jn
https://goo.gl/QrYWQo
https://goo.gl/zra8Xd
https://goo.gl/us3fwW
https://goo.gl/nBL1Xa
https://goo.gl/kioEtW
https://goo.gl/2ZN4x7
https://goo.gl/qeJ2Zq
https://goo.gl/qeJ2Zq


3

Link 2Link 1

Link

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Geleneksel 
Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin nihai taslağı yayım-
landı. Taslağa sonradan ilave edilen/yeniden düzenlenen alanlara ilişkin 
görüşlerinizin  değerlendirilmek üzere 01.10.2018 tarihi mesai bitimine 
kadar, “GBTÜ- Görüş Tablosu” formatı ile gbtu@titck.gov.tr  e-posta adres-
ine iletilmesi gerekmektedir

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB ) 2017/745 sayılı 
Tüzük’üne paralel olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmelik” taslağı görüşlerinizi 
“Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun 
olarak, 31/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve 
ayrıca md.reg@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

6-7 Kasım 2018 tarihleri arasında Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği ile 
Gıda ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) işbirliğinde Ankara 
Swissotel’de gerçekleştirilecek. Takviminize şimdiden işaretlemeyi unut-
mayın.

GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA
YÖNETMELİĞİ TASLAĞI - 18.09.2018

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİK TASLAĞI - 24.09.2018

2. Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı

titck.gov.tr

titck.gov.tr

gift.org.tr gtbd.org.tr

https://www.saglikaktuel.com/d/file/gbtu-gorus-tablosu-13092018.docx
https://www.saglikaktuel.com/d/file/gbtu-gorus-tablosu-13092018.docx
https://goo.gl/GezUkd
https://goo.gl/GezUkd
https://goo.gl/urvC1B
https://goo.gl/urvC1B
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/BrU74M
https://goo.gl/BrU74M
https://goo.gl/KeTX3o


Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, sektöre yönelik 
olarak “Gıda & Beslenme” dergisinin 2.sayısını yayımladı. 
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Fitovizyon’a katılım gösteren akademisyenler, uzman hekimler, eczacılar, diyetisyenler ve diğer 
sağlık profesyonelleri; bitkisel tıbbi tedavi ve ürünler konusunda (Fitoterapi, Aromaterapi, Doğal 
ve Bitkisel hammaddeler, besin destekleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri) tüm yönleriyle 
bilimsel bilgileri ele almakta ve bir vizyon oluşturmaktadırlar. Böylelikle kongre katılımcıları, 
hem bilimsel gerçek bilgiye ulaşırken hem de ülkemiz piyasasında yer alan ürünleri yakından 
tanıma fırsatı bulmaktadırlar.

Probiyotik Prebiyotik Derneği tarafından düzenlenen 5. Ulusal Bağırsak Mikro-
biyotası ve Probiyotik Kongresi, 11-14 Ekim 2018 tarihlerinde Glorya Golf Hotel 
Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Erişkin hastalıkları açısından tek spesifik kongre olan ve mikrobiyota ve probi-
yotiklerle ilgilenen tüm katılımcıların oldukça faydalanacağı yenilikleri kapsa-
maktadır. Bu yeniliklerden yararlanmak;   geliştiren bilimsel çalışmaları yerinde 
görmek, gözlemlemek adına bilimsel program ve kongre kayıt için ilgili linklere 
aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eczacılık ve İlaç Derneği (EİDER) tarafından düzenlenen ‘Fitovizyon Doğal 
Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler 
Kongresi’nin 2.si duyuruldu.

gtbd.org.tr

Link

Prog. Kayıt

Kayıt

https://goo.gl/KeTX3o
https://goo.gl/GQjo8c
https://goo.gl/GQjo8c
https://goo.gl/Mqorhp
https://goo.gl/Mqorhp
https://goo.gl/GAKm4G
https://goo.gl/GAKm4G
https://goo.gl/n5uG9F
https://goo.gl/n5uG9F
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Bayfar Medikal Tic. ve Dnşl. Ltd. Şti. Lonza Tüketici Sağlığı ve Beslenme Ürünle-
rinin Türkiye resmi distribütörlüğünü üstlendi.

Carnipure® 30 yılı aşan bir uzmanlık ile Lonza tarafından üretilen yüksek kaliteli 
L- karnitin markasıdır.
- Carnipure® Crystalline ( Pure L-Carnitine)
- Carnipure® Tartrate (% 32 L-Tartaric Acid & % 68 L-Carnitine)

Meratrim® Sphaeranthus indicus ve Garcinia mangostana bitki ekstrelerinin 
patentli karışımıdır. 

L-OptiZinc® üstün emilim ve biyoyararlanım özelliklerine sahip patentli bir 
L-Metionin-ve Çinko kompleksidir.  Test edilen diğer çinko formlarına kıyasla 
daha üstün antioksidan ve hücre koruyucu özelliklere sahiptir.

Lonza, Dünya’nın önde gelen tedarikçileri arasında, 40 yıllık deneyimi ile takviye 
edici ve fonksiyonel gıda, kişisel bakım, ilaç ve hayvan sağlığı ürünleri için farklı 
sınıflarda Niacin & Niacinamide sağlamaktadır.

Eklem sağlığı için klinik çalışmalar ile etkisi kanıtlanmış olan 
UC-ll®, toz halinde, denatüre olmamış (doğal) özel bir Tip II – Kolajen’dir.
Üstün üretim teknolojisi ile 40 mg olarak oldukça düşük günlük doz kullanımı 
sayesinde eklem sağlığı için Glucosamine & Chondroitin’den daha fazla yarar 
sağladığı klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır

ZMA® yüksek biyoyararlanıma sahip Çinko, L-methionine sulfate (L-OptiZinc®), 
Zinc/Magnesium Aspartate and Vitamin B6 içeren bir anabolik mineral destek 
formülasyonudur. 
ZMA®, toplam ve serbest testosteron seviyesini, insülin benzeri büyüme fak-
törü-1 (IGF-1) ve kas gücünü arttırır.

7-Keto®, DHEA’nın (Dehidroepiandrosteron) doğal bir metabolitidir. Yaşlan-
manın etkilerini geciktirmede, yağ ve kilo vermede yardımcı olur. Klinik olarak 
çalışılmış ve U.S. patent ile tasdik edilmiştir.

carnipure.com

interhealthusa.com

interhealthusa.com

interhealthusa.com

interhealthusa.com

interhealthusa.com

lonza.com
••

• •
• •••

• •
• •••

https://goo.gl/qNLFwf
https://goo.gl/91CGtC
https://goo.gl/qkqTf4
https://goo.gl/vE3fHW
https://goo.gl/S2Pm6r
https://goo.gl/aPFTYH
https://goo.gl/gBD1zo


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

Capsugel® Colorista™ teknolojisi ticari ürünlerinizin nihai renk tercihinden 
önce daha esnek ve daha hızlı geliştirme süreci sağlamak için geliştirildi.

Detaylı bilgi için Capsugel Türkiye temsilcisi Bayfar Medikal Tic. ve Dnşl. Ltd. Şti. 
ile iletişime geçebilirsiniz.

COLORISTA™ CAPSULES

Link 2Link 1
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mailto:info%40bayfar.com?subject=
https://goo.gl/ZBUrQq
https://goo.gl/ZBUrQq
https://goo.gl/RARd9L
https://goo.gl/RARd9L
https://goo.gl/BtHdwM
https://goo.gl/BtHdwM

