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iO. BÖLGE ECZA cı ODASı BAŞKANLIGINA

24.03.20 i7 tarih ve E. i99 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nden gelen yazı, Devam Formülleri Broşür Örnekleri ve Devam Formülleri Tebliği
ekte sunulmuştur.
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İlgi : 14/03/20 i7 tarihli ve 67414668-235.0 i .02-246 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazıda; Bakanlığımızın bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili
politikalarında yer alan, mamaların gereksiz ve hatalı kullanımının önlenmesi, emzirmenin
korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 34. Dünya Sağlık Asamblesi'nde kabul
edilen "Anne Sütü Muadilierinin Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasa (Mama Kodu)"
hükümlerine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler yer
almaktadır.

Bununla beraber Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği 12. maddesi gereği
bebek formül üretici ve dağıtıcıiarının; genel halka veya gebe kadınlara, annelere veya onların
aile fertlerine, ücretsiz veya düşük ücretli ürünler, örnekler veya diğer promosyon hediyeleri.
doğrudan veya sağlık sistemi ve sağlık calısanları yoluyla dolaylı olarak sağlaması yasaktır.
Ayrıca bebek formüllerinin tanıtımı bilimsel yayınlar ile bebek bakımına özgün yayınlarla
sınırlıdır. Bu tanıtımıarda, biberonla beslemenin emzirmeye esit veya daha üstün olduğunu ima
edecek veya buna yol acacak bir ifade yer almaz. Ürünlerin piyasaya arzında; tanıtım, örnek
dağıtma ya da satış anında bebek formüllerinin satışını teşvik edici direkt olarak tüketiciye
yönelik ikna edici özel görseller, indirim kuponları. ödüller, özel satıslar, zararına ve bağlı
satıslar gibi herhangi diğer promosyonları yapmak yasaktır. "Anne Sütü Muadillerinin
Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasa (Mama Kodu)" gereği mama firmasının pazarlama
personeli anneler ve anne adayları ile doğrudan ya da dolavlı bir sekilde temas kurmaz; anneler
ve anne adaylarına yönelik eğitici bir islev üstlenemez. Anne sütü yerine kullanılabilecek
ürünlerin (yani mamaların, biberonların, emziklerin, vb.) reklam ya da baska yollarla tanıtımı
yapılamaz denmektedir.

Bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili olarak Bakanlığımız Politikası "İlk 6 ay
sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar
tüm bebeklerin emzirmesi" dir. Buna göre formüle bebek maması dahil 0-6 ayarası bebekler
için kullanılan anne sütü muadilieri; aynen ya da ilavelerle, kısmen ya da tamamen anne sütü
yerine kullanılmasının uygun olduğu söylenerek pazarlanan ya da başka biçimde tanıtılan,
biberonla verilebilecek ek gıdalar dahil diğer süt ürünlerinin reklamı yapılamaz. Bu bağlamda
ekte yer alan Hazır Mama Reçeteleri ve çeşitli tanıtım broşürlerinde hem Bakanlığımız
Politikalarına hem de söz konusu tebliğe aykırı hususlar tespit edilmiştir.
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İlgide kayıtlı yazıda ve yazımız ekinde yer alan Hero Baby Vademecum, Nestle Hazır
Mama Reçetesi ve Hero Baby Biberon Mamaları Tanıtım Broşürü madde 12 "Bebek
formüllerinin tanıtımı bilimsel yayınlar ile b bek bakımına özgün yayınlarla sınırlıdır"
maddesine aykırı olarak doğrudan annelere tanıtı yapmayı amaçlamaktadır.

Reçete ve broşürlerin sağlık sistemi yo uyla dağıtılmaya çalışılması "Bebek formül
üretici ve dağıtıcılarının; genel halka veya gebe adınlara, annelere veya onların aile fertlerine,
ücretsiz veya düşük ücretli ürünler, örnekler ve diğer promosyon hediyeleri, doğrudan veya
sağlık sistem i ve sağlık çalışan ları yoluyla d aylı olarak sağlaması yasaktır." Maddesine
aykırılık teşkil etmektedir.

Söz konusu Tebliğ hükümlerine ve Ba anlığımız Politikalarına aykırı olarak tespit
edilen ekte görsellerini göndermiş olduğumuz hazır mama reçeteleri, broşür ve kitapçık
örnekleri ile ilgili olarak sağlık kurumları aracı ığı ile dağıtılması, tavsiye edilmesi ve hazır
reçetelerin kullanılması uygun görülmediğinden enetimleriniz sırasında konuyla ilgili gerekli
hassasiyeti n gösterilmesi için ilinizde faaliye gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının
bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
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