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VİTAMİN DESTEKLERİ 

Vitaminler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedir. Vücutta gerçekleşen 
biyokimyasal olaylar için gereklilerdir. Günlük vitamin ihtiyacı yiyeceklerden sağlanır. Yaşlılık, hastalık, 
gebelik ve çocukluk dönemlerinde vitamin desteğine ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi tıbbi gereklilik 
durumlarında hekim tarafından reçete edilirler. 

Multivitamin destekleri ilaç olarak değil besin takviyesi olarak değerlendirilmeleri nedeniyle reçetesiz 
olarak da satılmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana bu ürünlerin reklamları da 
yapılabilmektedir. Reklam içeriklerinde objektif verilere ve bilimsel kanıtlara dayanmayan ifadelerin 
kullanılması tüketicilerde yanlış bir algı oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum da tıbbi kullanım 
gerekçesi olmadan ve reklamlarda öne çıkarılan “özendirici” etkilerle bireylerin bu ürünleri bilinçsizce 
kullanmalarına neden olabilmektedir. 

Öte yandan günlük ihtiyaçtan fazla alınan vitaminlerin büyük bir kısmı idrar yoluyla vücuttan 
atılmaktadır. Bazı vitaminler vücutta depolanabilmektedir. Vücutta depolanan vitaminlerin fazla alımı 
toksik (zehirli) etkilere yol açabilmektedir. Bu nedenle yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenen, vitamin 
eksikliği olmayan kişilerin ek multivitamin almaları yararlı olmayacağı gibi sağlık açısından da ciddi 
riskler doğurabilir. 

Toplumda vitamin kullanımının etkili olmasa bile en azından güvenilir olduğuna dair bir algı 
mevcuttur. Bu nedenle insanlar da birbirlerine vitamin kullanımıyla ilgili olumlu önerilerde 
bulunmaktadırlar. Ancak tıbbi açıdan vitamin kullanımının uzun vadeli sağlık sonuçları yeterince 
bilinmemektedir.1 

DİKKAT! 
 

 Besin destekleri yeterli ve dengeli bir diyetin yerini tutamaz.  
 Besin desteği hakkında bilgi veren etiketlerin sağlık açısından dikkatli okunması gerekir.  
 Besin destekleri; önerilen günlük alım miktarlarının çok üstünde vitamin ve mineral içerebilir. 

Fazla alımları çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.  
 Gebelik ve emzirme dönemi, hastalık başta olmak üzere tüm risk gruplarında, besin destekleri 

kullanımı sağlık profesyonellerine danışılmadan bilinçsizce yapılmamalıdır.  
 Besin desteklerinin ilaçlar ile etkileşime girebileceği unutulmamalıdır.1 

SONUÇ OLARAK; 

Hekim kontrolü olmadan bu gibi ürünlerin kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilir.  
 

KULLANILMAMALIDIR ! 
 

Toplumda vitamin kullanımıyla ilgili bilgi ve bilinç düzeyi artırılmalıdır. 

                                                           
1 Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi, Ankara 2015, http://www.bdb.hacettepe.edu.tr/TOBR_kitap.pdf. Erişim: 
29.11.2017. 
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