
Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) 06.05.2016 tarihinde 
Beşeri ve Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları Kılavuz 
Güncellemesini duyurdu.

BAYFAR MEDİKAL Trade and Consultant Ltd.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Takviye Edici Gıdaların 
Onay İşlemleri Uygulama Talimatı yayımlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK)   25.04.2016 tarihinde ilaç ruhsatı 
almak için başvurusu yapılan ve ruhsatlandırma süreci devam eden başvurulara 
ait etkin maddelerin güncel listesini duyurdu.

BEŞERİ VE TIBBI ÜRÜNLER İMALATHANELERİ
İYİ İMALAT UYGULAMALARI (GMP)

Sayı 3 – HAZİRAN 2016

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA TALİMATI

ETKİN MADDE LİSTESİ

BAYFAR      - Bülten
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‘’Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapıl¬masına Dair Yönetmelik’’ 7 Ocak 2016 tarihi ve 29586 sayılı 
Resmi Gazetede 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girmiştir.
Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere se-
rumlar, radyo¬farmasötikler ile kişiye özel üretilmiş ilaçların karekod 
uygulamasının kapsamı dışında tutulmasına yönelik uygulama, 30 
Haziran 2016 tarihine kadar uza-tılmıştır.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

resmigazete.gov.tr 
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http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2654
http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2681
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160107-2.htm
http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Mevzuat/Talimat/Takviye%20Edici%20Gidalarin_Onay_%C4%B0slemleri_Uygulama_Talimati.pdf


Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 45. 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 31.12.2015 olarak 
belirlenen uygulamaya son başlama tarihi 31.12.2016 olarak değiştirilmiştir.

’ TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ’’ 31 Aralık 2015 tarihi 
ve 29579 sayılı Resmi Gazetede 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Değerlendirme Komisyonu 
tarafından 1 Avro değerinin 2,0787 TL’den 2,1166 TL’e güncellenmesi 
kararı ilan edilmiştir. 
Bu duyuru ile, Avro değerinde yapılacak bu değişiklik, Komisyon kararının 
ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girmiştir.

BEŞERİ VE TIBBI ÜRÜNLER İMALATHANELERİ
İYİ İMALAT UYGULAMALARI (GMP)

TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ’

AVRO DEĞERİ İLE İLGİLİ TİTCK DUYURUSU

tarim.gov.tr  

resmigazete.gov.tr

titck.gov.tr

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından  “Takviye Edici Gıdalarda Kul-
lanılan Kısıtlı Maddeler Listesi” yayınlanmıştır.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA KULLANILAN KISITLI
MADDELER LİSTESİ

tarim.gov.tr
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TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YER ALAN 
ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ (ÜDTS) UYGULAMA TARİHİ
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/189/Takviye-Edici-Gidalarin-Ithalati-Uretimi-Islenmesi-Ve-Piyasaya-Arzina-Iliskin-Yonetmelik-Geregi-Bakanligimizca-Belirlenen-Takviye-Edici-Gidalarda-Kullanilan-Kisitli-Maddeler-Listesi-Yayinlanmistir
http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2446
http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/399/Turk-Gida-Kodeksi-Etiketleme-Yonetmeligi-Kapsaminda-Yer-Alan-Urun-Dogrulama-Ve-Takip-Sistemi-_udts_-Uygulama-Tarihi-Degistirilmistir
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-21.htm
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İlaç sektörünün kalbi, 1-3 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Avrasya’nın en büyük ilaç fuarı, CPhI 
İstanbul 2016’da attı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen CPhI İstanbul 2016’ya, 25’den fazla ülkeden 
200’ü aşkın katılımcı firma ile 40’dan fazla ülkeden 4.500’ü aşkın ziyaretçi katıldı.
CPhI İstanbul 2016, UBM EMEA (İstanbul) tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıb-
bi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı, KOSGEB’in destekleri ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) resmi 
ortaklığı ile düzenlenen CPhI İstanbul 2016’da ayrıca, DEVA Holding elmas, Nobel İlaç platin, 
Helba İlaç, BD Medical Pharma, CCCMPHIE altın, Koçak Farma, Pharmactive, Vem İlaç ve Infa 
Group gümüş, Analitik Kimya, Mustafa Nevzat, Şanlı İlaç, BD Medical Pharma, Infoset, Harman 
Finochem, Nosch Labs PVT, Pharma Action, Softi Gel Procaps, Symbiotica, Promo Pharma da 
diğer sponsorlukları üstlendi.

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün hızla gelişmekte olan besin 
destekleri pazarının dünya çapında söz sahibi önemli üreticileri 
ve markaları, İsviçre Cenevre’de buluştu.
Her yıl düzenlenen Vitafoods Europe  nutrasötikler, fonksiyonel 
gıda/içecekler ve nutrikozmetikler alanında dünyadaki en son 
yeniliklerin, trendlerin ve teknolojilerin paylaşıldığı; konferans ve 
çalıştaylarla dünyaca ünlü fikir liderleri tarafından güncel bilim-
sel bulguların aktarıldığı önemli bir platform niteliği taşıyor.

İstanbul Kongre Merkezi, ICC, Türkiye
(1 – 3 Haziran 2016)

10-12 Mayıs 2016 Cenevre, İsviçre

cphi.com/istanbul/

vitafoods.eu.com

http://www.vitafoods.eu.com/
http://www.cphi.com/istanbul/


Morristown, N.J.,Tampa, Fla., veQuakertown, 
Pa., Aralık 14, 2015 – Bugün, Capsugel, Xce-
lience ve Powdersize  Capsugel’in Xcelience 
ve Powdersize’ı satın alacağı yönünde kesin 
bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Mevzuat 
onayına tabi işlem, Capsugel’in dünya çapında-
ki yenilikçi dozaj formları ve sağlık hizmetleri 
müşterilerine çözümler sağlayıcısı olarak lider 
konumunu daha da geliştire-
cektir. Capsugel CEO ve 
Başkanı Guido Driesen, 
“Xcelience ve Pow-
dersize’ın katılımı, 
Capsugel’in yeni 
teknoloji ve kabili-
yetlere aralıksız yatırım-
lar ile sunduğu servislerin 
genişletilmesi stratejisini hı-
zlandıracaktır,” diye belirtmiştir. “Bu işlem ile 
edineceğimiz uzmanlık ve üst hizmet seviyel-
eri, bizi daha da güçlü kılacak ve ilaç firmaları 
ile işbirliği içerisinde hastalara daha iyi ilaçlar 
ulaştırmada daha farklılaşmış bir ortak yap-
acaktır.” 

Xcelience ve Powdersize’ın kilit yetenekleri, 
bütünleşik tasarım, geliştirme ve dozaj form-
larının üretim yaklaşımı, Capsugel’in müşteril-
erinin ürünlerini geliştirme modelini güçlendi-
recektir. İşlemin Capsugel’e katkıları:

•        Birincil klinik geliştirme, üretim, pake-
tleme, etiketleme ve dağıtım hizmetleri;
•        Uzman ticari üretim kabiliyetleri ve 
müşteri ürün programları Capsugel’in nadir 
hastalıklar ve özel terapötik gibi alanlarda 
müşterilerin erken ve ileri dönem projelerinin 
var olan ürün hattını tamamlayacak;
•        Capsugel’in ABD, Fransa ve İngiltere’deki 
farmasötik dozaj formları alanlarında varolan 
uzman işleme yeteneklerini tamamlayarak 
yüksek potent ve kontrole tabi maddelerin 
işlenmesi için ilave altyapı;
•       Kapsüle toz dolum için mikro-dozajla-
ma yetenekleri yanı sıra, hedeflenen yerde 
çözünme veya stabilite sorunları için mikroni-
zasyon yetileri şirketin hızlı klinik çözümlerini 
güçlendirecek;

•        Partikül mühendisliği uzmanlığı şirketin 
genel olarak formülasyon kabiliyetilerini, en 
önemli olarak geniş bir yelpazede biyoyarar-
lanım geliştirme olanaklarını tamamlayacak;
Xcelience Başkan Ve CEO’su Derek Hen-
necke “Xcelience’ı bir üst düzeye çıkarmaya 
hazırız ve Capsugel’in küresel çaptaki bilim 
ve mühendisliğe adanmışlığı ve teknoloji 

çeşitliliği ve derinliği bizi o noktaya 
taşımak için Capsugel’i doğru 

ortak haline getiriyor” diye 
açıkladı. “Bizim işbirliği 
içerisinde olduğumuz 
müşterilerimiz güçlü bir 
tasarım ve geliştirme ye-

tilerine erişim kazanacaklar 
ve bunun yanında sınıfının en 

iyisi klinik tedarik çözümleri ve ye-
nilikçi dozaj formları ticari üretimine ulaşabi-
leceklerdir.”
Powdersize CEO’su Wayne Sigler ,“Capsugel 
ile güçlerimizi birleştirmekten çok mutluyuz” 
diye belirtti. “Bizim parçacık büyüklüğü 
düşürme yeteneklerimiz, Capsugel’in biyo-
yararlanım gelişim teknolojileri ve hizmetleri 
bütünü ile doğal bir uyumdadır. Müşterile-
rimiz birleşmiş yapının sunacağı olanaklardan 
daha fazla fayda sağlayacaklardır.”

Capsugel, Xcelience ve Powdersize’ı satın aldı
(5 Ocak 2016)

- Xcelience, şirketlere
geniş bir yelpazede katı dozaj formların-

da klinik çalışmalar için özelleştirilmiş üretim
olanakları sağlamaktadır.

- Powdersize, kazandırdığı mikronizasyon kabiliyetiyle, 
Capsugel’in formülasyon tasarım hizmetleri ve üst 

düzey  biyoyararlanım  geliştirme teknoloji
platformunugüçlendirmektedir. 
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Xcelience Bilim Birliği – Xcelience müşter-
ilerinin tüm küresel dış kaynak ihtiyaçları 
için tek bir CDMO ile ortak olmasını 
sağlayan hizmetler bütünü sunmaktadır. 
Hizmetler  ön formülleme, mikronizasyon, 
analitik hizmetler, formül geliştirme, 
cGMP üretimi, küçük ölçek ticari üretimi 
ve küresel klinik tedarik, paketleme ve 
lojistiği içerir. Xcelience bilim ve hizmetle-
rde, kalite, fiyat ve hız üzerine önemle 
en yüksek standartları sunmaktan onur 
duyar.
Daha fazla bilgi için Xcelience internet 
sitesini ziyaret ediniz:
www.xcelience.com

Capsugel, sağlık hizmetleri endüstrisi içindeki müşterilerine üst kalite yenilikçi dozaj formları 
ve çözümleri sunmada küresel bir liderdir. Şirketin Sert Kapsül işi müşterilere en geniş jelatin, 
bitkisel ve diğer özelleşmiş kapsül teknolojileri için en geniş ürün portföyünü sunmaktadır. 
Capsugel’in Dozaj Form Çözümleri işi bir tescilli ürün teknolojileri dizisi ve biyoyararlanım 
gelişimi, değiştirilmiş piyasa sunumu, suiistimal caydırma, biyo-terapisel süreç oluşumu, 
ve solunum formüllemesi dahil, müşterilerin en acil ürün gelişimi zorluklarını çözmek için 
özelleştirilmiş üretim kapasitelerini kullanmaktadır. Şirketin hızla-kliniğe programı ön formül-
lemeden tamamlanmış dozaj şekilleri klinik ve ticari tedarikine kadar ürün gelişimini kolay-
laştırır. Morristown, N.J,’de ana merkezi olan Capsugel 100’den fazla ülkede 4000’den fazla 
müşteriye hizmet vermektedir.
Daha fazla bilgi için www.capsugel.com adresini ziyaret ediniz.

Powdersize müşterilerinin kontrat bazlı fason 
üreticisidir. İlaç ve gıda pazarlarında kullanılan 
toz formdaki içerikler için parçacık mikroni-
zasyon ve parçacık boyutu teknolojilerini sağla-
maktadır. Yirmi yıllık üretim deneyimi ile, Pow-
dersize ARGE, pilot boyutu ya da ticari kapsam 
dahil her gelişme boyutunda güçlü süreçler 
geliştirebilir. Şirket derin uzmanlık ve müşterinin 
ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş jet öğütme 
sistemleri tasarımı konusundaki eşsiz yeteneğini 
birleştirmektedir. Şirket Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde öğütme ve mikronize etme hizmetleri 
sunan fason üreticilerinin önde gelenlerinden 
biridir.
Daha fazla bilgi için Powdersize’ın internet sites-
ine bakınız;
www.powdersize.com

XCELIENCE HAKKINDA

CAPSUGEL HAKKINDA

POWDERSIZE HAKKINDA


