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15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği ‘’nin 33 üncü maddesinin 
birinci fıkrası hükmü uyarınca eczaneler tarafından satılabilecek tıbbi cihazların 
listesi yayınlanmıştır.
    
İlgili listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

“Ülkemizde COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler göz önüne 
alınarak, İlgi a’da kayıtlı yazı ile ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil 
olmak üzere tüm sağlık kurumlarında/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine 
ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin 
faaliyetler durdurulmuş ve ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin 
elektronik ortamda (e-posta, video konferans) yapılabileceği bildirilmiştir.”

İlgili listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 
12.11.2020 tarihi itibari ile CTD Ön İnceleme sonucunda uygun bulunan Ruhsat 
Başvurularına ait Etkin Madde Listesi yayınlanmıştır.

İlgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik  mevzuat taslağı yayınlanmıştır.

İlgili mevzuat taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ECZANELER TARAFINDAN SATILABİLECEK TIBBİ CİHAZLAR 
LİSTESİ (11.12.2020)

TİTCK TANITIM MALZEMELERİ HAKKINDA RESMİ YAZI (16.11.2020)

TİTCK / RUHSAT BAŞVURULARINA AİT ETKİN MADDE LİSTESİ 
(12.11.2020)

TGK GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
(02.12.2020)
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titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

tarim.gov.tr

https://www.kisa.link/OksL
https://www.kisa.link/Oktp
https://www.kisa.link/Oktq
https://www.kisa.link/Okt3
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/OkHR
https://goo.gl/ijR1XM


Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler 
Listesi güncellenmiştir.

İlgili listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ‘’Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönet-
meliği’’ yayınlanmıştır.

İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR KISITLI MADDELER LİSTESİ (06.11.2020)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ (31.10.2020)
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T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 
Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve basımı gerçekleştirilen “Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması” kitabı paylaşılmıştır.

TBSA kitabı pdf formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TİTCK tarafından ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesi 
güncellenmiştir. 

 İlgili listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

‘’Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik’’ taslağı
yayınlanmıştır.

İlgili taslağa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK 
ARAŞTIRMASI KİTABI  (04.11.2020)

TİTCK EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON 
DIŞI İLAÇ LİSTESİ HAKKINDA DUYURU (03.11.2020)

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 
KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN VE ATAMA OTORİ-
TESİNİN FAALİYETLERİ DUYURUSU  (24.09.2020)

TİTCK SAĞLIK BEYANLI ÜRÜNLER YÖNETMELİK TASLAĞI
(14.09.2020)

titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

Link

Link

Link

Link

Link

Link

tarim.gov.tr

tarim.gov.tr

https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/OktZ
https://www.kisa.link/Okuc
https://www.kisa.link/Oku2
https://www.kisa.link/Oku7
https://www.kisa.link/Okue
https://www.kisa.link/Okuw
https://goo.gl/ijR1XM
https://goo.gl/ijR1XM
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21.09.2020 tarihinden itibaren geçerli “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabi-
lecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi” yayınlanmıştır.

İlgili listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

‘’Nitrozamin Safsızlığı İçeren Ürünlerle İlgili Yapılacak İşlemlere İlişkin Duyuru” 
metnine ek duyuru metni yayımlanmıştır.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TİTCK EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİ-
KASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ HK. (14.09.2020)

RD/2020/8/1 NİTROZAMİN SAFSIZLIĞI İÇEREN ÜRÜNLERLE 
İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN EK DUYURU (07.08.2020)

Link

Link

titck.gov.tr

titck.gov.tr

https://www.kisa.link/OkuB
https://www.kisa.link/OkuE
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf


Lonza, ilaç ve gıda takviyesi endüstrisinde dozaj formu sunan ortağı Capsugel® firmasına, kapsül 
ve sağlık bileşenlerinin kapasiteni artırması noktasında 93 milyon $ yatırım yaptığını duyurdu. 
Yapılan yatırım Capsugel® portföyündeki toplam kapsül miktarını yılda 30 milyar kapsül arttıra-
cak ve böylece kapsül üretim kapasitesi %15 oranında büyüyecek.

İlgili duyuruya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
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Link

Link 1 Link 2

lonza.com capsugel.com

lonza.com capsugel.com

lonza.com capsugel.com

LONZA KAPSÜL ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

LONZA’NIN ÜSTÜN PERFORMANS VEJETARYEN 
KAPSÜL PORTFOLYÖSÜNÜ KEŞFEDIN!

VCAPS® PLUS CLEAN-LABEL FOOD COLORED 
KASPÜL PORTFOLYÖSÜNÜ GENIŞLETIYOR
Lonza, gıda konsantreleri ile oluşturduğu Vcaps® Plus
clean-label food colored capsules portfolyönü genişletiyor! 

 
• Gıda boyası değil,
renklendirici gıda!

• Renklendirici gıdalar için
E numarası kullanılmaz. 

• Vejetaryen ve Vegan
uyumluluğu!

• Markan ile fark yarat!

https://www.kisa.link/OkI2
https://www.kisa.link/OkuO
https://www.kisa.link/OkuQ
https://www.kisa.link/OkuK
https://www.kisa.link/OkuJ
http://kisaltt.com/GIII
https://www.kisa.link/OkuK
https://www.kisa.link/OkuJ
http://kisaltt.com/GIII
https://www.kisa.link/OkuK
https://www.kisa.link/OkuJ
http://kisaltt.com/GIII
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05.11.2020, Perşembe günü, TSİ saat 17.00’da, sanal olarak “Naturally Unique Plantcaps® cap-
sules: Uniquely made, naturally vegan” web semineri düzenlenmiştir.
 Tapioca’dan doğal fermantasyon ile elde edilen Pullulan orijinli Plantcaps® ’in,

• Kristal netliğinde görünüşü,

• Üstün çözünme performansı, 

• Reaktif olmayan yapısıyla içerikle 
reaksiyon vermeyen yüksek oksijen bari-
yer özelliği hakkında bilimsel çalışma-
lar, oluşturulacak inovatif ürünler ve 
regülasyon uygunlukları konularında 
aşağıdaki konuşmacılar tarafından detaylı 
bilgi verilmiştir.

Konuşmacılar:
• Julien Lamps – Ürün Müdürü, Lonza. 
• Bram Baert – Ruhsatlandırma Müdürü, Lonza.
• Stephane Vouche – Pazarlama Müdürü, Lonza. 

Programı izlemek için:

Sunumu indirmek için:

Ağızda dağılma performansı ile yenilikçi ürünlerde en iyi çözüm.

ABD’de organik onaylı!
Özel formülasyonlarınız için en iyi oksijen bariyerine sahip!

• Nişasta içermez.
• Gluten içermez.
• Koruyucu içermez.
• GDO içermez.

Yüksek çözünme performansı sayesinde Ağızda Dağılan Kapsül 
formunda yenilikçi ürünler için en mükemmel alternatif!

Link

Link

JELATIN KAPSÜLE EN IYI ALTERNATIF
VEJETARYEN BITKISEL KAPSÜL

lonza.com capsugel.com

Üstün oksijen bariyer
özelliği sayesinde hassas 
içeriklerinizi esmerleşme/renk 
değiştirme reaksiyonundan
korur!

https://www.kisa.link/OkI6
https://www.kisa.link/OkI7
https://www.kisa.link/OkuK
https://www.kisa.link/OkuJ
http://kisaltt.com/GIII


Çevrimiçi olarak 24 Kasım 2020 tarihinde “Unlocking the  Secrests of Healthy Ageing’’ web semin-
eri gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki konuşmacılar tarafından yaşlanmanın metabolik süreçlerinin 
nasıl tanımlandığı, çözümlendiği ve Lonza’nın UC-II, doğası değiştirilmemiş Tip II kollajen içeriği-
nin sağlıklı yaşlanmayla ilgili işlev ve hareketlilik endişelerinin nasıl ele alınabileceği konularında 
ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

     Konuşmacılar:
     • Dr. Adam Carey – Chief Executive Officer, CorPerformance. 
     • Renato Costa – Business Development Manager, Lonza.
     • Stephane Vouche – Pazarlama Müdürü, Lonza

07-11.09.2020 tarihleri arasın-
da sanal olarak ‘’Vitafoods 
Virtual Expo’’ organizasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Tüm hafta 
boyunca Ar-Ge ve İş Geliştirme 
uzmanlarımız en son nutrasötik 
gelişmeleri, sağlık bileşenlerini 
ve kapsül teknolojisinin keşfed-
ilmesi için detaylı bilgiler pay-
laşmıştır.

‘’Healthy Ageing Micro-Community’’ alanında Lonza, İş Geliştirme Direktörü Joris Dewit’in “Moving 
with the times™’’ sunumunu, bilim destekli UC-II® (Denatüre olmamış Tip-II Kollajen)’nin üstün özel-
likleri ve uygulamaları hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Ayrıca, Lonza sanal firma profil sayfasında,
• Temiz etiket uygulamaları dahilinde geliştirilen yeni jenerasyon bitkisel bazlı Plantcaps® (Ağızda 
dağılan bitksel kapsül) teknolojisi, 
• ’ready-to-market’’ takviye edici gıdalar,
• Kapsül teknolojisi ve sağlık bileşenleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Aşağıdaki linkten kayıt yaparak programı izleyebilirsiniz;

Programı izlemek için:

Sunumu indirmek için:
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Link

Link

Link

https://www.kisa.link/OkI4
https://www.kisa.link/OkI5
https://www.kisa.link/OkI8
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gtbd.org.tr

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği tarafından düzenlenen FHNTALK söyleşilerinin üçüncüsü 
bu kez çevrimiçi olarak 07 Ekim 2020, Çarşamba günü, Saat 16:00 – 17:30 arasında “Beslenme, 
Kolajen ve Eklem Sağlığı” konusunda yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  
Oturumda uzman konuklarımız aşağıdaki konu başlıklarını ele almışlardır.

• Prof.Dr.Nuray Yazıhan, Ankara Üniversitesi – Eklem sağlığının önemi, eklem sağlığındaki yay-
gın sorunlar ve medikal yaklaşımlar. Osteoartrit nedir, nasıl tedavi edilir?

• İdil İmamoğlu, Diyetisyen –Türkiye’de eklem sağlığı ve beslenme davranışı ile ilişkisi nasıl 
olmalıdır?

• Morgan Laloux, Lonza İş Geliştirme Müdürü- UC-II® nedir ve mevcut gıda takviyeleriyle 
karşılaştırıldığında ne tür çözümler sağlar?

• Prof.Dr.Kazım Şahin, Fırat Üniversitesi- UC II®’nin yeni deneysel metodlar nelerdir?

• Prof.Dr.Nuray Yazıhan,Yeni UC II klinik deneyleri, doktorlara osteoartrit  tedavisinde nasıl 
yardımcı olacak?

• İdil İmamoğlu, Gıda takviyeleri ve UC II, Türkiye’deki yaşlılara yardımcı olmak için mevcut 
beslenmeyi nasıl destekleyecek? Türkiye’de osteoartrit oranını düşürmek için hükümetin gıda ve 
beslenme politikasına ihtiyaç var mı?

Aşağıdaki linkten programı izleyebilirsiniz;

Link

https://www.kisa.link/OkI9
https://www.kisa.link/OkIa


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. 

Kuzey Amerika Karaçam ağacından doğal yollarla elde edilen Arabinogalak-
tan biyopolimerinden üretilen ResistAid®, bağışıklık sistemini desteklemeye 
yardımcı olur. 

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

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

lonza.com
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lonza.com capsugel.com

https://www.kisa.link/OkHD
https://www.kisa.link/OkHF
https://www.kisa.link/OkHI
https://www.kisa.link/OkHJ
https://www.kisa.link/OkHK
https://www.kisa.link/OkHM
http://kisaltt.com/DVP0
https://www.kisa.link/OkHO
https://www.kisa.link/OkHG
https://www.kisa.link/OkHR
https://www.kisa.link/OkuK
https://www.kisa.link/OkuJ
http://kisaltt.com/GIII
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Bayfar Medikal Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti. 

Küçükbakkalköy, Kocaceviz Cd. No:11, 
34750,  Ataşehir / İstanbul – TÜRKİYE

Tel : 0216 380 44 55  - Faks : 0216 380 44 52
info@bayfar.com - www.bayfar.com 

https://www.kisa.link/OkHR

