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YÖNETMELİK 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ 

VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, 

Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) TEGK’nin görevleri şunlardır: 

a) Takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler, mineraller ve bunların dışında besleyici veya fizyolojik 

etkileri bulunan maddeler ile ilgili değerlendirme yapmak ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak. 

b) 2-4 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onay başvuruları ile ilgili değerlendirme yapmak ve 

değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(3) Takviye edici gıdanın gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adres/adreslerinde mevzuata aykırı reklam 

ve tanıtımının yapılmaması,  kendisine ait olmayan alan adı ve URL adres/adreslerinde ise mevzuata aykırı reklam ve 

tanıtımın olması durumunda, gıda işletmecilerinin reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanuni yollara 

başvuracağına dair taahhütnameyi il müdürlüğüne vermesi durumunda dosya onay başvurusu için il müdürlüğünce 

değerlendirmeye alınır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Takviye edici gıdaların onayı 

MADDE 12 – (1) Gıda işletmecisi, onay başvurusu yapacağı her takviye edici gıda için Ek-1’de belirtilen 

bilgi ve belgeler ile il müdürlüğüne müracaat eder. 

a) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik 

ve/veya yanlışlıkları gıda işletmecisine resmî yazı ile bildirir. 

b) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, takviye edici gıdaya vermiş 

olduğu onay numarasını gıda işletmecisine resmî yazı ile bildirir. 

(2) İl müdürlüğü, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onay başvurusunu takviye edici gıda 

komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderir. 

(3) Bakanlık, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onayına yönelik olarak ilave bilgi ve belgeler 

isteyebilir. 

(4) Bakanlık, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın değerlendirme sonucunu resmî yazıyla il 

müdürlüğüne bildirir. 

(5) Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda 

bileşenleri için gıda işletmecileri, belirlenen limitlere Bakanlığın resmî internet sitesinden yayımlandığı tarihten 

itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlar.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçen “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” olarak 

değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-2’si ve Ek-3’ü yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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“Ek-1 

Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler 

  



1 - Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi, 

2 - Yüzde bileşen listesi, 

3 - Spesifikasyon belgesi, 

4 - Tavsiye edilen günlük alım dozu, 

5 - Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname, 

6 - Fason üretimlerde fason sözleşmesi, 

7 - Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve 

kullanılan kısmı, 

8 - İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa) 

9 - Ücret makbuzu, 

10 - Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname.” 

  
 

  
 


