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Sevgili Okur, 

Öncelikle ilk sayımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Bize çok sayıda soru ile ulaştınız, çok mutlu 
ettiniz. Biz de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Benal 
Büyükgebiz’e sorduk. Aldığımız cevapları da sizlerle bu özel sayımızda paylaşıyoruz.  
 
Kimler “Takviye Edici Gıda” kullanmalıdır? Önce “takviye edici gıda nedir?” sorusunun cevabını 

vermeliyiz. Takviye edici gıdalar, sürdürülen normal beslenme ile aldığımız besin öğelerini, vücutta fizyolojik 

etkileri bulunan bitki özlerini veya hayvansal kökenli bazı maddeleri tekli veya çoklu olarak ihtiva eden 

ürünlerdir. Besin öğelerini protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler ve mineraller ve lif olarak sayabiliriz. Lif 

genellikle unutulan besin öğesidir ama çok önemlidir. Takviye edici gıdalarda en sıklıkla vitamin(ler)  ve  

mineral(ler) bulunur. Son yıllarda sağlıklı beslenmede lifin ne kadar önemli olduğu daha da net 

vurgulanmaya başlandığı için, lif içeren ürünler de arttı. Özellikle de prebiyotik lifler yani prebiyotik özelliği 

taşıyan lifler önemli.   

Diğer taraftan sağlık ve sağlıklı beslenme arasındaki ilişki de önemle üzerinde durulan bir konu ve  “sağlıklı 

besleniyor muyuz?” sorusunun cevabı önemli. Sağlıklı beslenmeyi yeterli ve dengeli beslenme olarak 

tanımlarız. Bu tanım gereği her gün birkaç besin grubundan değil, her besin grubundan fazla değil ama 

yeterli miktarda tüketmeliyiz. Bu açıdan baktığımızda bunu başarıyor muyuz? Ya çocuklar? Kimi iştahsız, çok 

az yiyor; kimi ısrarla sadece sevdiği birkaç besin grubundan yiyecekleri tüketmek istiyor; kimi de ısrarla bazı 

besin gruplarından besinleri  tüketmeyi reddediyor. Kısaca kimi çok seçici, kimi de çok az yiyor. İşte böyle 

durumlarda sürdürülen beslenmenin desteklenmesi gerekli. Beslenme ile bir veya birden fazla besin 

öğesinin/öğelerinin yetersiz alındığı düşünüldüğünde, beslenmeyi, eksik alınan besin öğesinden 

desteklemek, takviye etmek amacıyla takviye edici gıda kullanılabilir. Örneğin; Günlük kalsiyum ihtiyacını 

karşılamak üzere kalsiyum alımının desteklenmesi amacıyla süt/süt ürünlerini yeteri kadar 

tüketmeyen/tüketemeyenlerin kalsiyum içeren takviye edici gıda tüketmesi gibi. Bu çok önemle üzerinde 

durduğum bir konu. Yine örneğin;  6. aydan itibaren bebeklere başladığımız demir içeren takviye edici 

gıdalar gibi. Bu nedenle 6 aydan sonra takviye edici gıda kullanılabilir. Ancak, 6 ay-4 yaş grubunda 

kullanılacak takviye edici gıda ve dozu mutlaka doktor tarafından önerilmelidir. Zaten mevzuatta bu yaş 

grubuna takviye edici gıda üretilemez deniliyor, tedbir olarak. Diğer yandan hemen tüm çocuk hekimleri biz 

15. günden itibaren vitamin özellikle D vitamini ve 6. aydan sonra demir içeren takviye edici gıda başlarız. 

Burada bir çelişki var.  

“Takviye Edici Gıda” ile ilaç arasında ne fark var? Burada önce “ilaç nedir?” sorusunun cevabını 

vermek gerek. İlaç, bir hastalığı veya hastalığa ait bir belirtiyi iyileştirmek amacıyla kullanılan etken 

madde/maddelerden oluşan ürünlerdir. Takviye edici gıdalar ise herhangi bir hastalığı veya hastalığın 

belirtisini tedavi etmek amacıyla üretilmezler. Sürdürülen beslenmeyi ve aynı zamanda vücutta normal 

fizyolojik fonksiyonları desteklemek amacıyla üretilirler. Takviye edici gıdalar ilaç değildir.  Ancak bugün 

takviye edici gıda olarak isimlendirdiğimiz çok sayıda ürün için daha önceki dönemlerde geçerli olan 

mevzuat nedeniyle reçetesiz ilaç ruhsatı alınmış, bu ürünlerin de kullanımını doktor önerdiği zaman bir 

sorun yok. Aynı, takviye edici gıdaları doktorun istediği yaş grubuna dozunu da belirlemek koşulu ile 

önermesi, reçetesine yazması gibi. 

“Takviye Edici Gıda”lar neden ilaç gibi algılanıyor?  Takviye edici gıdaların etiketinde (kutusunun 

üstünde) “İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz.” ifadesinin 

bulunması yeni mevzuat gereği. Ancak hal böyle olsa da, demir eksikliği ve buna bağlı demir eksikliği 

kansızlığı  olan  bir bireyin demir içeren takviye edici gıda kullanması durumunda, ürün takviye edici gıda 

olsa da tedavi edici nitelik kazanır. Birey, beslenme ile yetersiz aldığı besin öğesini (demiri) demir içeren 

takviye edici gıda ile  takviye eder. Bu takviye ediş, aslında tedavi edici nitelik içerir. Bir başka örnek de çinko 



 

 

eksikliğidir. Beslenme ile yetersiz çinko alındığında, çinko eksikliğine bağlı belirtiler ortaya çıktığında tedavi 
çinkodan zengin beslenme ve/veya çinko içeren takviye edici besin kullanılmasıdır.  
 

Benzer şekilde D vitamini eksikliği olan bir bireyin de D vitamini içeren takviye edici gıda kullanması 

durumunda ürün tedavi edici değer kazanır. Bu çelişkili durum, beslenmeyle ilişkili hastalıklar için söz 

konusu oluyor. Doktor tarafından konulan tanı, yetersiz beslenme kaynaklı olduğu zaman, eksik alınan besin 

öğesi alımının arttırılması için iki yol vardır. 1) Sürdürülen beslenme, eksik alınan besinden zengin besinlerle 

desteklenmelidir. 2) Eksik alınan besin öğesini içeren takviye edici gıda önerilmelidir.  

Bazı ürünler üzerinde  “4- 10 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur” yazıyor.  Bu 

ürünleri erişkinler veya 4 yaşın altındaki çocuklar kullanamaz mı? Konuyla ilgili mevzuat gereği 

olarak, takviye edici gıda etiketinde (kutusunun üzerinde) görsel olarak çocukların hoşuna gidecek şekiller, 

ikonlar kullanılacağı zaman bu ifadenin kullanılması gereklidir. Eğer bir ürün üzerinde söz konusu çocuksu 

görseller kullanılmaz ise bu ifadenin de yer alması zorunlu değildir. Bu ürünleri de çocuklar kullanabilirler. 

Yine bir örnekle açıklayalım. 30 yaşında yetersiz kalsiyum aldığı düşünülen bir birey ile 2 yaşında yetersiz 

kalsiyum aldığı düşünülen bir bebek de kalsiyum içeren takviye edici gıda kullanabilir. 4 yaş altında 

kullanılacak miktar (doz), ürünü öneren hekim tarafından belirlendiği takdirde hiçbir sakınca yoktur. 

Kutunun üstünde “4-10 yaş grubu çocuklar” ile “11 yaş ve üzeri bireyler” için doz belirtilmesi mevzuat 

gereği mümkündür. Söz konusu bu doz, sürdürülen beslenmeyi takviye etmek amacıyla önerilen dozdur. 

Eğer takviye edici gıdayı doktor önermiş ise daha yüksek veya daha düşük dozlar önerebilir. Takviye edici 

gıdalar reçeteye tabii olmadıkları için, bireylerin kendi iradeleri ile doktor veya eczacıya danışmadan bu 

ürünü yanlış dozlarda kullanmalarına engel olmak üzere bu düzenleme yapılmıştır. Ürünü doktor öneriyor 

ise, dozunu da kendisi belirleyerek her yaş grubuna önerebilir ve reçeteye yazabilir.  

Vitamin ve mineral içeren “Takviye Edici Gıda”ları kimler kullanmalıdır?  Vitaminler ve 

mineraller içeren ürünlerin kullanılması oldukça yaygındır. Bireyler hem kendileri için hem de çocukları için 

eczaneden istedikleri gibi bu ürünlerden birini seçip kullanabiliyorlar. Normal koşullarda birey her besin 

grubundan yeterli miktarda tüketiyorsa vitaminler ve mineraller içeren bu ürünlere ihtiyaç yoktur. Ancak 

tıbbi veya tıbbi olmayan nedenlerle birey, bazı besin gruplarını daha az tüketiyor veya hiç tüketemiyorsa bu 

ürünlerin kullanılması söz konusu olur. Yine örnekle açıklayalım. Çocuklar sıklıkla meyve ve sebze tüketmek 

istemezler. Oysa ki, günde en az 3- 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini öneririz. Eğer çocuk ısrarla 

meyve-sebze yemiyorsa, bu besin grubunun zengin olduğu besin öğelerini de az alacak ya da hiç 

almayacaktır. Bunlar lif, vitaminler ve minerallerdir. İşte bu nedenle bu çocukların beslenmeleri vitaminler 

ve mineraller içeren takviye edici gıdalarla desteklenirse doğru bir yaklaşım olur.  Ayrıca lif alımları da 

yetersiz olacağı için lif alımlarını da desteklemek gerekecektir. Hatta belki de lif alımlarının yetersizliğine 

bağlı olarak çocukta kabızlık da söz konusu olabilir. Bu durumda sürdürülen beslenme ya liften zengin diğer 

besinlerle  -örneğin baklagiller- desteklenmelidir  veya lif alımlarının arttırılması amacıyla lif içeren takviye 

edici gıda önerilmelidir.  

Vitaminler iştah açar mı?   Bu çok sık sorulan bir soru ve yaygın olarak inanılan bir konudur. Bazı 

vitaminlerin eksikliğinde iştahsızlık diğer belirtilere eşlik edebilir. Klinik belirti verecek düzeyde vitamin 

eksikliği zor gelişir. Sık görülmez. Ancak bu düzeyde eksiklik geliştiğinde bu eksikliğin yerine konması doğal 

olarak diğer belirtilerle birlikte iştahsızlık üzerinde de olumlu etki yapar. Ancak bu durum vitaminlerin iştahı 

arttırdığı anlamına gelmez. Bu şekilde algılanmamalıdır. Normal koşullarda vitamin eksikliği olmayan bir 

çocuğa bazı vitaminlerin tek veya multivitamin olarak verilmesi iştahı üzerinde olumlu etki yapmaz, iştahı 

açmaz. Anneler ise sıklıkla başkalarından duydukları vitamin içeren ürünleri çocuklarına verip mucize beklerler.  

Vitaminler şişmanlatır mı?  Bu da yine çok sık sorulan ve yaygın olarak inanılan bir konudur. Oysa ki 

yanlıştır. Halk arasında yaygın olarak vitaminlerin şişmanlattığı düşünülür. Ancak bu doğru değildir. Nereden 



 

 

kaynaklanıyor bu düşünce? Sıklıkla doktorlar zayıf olan çocuklar için vitamin yazarlar. Burada amaç çocuğun 

şişmanlaması değildir. Zayıf olan çocuk yetersiz beslenmiş veya beslenmekte olduğunu bildiğimiz çocuktur. 

Yetersiz beslenmesi nedeniyle yetersiz vitamin aldığını düşündüğümüz için vitamin eksikliği gelişmemesi 

amacıyla vitamin alımını ve depolarını desteklemek için vitamin veririz. Bu nedenle şişmanlatır diye bir 

düşünce gelişmiştir ancak doğru değildir.  

Balık yağı iştah açar mı?  Balık yağının iştah üzerindeki etkisi ile ilgili bazı bilimsel araştırmalar var.  Biri 

sağlıklı erişkinlerde biri de lösemili çocuklar üzerinde yapılmış. İştah skorlarının arttığına dair yorum 

yapılmış. Birkaç bilimsel yayında ise kanserli hastaların kaşeksi dediğimiz ileri derece zayıflık durumlarında 

bu konu araştırılmış. Ancak diğer taraftan obez bireylerde yapılmış çalışmalarda da iştahı azalttığına dair 

sonuçlar yayınlanmış.  Bu nedenle tüm bu araştırmaların sonuçlarını geniş kitlelere yaymak çok sağlıklı bir 

yaklaşım değil şu an itibariyle. Özellikle de sağlıklı çocuklarda balık yağı iştahı açar denilemez. Bu iddia 

gerçekçi ve kanıtlanmış olmaz. En azından ben diyemem. Eğer çocukta veya erişkin bireyde balık yağı ile 

alınan besin öğesinin yani omega-3 yağ asitlerinin eksikliği gelişmiş ise, ki omega-3 yağ asitlerinin eksikliğine 

bağlı  klinik tablo sık görülmez ve bu durum bazı çok özel durumlarda gelişir, balık yağı iştah üzerinde 

olumlu etki yapabilir ifadesini  daha temkinli ve bilimsel bulurum.  Çocuğun iştahını açmak için balık yağı 

kullanılmasını doğru bulmam ama omega-3 yağ asitlerinden fakir besleniyorsa, takviye etmek için 

kullanılabilir.  

İştah şurubu var mıdır?  İştah şurubu, iştah açan şurup anlamında kullanılıyor. İştahın açılabilmesi için ya 

beyindeki iştah merkezi uyarılmalıdır ya da çocuğun/bireyin sık ve çabuk acıkması sağlanmalıdır. İştah 

merkezini uyaran bir-iki etken madde vardır. Bunlardan biri de bir alerji şurubunun aktif maddesidir. İlaçtır. 

İştah açmak için sık kullanılır. Bilinen en etkin iştah merkezini uyaran maddedir. Doktorlar eğer gerekli 

görürlerse bunu yazıyorlar. Uzun süre kullanılmamalıdır. Anne-babaların danışmadan alıp kullanacağı  bir 

ilaç değildir. Bu nedenle ne kadar iştah şurubu olarak algılanmalıdır? Sadece doktor önerdiğinde ve kısa süre 

kullanılabilir dersem en doğrusu olur.  

Bir de geç acıkan çocuklar var. Bunlar değişik nedenlerle normal öğün düzeninde acıkamıyorlar. Geç 

hazmediyorlar diyelim.  Bazı bitkilerin ise acıktırıcı, hazmettirici etkisi olduğunu biliyoruz.  Bu etki hem 

geleneksel kullanımları nedeniyle biliniyor hem de bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalarla ortaya 

konmuş. Bu bitkilerin özlerini içeren  takviye edici gıda  çocukları acıktırdığı için iştah üzerinde de olumlu 

etki yapıyor. Motfil’i örnek olarak verebilirim. İçeriğinde vitaminler de var. Böylece çocuğun/bireyin 

iştahsızlık nedeniyle yetersiz beslenmesinden kaynaklanan olası yetersiz vitamin alımı desteklenirken diğer 

taraftan ürün  içeriğinde yer alan bitki özlerinin acıktırıcı etkisi ve mide bağırsak sisteminin normal 

fonksiyonlarını destekleyici etkisi ile açlık daha belirgin hale geliyor. Ne kadar etkili? Eğer çocuk-anne 

arasında yemek yeme/yedirme konusunda bir direnç gelişmemiş ise oldukça etkili. Ama direnç gelişmiş ise 

çocuk acıksa da yemeyebiliyor. Bu biraz da anne-çocuk arasındaki olumlu ilişki ve etkileşime bağlı.  
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