Kendinizi takviye edin!!!

Mevzuat

‘nın periyodik yayınıdır. Kasım 2015

“Takviye Edici Gıda” nedir? İlgili mevzuatta geçtiği şekliyle, “Takviye edici gıda: Normal beslenmeyi takviye
etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların
dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve
hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri
maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya
karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı
ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda
hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri” ifade eder.
“Gıda Takviyesi” mi yoksa “Takviye Edici Gıda”
mı? Bilindiği üzere, daha önce dünya örneklerinde yer alan “Food
Supplement” ifadesinin çevirisi olarak “Gıda Takviyesi” ifadesi
kullanılıyordu. Ancak 16.08.2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) gereği olarak artık “Gıda
Takviyesi” değil, “Takviye Edici Gıda” ifadesinin kullanılması mecburidir.
TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ ’nin

(TEBLİĞ NO: 2013/49) amacı nedir?
Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nin amacı, ilgili mevzuatta geçtiği şekliyle, “MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; takviye
edici gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya
arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini belirlemektir.”

ile ne değişti? Bu
tebliğ ile, üretilecek veya ithal edilecek ürünlerin, “Takviye Edici Gıda Onayı” almaları zorunlu kılınmıştır. Üretici veya
ithalatçı, önce mevzuat gereği istenilen tüm bilgi ve belgeleri hazırlayarak, “Takviye Edici Gıda Onayı” almak üzere
Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’na müracaat eder. Söz konusu dosya, Genel Müdürlük tarafından
değerlendirildikten sonra mevzuata uygun olması halinde, bilgi ve belgeleri değerlendirilmek üzere TEG Komisyonu’na
sunulur. “Takviye Edici Gıda Komisyonu” tarafından da değerlendirilerek, onaylanır. “Takviye Edici Gıda Onayı”
almayan ürünlerin üretimi ve ithalatı yasaktır.
TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/49)

“Takviye Edici Gıda Komisyonu” kimlerden oluşur? Takviye Edici Gıda Komisyonu’nun yapılanması,
3 Mayıs 2013 tarih ve 28635 sayılı TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK ile belirlenmiştir. Yönetmelik’te geçtiği şekliyle “Takviye Edici Gıda Komisyonu (TEGK)”, “MADDE 5 – (1)
TEGK; Tarım Bakanlığı’ndan altı temsilci, Sağlık Bakanlığı’ndan üç temsilci, her iki Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek
konusunda temayüz etmiş üçer bilim insanı olmak üzere, takviye edici gıda konusunda deneyimli on beş üyeden
oluşur.”
Bazı ürünlerde “Takviye Edici Gıda Numarası” var, bazılarında ise yok. Bu ne
demektir? Takviye edici gıdaların üretilmesi ve ithalatı ile ilgili yönetmelik, tebliğ ve talimatname doğrultusunda,
2015 Aralık ayı sonuna kadar, piyasada bulunan tüm takviye edici gıdalar için T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na müracaat edilerek “Takviye Edici Gıda Onayı” alınması zorunludur. Bu tarihten sonra sadece “Takviye
Edici Gıda Onayı” alan ürünler üretilebilir, ithal edilebilir ve satışa sunulabilir. “Takviye Edici Gıda Onayı” alan ürünler
üzerinde “Takviye Edici Gıda Onay Numarası” bulunur ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kayıt
altına alınır. Etiketinde “Takviye Edici Gıda Onay Numarası” olmayan ürün, “Takviye Edici Gıda Onayı” alınmamış ürün
demektir.
“Takviye Edici Gıda”nın onaylı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Onaylı takviye edici gıdaların
kutusu üzerinde (etikette) “Takviye Edici Gıda Onay Numarası” bulunur. Ayrıca, onaylanan takviye edici gıdaların
listesi, gıda işletmeleri ile gıda işletmecilerinin alan adı ve URL adresi/adresleri Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
resmi internet sitesinde güncellenerek yayımlanır.
http://ggbs.tarim.gov.tr/cis/servlet/StartCISPage?PAGEURL=/FSIS/ggbs.takviyeGidaSorgu.html&POPUPTITLE=AnaMenu
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TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ
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Avrupa Birliği

mevzuatına uygun mudur?
Tebliğ’de geçtiği şekilde, “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; a) 29/12/2011 tarihli
ve 28157 3’üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne dayanılarak,

b) 2002/46/EC sayılı Gıda Takviyeleri ile ilgili Üye Ülke Mevzuatının Birbirine Yaklaştırılması ile ilgili Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ne paralel olarak hazırlanmıştır.” Bu nedenle söz konusu tebliğ, Avrupa Birliği Gıda
Takviyesi (Food Supplement) Mevzuatı’na uygundur.
“Takviye Edici Gıda” kutusu üzerinde (etikette) neler yazılabilir? Takviye edici gıda kutusu
üzerinde yazılabilecekler 29/12/2011 tarihli ve 28157 3’üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda
Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği”nde yer alan hükümlere uygun olmak zorundadır. Üretici veya ithalatçı istediği şeyi
yazamaz. İlgili yönetmelik gereği olarak,
1- Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ve reklamında; bir hastalığı
önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya
böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz.
2- Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ya da reklamında; besin
öğelerinin yeterli ve dengeli bir beslenme ile karşılanamayacağını belirten, ima
eden veya vurgulayan ifadeler yer alamaz.
3- Takviye edici gıdalarda bulunan besin öğeleri, botanikler ve diğer maddelerin miktarları, ürünün tüketilmesi önerilen
günlük porsiyonu üzerinden etikette sayısal olarak belirtilir.
4- Vitamin ve minerallerle ilgili bilgiler verilirken, beyan edilen değerler, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde
yer alan beslenme referans değerlerinin yüzdesi olarak da etikette belirtilir.
5-Beslenme referans değeri olmayan besin öğeleri (vitaminler ve mineraller) için “Beslenme referans değeri yoktur.”
ifadesi etiket üzerinde belirtilir.
“Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği”nde yer alan “Beslenme Referans Değerleri”
nedir? “Beslenme Referans Değeri (BRD)”, besin öğesi için önerilen günlük alım miktarı anlamını taşımaktadır.
29/12/2011 tarihli ve 28157 3’üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliği”nde beslenme referans değerleri Avrupa Birliği mevzuatında geçtiği şekilde kabul edilmiştir. Bu değerler,
Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından belirlenen Günlük Önerilen Miktarlar’dan (NHI - RDA değerleri) farklılık
göstermektedir. Ancak mevzuat gereği NIH-RDA değerlerinin kutu etiketinde kullanılması mümkün değildir.
Örneğin; 13 yaş grubunda kalsiyum için RDA değeri 1300 mg olmasına rağmen, mevzuata göre “Beslenme Referans
Değeri” 800 mg olduğu için, “KALSİBON: Kalsiyum + Fosfor ve Vitamin K + Vitamin D içeren Sıvı Takviye Edici Gıda”
isimli ürünümüzde 11 yaş ve üzeri bireyler için önerilen günlük miktar olan 15 ml içerisinde 360 mg kalsiyum vardır.
Bu miktar, mevzuatta belirtilen beslenme referans değerinin (800 mg) % 45’i olarak kutu üstünde belirtilmektedir.
“Takviye Edici Gıda”ları kimler kullanabilir? Takviye edici gıdaların satışı reçeteye tabii değildir.
Eczanelerde satılma zarureti yoktur. Tüketici her yerden kendi iradesi ile temin edip kullanabilir. Bu nedenle ilgili
mevzuat gereği, 4 yaşın altındaki bebek, küçük çocuk ve çocuklar için takviye edici gıda üretilemez. Ancak, takviye edici
gıdanın 4 yaş altında kullanımı ile ilgili olarak doktorlar tarafından önerilmesinde ve doktorlar tarafından reçete
edilmesinde sınırlama yoktur. Hekim, dozunu ilgili yaş grubu için kendisi belirleyerek takviye edici gıdayı, 4 yaş
altındaki çocuklara da önerebilir, reçetesine de yazabilir. Örneğin; 1 yaşında çocuk inek sütü alerjisi nedeniyle süt ve
süt ürünlerini tüketemiyorsa “KALSİBON: Kalsiyum + Fosfor ve Vitamin K + Vitamin D içeren Sıvı Takviye Edici Gıda”
isimli takviye edici gıda günde 1 veya 2 defa 5 mL olarak reçete edilerek, çocuğun kalsiyum alımı desteklenebilir.
Ancak, bu dozlar kutu üzerinde üretici veya ithalatçı tarafından yazılamaz.
“Takviye Edici Gıda” kutusu üzerinde (etikette) zorunlu kılınan ifadeler var mıdır?
Takviye edici gıdaların etiketinde aşağıdaki ifadelerin beyan edilmesi zorunludur.
1. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.
2. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
3. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
5. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.
“İlaç değildir” ifadesinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılması da ayrıca
zorunludur.
“Takviye Edici Gıda”nın markası ve ismi ne demektir? Takviye edici gıdaların etiketinde “ürünü
karakterize eden besin öğelerini, botanikleri ve diğer maddeleri sınıflandıran veya bu maddelerin doğasını gösteren

ismin” beyan edilmesi mecburidir. Örneğin; “KALSİBON: Kalsiyum + Fosfor ve Vitamin K + Vitamin D içeren Sıvı Takviye
Edici Gıda” ifadesinde, KALSİBON ürünün markası, “Kalsiyum + Fosfor ve Vitamin K + Vitamin D içeren Sıvı Takviye
Edici Gıda” ifadesi ise ürünün ismi olarak beyan edilmek zorundadır.
“Takviye Edici Gıda” kutusu üzerinde (etikette) neden şurup yazılmıyor? İlgili mevzuatta
geçtiği şekliyle, “Takviye edici gıdayı koruyacak kadar şeker içeren ve bileşiminde koruyucu katkı maddesi
kullanılmayan formlar şurup, koruyucu katkı maddesi içeren formlar ise sıvı form olarak kabul edilir. Şurup formlarında
şeker yerine bal ve/veya meyve suyu konsantresi kullanılabilir.” Mevzuatta söz konusu şeker oranı belirlenmemiştir.
Bu konudaki literatürlerde % 80 oranında şekerin anti-bakteriyel koruyucu etkisinden söz edilmektedir.
“Takviye Edici Gıda”lar için “tüketilmesi tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı”nın
belirtilmesi zorunlu mudur? Evet, üretici tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük porsiyon miktarının
belirtilmesi zorunludur. İlgili mevzuatta belirtildiği gibi “Limitleri belli olan etken maddeler için en az BRD’nin %15’ini
karşılamak ve günlük alım dozunu geçmemek şartı ile etikette doz aralığı verilebilir. Limitleri belli olmayan bileşenler
için etikette günlük alım dozu net miktar olarak verilir.” Limitleri belirlenmiş etken maddeler mevzuatta belirtilmiştir.
Örneğin thiamin, riboflavin, vitamin B12 mevzuatta limitleri belirlenmiş etken maddeler arasında değildir.
Ancak, “Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın” ifadesinin de yer alması mecburi olduğu için bu durum sıkıntı
yaratabilmektedir. Örneğin, “LAXAFİBER: Prebiyotik Lif içeren Takviye Edici Gıda” örneğinde olduğu gibi, tavsiye edilen
günlük porsiyon miktarı tüketilen lifli besin zenginliğine göre değişkenlik gösterebilir. Kimi için bir saşe yeterli takviye
olabileceği gibi kimi için ise daha fazla porsiyon tüketilmesi gerekebilir. Ancak bu değişkenliğin ifade edilmesi yasaktır.
Ancak, “Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı, dışkılamanın sıklığına, yaşa ve tüketilen lif miktarına bağlı olarak
değişebilir. İhtiyaca göre günde 1-4 saşe tüketilmesi önerilir” ifadesi kullanılamamaktadır. Mevzuata göre, “Önerilen
dozu aşmayın” ifadesinin de zaruri olması nedeniyle kutu üstünde tek bir dozun yazılması gerekmektedir. Bu nedenle
ürünün günde iki defa iki saşe tüketilmesi önerilmektedir. Bu ortalama bir dozdur. Oysa ki, dışkılamanın sıklığına ve
tüketilen lif miktarına bağlı olarak ürün günde 1-4 saşe olarak kullanılabilir.
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konmuyor? Takviye edici gıda kutusu içinde prospektüs veya kullanma talimatının bulunmaması, ilgili mevzuat
gereğidir. Ürün ile ilgili olarak yazılmasına izin verilen ve onaylanan tüm ifadeler etikette (kutunun üstünde) yazılıdır.
Bunun dışında herhangi bir açıklamaya izin verilmemektedir. Benzer şekilde takviye edici gıda kutusu üzerinde veya
içinde kullanma alanlarının yazılmasına da, ilgili mevzuat gereği izin verilmemektedir.

Not: Bu yayın, Ekim 2015 tarihi itibariyle geçerli olan mevzuata göre hazırlanmıştır.
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