
Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) 06.10.2016 tarihinde Geleneksel 
Bitkisel Tıbbi Ürünler’ in dış ambalajında yer alması gereken logoyu yayımladı.

TİTCK tarafından Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar İçin 
Bilgilendirme Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.

BAYFAR MEDİKAL Trade and Consultant Ltd.

TİTCK tarafından 2017 yılı İlaç - Tıbbi Cihaz- Kozmetikler Kontrol ve 
Araştırma Analizleri fiyat tarifesi yayımlanmıştır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü revize Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri 
Uygulama Talimatını yayımladı.
01.12.2016

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Takviye Edici Gıdaların İthalatı, 
Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” gereği Bakanlıkça 
belirlenen güncel “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Kısıtlı Maddeler Listesi”  
yayımlanmıştır.
19/12/2016

GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER LOGOSU TASARIMI

KOZMETİK ÜRÜN KULLANANLAR VE SATIŞINI YAPANLAR
İÇİN BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Sayı 4 – OCAK 2017

2017 YILI FİYAT TARİFESİ

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ
UYGULAMA TALİMATI

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA KULLANILAN
KISITLI MADDELER LİSTESİ 

BAYFAR      - Bülten
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https://goo.gl/4RZYG0
https://goo.gl/wz333D
https://goo.gl/ynjHYy
https://goo.gl/tdW6ta
https://goo.gl/NNiM1T
https://goo.gl/RDwZMY
https://goo.gl/RDwZMY
https://goo.gl/TXNqVB
https://goo.gl/TXNqVB
https://goo.gl/RDwZMY


TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından Tıbbi Cihaz
Denetim Dairesince yürütülen tıbbi cihaz denetimleri kapsamında, 2016 
yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) gerçekleştirilen
denetimlerde, piyasaya arz edilmiş teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz 
ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır. 
Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin veriler aşağıda yer almakta 
olup, güvensiz ürünlere dair bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

TİTCK, Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından Kozmetik Yönetmelik 
Değişikliği Taslağı duyuruldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sosyal İşler Biriminin Aralık ayı bülteni 
yayımlanmıştır.

TİTCK tarafından aktarlarda, baharatçılarda ve benzeri dükkânlarda satılması 
mahzurlu ve tehlikeli olan maddeler listesi yayımlanmıştır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TGK Gıda Etiketleme ve
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği yayımlandı.
(26.01.2017)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TGK Beslenme ve Sağlık
Beyanları Yönetmeliği yayımlanmıştır.
(26.01.2017)

TIBBİ CİHAZ 2016 İKİNCİ ÇEYREK DENETİM VERİLERİ 

KOZMETİK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

TİTCK ARALIK AYI BÜLTENİ

AKTARLARDA SATILMASI YASAKLANAN
MADDELER LİSTESİ

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ
BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI
YÖNETMELİĞİ
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• Denetlenen ürün sayısı: 497
• Uygunsuz ürün sayısı: 396
• Güvensiz ürün sayısı: 23
• Güvensizlik gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 407.100 TL
• Toplam para cezası: 407.100 TL

https://goo.gl/DWYjky
https://goo.gl/eozEH6
https://goo.gl/eozEH6
https://goo.gl/omT7XP
https://goo.gl/MMv7By
https://goo.gl/MMv7By
https://goo.gl/Apui4X
https://goo.gl/Apui4X
https://goo.gl/w0NjPH
https://goo.gl/w0NjPH
https://goo.gl/TXNqVB
https://goo.gl/TXNqVB
https://goo.gl/RDwZMY
https://goo.gl/RDwZMY
https://goo.gl/RDwZMY
https://goo.gl/RDwZMY
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İlaç sektörünün kalbi, 8-10 Mart ‘da İstanbul’da yapılacak Avrasya’nın en büyük ilaç fuarı, CPhI 
İstanbul 2017’de atacak. UBM EMEA (İstanbul) tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi 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 25’den fazla ülkeden 200’ü aşkın katılımcı firma ile 40’dan fazla ülkeden 
4.500’ü  aşkın ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

Capsugel, fonksiyonel kaplama gerektirmeden enterik koruma ve gecikmeli salınım sağlayan 
yeni bir fonksiyonel kapsül teknolojisi olan Vcaps® Enteric kapsüllerin piyasaya sunulduğunu 
açıkladı.
Barselona’daki CPhI Pharma Ödülleri 2016’da Capsugel, Vcaps® Enterik kapsüllerinde kullanılan 
teknoloji için “Excellence in Formulation and Excipients” ödülünü kazandı.
Enterik kapsüller, çeşitli bileşiklerde in vitro ve in vivo olarak değerlendirilmiş olup, Avrupa,
Japon ve Amerika Farmakopesi monograflarına tam uyum göstermektedir.

http://www.capsugel.com/media/pdfs/library/Vcaps_Enteric_2016.pdf

http://www.capsugel.com/biopharmaceuticals/design/targeted-delivery/delayed-re-
lease-and-enteric-protection/vcaps-enteric-primary/
 
“Yaşam için ilaç mühendisliği “ kampanyası, Capsugel’i özel sözleşmeli geliştirme ve üretim
organizasyonu (CDMO) olarak benzersiz bir pozisyona taşıyor.

Capsugel, dört dönüşümsel satın alımını ve  stratejik yatırımlarını başarıyla tamamladıktan 
sonra, hepsini tek bir marka altında birleştirdi. Şirketin geniş kapsamlı tasarım, geliştirme ve 
üretim imkânlarını vurgulayan yeni  kurumsal kampanyası için Capsugel Başkanı ve CEO’su Guido 
Driesen, “ Yaşam İçin İlaç Mühendisliği’ne odaklanan yeni marka kampanyamızı duyurmaktan 
heyecan duyuyorum. Bu kampanya, Capsugel’in herhangi bir ürünün  vücuttaki salınım
zorluklarıyla mücadele edebilecek, yaratıcılık, güvenilirlik ve esneklikle, ayrıcalıklı, özel bir 
CDMO ortağı olma konumunu güçlendiriyor.”dedi.

2017 yılında  T.C. Sağlık Bakanlığı çatısı altında yer alan kurumlar 
expomed Eurasia 2017 Fuarı’nda ağırlanarak, sektörü
buluşturmaya devam edecek. expomed Eurasia T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın desteklediği, logosunun fuarla birlikte anılmasına 
izin verdiği Türkiye’nin lider medikal fuarı olarak 30 Mart - 2 Nisan 
2017 tarihleri arasında 24. kez kapılarını Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde açacak.

İstanbul Expo Center (IFM)
(8- 10 Mart, 2017)

Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
(2-3-4-5-6-7-8  ve 9. Salonlar)

Capsugel Vcaps®
Enterik Kapsül’ü Tanıttı

cphi.com/istanbul/

expomedistanbul.com

capsugel.com

https://goo.gl/fScNaa
https://goo.gl/3hRFpI
https://goo.gl/3hRFpI
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http://www.capsugel.com/news-events/press-releases/engineering-medicines-to-life-cam-
paign-highlights-capsugels-unique-position/ 

https://goo.gl/XckvNU
https://goo.gl/XckvNU


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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Lonza Group AG, KKR ve Capsugel SA 15.12.1026 tarihinde Lonza’nın Capsugel’i KKR’den 5.5 
milyar dolar karşılığında satın alacakları konusunda kesin bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Hem 
Lonza hem de Capsugel Yönetim Kurulları tarafından onaylanan bir işlemle, yaklaşık 2 milyar 
ABD Doları tutarındaki mevcut Capsugel borcunun yeniden finanse edilmesi de dahil olmak 
üzere nakit olarak gerçekleştirildi. 

Bu satın almanın, mevcut tekliflerini tamamlayarak, ilaç ve tüketici sağlık ve beslenme
endüstrilerinde yeni pazar fırsatları yaratarak Lonza’nın büyümeyi hızlandırmak ve sağlık
sektörü boyunca değer katmak için belirttiği stratejiyle tamamen uyumlu olduğu bildirilmiştir. 
Capsugel’in devralınmasıyla Lonza geniş bir teknoloji yelpazesine sahip güvenilir bir marka 
ekleyecek ve sözleşme geliştirme ve üretim organizasyonu (CDMO) ve ürün işletmelerinin pazar 
alanını genişletecek. Aynı zamanda Lonza’nın hastaya ve tüketiciye daha yakın olma stratejik 
hedefini de destekleyecek.

 http://www.capsugel.com/news-events/press-releases/lonza-to-acquire-capsugel-to-cre-
ate-leading-integrated-solutions-provider-t 

http://e3.marco.ch/publish/lonza/551_554/161215_Lonza_Capsugel_Investor_Presentation_Fi-
nal.pdf

http://e3.marco.ch/publish/lonza/551_553/161215_Lonza_Capsugel_Press_Release_EN_FINAL.
pdf

  http://www.lonza.com/about-lonza/company-profile/organization.aspx 

Lonza, ilaç, biyoteknoloji ve özel içerik maddeleri pazarları için dünyanın önde gelen ve en
güvenilir tedarikçilerinden biridir. Daha güvenli ve sağlıklı yaşamı destekleyen ve genel yaşam 
kalitesini artıran ürünler yaratmak için bilim ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmaktadır.
Sadece özel bir üretici ve geliştirici değil, Lonza ayrıca aktif farmasötik bileşenlerden ve kök 
hücre tedavilerinden içme suyu sanitizanlarına, vitamin B3 bileşiklerinden ve kişisel bakım
malzemelerinden tarım ürünlerine, endüstriyel koruyucu maddelerden mikrobiyallere kadar 
çeşitli hizmetler ve ürünler sunmaktadır.   İsviçre Alpleri’nde 1897 yılında kurulan Lonza bugün, 
40’ın üzerinde büyük imalat ve Ar-Ge imkanı ve dünya çapında yaklaşık 9.800 tam gün çalışanı 
bulunan saygın bir küresel şirkettir. Lonza, 2015 yılında 3.8 milyar CHF satış geliri elde etti ve 
Pharma & Biotech ve Specialty Ingredients olarak
iki pazar odaklı segment haline geldi.                                   

capsugel.com

Hakkında

Capsugel Lonza Grubuna Katıldı
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