TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ÜRÜN ONAY İŞLEMLERİ
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28. Maddesine
dayanılarak; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin usul ve
esasları belirlemek amacıyla 02/05/2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri gereği her takviye edici gıda için Bakanlığımızdan onay alınması gerekmektedir.
Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlığımızca, “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin
Uygulama Talimatı” ile belirlenmiştir.
Uygulama talimatı güncel olarak www.tarim.gov.tr adresindeki mevzuat modülünde
yayınlanmaktadır.
Bu talimat; takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz eden
işletmelerin kayıt/onay işlemleri; 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 uygulamaları kapsamaktadır.
Gıda işletmecisi; Takviye Edici Gıda Komisyonu veya İl Müdürlüğü tarafından
değerlendirilecek olan takviye edici gıdaya ilişkin olarak Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi,
İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama Talimatı’nın ürün özellik ve niteliklerine göre Ek-1,
Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’den uygun olanında belirtilen orijinal bilgi ve belgelerin yer aldığı 2(iki) nüsha
halinde hazırlanmış dosya ve bilgi ve belgelerin birer kopyasının yer aldığı 3(üç) adet CD/DVD’yi
ve İl Müdürlüğü döner sermaye saymanlığına aşağıda belirtilen ücreti yatırdığını gösterir dekontu
Ek-7 dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne teslim eder.
Takviye Edici Gıdaların Ürün Onaylarının Ücretlendirilmesi
Takviye edici gıda işletmecileri ürünlerin özelliklerine göre aşağıdaki ücretleri ödemek
zorundadırlar;
1. İl müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda il müdürlüğü
tarafından onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri
değerlendirilmeden önce il müdürlüğü döner sermaye saymanlığına 1.100 TL,
2. Daha önce onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketindeki ticari marka ve/veya isim
dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi
durumunda, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek il müdürlüğünce onaylanmasına karar
verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce il
müdürlüğü döner sermaye saymanlığına 1.100 TL,
3. İl müdürlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanması uygun görülen her bir takviye edici
gıdaya onay verilmeden önce il müdürlüğü döner sermaye saymanlığına 3.300 TL,
4. 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 il müdürlüğü döner sermaye saymanlığına 3.300 TL,
5. İl müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Takviye Edici Gıda Komisyonu
tarafından değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen ve Takviye Edici Gıda
Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunun Genel Müdürlükçe onaylanması
uygun görülen ve il müdürlüklerince onaylanacak her bir takviye edici gıda için merkez döner
sermaye saymanlığına 5.500 TL,
6. İl müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Takviye Edici Gıda Komisyonu
tarafından değerlendirilmesi için Genel Müdürlüğe gönderilen her bir takviye edici gıda onay
başvurusuna ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce il müdürlüğü döner sermaye
saymanlığına 1.100 TL,
7. Yukarıdaki ücretler takviye edici gıdanın onay işlemlerinin gerçekleşmemesi durumunda gıda
işletmecisine iade edilmez.
Başvuru dosyasında sunulan analiz raporuna ilave olarak il müdürlüğü takviye edici gıda
onay çalışma grubu veya Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme
esnasında mevcut analizlerin tekrarı da dahil olmak üzere istenecek ilave analiz/analizlerin ücreti

gıda işletmecisi tarafından karşılanacaktır.
Yukarıda belirtilen ve merkez döner sermaye saymanlığına yatırılacak ücretler “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığı Halkbank Ümitköy Şubesi
TR 1000 0120 0941 6000 1600 0034” hesap numarasına yatırılacaktır.
Ek-1
TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLECEK TAKVİYE EDİCİ GIDANIN
ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE İTHALATI İÇİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
1234567-

Gıdanın ismi ve ticari markasının yer aldığı orijinal etiket örneği,
Üretim akış şeması,
Yüzde bileşen listesi
Spesifikasyon belgesi
Analiz raporu
Her takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu,
2 (iki) nüsha dosya ve 3 (üç) adet CD/DVD’nin içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin aynı
olduğunu beyan eden bir taahhütname
8- Ücret makbuzu (1.100 TL).
9- Alan adı ve URL adresi/adresleri, (varsa)
10- Uygulama talimatının 11. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen taahhütname (1 suret)
11- Onay başvurusunda bulunulan piyasaya arz edilecek takviye edici gıdayı temsil eden
orijinal etiket örnekli numune (1 adet ).
12- Fason üretim yaptırılmak istenmesi durumunda Fason Sözleşmesi (1 Sureti)
13- Takviye edici gıdada kullanılan botaniğin adının, latince adının ve kullanılan kısmının
gösterildiği hammadde spesifikasyonu ve takviye edici gıdayı üreten firma tarafından
düzenlenen taahhütname (1 suret)
14- Uygulama talimatının 11. maddesinin üçüncü fıkrasının 3.3 alt bendinde belirtilen sapma
değerlerinin dayandırıldığı analiz raporları, (1 suret)
15- Uygulama talimatının 11. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen doküman (1 suret)
*Ek-1 de yer alan 8., 10. ve 12. maddelerdeki bilgi ve belgeler hariç diğer maddelerde belirtilen
bilgi ve belgelerin 1 (bir) sureti Bakanlığa CD/DVD olarak gönderilecektir.
** Onay başvurusunda bulunulan takviye edici gıdayı temsil eden orijinal etiket örnekli numune
Bakanlığa gönderilecektir.
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- 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- 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 ve URL adresi/adresleri, (varsa)
5- Ücret makbuzu (1.100 TL),
6- Onay başvurusunda bulunulan piyasaya arz edilecek takviye edici gıdayı temsil eden
orijinal etiket örnekli numune (1 adet ).
7- Fason üretim yaptırılmak istenmesi durumunda Fason Sözleşmesi (1 Sureti)

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
12345-

Gıdanın ismi ve ticari markasının yer aldığı orijinal etiket örneği,
Üretim akış şeması,
Yüzde bileşen listesi
Her takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu,
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 ve URL adresi/adresleri, (varsa)
7- Ücret makbuzu (1.100 TL),
8- Onay başvurusunda bulunulan piyasaya arz edilecek takviye edici gıdayı temsil eden
orijinal etiket örnekli numune (1 adet).
9- Fason üretim yaptırılmak istenmesi durumunda Fason Sözleşmesi (1 Sureti)
10- Uygulama talimatının 11. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen taahhütname (1 suret)
11- Takviye edici gıdada kullanılan botaniğin adının, latince adının ve kullanılan kısmının
gösterildiği hammadde spesifikasyonu ve takviye edici gıdayı üreten firma tarafından
düzenlenen taahhütname (1 suret)
12- Uygulama talimatının 11. maddesinin üçüncü fıkrasının 3.3 alt bendinde belirtilen sapma
değerlerinin dayandırıldığı analiz raporları, (1suret)
13- Uygulama talimatının 11. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen doküman (1 suret)

Ek-4
ONAY ALINMIŞ TAKVİ EDİCİ GIDAYI BAŞKA BİR GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ADINA
ÜRETECEK VE/VEYA İŞLEYECEK OLAN GIDA İŞLETMECİSİNDEN İSTENİLEN BİLGİ VE
BELGELER
1- 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- 2 (iki) nüsha dosya ve 3 (üç) adet CD/DVD’nin içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin aynı
4- olduğunu beyan eden bir taahhütname,
5- Gerçek veya tüzel kişiye ait alan adı ve URL adresi/adresleri, (varsa)
6- Ücret makbuzu (1.100 TL),
7- Piyasaya arz edilecek takviye edici gıdayı temsil eden orijinal etiket örnekli numune (1
adet ).
8- Fason üretim yaptırılmak istenmesi durumunda Fason Sözleşmesi (1 Sureti)

