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2 Mayıs 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ

VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, takv�ye ed�c� gıdaların �thalatı, üret�m�, �şlenmes� ve p�yasaya arzına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, takv�ye ed�c� gıdaları �thal eden, üreten, �şleyen ve p�yasaya arz eden
�şletmeler�n kayıt ed�lmes�; takv�ye ed�c� gıdaların �thalatı, üret�m�, �şlenmes� ve p�yasaya arzı; takv�ye ed�c� gıdaların
onayı, �zleneb�l�rl�ğ� ve �şyer� sorumlukları �le Takv�ye Ed�c� Gıda Kom�syonunun kuruluşu, çalışma usul ve esaslarına
�l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununun 28 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�ndek� tanımlara �lave olarak �k�nc� fıkrada yer alan
tanımlar da geçerl�d�r.

(2) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Alan adı: www.abcd.com şekl�nde örneklenen �nternet yayınlarının alan adını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Doğrudan satıcı: Doğrudan satış �ç�n sözleşme �mzaladıkları gıda �şletmeler�nden satın aldıkları takv�ye
ed�c� gıdaları, �ş akt� �le bağlı olmaksızın kend� hesaplarına tüket�c�lere arz eden bağımsız k�ş�ler�,

ç) Et�ketleme: Gıda �le b�rl�kte sunulan veya gıdayı tanıtan ambalaj, paket, doküman, b�ld�r�m, et�ket g�b�
materyaller�n üzer�nde yer alan gıda �le �lg�l� her türlü yazı, b�lg�, t�car� marka, marka adı, res�ml� unsur veya �şaretler�,

d) Gıda �şletmec�s�: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek veya tüzel k�ş�ler
tarafından gıdanın üret�m�, �thalatı, �şlenmes� ve p�yasaya arzının herhang� b�r aşamasında kontrolü altında yürütülen
faal�yetler�n mevzuat hükümler�ne uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık �l müdürlükler�n�,

f) İşleme: Isıl �şlem, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, kurutma, mar�nasyon, ekstraks�yon, ekstrüzyon ya da
bunların b�r veya b�r kaçının b�rl�kte uygulanmasını da kapsayan ve başlangıçtak� ürünü temel olarak değ�şt�ren
herhang� b�r �şlem�,

g) Kanun: 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

ğ) P�yasaya arz: Takv�ye ed�c� gıdaların bedell� veya bedels�z, p�yasaya sunulmasını,
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h) Takv�ye ed�c� gıda: Normal beslenmey� takv�ye etmek amacıyla v�tam�n, m�neral, prote�n, karbonh�drat, l�f,
yağ as�d�, am�noas�t g�b� bes�n öğeler�n�n veya bunların dışında besley�c� veya f�zyoloj�k etk�ler� bulunan b�tk�, b�tk�sel
ve hayvansal kaynaklı maddeler, b�yoakt�f maddeler ve benzer� maddeler�n konsantre veya ekstraktlarının tek başına
veya karışımlarının, kapsül, tablet, past�l, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı ş�şe ve d�ğer benzer� sıvı
veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu bel�rlenm�ş ürünler�,

ı) Takv�ye Ed�c� Gıda Kom�syonu (TEGK): 5 �nc� maddede bel�rt�len tems�lc�ler�nden oluşan Kom�syonu,

�) URL adres�: “http://www.abcd.com/abcdefgh.htm" şekl�nde örneklenen, takv�ye ed�c� gıdaya �l�şk�n
b�lg�ler�n bulunduğu tam web adres�,

j) Yetk�l� merc�: Bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler�n yürütülmes�nde taşrada �l müdürlüğünü, tetk�k
ve denet�mlerde �se merkezde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Takv�ye Ed�c� Gıda Kom�syonu ve Uzman Ver� Tabanı

Takv�ye Ed�c� Gıda Kom�syonunun kuruluşu

MADDE 5 – (1) TEGK; Bakanlıktan altı tems�lc�, Sağlık Bakanlığından üç tems�lc�, her �k� Bakanlıkça ayrı
ayrı seç�lecek konusunda temayüz etm�ş üçer b�l�m �nsanı olmak üzere, takv�ye ed�c� gıda konusunda deney�ml� onbeş
üyeden oluşur.

(2) TEGK başkanlığı, Bakanlık tems�lc�s� tarafından yürütülür. Başkanın toplantıya katılmadığı durumlarda �se
TEGK üyeler� kend� aralarından sadece o toplantı �ç�n geç�c� başkan seçer.

(3) TEGK başkanı ve bel�rlenen kom�syon üyeler� Bakanlık Makamınca onaylanır.

(4) TEGK sekretaryası Bakanlıkça yürütülür.

(5) TEGK üyeler�n�n görev süreler�, göreve başladıkları tar�hten �t�baren üç yıldır. Görev süres�n�n b�tmes�n�
müteak�p üyen�n talep etmes� ve Bakanlıkça uygun görülmes� hal�nde görev süres� en fazla �k� dönem daha
uzatılab�l�r.

Takv�ye Ed�c� Gıda Kom�syonunun görev, yetk� ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) TEGK’n�n görevler� aşağıda yer almaktadır.

a) Bakanlıkça bel�rlenen b�tk� l�stes�nde poz�t�f olarak bel�rt�len ve tek b�r b�tk�den oluşan veya �lg�l�
mevzuatında l�m�tler� bel�rlenm�ş olan tek b�r b�leşenden oluşan takv�ye ed�c� gıdaların değerlend�r�lmes� TEGK’n�n
görev� dışındadır.

b) (a) bend�nde bel�rt�len takv�ye ed�c� gıdalar dışında �thal ed�lecek, üret�lecek, �şleme tab� tutulacak ve �lg�l�
mevzuatında kullanımına �z�n ver�len b�leşenlerden oluşan ürünün gıdanın takv�ye ed�c� gıda olup olmadığının kararını
vermek ve r�sk değerlend�rmes�n� yaparak değerlend�rme sonucunu Bakanlığa sunmak.

c) Kom�syonun çalışma yöntem�n� bel�rlemek.

ç) Tekn�k ve b�l�msel gel�şmeler doğrultusunda, üye sayısının ve b�l�m �nsanlarının değ�şt�r�lmes�n� Bakanlığa
tekl�f etmek.

(2) TEGK üyeler� bu Yönetmel�k kapsamındak� görevler�n� yaparken bağımsız olmak zorundadır. TEGK
üyeler� olan b�l�m �nsanları bu Yönetmel�k kapsamındak� görevler�nde bağımsızlık ve tarafsızlıklarını beyan eden ek-
4’te yer alan Genel Taahhütnamey� Bakanlığa ver�r.

(3) TEGK üyeler�, görev yetk� ve sorumluluklarını d�ğer b�r üyeye ya da üçüncü b�r şahsa devredemezler.

(4) TEGK, bu Yönetmel�k kapsamındak� konularda r�sk değerlend�rmes� yapan ulusal ve uluslararası benzer
kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� yapab�l�r.

Takv�ye Ed�c� Gıda Kom�syonunun toplantı ve karar alma usulü
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MADDE 7 – (1) TEGK yılda en az on �k� defa olağan olarak plânlama ve değerlend�rme toplantısı yapar.
TEGK gerekt�ğ�nde, Başkanın davet� �le toplantı düzenleyeb�l�r.

(2) TEGK üyeler�n�n sağlık raporu ve geç�c� görevlend�rme dışındak� mazeretler� olması durumunda
mazeretler�n� yazılı olarak TEGK Başkanına b�ld�rmeler� gerek�r. Ac�l durumlarda yazılı b�ld�r�m sonradan yapılmak
kaydıyla d�ğer �let�ş�m vasıtaları aracılığıyla durum Başkana b�ld�r�l�r.

(3) Mazerets�z olarak b�r yıl �çer�s�nde art arda üç toplantıya katılmayan üyen�n üyel�ğ�

Bakanlık Makamının onayı �le kaldırılır.

(4) TEGK toplam üye sayısının salt çoğunluğu �le gündeml� olarak toplanır. Toplantı kararları, toplantıya
katılan üyeler�n salt çoğunluğu �le alınır. Toplantıda kabul ve ret oyları eş�t olduğu durumlarda başkanın taraf olduğu
görüş çoğunlukta sayılır. TEGK üyeler� çek�mser oy kullanamaz. Alınan kararlara �l�şk�n tutanak düzenlen�r.

(5) Toplantı veya toplantılar sonrasında Başkan tarafından taslak b�l�msel görüş hazırlanır. Sekretarya aracılığı
�le tüm üyeler�n görüşler� alınır. Karşıt görüşler olması hal�nde yazılı olarak gerekçelend�r�l�r ve üyeler�n salt
çoğunluğu �le n�ha� b�l�msel görüş oluşturulur.

(6) N�ha� b�l�msel görüş tüm üyeler tarafından, varsa yazılı �t�raz gerekçeler� �le b�rl�kte, �mzalanarak
Bakanlığa sunulur.

(7) TEGK, n�ha� görüşün sonrasında ortaya çıkan veya elde ed�len her türlü yen� ver� ve b�l�msel b�lg�y�
değerlend�rerek gerekt�ğ�nde yen� b�l�msel görüş oluşturur.

(8) Bakanlık, daha önce b�l�msel görüş oluşturulmuş olan b�r konunun tekrar değerlend�r�lmes�n� talep edeb�l�r.

(9) Üyel�ğ�n kaldırılması, üyel�kten çek�lme ve ölüm hal� g�b� herhang� b�r nedenle görev� sonlanan üyen�n
yer�ne Bakanlık Makamının onayı �le yen� üye bel�rlen�r. Yen� üyen�n görev süres�, d�ğer üyeler�n görev süres� �le
b�rl�kte sona erer.

Uzman Ver� Tabanı

MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamında TEGK’n�n yapacağı çalışmalarına uzman desteğ�
sağlamak amacı �le uzmanların uzmanlık alanlarını ve �let�ş�m b�lg�ler�n� �çeren ver�ler�n yer aldığı Takv�ye Ed�c� Gıda
Uzman Ver� Tabanı oluşturur.

(2) TEGK çalışmalarında �ht�yaç duyulması hal�nde Takv�ye Ed�c� Gıda Uzman Ver� Tabanında yer alan
uzmanların görüşüne başvurab�l�r ve bel�rl� b�r konuda b�l�msel ve/veya tekn�k destek sağlamak üzere uzmanları davet
edeb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler, Sorumluluklar, Kayıt Usul ve Esasları,

Üret�m, İşleme, İthalat ve Onay, P�yasaya Arz

Genel hükümler

MADDE 9 – (1) Takv�ye ed�c� gıdaların �thalatı, üret�m�, �şlenmes� ve p�yasaya arzı bu Yönetmel�k
hükümler�ne uygun olarak gerçekleşt�r�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� gıda �şletmec�ler� takv�ye ed�c� gıdalar �le �lg�l� mevzuat hükümler�ne uymak
zorundadır.

(3) Gıda �şletmec�s�, TEGK veya �l müdürlüğü tarafından değerlend�r�lecek takv�ye ed�c� gıdalar �ç�n
hazırladığı dosya �le b�rl�kte �l müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü, tüm yayın organlarında gıda �şletmec�s�n�n
müracaat ett�ğ� takv�ye ed�c� gıdalarla �lg�l� reklam ve tanıtımların olup olmadığını �nceler. Mevzuata aykırı olarak
reklam ve tanıtımı yapılan takv�ye ed�c� gıdalar �ç�n, gıda �şletmec�s�n�n söz konusu reklam ve tanıtımın kaldırılmasına
yönel�k kanunî �şlemlere başlamış olması durumunda, müracaat kabul ed�lerek dosya �ncelen�r. Aks� halde �l
müdürlüğü tarafından dosya resmî yazı �le gıda �şletmec�s�ne �ade ed�l�r.

(4) Gıda �şletmec�s�n�n �l müdürlüğüne b�ld�rd�ğ� alan adı ve URL adres� dışında tüm yayın organlarında
ürett�ğ� ve/veya �thal ett�ğ� ve/veya �şled�ğ� takv�ye ed�c� gıdalarla �lg�l� mevzuata aykırı reklam ve tanıtım yapılması
durumunda, �lg�l� mevzuat hükümler�nce gıda �şletmec�s� ve takv�ye ed�c� gıdalar hakkında �dar� yaptırım uygulanır.



23.10.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2013/05/20130502-14.htm 4/8

(5) Bakanlıkça onaylanan takv�ye ed�c� gıdaların l�stes� �le bu gıdaları üreten, �şleyen ve �thal eden gıda
�şletmeler�, Bakanlığın resm� �nternet s�tes�nde güncellenerek yayınlanır.

Sorumluluklar

MADDE 10 – (1) Gıda �şletmec�s�, kend� faal�yet alanının her aşamasında Kanunda bel�rt�len şartları
sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.

(2) Gıda �şletmec�s� ürett�ğ�, �şled�ğ�, �thal ett�ğ� veya p�yasaya arz ett�ğ� takv�ye ed�c� gıdanın, gıda
güven�l�rl�ğ� şartlarına uymadığını değerlend�rmes� veya buna �l�şk�n makul gerekçeler�n�n olması durumunda, söz
konusu gıdayı kend� kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması �ç�n gerekl� �şlemler� derhal
başlatmak ve konu �le �lg�l� yetk�l� merc�� b�lg�lend�rmek zorundadır. Gıda �şletmec�s�, takv�ye ed�c� gıdaların
toplanması gerekt�ğ�nde, toplanma neden� hakkında tüket�c�y� veya kullanıcıyı doğru ve etk�n olarak b�lg�lend�rmek ve
tüket�c�ye veya kullanıcıya gıdanın �ades� �ç�n çağrıda bulunmak zorundadır.

(3) Gıda �şletmec�s�, faal�yet� �le �lg�l� �stenen kayıtları güncel tutmak, �stend�ğ�nde yetk�l� merc�e sunmak
zorundadır.

(4) Gıda �şletmec�s�, takv�ye ed�c� gıda �le �lg�l� r�sk�n önlenmes�, azaltılması veya ortadan kaldırılmasından
sorumlu olup bu g�b� tedb�rler�n alınmasında yetk�l� merc� �le �şb�rl�ğ� yapar. Gıda �şletmec�s�, Bakanlıkça alınan
önlemler�n uygulanması sırasında h�çb�r şek�lde engelleme yapamaz.

(5) Takv�ye ed�c� gıdalar onay alınmadan üret�lemez, �şlenemez, �thalatı yapılamaz ve p�yasaya arz ed�lemez.

(6) Gıda �şletmec�s�, Bakanlıkça onaylanan takv�ye ed�c� gıdaları �thal etmek, üretmek, �şlemek ve p�yasaya
arz etmek zorundadır.

(7) Doğrudan satıcının anlatması ve/veya göstererek tanıtması yoluyla takv�ye ed�c� gıdaların tüket�c�ye
ev�nde, �şyer�nde veya satıcıya a�t olmayan b�r başka yerde satışının gerçekleşmes� durumunda doğacak sorumluluktan
hem doğrudan satıcı hem de sözleşme yapan �şletmec�s� ortak sorumludur.

Kayıt usul ve esasları

MADDE 11 – (1) Takv�ye ed�c� gıda �şletmeler�, 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre kayıt ed�l�r.

(2) Gıda �şletmec�ler�, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len Yönetmel�k hükümler�ne �lave olarak alan adı ve/veya URL
adres� b�lg�ler� �le tehl�ke anal�z� ve kr�t�k kontrol noktaları �lkeler�ne dayalı b�r prosedürü uyguladığını gösteren belge
ve/veya belgeler� yetk�l� merc�e sunar.

Takv�ye ed�c� gıda üret�m�, �şlenmes�, �thalatı ve onayı

MADDE 12 – (1) Gıda �şletmec�ler�, TEGK tarafından değerlend�r�lecek takv�ye ed�c� gıda üret�m�, �şlenmes�
ve �thalatı �ç�n ek-1, önceden onaylanmış üret�m�, �şlenmes� ve �thalatı uygun görülen, takv�ye ed�c� gıdanın �sm� ve
t�car� markası değ�şm�ş, b�leşenler� ve gıda �şletmec�s� aynı olanlar �ç�n ek-2, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a)
bend�nde bel�rt�lenler �ç�n ek-3’te yer alan belgeler� hazırlayarak dosya hal�nde �l müdürlüğüne müracaat ederler.

(2) İl müdürlüğü tarafından ek-1, ek-2 ve ek-3’te yer alan b�lg� ve belgeler �ncelen�r.

a) İl müdürlüğü, dosyadak� b�lg� ve belgeler�n eks�k veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eks�kl�ğ� veya
yanlışlığı bel�rterek dosyayı resm� yazı �le başvuru sah�b�ne �ade eder.

b) B�lg� ve belgeler�n tam ve doğru olması durumunda;

1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len takv�ye ed�c� gıdalar �l müdürlüğünce
değerlend�r�l�r. Sonucun uygun olması durumunda takv�ye ed�c� gıda �l müdürlüğünce onaylanır ve sonuç �l
müdürlüğünün resm� yazısıyla gıda �şletmec�s�ne b�ld�r�l�r.

2) İl müdürlüğünce yapılan değerlend�rme sonucunun uygun olmaması durumunda, uygunsuzluk neden�
bel�rt�lerek dosya resm� yazı �le gıda �şletmec�s�ne �ade ed�l�r.

(3) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len takv�ye ed�c� gıdalara �l�şk�n b�lg� ve belgeler
değerlend�r�lmek üzere �l müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönder�l�r. Bakanlık;
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a) Dosyadak� b�lg� ve belgeler�n eks�k veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eks�kl�k veya yanlışlık
bel�rt�lerek gıda �şletmec�s�ne �ade ed�lmek üzere dosya resm� yazı �le �l müdürlüğüne gönder�l�r.

b) Dosyadak� b�lg� ve belgeler�n tam ve doğru olması durumunda, dosyayı değerlend�rmek üzere TEGK’ye
gönder�l�r. TEGK tarafından yapılan değerlend�rme sonucunun uygun olması ve Bakanlık tarafından da uygun
görülmes� durumunda, sonuç resm� yazıyla �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Üret�lecek, �şlenecek veya �thal ed�lecek takv�ye
ed�c� gıdalar �l müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç �l müdürlüğünün resm� yazısıyla gıda �şletmec�s�ne b�ld�r�l�r.

(4) Bakanlık, dosyadak� b�lg� ve belgeler�n doğru ve tam olmaması veya TEGK tarafından yapılan
değerlend�rme sonucunun olumsuz olması durumunda, sonucu ve dosyayı gıda �şletmec�s�ne �ade ed�lmek üzere resm�
yazı �le �l müdürlüğüne gönder�r.

(5) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len daha önceden onaylanmış üret�m�,
�şlenmes� ve �thalatı uygun görülen takv�ye ed�c� gıdanın üret�c�s�, �şley�c�s� veya �thalatçısı, b�leşenler� aynı ancak
takv�ye ed�c� gıdanın �sm� ve t�car� markası değ�şm�ş �se gıda �şletmec�s� ek-2’dek� b�lg� ve belgeler� hazırlayarak �l
müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü yapılan değ�ş�kl�kler� değerlend�r�r. Değerlend�rme sonucunun uygun
olması hal�nde takv�ye ed�c� gıda �l müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç �l müdürlüğünün resm� yazısıyla gıda
�şletmec�s�ne b�ld�r�l�r.

Takv�ye ed�c� gıdanın p�yasaya arzı

MADDE 13 – (1) Takv�ye ed�c� gıdalar, �thalatçısının ve/veya üret�c�s�n�n ve/veya �şley�c�s�n�n kend� satış
yer�nde, p�yasaya arz ett�ğ� gıda �şletmeler�nde veya bu �şletmeler�n toptan satış depolarında veya gıda �şletmec�s�
tarafından beyan ed�len alan adı ve URL adres veya adresler�nde veya gıda �şletmec�s� �le sözleşme yapılan doğrudan
satıcı tarafından satışa sunulmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleneb�l�rl�k, İht�yat� Tedb�rler, Resm� Kontrol ve Et�ketleme

İzleneb�l�rl�k

MADDE 14 – (1) Gıda �şletmec�ler�;

a) Takv�ye ed�c� gıdanın elde ed�ld�ğ� hayvan, b�tk� ya da gıda maddes�nde öngörülen veya ortaya çıkması
beklenen herhang� b�r madden�n tesp�t ed�lmes� �ç�n hammadde tem�n�, �thalat, üret�m, �şleme ve p�yasaya arzı �le �lg�l�
tüm aşamalarında �zleneb�l�rl�ğ� tes�s etmek zorundadır.

b) İzleneb�l�rl�k s�stem�n� gözden geç�rerek, s�stem�n çalıştığını doğrulamak ve kayıt altına almak zorundadır.

c) Takv�ye ed�c� gıdanın elde ed�ld�ğ� hayvan, b�tk� ya da gıdanın �çer�ğ�nde bulunab�lecek herhang� b�r
maddey�, tem�n ett�ğ� kaynağı ve satışını yaptığı yerler� bel�rlemek zorundadır.

İht�yat� tedb�rler

MADDE 15 – (1) Bakanlık, �thal ed�len, üret�len, �şlenen ve p�yasaya arz ed�len herhang� b�r takv�ye ed�c�
gıdanın �nsan sağlığı üzer�nde zararlı b�r etk�s�n�n olması �ht�mal�n�n bel�rmes�nde, b�l�msel bel�rs�zl�kler�n devam
etmes� ve mevcut tedb�rler�n yeters�z kalması durumunda, kapsamlı b�r r�sk değerlend�rmes�ne �mkân sağlayacak daha
fazla b�l�msel ver� elde ed�l�nceye kadar, geç�c� olarak üret�m�n veya ülkeye g�r�ş�n durdurulması, p�yasaya arzının ve
kullanımının yasaklanması, tüket�m�n�n engellenmes� ve toplatılması g�b� �ht�yat� tedb�rlere başvurab�l�r.

(2) Gıda �şletmec�ler�n�n, Bakanlığın bel�rled�ğ� �ht�yat� tedb�r kararlarına uyması zorunludur.

(3) İht�yat� tedb�rler�n uygulanması sonucu Bakanlığa herhang� b�r sorumluluk yüklenemez, Bakanlıktan
herhang� b�r tazm�nat talep ed�lemez.

Resm� kontrol

MADDE 16 – (1) Kanun, 17/2/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yem�n
Resm� Kontroller�ne Da�r Yönetmel�k ve bu Yönetmel�k hükümler�ne göre gıda �şletmeler�ne ve takv�ye ed�c� gıdalara
yönel�k resm� kontrol yapılır.

Et�ketleme
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MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� gıda �şletmec�ler�, 29/12/2011 tar�hl� ve 28157  3. mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Et�ketleme Yönetmel�ğ� ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne uymak
zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırım

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davrananlar hakkında Kanunun �lg�l� maddeler�ne göre
�dar� yaptırım uygulanır.

Uygulamaya �l�şk�n düzenlemeler

MADDE 19 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanmasına yönel�k tal�mat
veya kılavuzlar hazırlar.

Ürün tak�p s�stem�

MADDE 20 – (1) Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda, takv�ye ed�c� gıdalarda �zleneb�l�rl�ğ� tem�n etmek
amacıyla ürün tak�p s�stem�n� kurar ve tak�p s�stem�n�n uygulanmasına �l�şk�n özel uygulamalar yapab�l�r.

Geç�c� hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �thal ed�len ve/veya üret�len
ve/veya �şlenen ve/veya p�yasaya arz ed�len takv�ye ed�c� gıdalar �ç�n 31/12/2014 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�ğe göre
onay alınması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden üç ay sonra yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLECEK

TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE İTHALATI

İÇİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

 

1- Üret�lecek, �şlenecek ve �thal ed�lecek her b�r takv�ye ed�c� gıdanın �sm� ve t�car� markasının yer aldığı
orj�nal et�ket örneğ�,

2- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın üret�m akış şeması,

3- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın yüzde b�leşen l�stes�,

4- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın b�leş�m�nde bulunan etken maddeler�n n�tel�ğ�n� (toz, ekstrakt ve benzer�) ve
b�r�mdek� (tablet, kapsül, kaşık ve benzer�) m�ktarını gösteren spes�f�kasyon belges�,

5- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın b�leş�m�nde bulunan v�tam�n, m�neral, prote�n, karbonh�drat, l�f, yağ as�d�,
am�noas�t g�b� bes�n öğeler�n�n veya bunların dışında besley�c� veya f�zyoloj�k etk�ler� gösteren anal�z raporu,
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6- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın tavs�ye ed�len günlük alım dozu.

 

 

Ek-2

 

ÖNCEDEN ONAYLANMIŞ ÜRETİMİ VE İTHALATI UYGUN GÖRÜLEN,

İSMİ VE TİCARİ MARKASI DEĞİŞMİŞ, BİLEŞENLERİ VE GIDA

İŞLETMECİSİ AYNI OLAN TAKVİYE EDİCİ GIDAYI ÜRETEN,

İŞLEYEN VE İTHAL EDEN GIDA İŞLETMECİLERİNDEN

İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Üret�lecek veya �thal ed�lecek her b�r takv�ye ed�c� gıdanın ve t�car� markasının yer aldığı orj�nal et�ket
örneğ�,

2- Daha önce onaylanmış takv�ye ed�c� gıdaya a�t yüzde b�leşen l�stes�n�n değ�şmed�ğ�ne da�r beyan.

 

 

Ek-3

 

BİTKİ LİSTESİNDE POZİTİF OLARAK BELİRTİLEN VE TEK BİR

BİTKİDEN OLUŞAN, İLGİLİ MEVZUATINDA LİMİTLERİ

BELİRLENMİŞ VE TEK BİR BİLEŞENDEN OLUŞAN

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İÇİN İSTENİLEN

BİLGİ VE BELGELER

1- Üret�lecek, �şlenecek �thal ed�lecek her b�r takv�ye ed�c� gıdanın ve t�car� markasının yer aldığı orj�nal et�ket
örneğ�,

2- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın üret�m akış şeması,

3- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın yüzde b�leşen l�stes�,

4- Her b�r takv�ye ed�c� gıdanın tavs�ye ed�len günlük alım dozu.

 

 

Ek-4

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNDA GÖREVLİ

BİLİM İNSANI ÜYELER İÇİN GENEL TAAHHÜTNAME

Unvan (Dr., Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr., D�ğer):
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Adı             :

Soyadı        :

Görev�        :

Ben, ............................................, �şbu belgeyle; toplantılara geçerl� mazeret�m�n olduğu haller dışında sürekl�
katılacağımı, toplantılarda her türlü dış etk�den bağımsız olarak hareket edeceğ�m� taahhüt eder�m.

 

 

TARİH                                                                                                    İMZA

 

 
 


