TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA
ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1 - 02/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Takviye Edici
Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) TEGK’nin görevleri aşağıda yer almaktadır.
a)Takviye edici gıdalarda kullanılan vitamin, mineral, botanikler ve diğer bileşenlerle ilgili
risk değerlendirmesi yaparak değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9. Maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Gıda işletmecisi; onay başvurusunda bulunduğu takviye edici gıdanın kendi
bilgisi dışında mevzuata aykırı reklam ve tanıtımını önlemek için, reklam ve tanıtımın
kaldırılmasına yönelik kanuni yollara başvuracağına dair taahhütnameyi il müdürlüğüne
vermesi durumunda dosya değerlendirilmeye alınır. Gıda işletmecisi; onaylı takviye edici
gıdanın başka bir gıda işletmecisi tarafından internet üzerinden satışını, reklam ve/veya
tanıtımını yapmak istemesi durumunda, takviye edici gıda onayını düzenleyen il müdürlüğüne
takviye edici gıdanın internet üzerinden satışını yapmak isteyen gıda işletmesine ait alan adı
ve URL adres/adreslerini bildirir.”
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Takviye edici gıda üretimi, işlenmesi, ithalatı ve onayı
MADDE 12 – (1) Takviye edici gıdaların onay işlemleri il müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilir.
(2) Gıda işletmecisi onay başvurusu yapacağı her bir marka takviye gıda için ek-1 de
belirtilen bilgi ve belgeler ile il müdürlüğüne müracaat eder.
(3) İl müdürlüğü dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, eksiklikleri
resmi yazı ile gıda işletmecisine bildirir.
(4) İl müdürlüğü onay başvurusu için istenilen bilgi ve belgelerin uygun olması
durumunda onaylanan takviye edici gıda resmi yazı ile gıda işletmecisine bildirilir.
(5) Gıda işletmecileri ürünleri ile ilgili Bakanlığın takviye edici gıdalarda kullanımına
kısıtlama getirdiği maddeler için belirlediği limitlere Bakanlığın resmi internet sitesinde
yayımladığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde uygun hale getirir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Yönetmeliğin ek-2 ve
ek-3’ü yürürlükten kaldırılmış diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Ek-1
“Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler
1234567-

Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,
Yüzde bileşen listesi,
Spesifikasyon belgesi,
Tavsiye edilen günlük alım dozu,
HACCP ve/veya GMP taahhütnamesi,
Fason üretimlerde fason sözleşmesi,
Takviye edici gıdada kullanılan botaniğin adının, latince adının ve kullanılan
kısmının gösterildiği hammadde spesifikasyonu ve takviye edici gıdayı üreten firma
tarafından düzenlenen taahhütname,
8- Alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)
9- Ücret makbuzu.”

