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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
Veteriner Tıbbi Ürünleri için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi (İTS) Uygulama 
Kılavuzu 3. versiyonu yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından TGK 
Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/42) ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ yayınlanmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından TGK 
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından TGK Gıda Katkı Maddeleri Spesifikasyon-
ları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlan-
mıştır.

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİ İÇİN E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP 
SİSTEMİ (İTS) UYGULAMA KILAVUZU-13.12.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ SPORCU GIDALARI TEBLİĞİ’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - 17.01.2019

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE
MALZEMELER YÖNETMELİĞİ – 08.02.2019

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ - 
27.02.2019

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

Link

Link

Link

Link

Link

2019 Fiyat tarifesi T.C Sağlık Bakanlığı - Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
tarafından 11.01.2019 tarihinde güncellenmiştir.

2019 FİYAT TARİFESİ - 11.01.2019

titck.gov.tr

http://kisaltt.com/9IO6
http://https://goo.gl/iEpYMQ
http://https://goo.gl/iEpYMQ
http://https://goo.gl/iEpYMQ
http://https://goo.gl/iEpYMQ
https://goo.gl/ijR1XM
http://kisaltt.com/UHFD
https://goo.gl/ijR1XM
http://kisaltt.com/UHFD
https://goo.gl/ijR1XM
http://kisaltt.com/UHFD
https://goo.gl/ijR1XM
http://kisaltt.com/UHFD
http://kisaltt.com/AF4M
http://kisaltt.com/AF4M
https://www.kisa.link/LUIl
http://kisaltt.com/WCMZ
https://www.kisa.link/LUIl
http://kisaltt.com/Q2BM
https://www.kisa.link/LUIl
http://kisaltt.com/WJEU
http://tiny.cc/jkhb8y
http://kisaltt.com/4DPA
https://goo.gl/LFfJKf
http://kisaltt.com/UM3K


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlan-
mıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı GKGM tarafından Takviye Edici Gıda Kısıtlı Maddeler 
Listesi güncellenmiştir.

Takviye edici gıdaların onay işlemleri uygulama talimatı 20/05/2019 tarihinde 
revize edilerek bakanlık tarafından yayımlanmıştır.

2018 YILI İDARE FAALİYET RAPORU- 01.03.2019

TAKVİYE EDİCİ GIDA KISITLI MADDELER LİSTESİ – 10.05.2019

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA
TALİMATI – 20.05.2019

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr
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TİTCK tarafından 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

TİTCK tarafından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı yayın-
lanmıştır.

 2018 YILI İDARE FAALİYET RAPORU- 28.02.2019

TİTCK / TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM, TANITIM YÖNETMELİĞİ - 
13.05.2019

titck.gov.tr

titck.gov.tr

Link

Link

Link

Link 1 Link 2

Link

https://goo.gl/ijR1XM
http://kisaltt.com/UHFD
https://goo.gl/ijR1XM
http://kisaltt.com/UHFD
https://goo.gl/ijR1XM
http://kisaltt.com/UHFD
https://goo.gl/LFfJKf
http://kisaltt.com/UM3K
https://goo.gl/LFfJKf
http://kisaltt.com/UM3K
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/JLRP
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/R2J5
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/RL2C
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/L3TI
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/S65L
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/RHLQ
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2.GETAT Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 24-27 Nisan tarihlerinde “Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” teması ile İstanbul’da düzendi.

Global nutrasötik tedarik zincirinin bir araya geldiği yıllık etkinlik 
olan ve dört kilit sektörü kapsayan, malzemeler ve hammaddel-
er, bitmiş ürünler, özel etiket ve hizmetler, ekipman ve makineler, 
Vitafoods Europe; 7 - 9 Mayıs 2019 tarihleri arasında Cenevre’de 
gerçekleştirildi.
Vitafoods Europe nutrasötik maddeler ve hammaddeler, hizmetler 
ve takviye edici gıda temin etmek isteyen 1.100+ üretici ve 
22.000’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Kongre gazetelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

getatkongre.org

24 Nisan 26 Nisan25 Nisan 27 Nisan

bioexpo.com.tr

17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Lütfi 
Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen BIOEX-
PO Fuarı ve Etkinlikleri başarılı bir şekilde ziyaretçi ve 
katılımcılarını ağırladı. Temizodalar, laboratuvar sistem-
leri, ilaç endüstrisi ve biyoteknoloji alanlarında ürün ve 

hizmet sunan 92 katılımcı firmanın yer aldığı fuar üç gün boyunca 4.579 profesyonel ziyaretçi 
tarafından ilgiyle izlendi. Ziyaretçilerin %82’si doğrudan ilgili konularda faaliyet gösteren sektör 
temsilcilerinden oluştu.

Link

https://goo.gl/KeTX3o
http://kisaltt.com/JSPG
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/BEOD
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/75MT
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/LBFS
https://goo.gl/aH34Wy
http://kisaltt.com/VNVD
https://goo.gl/KeTX3o
http://kisaltt.com/QMKR
https://www.kisa.link/LUIl
http://kisaltt.com/09KI


Lonza, yenilebilir gıdalardan elde edilen renklendiriciler ile oluşturduğu Vcaps® Plus clean-label 
food colored capsules, portfolyosunu genişletiyor! 
 
•   Sentetik ve suni boyalar yok!
•   Gıda boyası değil, renklendirici gıda!
•   Renklendirici gıdalar için E numarası kullanılmaz. (E numaralarını takip etmek yok!)
•   Vejeteryan ve Vegan uyumluluğu!
•   Markan ile fark yarat!
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Probiyotik Prebiyotik Derneği tarafından düzenlenen 6. Ulusal Bağırsak Mikrobi-
yotası ve Probiyotik Kongresi, 28-31 Ekim 2019 tarihlerinde Susesi Luxury Hotel 
Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Erişkin hastalıkları açısından tek spesifik kongre olan ve mikrobiyota ve probiyo-
tiklerle ilgilenen tüm katılımcıların oldukça faydalanacağı yenilikleri kapsamak-
tadır. Bu yeniliklerden yararlanmak; geliştiren bilimsel çalışmaları yerinde görmek, 
gözlemlemek adına bilimsel program ve kongre kayıt için ilgili linklere aşağıdan 
ulaşabilirsiniz.

Link

Link

Prog. Kayıt

https://goo.gl/GQjo8c
http://kisaltt.com/9PM2
https://goo.gl/GQjo8c
http://kisaltt.com/W6QQ
https://goo.gl/Mqorhp
http://kisaltt.com/OQQA
https://goo.gl/GAKm4G
http://kisaltt.com/AOWL
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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.

İki küresel lider, ilaç ve biyoteknoloji müşterileri için canlı biyoterapötik ürünler geliştirmek ve 
üretmek için stratejik bir ortak girişim oluşturuyor.
İsviçre’de kurulacak genel merkez ve ilaç üretim tesisi için yaklaşık 90 milyon Euro tutarında 
aşamalı yatırım öngörülüyor.

Link

Link 1 Link 2

Prog. Kayıt

Eczacılık ve İlaç Derneği (EİDER) tarafından düzenlenen ‘Fitovizyon Doğal 
Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi, Apiterapi ve Kozmetikte 
Yenilikler Kongresi’nin 3.sü duyuruldu.

https://goo.gl/GQjo8c
http://kisaltt.com/5CZ0
https://goo.gl/GQjo8c
http://kisaltt.com/3DKU
https://goo.gl/GQjo8c
http://kisaltt.com/R8KM
https://goo.gl/Mqorhp
http://kisaltt.com/9WU9
https://goo.gl/GAKm4G
http://kisaltt.com/FI8P
http://kisaltt.com/GIII


Farklı polimerlerde yüksek kaliteli özelleştirilmiş Kuru-Toz Teneffüs (DPI) kapsül çözümleri port-
föyü, DPI ürünlerinde tutarlı ve optimum salınım performansı sağlamak için geniş kapsamlı özel 
çözümler sunmaktadır.
Lonza Pharma & Biotech, kapsül bazlı DPI cihazlarında kullanım için formülasyondan en-
kapsülasyona kadar uçtan uca DPI ilacı geliştirme ve üretim hizmetleri sunmaktadır. 
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Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, sektöre yönelik 
olarak “Gıda & Beslenme” dergisinin 3. sayısını yayımladı.

Link

Link

Lonza, Capsugel® Zephyr™ - New Dry-Powder Inhalation Capsule 
portöyünü tanıttı.

gtbd.org.tr

https://goo.gl/GQjo8c
http://kisaltt.com/T9EK
https://goo.gl/GQjo8c
http://kisaltt.com/J6RA
http://kisaltt.com/GIII
http://kisaltt.com/86XU
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Bayfar Medikal Tic. ve Dnşl. Ltd. Şti. Lonza Tüketici Sağlığı ve Beslenme Ürünlerinin Türkiye resmi 
distribütörüdür. 

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
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http://kisaltt.com/GIII
http://kisaltt.com/9IO6
https://goo.gl/qNLFwf
http://kisaltt.com/DVP0
https://goo.gl/91CGtC
http://kisaltt.com/7ORL
https://goo.gl/qkqTf4
http://kisaltt.com/JOD9
https://goo.gl/vE3fHW
http://kisaltt.com/QNCA
https://goo.gl/S2Pm6r
http://kisaltt.com/L2AG
https://goo.gl/aPFTYH
http://kisaltt.com/Y5OZ
https://goo.gl/gBD1zo
http://kisaltt.com/3COD


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
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