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TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE  

PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 

 

Bu talimat; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 

28 inci maddesi gereğince, 02/05/2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” 

hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 

Amaç  

MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya 

arzına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.  

 

Kapsam  

MADDE 2-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz 

eden işletmelerin kayıt edilmesi; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve 

piyasaya arzı; takviye edici gıdaların onayı, izlenebilirliği ve işyeri sorumlukları ile Takviye 

Edici Gıda Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

 

Hukuki Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu talimatın uygulanmasında aşağıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate 

alınacaktır. 

a) 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5996 sayılı “Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”. 

b) 02/05/2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Takviye Edici 

Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik”  

c) 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerinin 

Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”. 

ç) 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda Hijyen 

Yönetmeliği”. 

d) 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda ve Yemin 

Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”. 

e) 29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği”. 

f) 29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi 

Etiketleme Yönetmeliği”. 

g) 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitkisel Gıda ve 

Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”. 

ğ) 21/12/2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ülkeye Girişte 

Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik”. 

h) 19/02/2012 tarih ve 28209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvansal Ürün 

İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler 

Hakkında Tebliğ (2012/12)”. 

ı) 16/08/2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi 

Takviye Edici Gıdalar Tebliği”. 

 

Genel Hükümler  

MADDE 4-(1) a) Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı bu 

talimatın hukuki dayanağında belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.  

b) “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair 

Yönetmelik” kapsamındaki takviye edici gıdalar için kontrol belgesi başvurusu yapılmadan 
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önce ve “Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” 

kapsamındaki takviye edici gıdalar için ön bildirim yapılmadan önce takviye edici gıdalar için 

“Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” 

kapsamında onay alınması gerekmektedir. Sadece onaylanmış takviye edici gıdaların ithalat 

başvuruları kabul edilir. 

 c) İl müdürlüklerince onaylanan takviye edici gıdaların listesi, bu gıdaları üreten, 

işleyen ve ithal eden kayıtlı ve/veya onaylı takviye edici gıda işletmeleri ile takviye edici gıda 

işletmecilerinin beyan ettikleri alan adı/adları ve/veya URL adresi/adresleri Bakanlığımızın 

resmi internet sitesinde güncellenerek yayınlanır. Takviye edici gıda işletmecileri, takviye 

edici gıda ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Bakanlığımız web sitesini takip eder. 

 ç) Gıda işletmecisi kapsamında yer alan takviye edici gıda satışı ve depolaması yapan 

eczaneler ve ecza depoları ile takviye edici gıdaları ithal eden gıda işletmecilerinin depoları 

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri gereği kayıt 

belgesi almak zorundadır. 

d) İl müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Gıda ve Yem 

Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 

personelinin yer aldığı takviye edici gıda çalışma grubunu oluşturur.  

Bu çalışma grubunda, bitkisel orjinli takviye edici gıdaların değerlendirilmesi için 

tercihen botanik konusunda eğitim almış uzman personel ile birlikte konusunda uzman 

personel yer almalıdır.  

Çalışma grubundaki personelin çalışmalarının aksamaması için kullanacağı internet 

bağlantılarında filtre (güvenli internet vb.)  uygulanmaması gerekmektedir.  

Bu çalışma grubunun yapacağı iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

1) Gıda işletmecilerinin takviye gıda onay başvuru dosyaları ile ilgili tüm resmi 

yazışmaları yapar, yapılacak iş ve işlemleri takip eder.   

2) Gıda işletmecilerinin müracaat dosyalarındaki bilgi ve belgelerin ön incelenmesini 

yapar. 

3) İl müdürlüğü yetkisinde olan takviye edici gıda onay başvuru dosyaları ile Genel 

Müdürlüğe gönderilerek Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından değerlendirilecek takviye 

edici gıda onayı ile ilgili başvuru dosyalarındaki istenen bilgi ve belgeleri titizlikle inceler.  

Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından değerlendirilecek başvuru dosyalarını Genel 

Müdürlüğe gönderir. 

4) İl müdürlüğünün yetkisinde olan takviye edici gıdalar ile Takviye Edici Gıda 

Komisyonu tarafından değerlendirilen ve Genel Müdürlükçe onay verilmesinde sakınca 

görülmeyen takviye edici gıdaların onay işlemlerini yürütür. 

5) Takviye edici gıda onay işlemleri ile ilgili GGBS ye girilen bilgiler Bakanlığımızın 

resmi internet sitesi aracılığı ile doğrudan kamuoyu ile paylaşılacağından çalışma grubu bu 

konudaki tüm bilgileri titizlikle kontrol eder, tam ve doğru olması durumunda onay 

numarasını GGBS den alır. 

6) Onaylanmış takviye edici gıdalara ait bilgilerin güncellenmesi ile ilgili iş ve 

işlemleri GGBS de yapar.  

7) Gıda işletmecilerinin yazılı ve görsel basın ile internet üzerinden gerek onay 

aşamasından önce ve gerekse onay aşamasından sonra takviye edici gıdalar ile ilgili olarak 

yapılan reklam ve tanıtımlarını takviye edici gıdanın markası ve ismini dikkate alarak takip 

eder. Mevzuata aykırı reklam ve tanıtım yapan gıda işletmecileri ve takviye edici gıdalara 

yönelik yasal yaptırım uygular.  

 

Sorumluluklar  
MADDE 5-(1) Gıda işletmecileri, kendi faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen 

şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.  
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(2) Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği veya piyasaya arz ettiği takviye edici 

gıdanın, gıda güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul 

gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu gıdayı kendi kontrolünden çıktığı aşamadan 

başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak ve bu konuda yetkili mercii 

bilgilendirmek zorundadır.  

Gıda işletmecisi, takviye edici gıdaların toplanması gerektiğinde, toplanma nedeni 

hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve tüketiciye veya 

kullanıcıya gıdanın iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır. 

(3) Gıda işletmecisi, takviye edici gıda ile ilgili riskin önlenmesi, azaltılması veya 

ortadan kaldırılmasından sorumlu olup, bu gibi tedbirlerin alınmasında yetkili merci ile 

işbirliği yapacaktır.  

(4) Gıda işletmecisi, Bakanlığımız tarafından alınan önlemlerin uygulanması sırasında 

gerekli kolaylığı gösterir.  

(5) Takviye edici gıdalar için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar onay 

alınmadan üretilemez, işlenemez, ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.  

(6) İthalatçı, üretici veya işleyici konumundaki gıda işletmecisinin bir marka ile 

onaylanmış takviye edici gıdayı farklı markalarla ithal etme, üretme ve işleme talebinde 

bulunması durumunda, her marka için fason üretim de dahil takviye edici gıdaya onay almak 

zorundadır.  

(7) Takviye edici gıdaların internet üzerinden ve tüm yayın organları aracılığıyla 

yapılacak reklam, tanıtım ve satışından üretim, işleme ve ithalat yapan gıda işletmecileri 

sorumludur.  

(8) Onaylanan takviye edici gıdayı ithal edecek, üretecek veya işleyecek gıda 

işletmecisi takviye edici gıdanın reklamını, tanıtımını ve satışını internet üzerinden de yapmak 

istemesi durumunda öncelikle onay işleminin yapıldığı il müdürlüğüne alan adı/adresleri 

ve/veya URL adresi/adreslerini bildirir ve bildirdiği bu adresleri kullanır.  

Gıda işletmecisi bildirdiği alan adı/adresleri ve/veya URL adresi/adreslerinden 

sorumlu tutulur. Adres bildiriminde herhangi bir sınırlama yoktur. 

(9) Gıda işletmecisinin bilgisi dışında başka bir özel ve/veya tüzel kişi tarafından 

takviye edici gıdanın mevzuata aykırı reklam ve tanıtımının yapılması durumunda, mağdur 

olan gıda işletmecisinin savcılığa veya kanuni yollara başvurduğuna dair belgeyi il 

müdürlüğüne ibraz etmesi yeterlidir. 

(10) Takviye edici gıdayı piyasaya arz eden eczane ve ecza depo işletmecileri de gıda 

mevzuatı hükümlerinden sorumludur.  

(11) Gıda işletmecisince onayı alınmış takviye edici gıdanın başka bir işletme (eczane, 

aktar vb.) tarafından internet üzerinden satışının yapılmasının istenmesi durumunda, takviye 

edici gıda onayı almış işletme söz konusu takviye edici gıdanın onay işlemlerini yapmış 

olduğu il müdürlüğüne takviye edici gıda satışı yapılması istenen gıda işletmesinin alan 

adı/adlarını ve/veya URL adresi/adreslerini bildirir. 

(12) Doğrudan satıcının anlatması ve/veya göstererek tanıtması yoluyla takviye edici 

gıdaların tüketiciye evinde, işyerinde veya satıcıya ait olmayan bir başka yerde satışının 

gerçekleşmesi durumunda doğacak sorumluluktan hem doğrudan satıcı hem de sözleşme 

yapan gıda işletmecisi (özel ve/veya tüzel kişi) ortak sorumlu olacaktır. 

(13) Yetkili merci, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında 

yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri 

alır.  
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Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onayı  
MADDE 6-(1) Takviye edici gıda işletmelerinin, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” 

hükümlerine göre kayıt ve onay işlemleri yürütülür.  

(2) İthalatçı firma, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” 

kapsamında faaliyet göstermiyor ise takviye edici gıda onay başvurusu sırasında işletme kayıt 

veya onay belgesi almak zorunda değildir. 

(3) Gıda işletmecisi, bu talimatın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 

Yönetmelik hükümlerine ilave olarak eğer internet yoluyla piyasaya takviye edici gıda arz 

edecek veya takviye edici gıda ile ilgili reklam ve/veya tanıtım yapacak ise internet alan 

adı/adresleri ve/veya URL adresi/adresleri bilgileri ile tehlike analizi ve kritik kontrol 

noktaları ilkelerine dayalı bir prosedürü uyguladığına dair taahhütnameyi il müdürlüğüne 

sunar. Söz konusu belge ve/veya belgeleri sunmayan takviye edici gıda işletmesi kayıt 

edilmez.  

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren takviye edici gıda 

işletmeleri 02/08/2013 tarihine kadar bu fıkrada belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır. 

Söz konusu bilgi ve belgeleri sunmayan gıda işletmelerinin takviye edici gıda onay 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri sunan gıda işletmeleri takviye edici gıda onay 

başvurusundan önce il müdürlüğü tarafından denetime tabi tutulacaktır. Yapılan denetim 

sonucunda gıda işletmelerinin, mevzuata uygun faaliyet gösterdikleri tespit edilirse takviye 

edici gıda onay başvuruları kabul edilecektir.  

(4) Gıda işletmecisi ithalatını yaptığı takviye edici gıdayı hiçbir işleme tabi tutmadan 

piyasaya arz etmesi durumunda, il müdürlüğü söz konusu gıda işletmesini “takviye edici gıda 

ithalatçısı” faaliyet konusu ile GGBS ye kaydını yapar.  

 

Üretim, İşleme ve İthalat Öncesi Takviye Edici Gıda Onayı 

MADDE 7-(1) Üretim, işleme ve ithalat öncesi takviye edici gıdaların onayında aşağıda 

belirtilen hususların yerine getirilmesi zorunludur. 

a) İthal edilecek takviye edici gıdaların onaylanmasında İstanbul ve Ankara İl 

Müdürlükleri yetkilidir.  

b) 1) Gıda işletmecisi; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 

bendlerinde belirtilen ve Takviye Edici Gıda Komisyonu veya il müdürlüğü tarafından 

değerlendirilecek olan takviye edici gıdaya ilişkin bu talimatın ek-1, ek-2 ve ek-3 ünde 

ve/veya Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından ayrıca istenecek olan orijinal bilgi ve 

belgelerin yer aldığı 2 (iki) nüsha halinde hazırlamış olduğu dosya ve bu bilgi ve belgelerin 

kopyasının yer aldığı 3 (üç) adet CD/DVD ile birlikte ek-4 dilekçesi ile il müdürlüğüne 

müracaat eder. (Müracaat dosyasında yer alan CD/DVD ler kopyalanamaz ve üzerinde 

herhangi bir değişiklik yapılamaz.) 

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgi ve belgelere ilave olarak 

ithalatçı gıda işletmecisi, ithal edeceği takviye edici gıdanın üretildiği ve/veya işlendiği 

ülkedeki gıda işletmesine ait tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı 

bir prosedürü uyguladığını gösteren taahhütnameyi takviye edici gıda için hazırladığı başvuru 

dosyası içinde il müdürlüğüne sunar. 

3) Bu talimatın ekindeki bilgi ve belgeler ile ayrıca Takviye Edici Gıda Komisyonu 

tarafından istenecek ek bilgi ve belgelerin orijinal nüshaları Türkçe dışında başka bir dilde 

yazılmış ise, dosyada bu bilgi ve belgelerin Türkçe yeminli tercümesi bulunur.  

c) İl Müdürlüğü çalışma grubu tarafından başvuru dosyasının ön incelemesi; 
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1) Gıda işletmecisinin il müdürlüğü döner sermaye saymanlığına bu talimatın 8 inci 

maddesinde belirtilen ücretlendirmelere uygun olarak yatırdığı ücretin dekontunu içeren 

başvuru dosyasının resmi kaydı yapılır ve ön inceleme işlemine alınır.  

1.1) Ön incelemede il müdürlüğü dosyanın tam ve doğru olup olmadığını kontrol eder.  

1.2) Gıda işletmecisinin beyan ettiği ve/veya etmediği alan adı ve/veya URL adı 

ve/veya adresleri dahil diğer yayın organlarında (yazılı ve görsel basın) takviye edici 

gıda ile ilgili reklam ve tanıtımların olup olmadığını inceler.  

1.3) Mevzuata aykırı reklam ve tanıtımı yapılan takviye edici gıda başvuru dosyası, 

gıda işletmecisinin beyan ettiği ve/veya etmediği alan adı ve/veya URL adı ve/veya 

adresleri dahil diğer yayın organlarında takviye edici gıda ile ilgili reklam ve 

tanıtımların kaldırılmaması ve/veya bu konuda kanuni işlemin başlatılmasına dair 

belgenin ibraz edilmemesi ve gıda işletmecisinin direnmesi durumunda, başvuru 

dosyası ek-5 resmi yazı ile gıda işletmecisine iade edilir ve gıda işletmecisi ile takviye 

edici gıdaya yönelik idari ve cezai yaptırım uygulanır.  

2) Ön inceleme neticesinde tam ve doğru olmayan dosyalar ile CD/DVD ler başvuru 

sahibine il müdürlüğünün ek-5 resmi yazısı ile iade edilir.  

3) 3.1) Mevzuata aykırı reklam ve tanıtımı yapılan takviye edici gıda başvuru 

dosyasında gıda işletmecisinin beyan ettiği ve/veya etmediği alan adı/adresleri ve/veya 

URL adresi/adresleri dahil diğer yayın organlarında takviye edici gıda ile ilgili reklam 

ve tanıtımların kaldırılması ve/veya kanuni işlemin başlatılmasına dair belgenin ibraz 

edilmesi,  

3.2) Mevzuata uygun reklam ve tanıtımı yapılan takviye edici gıda için başvuru 

dosyasının da tam ve doğru olması, 

durumunda il müdürlüğünce onay işlemi başlatılır. 

4) Başvuru dosyaları, gerek ön inceleme gerekse ön inceleme sonrasında başvurunun 

yapıldığı tarih ve kayıt numarası dikkate alınarak sırasıyla incelenir.  

5) İl Müdürlüğünce değerlendirilmeye alınacak takviye edici gıda için bilgi ve 

belgelerin tam ve doğru olması durumunda; 

5.1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, 

Bakanlığımız tarafından belirlenen bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve tek bir 

bitkiden oluşan veya ilgili mevzuatında limitleri belirlenmiş olan tek bir bileşenden oluşan 

takviye edici gıdalar il müdürlüklerince değerlendirilir ve onaylanır. 

Ayrıca, takviye edici gıda içeriğinde tek bir bitki veya limitleri belirlenmiş tek bir 

bileşen olan fakat içeriğinde katkı maddesi, aroma vericiler, işlem yardımcıları gibi diğer 

bileşenleri bulunduran takviye edici gıdanın başvurusu il müdürlüğünce değerlendirilir ve 

onaylanır.  

5.2) İl müdürlüğü, değerlendirme sonucunun uygun olması durumunda;  

5.2.1) Gıda işletmesinin beyan ettiği resmi alan adı/adresleri ve/veya URL 

adresi/adreslerinin, orijinal etiket örneğinin, % bileşen listesinin (bileşenlerin 

fonksiyonlarının/kullanım amaçlarının yanında yazılması), takviye edici gıdanın 

bileşiminde bulunan etken maddeler ile vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ 

asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin, markası ile birlikte takviye edici gıda isminin ve 

takviye edici gıda tanımında yer alan ticari formunun ve ticari takdim şekil/şekillerinin 

GGBS de girişlerini yapar ve takviye edici gıda onay numarası alarak takviye edici 

gıdayı onaylar. Gerektiğinde gıda işletmecisinden marka tescil belgesi istenerek 

marka kontrolü yapılabilir.  

Bu işlemlerden önce, onaylanmış takviye edici gıdayı ithal edecek gıda 

işletmesinin GGBS deki faaliyet konusuna “takviye edici gıda ithalatçısı” faaliyet 

konusu eklenir.  
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Gıda işletmesinin sorumlu biriminin farklı bir il müdürlüğü olması 

durumunda takviye edici gıdanın onaylandığı il müdürlüğü sorumlu il müdürlüğü 

ile irtibata geçerek GGBS de ilgili faaliyet alanının eklenmesini sağlar. 

5.2.2) 5.2.1 de belirtilen onay numarası alınacak takviye edici gıdanın besin 

öğelerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için ilgili alanda isimlerinin 

bulunmaması durumunda bu bileşenlerin isimleri GGBS deki ilgili alanda 

tanımlanmak üzere Bakanlığın “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderilir.  

5.2.3) Bu talimatın ek-6 resmi yazısı ile takviye edici gıdanın onaylandığını gıda 

işletmecisine tebligat yolu ile bildirir ve bir (1) adet dosya ve bir (1) adet CD/DVD yi 

iade eder. 

6) İl müdürlüğü, yapılan değerlendirme sonucunun uygun olmaması durumunda 

uygunsuzluk nedenini belirten ek-5 resmi yazısı ile dosyanın ve CD/DVD nin bir nüshasını 

gıda işletmecisine tebligat yolu ile iade eder. 

7) Gıda işletmecisi kendisine iade edilen dosya ve CD/DVD deki eksiklikleri 

tamamlaması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükme uygun 

olarak yeniden başvuru dosyası ve CD/DVD yi tanzim ederek il müdürlüğüne müracaat 

edebilir. Başvuru dosyasında bu talimatın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen daha 

önceden ücretin yatırıldığına dair makbuzun fotokopisini bulundurur. 

ç) Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınacak takviye edici 

gıda için bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda;  

1) İl müdürlüğü, doğruluğunu ve tam oluşunu titizlikle incelediği bilgi ve belgelerin 

yer aldığı 1 (bir) adet CD/DVD yi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bu talimatın ek-7 

resmi yazısı ile CD/DVD de bulunan bilgi ve belgeleri Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 

“tegonay@tarim.gov.tr” internet adresine elektronik ortamda gönderir.  

2) İl müdürlüğünden gelen bilgi ve belgeleri Bakanlığın Takviye Edici Gıda Çalışma 

Grubu inceler, inceleme sonucunun uygun olması durumunda bu bilgi ve belgeleri 

değerlendirmek üzere Takviye Edici Gıda Komisyonuna sunar. 

3) Takviye Edici Gıda Komisyonu, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendinde belirtilen ithal edilecek, üretilecek ve işleme tabi tutulacak olan ve ilgili 

mevzuatında kullanımına izin verilen bileşenlerden oluşan gıdanın takviye edici gıda olup 

olmadığının kararını verir, risk değerlendirmesini yapar ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa 

sunar. 

4) Takviye Edici Gıda Komisyonunca ve Genel Müdürlüğümüzce değerlendirme 

sonucunun uygun görülmesi durumunda; 

4.1) Genel Müdürlük takviye edici gıdanın onaylanması için değerlendirme sonucunu 

il müdürlüğüne bu talimatın ek-8 resmi yazısı ile bildirir.  

4.2) İl müdürlüğü, gıda işletmecisinin beyan ettiği resmi alan adı/adresleri ve/veya 

URL adresi/adreslerinin, orijinal etiket örneğinin, % bileşen listesinin (bileşenlerin 

fonksiyonlarının/kullanım amaçlarının yanında yazılması), takviye edici gıdanın 

bileşiminde bulunan etken maddeler ile vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ 

asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin, markası ile birlikte takviye edici gıda isminin ve 

takviye edici gıda tanımında yer alan ticari formunun ve ticari takdim şekil/şekillerinin 

GGBS de girişlerini yapar ve onay numarası alarak takviye edici gıdayı onaylar.  

Bu işlemlerden önce, onaylanmış takviye edici gıdayı ithal edecek gıda 

işletmesinin GGBS deki faaliyet konusuna “takviye edici gıda ithalatçısı” faaliyet 

konusu eklenir.  

Gıda işletmesinin sorumlu biriminin farklı bir il müdürlüğü olması 

durumunda takviye edici gıdanın onaylandığı il müdürlüğü sorumlu il müdürlüğü 

ile irtibata geçerek GGBS de ilgili faaliyet alanının eklenmesini sağlar.  

mailto:tegonay@tarim.gov.tr
mailto:tegonay@tarim.gov.tr
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4.3) Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden 

seçilerek girilebilmesi için bu bileşenlerin isimleri GGBS deki ilgili alanda Genel 

Müdürlükçe tanımlanır.  

4.4) İl müdürlüğü takviye edici gıdanın onaylandığını bu talimatın ek-6 resmi yazısı 

ile gıda işletmecisine tebligat ile bildirir.   

d) Takviye Edici Gıda Komisyonu ve Genel Müdürlük tarafından yapılan 

değerlendirme sonucunun uygun olmaması durumunda il müdürlüğünde bulunan dosyanın ve 

CD/DVD nin bir nüshasının gıda işletmecisine iadesinin yapılması hususunda Genel 

Müdürlük il müdürlüğünü talimatın ek-9 resmi yazısı ile bilgilendirir.  

(2) Gıda işletmecisinin adı, ticari unvanı veya adresinde değişiklik olması durumunda, 

gıda işletmecisi sahip olduğu takviye edici gıda onay resmi yazısını il müdürlüğüne iade eder. 

İl müdürlüğü GGBS de değişiklik nedenini açıklayarak gerekli değişiklikleri yapar (onay 

almış takviye edici gıdayı güncel işletmenin altına taşır). Yeni onay numarası almaz.  

İl müdürlüğü bu Talimatın (ek-6) ile güncellenmiş takviye edici gıda onay resmi 

yazısını gıda işletmecisine tebligat yoluyla bildirir.  

(3) Gıda işletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketinde belirtilen ticari 

marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya 

arz etmek istemesi durumunda söz konusu takviye edici gıdaya yeni onay numarası alır. 

(4) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

önceden onaylanmış üretimi, işlenmesi ve ithalatı uygun görülen, bileşenleri ve gıda 

işletmecisi aynı olmakla birlikte ismi ve/veya ticari markası değişmiş takviye edici gıda için 

gıda işletmecisi önceden aldığı onay resmi yazısını onayı aldığı il müdürlüğüne iade eder. 

Gıda işletmecisi, bu talimatın ek-2’deki bilgi ve belgeleri hazırlayarak önceden takviye edici 

gıda onayı alınan il müdürlüğüne müracaat eder.  

İl müdürlüğü, önceden onay alınan takviye edici gıda onay dosyası üzerinde gıda 

işletmecisi tarafından yapılan değişiklikleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunun uygun 

olması halinde takviye edici gıda il müdürlüğü tarafından onaylanır. 

İl müdürlüğü GGBS de takviye edici gıda yeni onay numarasını alır ve ek-6 resmi yazısı 

ile gıda işletmecisine tebligat yoluyla bildirir. 

(5) Gıda işletmecileri, farklı ticari şekil/şekilleri (400g, 900 g, 60 kapsül, 120 kapsül 

vb.) için takviye edici gıdanın etiketinde ve bileşiminde herhangi bir değişiklik yapmamak 

koşuluyla takviye edici gıda onayı almak için tek bir başvuru yapar. İl müdürlüğünce aynı 

takviye edici gıdanın farklı ticari şekil/şekilleri için ayrı onay numarası verilmez tek bir onay 

numarası verilir. Her ticari şekil için aynı takviye edici gıda onay numarası kullanılır.  

 (6) Onaylanmış takviye edici gıdanın ticari şekil/şekillerine (400g, 900 g, 30, 60 ve 90 

tablet/kapsül vb.) ilave olarak farklı ticari şekil/şekilleri için gıda işletmecisinin takviye edici 

gıda ile ilgili orijinal etiket örneğini il müdürlüğüne sunması durumunda bu başvuru yeni bir 

onay başvurusu olarak değerlendirilmez. İl müdürlüğü, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine 

(GGBS) yeni ticari şekil/şekiller ve orijinal etiket örneğini ilave eder. Gıda işletmecisi ilgili 

mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla söz konusu takviye edici gıdayı ithal edebilir, 

üretebilir, işleyebilir ve piyasada bulundurabilir.  

 (7) Gıda işletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın bileşenleri aynı ancak önerilen 

günlük porsiyonunun değişmesi durumunda, söz konusu takviye edici gıda için onay 

başvurusu yapar. 

 (8) Bu maddede belirtilen CD/DVD de yer alan bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlükçe 

GGBS ye tanımlanması gereken etken maddeler ile besin öğeleri il müdürlüğünün resmi e-

posta adresi kullanılarak “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderilir. 

  

 

 

mailto:tegonay@tarim.gov.tr
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Ücretlendirme 

MADDE 8-(1) İl müdürlüğü yetkisinde olan ve il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek 

onaylanacak her takviye edici gıda onayı başvuru dosyasının ön incelemesi ve yapılacak iş ve 

işlemler ile ilgili resmi yazı/yazıların ve dosyanın tebligat yoluyla gıda işletmesine 

gönderilmesi için gıda işletmecisi, yapılacak iş ve işlemlerden önce il müdürlüğü döner 

sermaye saymanlığına 1.000 TL, 

 

(2) Gıda işletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketinde belirtilen ticari 

marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya 

arz etmek istemesi durumunda, il müdürlüğü yetkisinde olan ve il müdürlüğü tarafından 

değerlendirilerek onaylanacak takviye edici gıda onayı başvuru dosyasının ön incelemesi ve 

yapılacak iş ve işlemler ile ilgili resmi yazı/yazıların ve dosyanın tebligat yoluyla gıda 

işletmesine gönderilmesi için; yapılacak iş ve işlemlerden önce  il müdürlüğü döner sermaye 

saymanlığına 1.000 TL, 

(3) İl müdürlüğü tarafından ön incelemesi yapılarak Takviye Edici Gıda Komisyonu 

tarafından değerlendirmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen her takviye edici gıda onayı 

başvuru dosyasının ön incelemesi ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili resmi yazı/yazıların ve 

dosyanın tebligat yoluyla gıda işletmecisine gönderilmesi için gıda işletmecisi, yapılacak iş ve 

işlemlerden önce merkez döner sermaye saymanlığına 2.000 TL, 

(4) İl müdürlüğünce yapılan ön inceleme sonucu dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru 

olduğunun tespit edilmesi halinde; il müdürlüğü yetkisinde olan ve il müdürlüğü tarafından 

onaylanması uygun görülen takviye edici gıdaya onay verilmeden önce gıda işletmecisi, il 

müdürlüğü döner sermaye saymanlığına 5.000 TL, 

(5) İl müdürlüğünce yapılan ön inceleme sonucu dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru 

olduğunun tespit edilmesi halinde; Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından değerlendirilen, 

değerlendirme sonucunda Genel Müdürlükçe onaylanması uygun görülen takviye edici 

gıdaya  il müdürlüğünce onay verilmeden önce gıda işletmecisi, merkez döner sermaye 

saymanlığına: 10.000 TL, 

(6)  Gıda işletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketinde belirtilen ticari 

marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya 

arz etmek istemesi durumunda il müdürlüğü tarafından onayı uygun görülen takviye edici 

gıdaya onay verilmeden önce gıda işletmecisi, il müdürlüğü döner sermaye saymanlığına 

5.000 TL, 

peşin olarak yatırır.  

(7) Bu maddede belirtilen ücretler takviye edici gıdanın onay işlemlerinin gerçekleşmemesi 

durumunda gıda işletmecisine iade edilmez. 

 

Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde Takviye Edici Gıda Onayı 

MADDE 9-(1) İl müdürlüğü, GGBS de takviye edici gıda onayını aşağıdaki numaralandırma 

sistemiyle yapar.  

Örnek  : “Takviye edici gıda Onay No: 000001-gün.ay.yıl” 

000001 : İl Müdürlüğü tarafından GGBS sisteminde takviye edici gıda için 

verilen numara. 

gün.ay.yıl : Takviye edici gıda onay tarihi gün, ay ve yıl olarak açıkça belirtilir. 

(Örn: 12.05.2013) 
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Takviye Edici Gıdanın Piyasaya Arzı 

MADDE 10-(1) Takviye edici gıdalar;  

a) İthalatçısının ve/veya üreticisinin ve/veya işleyicisinin kendi satış yerinde,  

b) Piyasaya arz edilen gıda işletmelerinde veya bu işletmelerin toptan satış 

depolarında, 

c) Gıda işletmecisince beyan edilen alan adı/adları ve URL adresi/adreslerinde, 

ç) Gıda işletmecisi ile sözleşme yapılan doğrudan satıcı tarafından 

piyasaya arz edilir. 

 

İzlenebilirlik  

MADDE 11-(1) Gıda işletmecileri; 

a) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen 

veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için hammadde temini, 

ithalat, üretim, işleme ve piyasaya arzı ile ilgili tüm aşamalarında izlenebilirliği tesis 

etmek, 

b) İzlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin çalıştığını doğrulamak ve kayıt 

altına almak,  

c) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıdanın içeriğinde 

bulunabilecek herhangi bir maddeyi, temin ettiği kaynağı ve satışını yaptığı yerleri belirlemek,  

ç) Faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel tutmak, istenildiğinde gizli bilgi ve 

belgeler de dahil olmak üzere yetkili mercie sunmak,  

zorundadır.  

 

İhtiyati Tedbirler 

MADDE 12-(1) Bakanlık, ithal edilen, üretilen, işlenen ve piyasaya arz edilen herhangi bir 

takviye edici gıdanın insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimalinin 

belirmesinde, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi ve mevcut tedbirlerin yetersiz kalması 

durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak daha fazla bilimsel veri 

elde edilinceye kadar, geçici olarak üretimin veya ülkeye girişin durdurulması, piyasaya 

arzının ve kullanımının yasaklanması, tüketiminin engellenmesi ve toplatılması gibi ihtiyati 

tedbirlere başvurabilir.  

Tüm gıda maddelerinde olduğu gibi takviye edici gıdanın piyasadan toplatılma işlemi 

her durumda aynı şekilde yapılır. 

(2) Gıda işletmecilerinin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbir kararlarına uyması 

zorunludur. 

(3) İhtiyati tedbirlerin uygulanması sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk 

yüklenemez, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talep edilemez. 

 

Resmi Kontrol  
MADDE 13-(1) İl müdürlükleri, bu talimatın hukuki dayanağında belirtilen ilgili mevzuat 

hükümlerine göre takviye edici gıda ithal eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz eden gıda 

işletmeleri ve takviye edici gıdalara yönelik resmi kontrol ve denetimleri yapar.  

(2) Genel Müdürlük ve Bakanlığın Takviye Edici Gıda Çalışma Grubu personeli il 

müdürlüklerinin yaptığı iş ve işlemler ile gıda işletmelerine ve takviye edici gıdalara yönelik 

tetkik ve denetimleri yapar. 

 

Etiketleme 

MADDE 14-(1) Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına 

İlişkin Yönetmelik kapsamındaki gıda işletmecileri “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 
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Yönetmeliği” ile “Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği” hükümlerine uymak 

zorundadır. 

(2) Gıda işletmecisinin işletme kayıt/onay belgesi varsa belge üzerindeki kayıt/onay 

numarası ve “takviye edici gıda onay numarası” etiket üzerinde yer alır.  

(3) Sadece ithalatçı konumunda ve mevzuat kapsamında işletme kayıt/onay 

belgesinden muaf gıda işletmecilerince ithal edilecek takviye edici gıdanın etiketinde “takviye 

edici gıda onay numarası” yer alır. 

(4) Gıda işletmecisi takviye edici gıdayı başka bir gıda işletmesinde üretim veya 

işleme tabi tutacak ise üretim ve/veya işleme yapan gıda işletmesinin işletme kayıt/onay 

belgesi üzerindeki kayıt/onay numarası ve “takviye edici gıda onay numarası” ile üretim 

ve/veya işleme yaptıran gıda işletmecisinin adı ve ticari unvanı etiket üzerinde yer alır. 

 

İdari ve/veya Cezai Yaptırım  

MADDE 15-(1) Bu talimatın hukuki dayanak bölümündeki mevzuat hükümlerine aykırı 

davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanun gereğince aşağıda belirtilen idari ve/veya cezai 

yaptırımlar uygulanır. 

a) Gıda işletmecisinin, il müdürlüğüne bildirdiği alan adı ve URL adresi ve/veya 

adresleri dışında tüm yayın organlarında ürettiği ve/veya ithal ettiği ve/veya işlediği 

takviye edici gıda ile ilgili olarak, 

1) Bilgisi dahilinde mevzuata aykırı reklam ve tanıtım yapması ve bu reklam ve 

tanıtımı devam ettirmesi,  

2) Bilgisi dışında yapılan reklam ve tanıtımlarda savcılığa veya kanuni yollara 

başvurduğuna dair belgeyi il müdürlüğüne vermemesi ve bu konuda direnmesi durumunda 

gıda işletmecisinin,  

2.1) Başvuru dosyası kabul edilmez ve 

2.1.1) 5996 sayılı Kanun’un Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum 

ve Reklam ile Tüketici Haklarının Korunması başlıklı 24’ üncü maddesi, 

2.1.2) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ilgili hükümlerine aykırılık 

teşkil ettiğinden 5996 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (k) 

bendi gereği; 

gıda işletmecisi ve takviye edici gıdaya yönelik idari ve/veya cezai yaptırımlar 

uygulanır. 

 

Ürün Takip Sistemi  
MADDE 16-(1) Kurulma çalışmaları devam eden ürün takip sistemine izlenebilirliği temin 

etmek amacıyla takviye edici gıdalar da dahil edilecektir.  

 

Geçici Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1-(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 02/08/2013 tarihinden önce ithal 

edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıda için 

31/12/2014 tarihine kadar onay alınması zorunludur.  

(2) a) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 02/08/2013 tarihinden önce ithal edilen ve/veya 

üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra da ithal edilmesi ve/veya üretilmesi ve/veya işlenmesi ve/veya piyasaya arzı 

devam eden aynı takviye edici gıda 31/12/2014 tarihine kadar “Türk Gıda Kodeksi Takviye 

Edici Gıdalar Tebliği”  hükümlerine uymak zorundadır. 

 1) İthalatı, üretimi ve işlenmesi 02/08/2013 tarihinden önce gerçekleşmiş ve piyasaya 

arz edilmiş takviye edici gıdalar 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir. 

 2) İthalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı 02/08/2013 tarihinden önce 

gerçekleşmiş takviye edici gıdanın etiketinde yapılacak olan değişikliklere mevzuat 
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hükümlerine uygun olmak koşulu ile 31/12/2014 tarihine kadar izin verilir. Bu hüküm 

kapsamında etiketinde değişiklik yapılmış takviye edici gıda “Takviye Edici Gıdaların 

İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik”  kapsamında yeni takviye 

edici gıda olarak değerlendirilmez. 

 3) İthalatı 02/08/2013 tarihinden önce gerçekleşmiş takviye edici gıda için, ithalat ön 

bildirim/kontrol belgesi aşamasında talep edilen bilgilerden olan Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonu (GTİP) değiştiği zaman yeniden ön bildirim/kontrol belgesi müracaatı yapıldığında 

takviye edici gıda yeni takviye edici gıda olarak kabul edilmez. Bu takviye edici gıda için 

31/12/2014 tarihine kadar onay alınması gerekir. 

 

 

 

 

            Ek-1 

TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLECEK 

TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE İTHALATI İÇİN İSTENİLEN 

BİLGİ VE BELGELER 
1-Üretilecek, işlenecek ve ithal edilecek her takviye edici gıdanın ismi ve ticari 

markasının yer aldığı orijinal etiket örneği,  

2-Her takviye edici gıdanın üretim akış şeması,  

3-Her takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi (bileşenlerin fonksiyonlarının/kullanım 

amaçlarının yanında yazılması ayrıca her takviye edici gıdanın bütün bileşenlerinin, üretim 

sırasında kullanılan miktara göre ağırlıkça azalan sırayla yüzde şeklinde sunulması),  

4-Her takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, 

ekstrakt ve benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren 

spesifikasyon belgesi,  

5-Her takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, 

lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik 

etkilerini gösteren analiz raporu,  

6-Her takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu,  

7-Takviye edici gıda onayı için gıda işletmecisi tarafından gönderilen 2 (iki) nüsha 

dosya ve 3 (üç) adet CD/DVD’nin içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin aynı olduğunu beyan 

eden bir taahhütname (1 (bir) adet CD/DVD resmi yazı ekinde ve CD/DVD de yer alan bilgi 

ve belgeler ise “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderilecek), 

8- Bu talimatın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ücret (2.000 TL) 

makbuzu. 

9- Alan adı/adları ve URL adresi/adresleri, 

10- Bu talimatın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendinde 

belirtilen taahhütname (ithalat için), 

11-Onay başvurusunda bulunulan takviye edici gıda numunesi (1 adet ).  

 

*Ek-1 de yer alan 8, 9 ve 10 uncu maddelerdeki bilgi ve belgeler hariç diğer maddelerde 

belirtilen bilgi ve belgeler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tegonay@tarim.gov.tr
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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-Üretilecek, işlenecek veya ithal edilecek her takviye edici gıdanın ismi ve ticari 

markasının yer aldığı orijinal etiket örneği, 

2-Daha önce onaylanmış takviye edici gıdaya ait yüzde bileşen listesinin değişmediğine 

dair beyan, 

3-Takviye edici gıda onayı için gıda işletmecisi tarafından gönderilen 2 (iki) nüsha 

dosya ve 3 (üç) adet CD/DVD’nin içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin aynı olduğunu beyan 

eden bir taahhütname,  

4- Alan adı/adları ve URL adresi/adresleri, 

5- Bu talimatın 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücret (1.000 TL) makbuzu. 

 

 

 

 

 

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-Üretilecek, işlenecek ve ithal edilecek her takviye edici gıdanın ismi ve ticari 

markasının yer aldığı orijinal etiket örneği, 

2-Her takviye edici gıdanın üretim akış şeması, 

3-Her takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi (bileşenlerin fonksiyonlarının/kullanım 

amaçlarının yanında yazılması ayrıca her takviye edici gıdanın bütün bileşenlerinin, üretim 

sırasında kullanılan miktara göre ağırlıkça azalan sırayla yüzde şeklinde sunulması), 

4-Her takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu, 

5-Takviye edici gıda onayı için gıda işletmecisi tarafından gönderilen 2 (iki) nüsha 

dosya ve 3 (üç) adet CD/DVD’nin içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin aynı olduğunu beyan 

eden bir taahhütname, 

6- Alan adı/adları ve URL adresi/adresleri, 

7- Bu talimatın 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücret (1.000 TL) makbuzu. 
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Ek-4 

İL MÜDÜRLÜKLERİNCE TAKVİYE EDİCİ ONAY İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE 

GIDA İŞLETMECİSİNİN TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY İSTEME BAŞVURU 

DİLEKÇESİ 

 

 

 

……….. İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

………………………………………………………………………..............................

adresinde………………………………..………………..unvanıyla faaliyet göstermekteyiz. 

İşletmemiz tarafından, ithal edilecek ve/veya üretilecek ve/veya işlenecek ………… 

markalı ve …..………. isimli takviye edici gıdaya ait istenen bilgi ve belgeleri içeren 2 (iki) 

nüsha başvuru dosyası ve 3 (üç) adet CD/DVD hazırlanmış olup, Müdürlüğünüze 

sunulmaktadır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

 

 

         Gerçek veya Tüzel Kişi 

 

 

EKLER 

1- Başvuru Dosyası ( 2 nüsha) 

2- CD/DVD (3 adet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Not: Yönetmelik, Talimat ve/veya Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgeler sırasıyla 

dilekçe ekine yazılır. 
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Ek-5 

İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOSYA İADESİ DURUMUNDA GIDA İŞLETMECİSİNE 

TEBLİĞAT İLE GÖNDERECEĞİ İADE YAZI ÖRNEĞİ 

 

T.C. 

……………..………VALİLİĞİ 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 

Sayı :          …./…../20… 

Konu : Takviye Edici Gıda Onayı  

Başvuru Dosyası İadesi 

 

(İşletme Adı ve Adresi) 

    …………………………………… 

   …………………………………………………….. 

 

 

İlgi: …./ …./…. tarih ve …… sayılı dilekçeniz. 

 

………………………………………………………………………..............................

adresinde………………………………..………………..unvanıyla faaliyet gösteren gıda 

işletmeniz tarafından ithal edilecek ve/veya üretilecek ve/veya işlenecek………….markalı ve 

…..………. isimli takviye edici gıdaya ait ilgide kayıtlı dilekçenizle verilen takviye edici gıda 

onay başvuru dosyası ile CD/DVD  il müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup, aşağıda/ekte 

belirtilen neden/nedenlerden dolayı değerlendirmeye alınmamıştır.  

Söz konusu takviye edici gıdaya ait 1 (bir) adet başvuru dosyası ve 1 (bir) adet 

CD/DVD iş bu resmi yazı ile tarafınıza iade edilmiştir.  

Gereğini bilgilerinize rica ederim.  

 

  

                                 İl Müdürü   

 

 

 

 

EKLER 

1- Başvuru Dosyası ( 1 adet) 

2- CD/DVD (1 adet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Not: Resmi yazının paraflı kısmı il müdürlüğünde kalır. Paraflı resmi yazı ilgili dosyasında muhafaza edilir. 
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Ek-6 

 

İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN TAKVİYE EDİCİ GIDA İLE İLGİLİ  

YAZI ÖRNEĞİ 

 

T.C. 

……………..………VALİLİĞİ 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 

Sayı :          …./…../20… 

Konu : Takviye Edici Gıda Onayı 

 

 

(İşletme Adı ve Adresi) 

    …………………………………… 

   …………………………………………………….. 

 

İlgi: …./ …./…. tarih ve …… sayılı dilekçeniz. 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz, başvuru dosyanız ile CD/DVD değerlendirilmiştir. 

……………………………………………….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, adresinde 

………………………………..……………….. unvanıyla faaliyet gösteren gıda işletmeniz 

tarafından ithal edilecek ve/veya üretilecek ve/veya işlenecek …………. markalı ve 

…..………. isimli takviye edici gıda il müdürlüğümüz tarafından 

…………………………….. onay numarası ile onaylanmış ve iş bu resmi yazı ile tarafınıza 

tebliğ edilmiştir.  

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.  

 

 

 

  

          İl Müdürü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Not : Resmi yazının paraflı kısmı il müdürlüğünde kalır. Paraflı resmi yazı ilgili dosyasında muhafaza edilir. 
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Ek-7 

İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONU VE GENEL 

MÜDÜRLÜKÇE DEĞERLENDİRECEĞİ TAKVİYE EDİCİ GIDANIN GENEL 

MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI ÖRNEĞİ 

 

T.C. 

……………..………VALİLİĞİ 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 

Sayı :          …./…../20… 

Konu : Takviye Edici Gıda Onayı  

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA 

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 

 

İlgi: …./ …./…. tarih ve …… sayılı dilekçe. 

 

………………………………………………………………………..............................

adresinde………………………………..………………..unvanıyla faaliyet gösteren gıda 

işletmesi tarafından ithal edilecek ve/veya üretilecek ve/veya işlenecek………….markalı ve 

…..………. isimli takviye edici gıdaya ait ilgide kayıtlı dilekçe ile müdürlüğümüze onay 

başvurusu yapılan takviye edici gıda başvuru dosyası ile CD/DVD incelenmiştir.  

İl müdürlüğümüzce tam ve doğru olduğu tespit edilen dosyaya ait bilgi ve belgeleri 

içeren 1 (bir) adet CD/DVD Takviye Edici Gıda Komisyonu ve Genel Müdürlükçe 

incelemesinin yapılması için yazımız ekinde ve “tegonay@tarim.gov.tr” internet adresine 

elektronik ortamda sunulmuştur.  

Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

  

 

                                 İl Müdürü   

 

 

 

 

EK- CD/DVD (1 adet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Not: Resmi yazının paraflı kısmı il müdürlüğünde kalır. Paraflı resmi yazı ilgili dosyasında muhafaza edilir. 

 

mailto:tegonay@tarim.gov.tr
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Ek-8 

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN VE 

GENEL MÜDÜRLÜKÇE ONAYI UYGUN BULUNAN TAKVİYE EDİCİ GIDA İLE 

İLGİLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME YAZI ÖRNEĞİ 

 

T.C. 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

Sayı :          …./…../20… 

Konu : Takviye Edici Gıda Onayı 

 

 

    ……………..………VALİLİĞİNE 

(İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 
 

İlgi: .../…./… tarih ve ……… sayılı yazınız. 

 

İlgide kayıtlı yazınızla gönderilen takviye edici gıda onay başvurusu ile ilgili bilgi ve 

belgeler Takviye Edici Gıda Komisyonu ve Genel Müdürlüğümüz tarafından 

değerlendirilmiştir.  

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 22 nci 

maddesinin dördüncü fıkrası ve 28 nci maddesi, 02/05/2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya 

Arzına İlişkin Yönetmelik” ve 16/08/2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği” hükümleri gereğince 

………………………………………………………………………..........................adresinde

……………………………..……………….. unvanıyla faaliyet gösteren gıda işletmesi 

tarafından ithal edilecek ve/veya üretilecek ve/veya işlenecek …………. markalı ve 

…..………. isimli takviye edici gıda Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından 

değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucu yukarıda markası ve ismi belirtilen takviye edici 

gıdanın onayı Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.  

İl müdürlüğünüz tarafından söz konusu takviye edici gıdanın onaylanarak işlemlerinin 

tamamlanması ve sonuçtan gıda işletmecisinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica 

ederim.  

 

 

               

                                   

              Bakan a. 

Genel Müdür 
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Ek-9 

TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONU VE GENEL MÜDÜRLÜKÇE TAKVİYE 

EDİCİ GIDA VE/VEYA BAŞVURU DOSYASININ DEĞERLENDİRME 

SONUCUNUN UYGUN BULUNMAMASI DURUMUNDA İL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

BAŞVURU DOSYASININ GIDA İŞLETMECİSİNE İADE EDİLMESİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME YAZI ÖRNEĞİ 

 

T.C. 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

Sayı :          …./…../20… 

Konu : Takviye Edici Gıda Onayı  

  Başvuru Dosyası İadesi 

 

     

    ……………..………VALİLİĞİNE 

(İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 
 

İlgi: .../…./… tarih ve ……… sayılı yazınız. 

 

İlgide kayıtlı yazınızla gönderilen takviye edici gıda onay başvurusundaki bilgi ve 

belgeler Takviye Edici Gıda Komisyonu ve Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. 

………………………………………………………………………...........................adresinde

………………………………..………………..unvanıyla faaliyet gösteren gıda işletmesi 

tarafından ithal edilecek ve/veya üretilecek ve/veya işlenecek …………. markalı ve 

…..………. isimli takviye edici gıdanın aşağıda/ekte belirtilen neden/nedenlerden dolayı 

onayı uygun bulunmamıştır.  

İl müdürlüğünüzce başvuru dosyasının gıda işletmesine iade edilmesi hususunda 

gereğini rica ederim.  

 

  

 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


