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TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETEN, İŞLEYEN, İTHAL EDEN, DEPOLAYAN VE 
PİYASAYA ARZ EDEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 
Takviye edici gıda işletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre kayıt 
işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. 

Takviye edici gıdayı üreten ve/veya işleyen gıda işletmecisi; kayıt işlemleri için; 
a) Gıda Üreten İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi 
b) İnternet yoluyla piyasaya takviye edici gıda arz edecek veya takviye edici gıda ile ilgili reklam 

ve/veya tanıtım yapacak gıda işletmelerine ait internet alan adı ve URL adres/adreslerini, 
c) Yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren gıda işletmesinde tehlike analizi ve kritik kontrol 

noktaları (HACCP) veya GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ilkelerine dayalı bir 
prosedürüuyguladığına dair taahhütnameyi ile birlikte İl Müdürlüğümüzebaşvuru yapmak 
zorundadır. 

Takviye edici gıda satış yeri ve depo faaliyeti gösteren gıda işletmeleri ise Perakende 
Gıda İşletmeleri Başvuru ve Beyannamesi ile ilgili İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapar. 

İthalatçı firma, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 
kapsamında faaliyet göstermiyor ve ithal ettiği takviye edici gıda ile ilgili üretim, işleme veya 
depolama vb. faaliyetlerde bulunmuyor ise kayıt ve/veya onay belgesi almak zorunda değildir. 
Sadece büro olarak faaliyet gösteren, işyerinde ürün bulundurmayan ithalatçı firmaların, İl 
Müdürlüğümüze “Takviye Edici Gıda İthalatçısı” faaliyet konusu ile GGBS ye kaydının yapılması 
hususunda aşağıdaki formu düzenleyerek başvuru yapması gerekmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA İTHALATÇISI GGBS GİRİŞ BAŞVURUSU  
İSTANBUL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL  MÜDÜRLÜĞÜNE 

Aşağıda beyan edilen işletmeye ait GGBS  giriş  işlemlerinin yapılması hususunda 
gereğini arz ederim. 
İşletmenin Ticaret Unvanı    
İşletmecinin Vergi  Dairesi ve Numarası  
İşletmenin Faaliyet Konusu   

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi 

İli/İlçesi    
Köy/Mahalle   
Cadde/Sokak   
Bina No/Semt   

Telefon ve Faks Numarası E-posta Adresi   
    
EK: 
*Ticari SicilGazetesi 
        İşletme Sahibi Ad-Soyad 
                         İmza-Kaşe-Tarih 



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 içinBakanlığımızdan 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.  

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, Ek-4 ve Ek-5 den uygun olanında belirtilen orijinal bilgi ve 
belgeler ile İl Müdürlüğü döner sermaye saymanlığına aşağıda belirtilen ücreti yatırdığını 
gösterirdekontu 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 1.000 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 1.000 TL, 

3. İl müdürlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanması uygun görülen her bir takviye edici 
gıdaya onay verilmeden önce il müdürlüğü döner sermaye saymanlığına 3.000 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 3.000 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 5.000 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 1.000 
TL, 

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.  

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY PROSEDÜRÜ 

 

Ek-1  



 
TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLECEK TAKVİYE EDİCİ 

GIDANIN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE İTHALATI İÇİN İSTENİLEN 
BİLGİ VE BELGELER 

 
1. Üretilecek, işlenecek ve ithal edilecek her takviye edici gıdanın ismi ve ticari markasının yer 

aldığı orijinal etiket örneği,  
2. Her takviye edici gıdanın üretim akış şeması,  
3. Her takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi (bileşenlerin fonksiyonlarının/kullanım 

amaçlarının yanında yazılması ayrıca her takviye edici gıdanın bütün bileşenlerinin, üretim 
sırasında kullanılan miktara göre ağırlıkça azalan sırayla yüzde şeklinde sunulması), ** 

4. Her takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve 
benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren spesifikasyon belgesi,  

5. Her takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ 
asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkilerini 
gösteren analiz raporu,  

6. Her takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu,  
7. 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 1 (bir) adet CD/DVD resmi yazı ekinde ve CD/DVD de yer alan bilgi ve belgeler 
ise “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderilecek,  

8. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 
Talimatının8. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ücret (1.000 TL) makbuzu.* 

9. Alan adı ve URL adresi/adresleri, (varsa) 
10. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 

Talimatının6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname, *  
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 latince adının tayin edildiği ve kullanılan kısmının 

belirtildiği belge (Eczacılık Fakültelerinin Farmakognozi, Farmasötik ve Botanik ABD, Fen 
Fakültelerinin Botanik ABD veya Ziraat Fakültelerinin ilgili ABD veya bunlara eşdeğer ilgili 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar) ve taahhütname (2 suret) 

 
 
*Ek-1 de yer alan 8., 10. ve 12. maddelerdeki bilgi ve belgeler hariç diğer maddelerde belirtilen 
bilgi ve belgeler ile 13. maddede belirtilen belgenin ve taahhütnamenin 1 sureti  Bakanlığa 
gönderilecektir.  
**Ek-1 de yer alan 3. maddedeki bilgiler ithalatçı tarafından beyan edilebilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Üretilecek, işlenecek veya ithal edilecek her takviye edici 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. 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,  

4. Alan adı ve URL adresi/adresleri, (varsa) 
5. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 

Talimatının8. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücret (1.000 TL) makbuzu, 
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 

 
1. Üretilecek, işlenecek ve ithal edilecek her takviye edici gıdanın ismi ve ticari markasının yer 

aldığı orijinal etiket örneği,  
2. Her takviye edici gıdanın üretim akış şeması,  
3. Her takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi (bileşenlerin fonksiyonlarının/kullanım 

amaçlarının yanında yazılması ayrıca her takviye edici gıdanın bütün bileşenlerinin, üretim 
sırasında kullanılan miktara göre ağırlıkça azalan sırayla yüzde şeklinde sunulması), ** 

4. Her takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu,  
5. 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. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 

Talimatının8. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücret (1.000 TL) makbuzu, 
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. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 

Talimatının 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname,  
11. Takviye edici gıdada kullanılan botaniğin latince adının tayin edildiği ve kullanılan kısmının 

belirtildiği belge (Eczacılık Fakültelerinin Farmakognozi, Farmasötik ve Botanik ABD, Fen 
Fakültelerinin Botanik ABD veya Ziraat Fakültelerinin ilgili ABD veya bunlara eşdeğer ilgili 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar) ve taahhütname (2 suret) 
**Ek-3 de yer alan 3. maddedeki bilgiler ithalatçı tarafından beyan edilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Üretilecek ve/veya işlenecek her takviye edici 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. 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,  

4. Gerçek veya tüzel kişiye ait alan adı ve URL adresi/adresleri, (varsa) 
5. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 

Talimatının8. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücret (1.000 TL) makbuzu, 
6. 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-5 



DÖKME OLARAK İTHAL EDİLECEK TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAYI İÇİN 
İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1. İthal edilecek her takviye edici gıdanın orijinal etiket örneği,  
2. Her takviye edici gıdanın üretim akış şeması,  
3. Her takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi (bileşenlerin fonksiyonlarının/kullanım 

amaçlarının yanında yazılması ayrıca her takviye edici gıdanın bütün bileşenlerinin, üretim 
sırasında kullanılan miktara göre ağırlıkça azalan sırayla yüzde şeklinde sunulması), **  

4. Her takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve 
benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren spesifikasyon 
belgesi,***  

5. Her takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ 
asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkilerini 
gösteren analiz raporu,  

6. Her takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu,  
7. 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 1 (bir) adet CD/DVD resmi yazı ekinde ve CD/DVD de yer alan bilgi ve belgeler 
ise “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderilecek,  

8. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 
Talimatının8. maddesinin birinci veya altıncı fıkrasında belirtilen (1.000 TL) ücret makbuzu,*  

9. Alan adı ve URL adresi/adresleri, (varsa) 
10. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 

Talimatının 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendinde belirtilen 
taahhütname (ithalat için),*  

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 latince adının tayin edildiği ve kullanılan kısmının 

belirtildiği belge (Eczacılık Fakültelerinin Farmakognozi, Farmasötik ve Botanik ABD, Fen 
Fakültelerinin Botanik ABD veya Ziraat Fakültelerinin ilgili ABD veya bunlara eşdeğer ilgili 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar) ve taahhütname (2 suret) 

 
*Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından değerlendirilecek takviye edici gıdalar içinEk-5 de yer 

alan 8,, 10. ve 12. maddelerdeki bilgi ve belgeler hariç diğer maddelerde belirtilen bilgi ve 
belgeler ile 13. maddede belirtilen belge ve taahhütnamenin 1 sureti Bakanlığa gönderilecektir. 

**Ek-5 de yer alan 3. maddedeki bilgiler ithalatçı tarafından beyan edilebilir. 
*** Ek-5 de yer alan 4. maddedeki bilgiler Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından 

değerlendirilecektir.   
 

İl Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucu ilgili işletmeler ile yapılacak olan resmi yazışmaların 
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama 
Talimatının gereği tebligat yolu ile yapılması gerekmektedir. Bu nedenle işyeri yetkililerine 
tebligat yapılabilmesi için noter onaylı vekalet ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte İl 
Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

 

  


