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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜN KULLANANLAR VE SATIŞINI YAPANLAR İÇİN 

BİLGİLENDİRME KILAVUZU SÜRÜM 2.0 

 
Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuz kozmetik ürün kullananlar ve satışını yapanları kozmetik 

ürünler hakkında bilgilendirmek, kozmetik ürünlerin yanlış kullanımından 

kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek ve güvenli şekilde kullanılmasında yol göstermek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, kozmetik ürün kullananlar ve satışını yapanlar için 

hazırlanmıştır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz; 24/03/2005 tarihli, 5324 Sayılı Kozmetik Kanununun 4 

üncü maddesinin (f) bendi ve 23/05/2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin 10 

uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu kılavuzda geçen; 

a) CI: İngilizce "Color Index" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası Boyar 

Madde Renk İndeks numarasını, 

b) CTFA: "Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association" kelimelerinin 

kısaltması olup; Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin derlemiş olduğu 

kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü, 

c) Doğal kozmetik ürün: Bileşiminin en az yüzde 95’inin doğal içerikli olduğu, 

bununla birlikte bu içeriğin doğal olma gerekliliklerini sağladığını kanıtlayan ancak, organik 

olmasının gerekmediği kozmetik ürünü, 

ç)   Glütensiz kozmetik ürün: Bitkisel kaynaklı bir protein grubu olan ve buğday, 

arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı maddeyi içermeyen kozmetik ürünü,  

d) Hizmet sunan müessese: Yemek, konaklama, ulaşım sektörleri vb. arasında yer 

alan başta lokantalar, pastaneler, oteller vb. ticari müesseseler gibi hem ticari reklam amacı 

ile hem de hizmet sınırlarını genişletmek amacı ile tüketiciye kozmetik ürün sunan ticari 

müesseseleri, 

d) Huzursuz bacak sendromu: Uyku ya da istirahat esnasında bacaklarda hissedilen; 

rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma, karıncalanma ya da tam olarak 

tanımlanamayan rahatsızlık hissini veya hastalığı, 
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e) INCI: "International Nomenclature Cosmetic Ingredients" kelimelerinin 

kısaltması olup; uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisini, 

f) Kloazma: Genellikle gebelik sırasında melanin üretiminin tetiklenmesine bağlı 

olarak ciltte görülen renk bozukluklarını, 

g) Kozmetik ürün: İnsan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, 

saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere 

hazırlanmış,   tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek,   koku vermek, görünümünü 

değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan 

bütün madde veya karışımları, 

h) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu, 

ğ)  Kozmetotekstil ürün: Temel amacı kozmetik etki göstermek olan ve zamanla 

salınan bir kozmetik ürün taşıyan tekstil ürününü, 

i) Lentigo: Ciltte görülen sınırları belirgin küçük kahverengi lekeleri, 

ı)   Melazma: Genellikle yüzde ultraviyole ışınları ile sık sık karşı karşıya kalınan 

bölgelerde görülen simetrik hiperpigmente maküller ile karakterize bir hiperpigmentasyon 

hastalığını, 

j) Minimum dayanma tarihi: Kozmetik ürünün normal şartlar altında depolandığı 

takdirde başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği süreyi, 

k) Organik/ekolojik kozmetik ürün: Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun 

olarak üretilmiş ham maddeler kullanılarak, ham maddeden bitmiş ürüne kadar organik olma 

gerekliliklerini sağladığını kanıtlayan bitmiş kozmetik ürünü, 

l) SPF: Güneş koruma faktörünü (GKF), 

m) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını 

veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel 

kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi 

ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün 

güvenliliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

n) Vegan kozmetik ürün: Hayvansal kaynaklı içerik bulundurmayan, ürün 

bileşenleri dâhil bitmiş ürün olarak hayvanlar üzerinde test edilmemiş kozmetik ürünü, 

ifade eder.  
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Temel ilkeler 

MADDE 5- (1) Kozmetik ürünler, ambalajlarında yer alan bilgilerin silinemez 

olması, kozmetik ürün kullanalar (tüketici) ve satışını yapanlar tarafından kolayca görülebilir 

ve okunabilir olması kaydıyla satışa sunulabilir. 

 
(2) Kozmetik ürünlerin ambalajında üretici bilgileri olarak, imalatçı veya ithalatçının 

unvanı ve adresi ile ithal edilen kozmetik ürünlerde ilaveten menşei ülkenin belirtilmesi 

gerekmektedir. 

 

(3) Kozmetik ürünlerin ambalajında içerik miktarının (ağırlık veya hacim olarak;                   

g veya ml gibi) belirtilmesi gerekmektedir. 

 

(4) Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar altında 

depolandığı takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği süredir. 

Minimum dayanma süresi otuz ay veya daha kısa olan kozmetik ürünlerde bu tarihe veya 

ambalaj üzerinde bu tarihin bulunduğu yere ilişkin verilecek detaylardan önce, Kozmetik 

Yönetmeliği Ek VII/3’te (Kurumumuz web sitesinde mevcuttur) belirtilen kum saati sembolü 

(bu kılavuzun Madde 6’ sında verilen) veya “… tarihinden önce kullanılmalıdır” ifadesi 

gelmelidir. Tarih açıkça ve sırasıyla; ay ve yıl ya da gün, ay ve yıl olarak belirtilmelidir. 

Gerekli olması halinde, belirtilen kullanım süresini garantilemek için sağlanması gereken 

şartlar bu bilgiye eklenmiş olmalıdır. 

 
(5) Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen kozmetik ürünlerde, minimum 

dayanma tarihinin belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından 

itibaren kullanımının güvenli olacağı ve tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği süre 

belirtilmelidir. Kozmetik ürün açıldıktan sonra güvenli kullanılabileceği bu süre hakkında 

bilgi, dayanıklılık kavramının olmadığı ürünler hariç olmak üzere Kozmetik Yönetmeliği Ek 

VII/2’de (Kurumumuz web sitesinde mevcuttur) belirtilen açık kapak sembolü (bu kılavuzun 

Madde 6’ sında verilen) ve ardından süre (ay ve/veya yıl olarak) verilerek belirtilmelidir. 

 

(6) Tek kullanımlık kozmetik ürünler, iç ambalajı ve dış çevre arasında temas 

ihtimali olmayan ürünün fiziksel olarak açılmasının mümkün olmadığı kozmetik ürünler 

(örneğin sprey deodorant, tıraş köpüğü vb.) ve mikrobiyolojik bozulma riski olmayan (çok 

yüksek alkol konsantrasyonu, çok düşük/çok yüksek pH değerine sahip) kozmetik ürünler 

üzerinde açıldıktan sonra dayanma süresi sembolü aranmaz. 

 
(7) Kozmetik ürünün kullanımında alınması gereken özel tedbirler ve/veya uyarılar 

var ise kozmetik ürünün ambalajında belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ambalaj üzerine 

sığmadığı takdirde, broşür, etiket bant veya kart şeklinde hazırlanır. Kutu veya ambalaj 

üzerinde tüketiciyi bunlara yönlendirmek için Kozmetik Yönetmeliği Ek VII/1’de yer alan 

kılavuz ve el sembolü (bu kılavuzun Madde 6’ sında verilen) ile belirtilir. 
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(8) Kozmetik ürünün ambalajı üzerinde Türkçe olarak kullanım amacı veya 

fonksiyonunun yer alması gerekir. 

 

(9) Kozmetik ürün bileşenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre 

azalan sıra ile ambalaj üzerinde belirtilir. Bu listedeki bileşenler; içerik, içindekiler veya 

yabancı dilde aynı anlama gelen ifadenin (örneğin İngilizce “ingredients”) altında INCI’de 

tanımlanan isimleri, bu mevcut değil ise CTFA veya yaygın olarak kullanılan diğer 

isimleriyle ambalaj üstünde belirtilmelidir. 

 

(10)  Kozmetik ürünler Kozmetik Yönetmeliği Ek II’de (Kurumumuz web sitesinde 

mevcuttur) yer alan yasaklı maddeleri kesinlikle içermemelidir. Kozmetik Yönetmeliği Ek 

III’te (Kurumumuz web sitesinde mevcuttur) yer alan kullanımı limitli ve/veya koşullu 

maddeleri ise limitleri, koşulları dışında içermemelidir. 

 
(11)  Parfüm ve aromatik bileşikler ile bunların hammaddeleri, “parfüm” ve “aroma” 

kelimeleri ile belirtilir. Ancak, Kozmetik Yönetmeliği Ek III’te yer alan “Diğer” sütununda 

belirtilmesi gereken maddeler mevcut ise ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede 

gösterilir. 

 

(12)  Birçok renkte piyasaya sunulan renkli dekoratif kozmetik ürünlerde yer alan 

(saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla kullanılan boyar maddeler hariç olmak 

üzere) renk çeşitleri içinde bulunan boyar maddeler, “içerebilir” ifadesi veya “+/-” sembolü 

konulmak kaydıyla listelenebilir. Uygulanabildiği hallerde, CI (renk indeksi) isimlendirmesi 

kullanılır. 

 
(13)  Kozmetik Yönetmeliği`nde yer alan yasaklı maddeleri veya belirtilen 

sınırlamalar ve şartların dışında yer alan maddeleri içermemesi gerekmektedir. İçeriği 

itibariyle kozmetik ürün kapsamında değerlendirilemeyen ürün gruplarına ilişkin örnekler 

şunlardır: 

- Kortikosteroid içeren kepek şampuanları, 

- Hidrokinon içeren cilt rengini açıcı ürünler, 

- Trikloroasetik asit içeren cilt soyucular, 

- Minoksidil içeren şampuanlar. 

 

(14)  Üretim kodu/seri/şarj/parti/üretim/batch/lot numaraları gibi ürünün üretimine 

dair tanımlayıcı bilgilerden birinin ambalajda yer alması kozmetik ürünün izlenebilirliği 

açısından önemli olup kozmetik ürün üzerinde yer alması gerekir. 

 

(15) Kozmetik ürün üreticilerinin, kozmetik ürünlerin dış ambalajlarında yer almasına 

dikkat etmeleri gereken, bu doğrultuda kozmetik ürün satışını yapanlar ve kullananların 
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ürünlerde arayabileceği genel hususlar şunlardır; 

a) Üretici adı ve adresi, 

b) Üretim kodu/seri/şarj/parti/üretim/batch/lot numaraları gibi ürünün üretimine dair 

tanımlayıcı bilgilerden biri, 

c) İçerik (Ingredients) listesi, 

ç) Kozmetik ürünün dayanıklılığına dair bilgi, 

d) Mevcut olması durumunda ürünün kullanımında alınması gereken özel tedbirler 

ve/veya uyarılar,  

e) Ürünün fonksiyonu (ürünün sunumu itibari ile belli değil ise), 

f) Ürünün içerik miktarı, 

g) İthal edilen ürünler için menşei ülke. 

 
(16) Ambalaj bilgilerinde kozmetik ürünün iddiasını destekler nitelikte memnuniyete 

dayalı test sonuçları yer alıyorsa; memnun olan kullanıcı yüzdesi ya da iddia edilen etkiyi 

onaylayanların yüzdesi belirtilir. 

 
(17) Kozmetik ürünün kullanım amacı, uygulama yeri, ürünün nitelikleri vb. ürünün 

etiket veya ambalajında yer alır. Tüketicinin ürünü tanıyabilmesi için etiket ve ambalajını 

incelemesi gerekir. 

 

(18) Kozmetik ürün alırken ve kullanırken tüketiciler tarafından dikkat edilmesi 

gereken hususlar; 

a) Kozmetik ürünün markası, tipi, cinsi veya türünün ambalaj üzerinde yer alması, 

b) Kozmetik ürünün ambalajında ürün içerik bilgisinin yer alması, 

c) Kozmetik  ürünün  üreticisi;  imalatçı  yada  ithalatçısına  yönelik  bilgilerin  yer 

alması, 

ç)  Ambalaj  üzerinde  ürün  kullanılırken  dikkat  edilmesi  gereken  hususların yer 

alması, 

d) Kozmetik ürünün öngörülen kullanım koşullarında kullanıldığında ortaya 

çıkabilecek istenmeyen etkilerinin olması halinde yapılması gerekenlere ilişkin bilgilerin yer 

alması, 

e) Kozmetik ürünün yanlış kullanımı veya suistimaline yönelik ihtimal mevcut ise 

gerekli uyarıların yer almasıdır. 

 

(19) Kozmetik ürünün iç ve/veya dış ambalajı üzerinde yeterli alan olmadığı 

durumlarda diğer bilgiler için "kullanma talimatına bakınız" (el kitabı işareti) yönergesinin 

bulunması gerekir. Bu ürünler için kullanma talimatı veya benzeri bir materyal ürünün 

satıldığı yerden istenmelidir. 
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(20) Kozmetik ürünün kalite ve güvenliliğinin sürdürülmesi açısından dikkat edilmesi 

önerilen hususlar; 

a) Kozmetik ürünlerin doğrudan güneş ışığı altında bekletilmemesi, 

b) Kozmetik ürünlerin, bazı ürünlere özgü durumlar istisna olmak üzere, oda 

sıcaklığında muhafaza edilmesi, 

c) Kozmetik ürünlerin aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortam koşullarına maruz 

bırakılmaması; özellikle yüksek sıcaklıkta patlama olasılığı olan ve basınçlı ambalajda 

sunulan aerosol tipi ürünlerin güneş ışığına maruz kalacak şekilde bekletilmemesi ve güneş 

ışığı almasa dahi uzun süre sıcak ortamda tutulmaması, uygun saklama koşullarında muhafaza 

edilmesi, 

ç) Su içermeyen bazı kozmetik ürünlerin (toz formunda bulunan pudralar, farlar gibi) 

aşırı nemli ortamlarda tutulmaması, 

d) Emülsiyon yapısında ve akıcı özellikte olan kozmetik ürünlerin şiddetle 

çalkalanmaları. 

e) Kozmetik ürünlerin karışımlarının ambalajda belirtilen üretici talimatları dışında 

yapılmaması. 

 

(21) Kozmetik ürünlerin nakliye ve depolanması sırasında ve satış ve uygulama 

yerlerinde kalitesini ve güvenliliğini olumsuz etkileyecek ölçüde sıcağa, soğuğa, neme, 

radyasyona, istenmeyen mikroorganizma veya zararlılara maruz kalmaları önlenmeli; 

ürünlerin nakliye ve depolanma süresince imalatçı tarafından öngörülen şartlarda 

bulundurulmasına özen gösterilmelidir. 

 

(22) Kozmetik ürün ambalajında herhangi bir hastalığı tedavi etmek ve/veya 

önlemek, teşhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek ve/veya 

değiştirmeye ilişkin ibareler ve/veya görseller yer alamaz. Farmakolojik, immünolojik veya 

metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları yenilediği, düzelttiği veya 

değiştirdiğine dair iddia veya imada bulunulamaz. 

 

(23) Bir kozmetik ürün herhangi bir beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunmamalıdır. 

Aynı zamanda sağlık beyanı içermemelidir. 

 

(24) Kozmetik ürün ambalajında ürünün, kozmetik dışı işlevlere sahip olduğu 

örneğin; yeni saçlar çıkardığı, yağları yakıp kasa dönüştürdüğü gibi iddialara yer verilemez. 

 

(25) Kozmetik ürün ambalajlarında “5324 Sayılı Kozmetik Kanununa göre 

üretilmiştir”, “Sağlık Bakanlığı’na bildirimi yapılmıştır”, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu`na bildirimi yapılmıştır/kayıtlıdır”, Kozmetik Kanunu ve/veya Kozmetik 

Yönetmeliğinin isim ve/veya tarih/sayısı ile Sağlık Bakanlığı ve/veya Kurumun logolarının 

kullanımı yasal değildir ve bunlar Kurumumuz tarafından verilen herhangi bir ruhsat, izin 

veya onay anlamı taşımamaktadır. 
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(26) Ambalajlarda belirtilen klinik testler: 

a) “Dermatolojik olarak test edilmiştir”, “Oftalmolojik olarak test edilmiştir”, “Klinik 

olarak test edilmiştir” vb. iddialar ürünün klinik çalışma/araştırma kapsamında ilgili 

profesyonel gözetiminde tüm gerekliliklerin yerine getirilerek test edildiğini belirtir. 

b) “Komedojenik değildir” vb. iddialar ürünün bir ilgili uzman gözetiminde yapılan 

çalışmalar ile bu özelliğinin tespit edildiğini belirtir. 

 
(27) Kozmetik ürünün, bileşenlerinden itibaren imalat sürecini de içine alan belli 

kriterleri (ilgili ulusal/uluslararası standartlara uygunluğu gerektiren özellikler) taşıdığına 

ilişkin ifadeler ve/veya görseller içermesi durumunda (örneğin organik iddiasının olması) 

uygun seviyede kanıta sahip olması gerekir (örneğin organik iddiasının sertifika ile 

kanıtlanmış olması ve ürünün ilgili kuruluşun logosunu taşıması), aksi halde ürüne ilişkin 

bilgiler ticari adı dâhil tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olmamalı, yanıltıcı iddialara ilaveten, 

yanıltıcı görseller veya şekiller; etiket, ambalaj, yazılı, sözlü, görsel vb. tanıtımlarda 

kullanılamamalıdır. 

 

(28) Kozmetik ürünün organik bileşenler içermesi durumunda, içindekiler listesinde 

hangi bileşenlerin organik olduğu belirtilir. 

 

(29) Doğal kaynaklı kozmetik ürünlerin raf ömrü, içerikleri nedeniyle diğer kozmetik 

ürünlerden daha kısa olabileceğinden bu konuda ambalaj üzerinde yazılan bilgilere ve ürünün 

saklama koşullarına dikkat edilmelidir. 

 

(30) Kozmetik ürünlerin ambalajlarında rastlanabilen değişik renklerdeki manyetik 

bant işaretleri (örneğin diş macunları vb.) yasal olarak ürün bileşenlerinin niteliğine 

(bitkisel/kimyasal vb.) ilişkin bir belirteç değildir. 

 

(31) Bebek ve küçük çocuklar için güneş koruyucu kozmetik ürünler alınırken 

ürünün bu yaş grubunda kullanımının uygun olup olmadığına bakılmalı, ürünlerin etiketinde 

yer alan uyarılara ve/veya tavsiyelere uyulmalıdır. Bebeklerin güneşten korunmasında fiziksel 

önemler ilaveten tercih edilmelidir. 

 

(32) Kozmetik ürünlerin kullanımında bireysel kullanıma özel olan/kullanım 

sırasında ürün ile temas edilenlerde (bazı makyaj malzemeleri vs.) hem kullanımda hijyen 

kurallarına, hem de kişinin sadece kendisinin kullanmasına dikkat edilmelidir. 

 

(33) Kozmetik ürünlerin tüketici tarafından seyreltilmesi (su vb. eklenmesi), birbirine 

karıştırılması, ürünlerin kalitesini ve/veya güvenliliğini olumsuz etkileyebilmektedir. 
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(34) Hizmet sunan müesseselerin mal veya hizmet tanıtımlarında veya hizmet 

sunumunda yer alan/kullanılan, kişisel temizlik ve bakım ürünleri, hediyeler ve numuneler 

dâhil olmak üzere kozmetik ürün kapsamına giren ürünler (kolonyalı mendil, seyahat boyu 

sabun, seyahat boyu diş macunu, şampuan, saç kremi, duş jeli/sabunu, nemlendirici 

losyon/krem vb.) kozmetik mevzuatının gereklerini karşılamalı, bu noktada ürünlerin ambalaj 

ve etiketinin üzerinde üretici firmaya veya ürünü sunan ticari müesseseye ilişkin bilgiler, 

ürünün içerik bilgisi ve hangi amaçla kullanılacağı hususundaki bilgilerin bulunması 

gerekmektedir. 

 

(35) Kozmetik amaçlı profesyonel uygulamalarda hijyenik koşullara uyulması ve 

uygulamaya hazır hale gelen ürünün insan sağlığı açısından güvenli olması gerekmektedir. 

a) Kozmetik amaçlı profesyonel uygulamalarda kullanılan kozmetik madde, karışım 

ve ürünlerin uygulandığı müesseselerde; uygulamalarda kullanılan tüm madde ve karışımların 

içeriği ile kozmetik madde, karışım veya ürünün uygulama şekline ilişkin bilgilerin, uygulama 

sonrası alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmenin ve detaylarının, uygulamanın ilk 

başladığı tarihten itibaren dosyalanması,  

b) Zaman içerisinde yapılan değişiklik ve/veya eklemelere dair bilgilerin tarihleri ile 

birlikte dosyaya eklenmesi ve arşivin güncel tutulması, 

c) Bu uygulamalarda meydana gelen kozmetik ürün kaynaklı ciddi istenmeyen 

etkilerin/istenmeyen etkilerin tespiti halinde gerekli işlem ve bildirimlerin yapılması,  

gerekir. 

 
(36) Kozmetotekstil ürünler olarak tanımlanan, kozmetik salan tekstil ürünlerinin 

(tişört, eldiven, çorap, tayt vb.) ambalajları üzerinde; kozmetik mevzuatı yönünden içerdiği 

kozmetik ürüne ait bilgilerin, uyarı gerektiren içerik maddelerine ilişkin uyarıların ve tekstil 

yönünden de ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgilerin (ürününün üretildiği 

malzeme, cinsi, uyarılar vb.) bulunması gerekir. 

 
(37) Kozmetotekstil ürünün kullanma talimatında ürünün ne şekilde, ne kadar 

süreyle/sıklıkta, hangi koşullarda kullanılabileceğine yönelik bilgiler ile ürünün bakımına 

yönelik (örneğin yıkama koşulları, yıkama sayısı, vs) bilgilerin bulunması gerekir. 

 

(38) Yıkanabilir, geçici, makyaj veya dekoratif amaç taşıyan, uygulamasında iğne 

vb. kullanılmayan dövmeler, kozmetik bir karışım içermesi şartıyla kozmetik ürün kapsamına 

girer ve ambalajında içerik bilgisi, kullanımına ilişkin uyarılar ile diğer ambalaj bilgilerinin 

bulunması gerekir. 

 

(39) Kozmetik ürünler insan vücudunun çeşitli dış kısımlarına (epiderma, tırnaklar, 

kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar) ya da diş ve ağız boşluğundaki mukoz 

organlara uygulamak üzere hazırlanmış ürünler şeklinde tanımlanır. Vajina, burun içi gibi 

kısımlar bu tanıma dâhil değildir. Bu nedenle uygulama bölgesi kozmetik ürün tanımı dışında 

olan ürünler kozmetik ürün olarak değerlendirilmez. Bu tür ürünler içerik ve kullanım amacı 
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gibi özellikleri kapsamında dâhil oldukları mevzuata göre değerlendirilirler. 

 

(40) Ağız çalkalama suları; dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere 

hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü 

değiştirmek veya iyi bir durumda tutmak ise Kozmetik Yönetmeliği kapsamına girer, tıbbi 

amaç taşıyanlar ve ilaç etken maddesi bulunanlar kozmetik ürün değildir. 

 

(41) Melazma, kloazma ve lentigo gibi pigmentasyon bozukluklarına yönelik tedavi 

edici ürünler kozmetik ürün olarak değerlendirilmez. 

 

(42) Yutulması, solunması, insan vücuduna enjekte edilmesi ya da yerleştirilmesi 

amaçlanan madde ya da karışımlar kozmetik ürün kapsamında değerlendirilemez. Kozmetik 

ürün kapsamında değerlendirilemeyen ürün gruplarına ilişkin örnekler şunlardır: 

- Zayıflama tabletleri veya içecekleri, 

-Yutularak alınan, kozmetik iddialarla ve nutri/nutra kozmetik gibi isimlerle 

pazarlanan preparatlar, 

- Botoks uygulamalarında kullanılan ürün grupları, 

- Mezoterapi uygulamalarında kullanılan ürün grupları. 

 

(43) Kozmetik amaçla uygulanmasına rağmen, ürün bileşenlerinin epidermanın daha 

alt tabakalarına inmesini hedefleyen veya penetrasyonu arttırmak amacıyla deri bütünlüğünü 

bozan veya derinin yapısını veya işlevini geçici ya da kalıcı olarak değiştiren elektroforez, 

iyontoforez ya da benzer mekanizmalarla uygulanması amaçlanan ürünler, kozmetik ürün 

kapsamında değerlendirilemez. 

 

(44) Kozmetik ürün tanımında yer almayan, bu doğrultuda kozmetik ürün 

kapsamında değerlendirilemeyen ürün gruplarına ilişkin örnekler şunlardır: 

- Cinsel amaçlı ürünler, 

- Diş üzerindeki plağı tespit etmek amacı ile dişleri renklendiren ürünler, 

- Oyuncaklar üzerine makyaj yapmak için tasarlanmış ürünler, 

- Kozmetik bir amaç taşımayan, çocukların banyoları sırasında oyun değeri nedeni 

ile gürültü yapmak ve suyu renklendirmek amacı ile kullanılan ürünler, 

- Kullanım alanı kozmetik tanımında yer almasına rağmen sunumlarında kullanım 

amacı genel dezenfeksiyon olan ürünler, 

- Peruk, postiş ve benzeri ürünler, 

- Yapay tırnak, 

- Dişlere yapıştırılan süsler, 

- Ayakkabı parfümü,  

- Oda parfümü veya spreyi, 

- Otomobil/araba parfümü veya spreyi. 
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(45) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstererek fizyolojik 

fonksiyonları yenileyen, düzelten veya değiştiren maddeler veya karışımlar kozmetik ürün 

kapsamında değerlendirilemez. Bu doğrultuda kozmetik ürün kapsamında 

değerlendirilemeyen ürün gruplarına ilişkin örnekler şunlardır: 

- Enflamasyon veya tahriş yoluyla dudak dolgunlaştıran ürünler, 

- Mukozal kuruluğu gidermeye yönelik ürünler , 

- Doğum kontrolü amacıyla genital organlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ürünler, 

- Östrojenik aktivite gösteren topikal büyütme ürünleri, 

- Huzursuz bacak sendromu kapsamında yer alan şikâyetler (yorgun, şişmiş, 

ağırlaşmış bacaklar vb.) kapsamında kullanılan ürünler. 

 

 (46) Tıbbi teşhis yapmak veya fizyolojik fonksiyonu eski haline getirmek, düzeltmek 

ya da değiştirmek amacı ile kullanılan madde veya karışımlar kozmetik ürün kapsamında 

değerlendirilemez. Bu doğrultuda kozmetik ürün kapsamında değerlendirilemeyen ürün 

gruplarına ilişkin örnekler şunlardır: 

 - Eklem ağrıları veya kas ağrılarını gidermeye yönelik ürünler ile bağ dokusunu 

destekleyen ürünler, 

 - Varislere uygulanan ürünler, 

- Morlukların, şişliklerin ve eziklerin giderilmesi amacıyla kullanılan ürünler, 

- Tıbbi nedenlerden/hastalıktan kaynaklanan kaşıntıların giderilmesinde kullanılan 

ürünler, 

- Tükürük üretiminin artmasını sağlayarak ağız kuruluğunda etki gösteren ürünler, 

- Psöriyazis tedavisinde kullanılan ürünler, 

- Ağız mukozasına uygulanmasına rağmen orofarenks hastalıklarının önlenmesinde 

veya tedavisinde kullanılan ürünler, 

- Kullanım amacı veya sunumu itibariyle yara bakımı veya tedavisine yönelik 

ürünler, 

- Özellikle jilet ile oluşan küçük kesiklerin kapatılması veya kanın durdurulması 

amacıyla kullanılan kalem veya benzer amaçlı ürünler, 

- Cilt lezyonlarının veya enfeksiyonlarının önlenmesinde, cilt temizliği için, canlı 

dokuda veya doku üzerinde mikroorganizmaların büyümesini ve aktivitesini kontrol eden ve 

antibakteriyel olarak sunulan ürünler, 

- Tırnak hastalıklarına yönelik ürünler, 

- Egzama, mantar vb. cilt hastalıklarda kullanılan ürünler. 

 

(47) Bitkisel kozmetik ürünler veya bitkisel içerikli kozmetik ürünler kullanım yeri, 

amacı ve iddiaları kozmetik mevzuatına tabi olan ürünler olup bu ürünlerin ambalaj ve/veya 
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tanıtım materyalleri/mecralarında herhangi bir hastalığı/rahatsızlığı önlemek, tedavi etmek, 

gidermek ve/veya bu süreçlere yardımcı olmak gibi işlevleri olduğuna dair bilgilere yer 

verilemez. Bu doğrultuda tıbbi veya aromatik herhangi bir bitki/bitki kısmı ve/veya bitkiden 

elde edilen öz, özüt, ekstre, uçucu veya sabit yağ vb. madde veya bileşenler bitkisel kozmetik 

ve/veya bitkisel içerikli kozmetik ürünlerde herhangi bir tıbbi etki elde edilebilecek (ağrı 

gidermek, solunum yollarını rahatlatmak vs.) ve/veya fizyolojik fonksiyonları değiştirebilecek 

miktarlarda kullanılamaz ve bu amaçları destekleyen/ima eden ifadelerle pazarlanamaz. 

 

(48) Kozmetik bir ürünün ambalajı üzerinde yer alan kullanma talimatlarına uygun 

olarak kullanıldığında (ürünün normal kullanım amacı dışında kullanımının, sürekli veya 

aralıklı olarak aşırı kullanımının ya da kalite sorunu olan/bozulmuş ürün kullanımının söz 

konusu olmadığı durumlarda) ortaya çıkan ciddi istenmeyen etkiler/istenmeyen etkiler ürünün 

ait olduğu firmaya ve Kurumumuza (www.titck.gov.tr adresinde ana sayfada yer alan 

“Kozmetik İstenmeyen Etki” sekmesinden girilerek) bildirilir. 

 

(49) Ürünlerin internet tanıtımlarına dair şu hususlara dikkat edilmelidir; 

a) Ürünlerin tanıtımlarının yapıldığı internet sayfaları; ürünün adı, markası, 

fonksiyonu, ürünün iç ve dış ambalaj bilgilerinde yer alan kullanım amacı ve kullanım şekli 

ile uyumlu bilgileri, tanıtım yapanın unvanı, posta adresi ve iletişim bilgilerini içermelidir.  

b) Birden fazla üreticiye ait ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı internet 

sitelerinde üreticilerin unvanı ve iletişim bilgilerinin, ürün bilgileri ile birlikte aynı sayfada 

yer almaları gerekmektedir. 

 

Ambalajda yer alan işaretler, semboller 

 MADDE 6- (1) Ambalajda yer alan; 

 

a) Kılavuz ve el sembolü, “İlave bilgiye bakınız.” anlamı taşımakta olup kozmetik 

ürüne ait ambalaja sığmayan bilgilerin ayrıca el broşürü halinde bulunduğunu ifade eder. 

 

 
 

 

 

b) Açıldıktan sonra kullanım süresi sembolü, kozmetik ürünün açıldıktan sonra 

http://www.titck.gov.tr/
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güvenli kullanılabileceği süre olup aşağıda yer alan “açık kapak” işaretini takiben süre 

belirtilir. Kozmetik ürün açıldıktan sonra güvenli kullanılabileceği bu süre hakkında bilgi, 

KozmetikYönetmeliği Ek-VII/2’de belirtilen açık kapak sembolünü takiben ay ve/veya yıl 

cinsinden yazılarak belirtilir. 

 

 

c) Minimum dayanma süresi otuz ay veya daha kısa olan kozmetik ürünlerde bu 

tarihe veya ambalaj üzerinde bulunduğu yere ilişkin verilecek detaylardan önce, 

KozmetikYönetmeliği Ek VII/3’te belirtilen kum saati sembolü veya “… tarihinden önce 

kullanılmalıdır” ifadesi gelmelidir. Eğer gerekli ise ürünün bu dayanıklılığının hangi 

şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilir. Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl ya da 

gün, ay ve yıl olarak belirtilir. 

 

 

 

ç) Bir kozmetik ürünün ambalajında doğal, vegan, glütensiz veya alerjensiz olduğuna 

ilişkin ifadeler veya semboller yer alıyorsa, bahse konu özelliğine ilişkin sertifikaya veya 

uygun seviyede kanıtlayabilecek belgelere sahip olması gerekir. 

 

 

d) Tavşan resmi içeren semboller ürünün hayvanlarda test edilmediğini ifade eder. 

  

vb. 

 

 

 

e) ȝ: Ambalajın otomatik ve standardize edilen makine ile doldurulduğunu gösterir. 

Ȝ 

 
f) e: Ambalajda miktar bilgisi ile birlikte kullanılır ve rakamsal olarak ürünün 

miktarını ifade eder. 
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                                        e 
 

g) “Aleve ve kor halindeki cisimlere püskürtmeyiniz, yanıcı, parlayıcı”    anlamına 

gelir. 
 

 

 

ğ) Geri dönüşüm işaretleri olup, ambalajın geri dönüşümlü olduğunu ifade eder. 

 

 

 

 

 
vb. 

 

 

Bazı kozmetik ürün gruplarına ait ambalaj uyarıları  

MADDE 7- (1) Ambalajda yer alan uyarılar; 

 

a) Diş beyazlatıcı olarak kullanılan peroksit içeren ağız bakım ürünlerinde yer alan 

uyarılar: 

1) İçeriğinde ≤ % 0.1 oranında hidrojen peroksit veya hidrojen peroksit açığa çıkaran 

diğer bileşikler bulunan ağız ve diş bakım ürünleri, genel kozmetik amaçlıdır. 

 
2) İçeriğinde hidrojen peroksit veya hidrojen peroksit açığa çıkaran diğer bileşikleri 

“% 6 ve daha az, % 0.1`den daha fazla” (% 6 ≥ Hidrojen peroksit veya kaynakları > % 0.1) 

oranda içeren ağız ve diş bakım ürünleri özel kozmetik kullanımı amaçlı olup diş beyazlatıcı 

olarak kullanılmaktadır. 

 

 
3) Kozmetik mevzuatı gereği özel kullanım amaçlı diş beyazlatıcı ürünler sadece diş 

hekimlerine satılabilir. Diş hekiminin tavsiyesi ile kullanılabilir. Bu kozmetik ürünlerin 

ambalajlarında aşağıdaki ve mevzuatın gerektirdiği diğer bilgilerin ve uyarıların yer alması 

gerekmektedir; 

- Mevcut veya açığa çıkan hidrojen peroksit konsantrasyonun %`si bilgisi, 

- “18 yaşın altındakiler kullanmamalıdır.” uyarısı, 
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- “Sadece diş hekimlerine satılabilir.” uyarısı. 

 
b) Saç boyalarında yer alan uyarılar: 

1) Saç boyalarında gerekli kullanım uyarlarına mutlaka dikkat edilmeli, kullanım 

kılavuzunda yer alan uyarılar kozmetik ürünü kullanırken tam olarak yerine getirilmelidir. 

Bu uyarılardan örnekler aşağıdaki gibi olabilir; 

- Kaşları ve kirpikleri boyamak için kullanılmaz. 

- Göz ile temasından kaçınınız, ürünün gözle teması halinde derhal bol su ile 

durulayınız. Gerektiğinde doktora başvurunuz. 

- Cilt ile temastan kaçınınız. 

- Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir. 

 

 

- Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir. 

- Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir. 

- Talimatlara uyunuz. 

- Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. 

- Şu durumlarda saçınızı boyamayınız; 

•    Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya 

zarar görmüş ise, 

• Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa, 

• Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa. 

 

 

 

 

 

c) İtici gaz içeren kozmetik ürünlerde ( özellikle deodorant, saç spreyi, tıraş 

köpüğü vb.)  yer alan uyarılar: 

- Yanıcıdır ve parlayıcıdır işareti yer alır. 

- Güneş ışınları ve 50 °C üzeri sıcaklıklardan uzak tutunuz. 

- Ürün bittikten sonra dahi açmaktan ve ateşe atmaktan sakınınız, kutuyu 

delmeyiniz. 
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- Yanıcıdır,  solumayınız. 

- Yüze,  göze püskürtmeyiniz. 

 
ç) Güneşten koruyucu ürünlerde yer alan uyarılar: 

1) Güneşten koruyucu ürünler hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma 

sağlamalıdır. Ayrıca aşağıda belirtilen ifadeleri içeren ve buna benzer ifadeleri ima eden 

iddiaları bulundurmamalıdır: 

 - UV ışınlarından % 100 korur (total koruma, tam koruma gibi). 

- Hiçbir koşulda ürünü tekrar uygulamaya gerek yoktur (tüm gün koruma sağlar gibi). 

- Bebeklerde ve çocuklarda yeterli koruma sağlar. 

 

2) Güneşten koruyucu ürünlerde % 100 koruma sağlamadığını belirten uyarılara yer 

verilmelidir. Bu ürünlerin kullanımları ve dikkat edilmesi gereken önlemler ile ilgili 

tavsiyede bulunulmalıdır. Güneşten koruyucu ürünler aşağıda belirtilen uyarıları içerebilir: 

- “Güneşten koruyucu ürün kullanıldığında dahi güneşte çok uzun süre 

kalmayınız.” 

- “Güneşe fazla maruz kalmak ciddi sağlık tehdididir.” 

3) Tüketicinin güneşte kalmayı planladığı süreye uygun ürünü kullanması, ürünün 

tekrar tekrar kullanımı ile güneşlenme süresinin uzatılmasının, dolayısıyla güneşte çok uzun 

süre kalmasının sakıncalı olabileceği gibi uyarılara yer verilebilir. İlaveten üründen beklenen 

korumanın elde edilebilmesi için aşağıda belirtilen uyarılara yer verilebilir: 

- “Güneşe maruz kalmadan önce güneşten koruyucu ürün kullanınız.” 

- “Güneşten korumanın devamlılığını sağlamak için özellikle terledikten, 

yüzdükten veya havluyla kurulandıktan sonra uygulama işlemini tekrarlayınız.” 

 

4) Bebek ve küçük çocuklar için ürünün kullanımının uygun olup olmadığının 

belirtilmesi gerekmektedir. Bebek ve çocuklar için üretilen güneşten koruyucu ürünlerin 

etiketinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili tavsiyelere yer verilmelidir. 

 

 

 

- “Bebekleri ve küçük çocukları doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. 

Bebek ve çocukları güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde (11:00-16:00 saatleri arasında) 

güneşe çıkarmamaya özen gösteriniz.” 

 

- “Bebekleri ve küçük çocukları uygun giysiler ve şapka, gözlük gibi koruyucu 

aksesuarlarla güneşten koruyunuz.” 
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5) Güneşten koruyucu ürünlerin etkinliğinin ürünün doğru kullanımına bağlı 

olması nedeniyle, belirtilen iddiaların sağlanabilmesi amacıyla, ürünlerin doğru kullanımına 

yönelik talimatları taşımaları gerekmektedir. Üretici, ürünün özelliğine göre uygulama 

şeklini, uygulama yerini, uygulamayı takiben ne kadar süre sonra güneşe çıkılabileceğini, 

ürünün hangi koşullarda (örneğin suya dayanıklılığı) ne kadar süre koruma sağlayacağı gibi 

bilgilere kullanma talimatında yer vermelidir. Ürünün kullanımı ile meydana gelebilecek 

istenmeyen etki durumlarına yönelik uyarılara da talimatlarda yer verilmelidir. Bu talimatlar 

aşağıda belirtilen şekildeki ifadeleri içerebilir:  

- “Ürünü göz çevresine uygulamayınız.” 

- “Ürünün göz ile temasından kaçınınız, göze teması durumunda bol su ile 

yıkayınız.” 

- “Ürünün kullanımı ile meydana gelebilecek istenmeyen bir etkiyle karşılaşılması 

durumunda doktora danışınız.” 

- “Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutulması durumunda 

doktora başvurunuz.” 

 

6) Güneşten koruma faktörü değerini saptamak için yapılan klinik denemelerde 

önemli faktörlerden biri cilt tipidir. Aşağıda gösterildiği üzere güneş ışığına maruz 

kalındığında verdiği tepkiye göre 6 tip cilt vardır. Bu cilt tipleri kişinin güneş ışığına 

eğilimini ve pigmentasyon derecesini gösterir. 

 

 

CİLT TİPİ CİLT GÜNEŞİN CİLDE ETKİSİ 

I Çok açık ten, çok hassas  Kolay yanar ve kızarır, bronzlaşmaz.  

II Açık ten, hassas  Kolay yanar ve kızarır, çok bronzlaşır.  

III Az açık, normal  Az yanar, zamanla bronzlaşır.  

IV Orta, hassas olmayan  Çok az yanar, kolay bronzlaşır.  

V Koyu, dayanıklı  Nadiren yanar ve kızarır, kolay bronzlaşır.  

VI Çok koyu, dayanıklı  Yanmaz ve kızarmaz.  

 

 

 

7) Güneş koruma faktörünün seviyesini belirtmek amacıyla SPF veya GKF ile 

beraber yer alan rakamlar; 

SPF 6-10 : Düşük koruma 

SPF 15-20-25 : Orta koruma 

SPF 30-50 : Yüksek koruma 

SPF 50
+ 

: Çok yüksek koruma 
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ifade etmekte olup tüketicinin cilt tipine ve güneşte kalacağı süreyi dikkate alarak 

ürün seçimine özen göstermesi tavsiye edilmektedir. 

 
8) Güneşten koruyucu ürünler, iddia edilen etkinliğin ürünün cilt üzerine yeterli 

miktarda uygulanmasıyla sağlanacağına ilişkin kullanım talimatları taşımalıdır. Bu da resimli 

bir şema, açıklama ya da ölçek ile gerekli miktarın belirtilmesiyle gerçekleştirilebilir 

[örneğin; yetişkin bir insan vücudu için gereken güneşten koruyucu ürün miktarı 2 mg/cm
2
 

dir. Bu miktar da yaklaşık 36 g’a (6 tam dolu çay kaşığına) eşdeğerdir]. Güneşten koruyucu 

ürünler, düşük miktarda kullanılmalarıyla oluşabilecek riskler hakkında bir açıklama 

taşıyabilir: “Uyarı: Uygulanması gereken miktarı azaltmak koruma düzeyini önemli ölçüde 

azaltacaktır.” 

 

9) Güneş koruyucu ürünün hangi koşullarda saklanması gerektiği ve son kullanma 

tarihi ürün üzerinde belirtilmelidir. Tüketici tarafından anlaşılabilecek ifadelerle ürünün 

dayanıklılığına/stabilitesine dair bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen 

şekildeki ifadeleri içerebilir: 

 

-  “Ürününüzü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız, aşırı sıcaktan 

koruyunuz.” 

- “Ürünün özelliğinin değiştiğine işaret eden; renk, koku, homojenlik gibi 

özelliklerinde değişiklik gözlenmesi durumunda ürünü kullanmayınız.” 

- “Ürünü kullandıktan sonra ağzını sıkıca kapatınız.” 

- “Güneş koruyucu ürünlerin etkinliği, kullanım miktarına ve ürünün doğru 

kullanımına bağlı olup ürününüzü etikette belirtilen miktarlarda ve şekilde kullanınız.” 

 

10) Ambalajlarda yer almasa dahi söz konusu ürün grubunun kullanımında aşağıda 

yer alan esaslara tüketici tarafından özen gösterilmesi gerekmektedir. 

- Ürününüzü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız, aşırı sıcaktan koruyunuz. 

- Görünümü ve kokusu değişen, homojen olmayan ürünü kullanmayınız. 

- Ürünü kullandıktan sonra ağzını sıkıca kapatınız. 

- Güneş koruyucu ürünlerin etkinliği kullanım miktarına ve ürünün doğru 

kullanımına bağlıdır; bu nedenle ürününüzü etikette belirtilen miktarda kullanınız. 

 

 

d) Bebek ve çocuk kozmetik ürünlerinde yer alan uyarılar: 

1) Talk “hydrated magnesium silicade” içeren, 3 yaşından küçük çocuklarda 

kullanılan toz kozmetik ürün ambalajlarında “bebeklerin burun ve ağızlarından uzak 

tutunuz” uyarısı yer almalıdır. 

2) Bebek kozmetik ürünleri ambalajı üzerinde yer alabilen “Dermatolojik test 
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edilmiştir.”, “hipoalerjeniktir”, “sensitive” vb. ibareler, söz konusu kozmetik ürünün kesin 

alerji yapmayacağı anlamı taşımamaktadır. 

3) Bebek ve çocuk kozmetik ürünlerinin ambalajları dikkatle incelenmeli kullanma 

talimatları ve uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır. 

 

e) Diğer kozmetik ürünler: 

1) Yukarıda yer alan ibareler genel amaçlı yazılmış olup diğer kozmetik ürün 

grupları ve yukarıda yer alan ürün gruplarında bazı hammaddelerin kullanılması durumunda 

ek tedbirleri belirten uyarıların etiketlerde yer alması gerekmektedir (Örneğin çocukların 

erişiminden uzak tutulması gereken ürün grupları, göz ile temastan kaçınılması gereken ürün 

grupları, sadece profesyonel kullanıma yönelik ürün grupları, 3 yaş altı çocuklarda 

kullanılmaması gereken ürün grupları, sıyrılmış tahriş olmuş ciltlerde kullanılmaması 

gereken ürün grupları, alerji yapan hammaddelere ilişkin olarak özellikle esanslarda 

maksimum konsantrasyonun aşılması durumunda ürün bileşenleri listesinde belirtilmesi 

gereken grupları). 

 

Duyurular 

MADDE 8- (1) Kurumuzca kozmetik ürünlere ilişkin yapılan yasal düzenlemeler, 

duyurular, denetimler sonucu güvensiz bulunan ürünler ve diğer konulara ilişkin bilgiler 

Kurumumuz www.titck.gov.tr adresli resmi web sitesinde erişime açık olup, kozmetik ürün 

kullananlar ve satışını yapanlar yukarıda bahsi geçen bilgilere bu sayfadan ulaşabilirler. 

 
Yürürlük 

MADDE 9 - (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

http://www.titck.gov.tr/
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU  

PROFESYONEL KULLANIM AMAÇLI KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN 

KILAVUZ SÜRÜM 1.0 

 

Amaç 
MADDE 1- (1) Hizmet sunan müesseselerde (masaj salonları, oteller, kuaförler, 

estetik, güzellik, bakım merkezleri vs.), profesyonel hizmet esnasında kullanılan kozmetik 

amaçlı madde, karışım ve ürünlerin (masaj yağları, saç boya karışımları, saç bakım 

maskeleri, tırnak bakım ürünleri, epilasyon amaçlı madde ve karışımlar vs.) maruz kalan 

uygulayıcı ve uygulanan bireylerin sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Bu kılavuz, profesyonel hizmet sunumunda kozmetik amaçlı kullanılan 

madde, karışım ve ürünlerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin yol göstermek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, profesyonel hizmet sunumu yapan ticari 

müesseselerde tüketiciye uygulanmak üzere kullanılan kozmetik madde, karışım ve ürünleri 

uygulayan profesyoneller, hizmet alan kişiler ve ticari müessese sahipleri ile gerçek veya 

tüzel kişiler için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 
MADDE 3- (1)  Bu Kılavuz, 23.05.2005 tarihli ve 25823 sayılı Kozmetik 

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 
a) Hizmet sunan müessese: Kozmetik uygulama faaliyetleri içerisinde yer alan 

masaj, saç, tırnak, cilt ve vücut bakımlarından bir veya birkaçının yapıldığı, kuaför, 

estetik merkezi, güzellik merkezi, bakım merkezi, masaj salonu, spor salonu, otel gibi 

konaklama tesisleri ile benzer diğer müesseseleri,  

b) Kozmetik karışım: Kozmetik etki sağlamak amacıyla veya yardımcı karışım 

olarak kullanılan ve bu amaçla kullanıldığında insan sağlığına zarar vermeyecek 

mevzuata uygun kozmetik madde karışımlarını, 

c) Kozmetik madde: Tek başına, karışım veya bitmiş kozmetik ürün içinde 

kozmetik etki sağlamak amacıyla veya yardımcı bileşen olarak kullanılan ve bu amaçla 

kullanıldığında insan sağlığına zarar vermeyecek mevzuata uygun maddeyi, 

ç) Kozmetik ürün: İnsan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, 

saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere 

hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü 

değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan 

bütün madde veya karışımları,  

d) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu, 

e) Profesyonel kişi: Kozmetik uygulama işlemini yapan, uygulanacak kozmetik 

madde, karışım veya ürünü üretici talimatları doğrultusunda uygulanacak birey için 

hazırlayan ve/veya uygulayan genellikle bu konuda eğitimli ve/veya deneyimli, bu 

uygulamalardan doğabilecek sağlık üzerindeki riskleri bilen kişiyi,  

f) Profesyonel uygulamalara yönelik kozmetik ürün: Kozmetik ürün tanımı 

içerisinde yer alan, belirli kozmetik maddeleri içeren ve/veya bu maddeleri limitler 

dâhilinde genel amaçlı kullanım oranlarından daha yüksek miktarlarda içerebilen ve/veya 

profesyonel kullanıma yönelik uyarılar içeren kozmetik madde, karışım veya ürünü, 
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g) Taşıyıcı: Kozmetik amaçlı madde, karışım veya ürünleri seyreltmek veya 

uygulamaya uygun hale getirmek gibi amaçlarla kullanılan ve bu amaçla kullanıldığında 

insan sağlığına zarar vermeyecek mevzuata uygun madde, karışım veya ürünleri, 

ifade eder. 

 

Genel Gereklilikler  

MADDE 5- (1) Profesyonel hizmet sunan masaj salonları, oteller, estetik 

merkezleri, güzellik salonları, kuaförler vb. müesseselerde kişisel temizlik, bakım, masaj 

vb. amaçlı kullanılan kozmetik madde, karışım veya ürünlerin mevzuata uygun olması 

zorunludur. 

 

  (2) Kozmetik amaçlı profesyonel uygulamalarda hijyenik koşullara uyulması ve 

uygulamaya hazır hale gelen ürünün insan sağlığı açısından güvenli olması gerekmektedir. 

 

 (3) Kozmetik amaçlı profesyonel uygulamalarda kullanılacak kozmetik madde, 

karışım ve ürünlerin kozmetik amaçla kullanılabilir olması ve ilgili mevzuat hükümlerini 

yerine getirmiş olması gerekmektedir. 

 

 (4) Kozmetik amaçlı profesyonel uygulamalarda kullanılan kozmetik madde, 

karışım ve ürünlerin uygulandığı müesseselerde; uygulamalarda kullanılan tüm madde 

ve karışımların içeriği ile kozmetik madde, karışım veya ürünün uygulama şekline ilişkin 

bilgilerin, uygulama sonrası alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmenin ve 

detaylarının, uygulamanın ilk başladığı tarihten itibaren dosyalanması, zaman içerisinde 

yapılan değişiklik ve/veya eklemelere dair bilgilerin tarihleri ile birlikte dosyaya eklenmesi 

ve arşivlenmiş olması gerekir. 

 

a) Kozmetik amaçlı profesyonel uygulamalarda kullanılan, taşıyıcı bir madde veya 

karışım ile kullanılması gereken madde, karışım veya ürünlerin ambalajlarında hangi 

taşıyıcılarla kullanılabileceği, bu taşıyıcılarla hangi oranlarda kullanılabileceğine dair 

açıklayıcı bilginin bulunması gerekmektedir.  
 

b) Kozmetik amaçlı profesyonel uygulamalarda kullanılan madde, karışım veya 

ürün ile taşıyıcı arasında kimyasal/fiziksel etkileşim vb. ihtimallerin ortadan kaldırılması 

amacıyla kullanılacak madde ve taşıyıcılar set halinde satılabilir. 

 

Bazı Kozmetik Madde, Karışım ve Ürünlere İlişkin Bilgiler 
MADDE 6- (1) Profesyonel uygulamalarda kullanılan madde, karışım ve 

ürünlerin içerisinde yer alan bileşenlerin, Kozmetik Yönetmeliği’nin Ek-III, Ek-IV, Ek-V 

ve Ek-VI’sinde yer alan maddeler olması durumunda söz konusu listelerde yer alan 

kullanım şartları ve uyarılar başlığı altında belirtilen hususlara uyması gerekmektedir. 

 

a) Masaj amaçlı kullanılan ürünlerin içeriğinde yer alan yağlara ilişkin olarak, 

hazır halde paketlenmiş ya da seyreltme işlemine tabi tutulmuş ürünlerin insan sağlığı 

açısından güvenli olması ve kozmetik amaçla kullanımına izin verilen uçucu/sabit 

yağlardan olması gerekmektedir. 

 

b) Cilt bakım amaçlı kullanılan karışımlarda, paketlenmiş halde bulunan 

kozmetik ürünlerin karıştırılma, seyreltme ve uygulanmasına ilişkin olarak ürünlerin 

kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara uygun hareket edilmesi gerekir. Karışımın 

kullanımı sırasında ve/veya sonrasında meydana gelebilecek etkiler ile ilgili olarak ve de 
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var ise uygulanma sonrasında tüketicinin alması gereken önlemler hakkında tüketicinin 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

 

c) Saç bakımı ve saç görünümünü değiştirmek amaçlı kullanılan kozmetik 

karışımların insan sağlığı açısından güvenli olması ve karışımların uygulanması hakkında 

hazırlanmış olan kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.  

 

ç) Alkali madde olarak kullanılan amonyak ve alkol aminlerin iritasyon etkilerinin 

yüksek olması nedeniyle bu tür ürünlerin etiketlerinde belirtilen miktarların üzerinde 

kullanılmamaları gerekir.  

 

d) Oksidan amaçla kullanılan maddelerin (hidrojen peroksit veya hidrojen peroksit 

açığa çıkaran üreperoksit, perboratların) büyük boy ambalajlardan tekrarlanan kullanımlar 

sırasında azalacak konsantrasyonu göz önüne alınarak fazla miktarda kullanımları ile 

sağlığa zarar vermelerinin veya başarısız sonuçlarının önlenmesi amacıyla ambalajların 

üzerindeki talimatlara mutlaka uyulması gerekmektedir. 

 

e) Tırnak bakım amaçlı kullanılan kozmetik madde, karışım ve ürünlerin hijyenik 

koşullar altında uygulanması gerekmektedir. 

 

Diğer Hususlar 

MADDE 7- ( 1 )  Ağız ve diş bakımı yapılan müesseselerin diş hekimliği ve 

uygulamalarına ilişkin mevzuatın gereklerine uygun olması gerekmektedir. 

 

(2) Kozmetik Yönetmeliği gereğince içeriğinde hidrojen peroksit veya hidrojen 

peroksit açığa çıkaran diğer bileşikleri “% 0.1`den daha fazla, % 6`ya eşit veya daha az,” 

(% 6 ≥ H2O2 veya kaynakları > % 0.1) oranda içeren ağız ve diş bakım ürünleri özel 

kullanım amaçlı olup mevzuat gereğine sadece diş hekimlerine satılabilirler. Her kullanım 

periyodunun ilk kullanımında diş hekimleri tarafından veya uygun görmesi halinde kişinin 

kendisi tarafından ilk ve/veya gerekli kullanım süresini tamamlamak için kişisel 

kullanımına sunulabilir ve 18 yaşın altındaki bireylerin kullanımına uygun değildir. 
 

MADDE 8- (1)  Kozmetik kapsamında yer alan ürünler, vücudun kozmetik 

uygulamaları için tanımlanmış kısımlarına, bu kısımların doku özelliklerinin normal 

durumunda olması koşuluyla uygulanan ürünlerdir. Bu doğrultuda sağlam derinin bariyer 

fonksiyonlarını etkisiz hale getiren dış etkenli yöntemler ile kozmetiklerin amacını aşan 

uygulamalar, kozmetik kapsamında değerlendirilemez. 

 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİLEŞEN VE ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN 

KILAVUZ SÜRÜM 1.0 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen 

bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya 

ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan 

bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından 

güvenli olmalıdır. Kozmetik Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinde yer alan “Etiketlerde, ürünlerin 

satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif 

desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi 

kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.” ifadesi gereğince iş bu Kılavuz “organik” 

veya “doğal” ibareleri içeren kozmetik ürünlerin kapsamına, içeriklerine ve iddialarına ilişkin 

üreticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan 

üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz; 23/05/2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliği’nin   

6 ncı ve 10 uncu maddelerine istinaden hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda yer alan; 

a) Doğal kozmetik bileşeni: Doğal kaynaklı hammaddelerden, doğal işleme 

yöntemlerine veya kriterlerine göre elde edilen kozmetik ürünlerin bileşimine giren maddeleri,    

b) Doğal kozmetik ürün: Bileşiminin en az yüzde 95’inin doğal içerikli olduğu, bununla 

birlikte bu içeriğin doğal olma gerekliliklerini sağladığını kanıtlayan ancak organik olmasının 

gerekmediği kozmetik ürünü,  

c) Doğal maddeler: Bitkisel, inorganik-mineral veya hayvansal kökenli (ölü omurgalılar 

hariç) ve bunların karışımları ve birbirleriyle "reaksiyon ürünleri”ni, 

ç) Organik/ekolojik kozmetik bileşeni: Kozmetik ürün bileşimine giren organik tarım 

faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı 

bileşeni, 

d) Organik/ekolojik kozmetik ürün: Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak 

üretilmiş ham maddeler kullanılarak, ham maddeden bitmiş ürüne kadar organik olma 

gerekliliklerini sağladığını kanıtlayan, ağırlıkça en az % 95’i organik üretimle elde edilmiş 

organik/ekolojik kozmetik bileşenlerinden oluşan bitmiş kozmetik ürünü, 

ifade eder. 
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Genel Esaslar 

MADDE 5- (1) Doğal kozmetik ürünlerin bileşiminde, yalnızca doğal kaynaklı madde 

veya karışımlar kullanılabilir. (Formülasyon yardımcı maddeleri olan koruyucular ve doğal 

kaynaklı sentetik modifiye maddeler hariç.) 

 

(2) Kozmetik ürünlerin bileşimine giren doğal maddelerin elde edilmesi aşamasında 

öncelikli olarak Tablo 1’de yer alan ekstraksiyon ajanları kullanılmalıdır. 

 

Tablo 1. Doğal maddelerin elde edilmesi için kullanılan ekstraksiyon ajanları 

 

Doğal maddelerin elde edilmesi için kullanılan ekstraksiyon ajanları 

Bitkisel kökenli etanol (alkol) 

Hayvansal yağlar ve bitkisel kökenli yağlar 

Hayvansal yağlardan ya da bitkisel kökenli yağlardan türetilmiş gliserin 

Karbondioksit (süperkritik CO2) 

Su 

Bal 

 

3) Aleuritik asit, biyoteknolojik olarak üretilmiş ham maddeler; konkretler (veya çiçek 

özütleri ve mumlar); fitik asit; tohumlardan, tahıl filizleri, meyve ve alglerden elde edilen 

hammaddeler; ipek; tannik asit; sabunlaşmayan bitkiler (ve bunları işlemek için) örneğin 

karotenoidler (ksantofiller dahil) ve tokoferoller; ursolik asit ve lanolin gibi maddelerin eldesinde 

son teknoloji tarafından önerilen başka bir seçenek yoksa diğer ekstrasyon ajanları ve çözücüleri 

kullanılabilir.  

a) Bu ekstraksiyon ajanları ve çözücüler kullanımlarından sonra tamamen veya en azından 

belli bir ölçüye kadar uzaklaştırılmalıdır. 

b) Ekstraksiyon ajanları ve çözücülerin etkin olmayan konsantrasyonlarda (teknolojik 

olarak kalıntıları engellenemeyen) bitmiş kozmetik üründe bulunmalarına müsaade edilmektedir. 

c) Aromatik ve yapısında halojen içeren organik çözücüler ise kullanılmamalıdır. 

 

(3) Doğal kozmetik üretimi için onaylanmış pH ayarlayıcı ve iyon değiştirici ajanlar 

olarak; pH değerini ve iyon değişimini ayarlamak için doğal ya da türetilmiş doğal asitlere ve 

bazlara ek olarak tercihen sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ve hidroklorik asit; başka bir 

seçenek yoksa inorganik asitler ve bazlar kullanılabilir. 

 

(4) Doğal ve organik kozmetik ürünlerdeki organik bileşen yüzdesi hesaplanırken su ve 

mineraller hesaplamaya dahil edilmemelidir. 

 

(5) Kozmetik ürünlerde kullanılan bitkisel, hayvansal veya mineral bileşenler, insan 

sağlığına zarar verecek kısımlar, safsızlıklar ve bulaşanları içermemelidir. 
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(6) Sentetik esanslar, antioksidanlar, sentetik yağlar (silikon yağları), etoksillenmiş ham 

maddeler, sentetik UV filtreleri gibi maddelerin veya karışımların (mikro veya nanopartiküller 

dahil) kullanılması önerilmemektedir. 

 

(7) Sentetik doğala özdeş aroma/esans vb. maddeler doğal kabul edilmezler ve doğal 

iddiasıyla kullanılamazlar. 

 

(8) Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalardan (GDO) elde edilen ürün bileşenleri 

kullanılmamalıdır. 

 

(9) Aromatizanlar, parfümler ve vitaminlerin organik üretimle elde edilemediğinin 

kanıtlanması koşulu ile istisnai olarak organik olmayan üretim kaynaklarından elde edilmesi 

mümkündür.  

 

(10) Doğal veya organik bitmiş kozmetik ürünler, kozmetik ürün bileşenleri veya 

karışımları sterilizasyon amacıyla iyonize radyasyona (radyoaktif radyasyon, x-ışını radyasyonu) 

maruz kalmamalıdır. 

 

(11) Sentetik esansiyel yağlar veya kimyasal olarak modifiye edilmiş doğal maddelerin 

parfümlerde ve aromatik bileşimlerde kullanılmaları önerilmemektedir. 

 

(12) Bir taşıyıcı vasıtasıyla topikal olarak uygulanan kozmetik ürünlerin (ıslak mendil, 

havlu, ped vs) doğal veya organik iddialarını taşıyabilmesi için, taşıyıcı vasıtanın da doğal veya 

organik kaynaklı olması gerekir. 

 

(13) Doğal veya organik kozmetik ürünlerin yer alabileceği ambalajların mümkün ise 

doğal kaynaklardan elde edilmiş olması tercih edilir. Halojenlenmiş plastiklerin ambalaj 

malzemesi olarak kullanımı önerilmez. 

 

(14) Organik kozmetik ürün bileşenleri elde etmede kullanımı önerilen fiziksel işlemler; 

ekstraksiyon (ekstranksiyon ajanları; su, etanol, gliserin, bitkisel yağlar ya da CO2 gibi doğal 

kaynaklı maddeler olmalıdır), öğütme, kurutma, distilasyon/buhar distilasyonu, süblimleştirme, 

sıkıştırma, adsorpsiyon işlemleri, dondurma, filtrasyon, eleme, santrifüj ve ultrasondur. 

 

(15) Türevlendirme yoluyla oluşturulan doğal maddeler için izin verilen kimyasal 

reaksiyonlar; hidroliz (sabunlaşma dahil), nötralizasyon, suyun elimine edilmesi ile 

kondensasyon, esterleşme, transesterifikasyon, hidrojenasyon, hidrojenoliz, dehidrojenasyon, 

glikozidasyon, fosforilasyon, sülfatasyon, açilasyon, amidasyon, oksidasyon (oksijen, ozon ve 

peroksitler ile) ve pirolizdir. 
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Doğal ve Organik Kozmetiklerin İçerebileceği Bazı Yardımcı Maddeler 

MADDE 6- (1) Organik kozmetik ürün bileşiminde yer alabilen bazı maddelere ait 

özelliklere aşağıda yer verilmiştir. 

 

a) Su: Organik kozmetik ürün üretiminde kullanılan su, içme suyu kalitesinde olmalıdır. 

Deiyonizasyon amacıyla iyon değiştiriciler, distilasyon, ozmoz, kaynatma ile sterilizasyon veya 

filtrasyon metotları (İyi İmalat Uygulamaları ilkeleri doğrultusunda) bu amaçla kullanılabilir. 

Üretim aşamasında kullanılacak suyun elde edilmesinde klorlama, ozonlama gibi kimyasal 

madde içeren metotlar veya iyonize radyasyon ve elektrokimyasal uygulamalar gibi işlemlerin 

kullanılması tavsiye edilmemektedir. 

 

b) Mineral maddeler: Yalnızca öğütme, yıkama, buharla temizleme, kurutma ya da 

mekanik yıkama gibi fiziksel işlemlerle elde edilen doğal mineraller organik kozmetik ürünlerde 

mineral madde olarak kullanılabilir. 

 

c) Koruyucular: Organik kozmetik ürünlerde koruyucu kullanımının kaçınılmaz olduğu 

hallerde limitler dahilinde kullanılabilecek koruyuculara Tablo 2’de yer verilmiştir. Alkol ve 

uçucu yağlar gibi bileşenlerin de koruyucu etkileri olduğu unutulmamalıdır. 

 

Tablo 2. Doğal ve organik ürünlerde kullanılabilecek doğala özdeş koruyucular. 

 

Koruyucu INCI Adı 

Benzil alkol Benzyl alcohol 

Benzoik asit, tuzları* ve etil esteri Benzoic acid, its salts and its ethyl 

ester Dehidroasetik asit ve tuzları Dehydroacetic acid and its salts 

Formik asit ve formik asit sodyum 

tuzları 

Formic acid and its salts 

Propiyonik asit ve tuzları* Propionic acid and its salts 

Salisilik asit ve tuzları* Salicylic acid and its salts 

Sorbik asit ve tuzları* Sorbic acid and its salts 

 

*Adı geçen tuzlar sodyum, potasyum, amonyum, etil amonyum, kalsiyum ve magnezyum 

katyonlarının tuzlarıdır (örn. Sodyum benzoat, potasyum sorbat). 

 

ç) Emülgatörler ve sürfaktanlar (yüzey aktif maddeler):  

Organik kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan emülgatör ve sürfaktanların elde 

edilmesinde özellikle; sabit yağlar, uçucu yağlar, balmumu, fosfolipidler, lanolin, sakkaritler 

(mono, oligo, polisakkaritler), proteinler ve lipoproteinlerden; hidroliz, esterleştirme, 

transesterleştirme, hidrasyon (yalnızca yağ asitlerinin yağ alkollerine indirgenmesinde 

kullanılabilir) ve glikolizasyon yöntemleri kullanılmalıdır. Kimyasal olarak işlem görmemiş doğal 

kaynaklı maddeler de emülgatör ve sürfaktan olarak kullanılabilir. 
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d) Doğala özdeş inorganik pigmentler ve mineraller:  Doğal kozmetik ürünlerde 

kullanılan doğala özdeş inorganik pigmentler ve minerallerin listesi Tablo 3’te belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Doğal kozmetik ürünlerde kullanılabilecek doğala özdeş inorganik pigmentler ve 

mineraller 

 

INCI Adı Kimyasal Adı 
Alumina Alüminyum oksit 
Aluminum (CI 77000) Alüminyum 
Aluminum Hydroxide Alüminyum hidroksit 
Barium Sulfate; CI 77120 Baryum sülfat 

Calcium Aluminum Borosilicate Kalsiyum alüminyum borosilikat 
Calcium Carbonate; CI 77220 Kalsiyum karbonat 
Calcium Chloride Kalsiyum klorür 
Calcium Fluoride Kalsiyum florür 
CI 77007 Ultramarin 
CI 77163 Bizmut oksiklorür 
CI 77268:1 Karbon, Karbon siyahı 
CI 77288; CI 77289 Kromik oksit/ 

Hidrate edilmiş kromik oksit 

CI 77400 Bakır 
CI 77480 Altın 
CI 77489; CI 77491; CI 77492; 

CI 77499 

Ferrik oksit/ 

Hidrate edilmiş ferrik oksit 
CI 77510 Prusya mavisi 
CI 77742 Mor manganez 
CI 77820; Silver Chloride; 

Silver Oxide; Silver Sulfate 

Gümüş, gümüş klorür,  

gümüş oksit, gümüş sülfat 

CI 77891; Titanium Dioxide Titanyum dioksit 
CI 77947; Zinc Oxide Çinko oksit 
Copper Sulfate Bakır sülfat 
Hydrated Silica; Silica 

 

 

 

 

 

Silika ve hidrate edilmiş silika 

Magnesium Aluminium Silicate Magnezyum alüminyum silikat 
Magnesium Carbonate Hydroxide  Magnezyum karbonat hidroksit 
Magnesium Hydroxide Magnezyum hidroksit 
Magnesium Silicate Magnezyum silikat 
Magnesium Sulfate Magnezyum sülfat 
Manganese Dioxide Mangan dioksit 
Manganese Sulfate Mangan sülfat (MnSO4) 
Mica Mika 
Potassium Alum Potasyum alüminyum sülfat 
Potassium Carbonate Potasyum karbonat (potas) 
Potassium Chloride 

 

Potasyum klorür 
Potassium Silicate Potasyum silikat 
Silver Chloride Gümüş klorür 
Silver Oxide Gümüş oksit 
Silver Sulfate Gümüş sülfat 
Sodium Bicarbonate Sodyum bikarbonat 
Sodium Borate Sodyum borat 
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Sodium Carbonate Sodyum karbonat 
Sodium Fluoride Sodyum florür 
Sodium Polyphosphate Sodyum polifosfat 
Sodium Potassium Aluminium Silicate 

 

Sodyum potasyum alüminyum silikat 

Sodium Sesquicarbonate Sodyum seskikarbonat 
Sodium Silicate Sodyum silikat 
Sodium Sulfate Sodyum sülfat 
Sulfur Kükürt 
Synthetic Fluorphlogopite Sentetik florflogopit 
Tin Oxide Kalay oksit 
Zinc Carbonate Çinko karbonat 
Zinc sulfate Çinko sülfat 

 

Doğal ve Organik Kozmetik Ürün İçeriği 

MADDE 7- (1) Ürün kategorisine göre kozmetik ürünlerin içermesi gereken minimum 

doğal ve organik bileşen % değerleri sırasıyla Tablo 4 ve 5’te yer almaktadır. 

 

a) Doğal kozmetik ürünlerde su miktarı çıkarıldıktan sonra kalan bileşenlerin en az yüzde 

95’inin doğal maddelerden meydana gelmesi gerekmektedir. Bu içeriğin doğal olma 

gerekliliklerini sağlaması yeterlidir, organik olması zorunlu değildir. 

 

Tablo 4. Ürün kategorisine göre doğal kozmetik ürünlerin içermesi gereken minimum 

doğal bileşen % değerleri. 

Kategori Bitmiş Üründe Minimum Doğal      

            Bileşen %’si 

Yağlar / su içermeyen temizleme ve cilt bakım          

ürünleri 

90 

Parfüm, Eaux de Parfum (EDP), Eaux de Toilette    

(EDT), Eaux de Cologne 

60 

Cilt bakımı emülsiyonlar (Su / Yağ) ve Oleojel 30 

Su içeren dekoratif kozmetik 15 

Deodorant ve ter önleyiciler 15 

Cilt bakımı emülsiyonlar (Yağ / Su), jeller 10 

Güneş ürünleri 10 

Saç ürünleri 3 

Yüzey aktif içeren temizlik ürünleri 3 

Ağız bakım ürünleri 2 

Su içermeyen dekoratif kozmetik 1 

Sabun 1 
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b) Organik kozmetik ürünlerde bileşen olarak kullanılacak doğal madde ve karışımların, 

ağırlıkça en az % 95’inin organik üretimle elde ediliyor olması gerekmektedir. 

 

Tablo 5. Ürün kategorisine göre organik kozmetik ürünlerin içermesi gereken minimum 

organik bileşen % değerleri. 

Kategori Bitmiş Üründe Minimum 

Organik Bileşen%’si 

Yağlar / su içermeyen temizleme ve cilt bakım ürünleri 90 

Parfüm, EDP, EDT, Eaux de Cologne 60 

Cilt bakımı emülsiyonlar (Su / Yağ) ve Oleojel 30 

Su içeren dekoratif kozmetik 15 

Deodorant ve ter önleyiciler 15 

Cilt bakımı emülsiyonlar (Yağ / Su), jeller 15 

Güneş ürünleri 15 

Saç bakım ürünleri 15 

Yüzey aktif içeren temizlik ürünleri 15 

Ağız bakım ürünleri 15 

Su içermeyen dekoratif kozmetik 15 

Sabun 1 

Kozmetik amaçlı sular 15 

 

 

Etiket ve Tanıtım Materyallerine İlişkin İddialar ve Uyarılar 

MADDE 8- (1) Tüketicilerin yanıltılmaması amacıyla kozmetik ürünlerin içeriği, 

etkinliği, güvenliliği ve diğer özellikleri ile ilgili yanıltıcı tanıtım iddialarından kaçınılması 

gerekmektedir. Etiket üzerinde tüketiciyi yanıltacak şekilde ürünün sahip olmadığı özelliklere ait 

ifadelerin yer almaması gerekmektedir. 

 

a) Ürünün adı “organik” ya da “doğal” ifadesi içeriyorsa ve ürün organik veya doğal ürün 

olma özelliği taşımıyorsa, ürünün adında “organik” ya da “doğal” ibaresi kullanılmamalıdır.  

 

b) Kozmetik ürün bileşenlerinin Tablo 5’de belirtilen minimum değerlerin altında olması 

durumunda, kozmetik ürünün organik olduğuna dair iddia ve ibareler kullanılmamalıdır. 
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c) Kozmetik ürünlerin etiket ve tanıtım materyallerinde ürünün “%100 doğal” veya                 

“%100 organik” olduğunu belirten ifade ve görseller gerekli ve yeterli koşullar belgelerle 

sağlanmadıkça kullanılmamalıdır. 

 

 

ç) Kozmetik ürünün, içindekiler listesinde hangi bileşenlerin organik olduğu 

belirtilmelidir. 

 

d) Doğal kaynaklı kozmetik ürünlerin içerikleri nedeniyle raf ömrünün diğer kozmetik 

ürünlerden daha kısa olabileceği gibi ürüne özgü özellikler, ürünün hem tüketici tarafından hem 

de dağıtım zincirindeki takibi açısından meydana gelebilecek değişiklikler ve stabilitesine dair 

bilgilere ambalaj üzerinde yer verilmelidir. 

 

e) Tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla ürünün hangi koşullarda saklanacağına, açıldıktan 

sonra bozulmanın nasıl takip edileceğine ilişkin bilgiler ile ürünün güvenli bir şekilde 

kullanımının sağlanmasına yönelik uyarılara etikette/ambalajda yer verilmelidir. 

 

Bitmiş Ürünün Sahip Olması Gereken Belgeler 

MADDE 9- (1) Kozmetik ürünler için “organik” veya “doğal” beyanlarını, bunlara ilişkin 

görselleri veya ima eden ifade ve şekilleri; etiket, ambalaj, yazılı, sözlü, görsel vs. tanıtımlarda 

kullanabilmek için üreticilerin bu ifadelerin gerekliliklerini sağladıklarını kanıtlayan belgelere 

sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 



TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN DEPOLANMASINDA, NAKLİYESİNDE, SATIŞA 

VE HİZMETE SUNULDUĞU ORTAMLARDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER HAKKINDA KILAVUZ 

 

Amaç 

MADDE 1-  (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalat aşamasında 

sahip olduğu kalitesinin; depolanma aşamasında, nakliye aşamasında, satış yerleri 

(perakende, toptan, tele-internet satış, doğrudan veya satış temsilcisi vasıtasıyla yapılan 

satışlar) ve hizmete sunulduğu ortamlarda sürdürülmesini teminen dikkat edilecek hususlar 

hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, kozmetik ürünlerin depolanma, nakliye, satış yerleri, 

hizmete sunulduğu ortamlar için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3-  (1) Bu Kılavuz; 24/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 

üncü maddesi ve 23/05/2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin 12 nci 

maddesinin ilgili hükümleri ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-  (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Dış ambalaj: Tüketiciyi daha fazla bilgilendirmek amacıyla iç ambalajı çevreleyen 

ikincil ambalajı, 

b) Dış faktör: Güneş ışığı, sıcaklık, nem ve oksijen gibi kozmetik ürünün kalitesini 

etkileyen dış etmenleri, 

c) İç ambalaj: Kozmetik ürün ile doğrudan temas eden, piyasaya sürülmek üzere 

hazırlanmış birincil ambalajı, 

ç) Kozmetik ürün: Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan 

kozmetik  ürünleri, 

d)  Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, 

e)  Üretici: Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

f)  Yönetmelik: Kozmetik Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

 

Genel gereklilikler 

MADDE 5- (1) Kozmetik mevzuatı gereği piyasaya arz edilen bir kozmetik ürünün 

belirlenen koşullarda ve son ambalajında raf ömrü boyunca güvenli olması gerekir. İlaveten 

kullanım süresi içinde insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. Bu doğrultuda kozmetik 

ürünlerin depolanma ortam ve koşullarının, nakliye vasıtalarının ve şeklinin, satışa veya 

hizmete sunulduğu yerlerin güvenlilik gerekliliklerini sağlık yönünden sağlaması istenir. 



Doğrudan satılan veya satış temsilcileri aracılığıyla satılan kozmetik ürünlerde de söz 

konusu gerekliliklerin sağlanması beklenmektedir. 

(2) Kozmetik ürünlerin piyasaya verilebilmesi için kozmetik mevzuatına uygun 

olması gerekir. 

 

(3) Kozmetik ürünlerin başlangıçtaki özelliklerini farklı iklim koşullarında da 

koruması gerekir.  

 

(4) Kozmetik ürünlerin imalatı sonrasında kalitesinin sürdürülmesi, ürünlerin 

güvenliliği açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kozmetik ürünün kalitesini ve 

güvenliliğini etkileyen dış faktörlerin üreticiden tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda göz 

önünde bulundurulması gerekir. 

 

(5) Kozmetik üreticisi, kozmetik ürünün kalite ve güvenliliğinin sürdürülmesi 

açısından; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik dayanıklılığını devam ettirmeye yönelik 

tedbirler alır. Bu kapsamda nakliye ambalajları da dahil olmak üzere kozmetik ürünün dış 

ve iç ambalajına dış faktörlere ilişkin uyarılar yazarak ürünün korunmasına ilişkin 

önlemlere yer verir. Kozmetik ürünler için geçerli olabilecek diğer bazı önlemler aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Kozmetik ürünlerin depolanma, nakliye ve satış yerlerinde doğrudan güneş ışığı 

altında bekletilmesi uygun değildir. 

b) Kozmetik ürünler, bazı ürünler istisna olmak üzere (ambalajında saklama koşuluna 

dair uyarı bulunanlar hariç) oda sıcaklığında muhafaza edilir. 

c)  Kozmetik ürünün imalat aşamasında sahip olduğu kalitesinin sürdürülmesine 

yönelik gerekli şartlara uyulmasını sağlamak amacıyla nakliye prosedürleri ilgili koşullar 

doğrultusunda iyi planlanmalı ve uygulanmalıdır. Ürünlerin içeriğine, formuna, nakliyenin 

süresine ve nakliye yerine göre nakliye esnasında karşılanması gereken hususlar değişiklik 

gösterebilmektedir. Örneğin sıcaklık değişikliğinden etkilenen kozmetik ürünlerin 

ülkemizin soğuk ve/veya sıcak bölgelerine nakliyeleri esnasında ilgili iklim koşulları göz 

önünde bulundurulduğunda karşılanması gereken nakliye gereklilikleri değişiklik 

göstermektedir. Kozmetik ürünlerin aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortam koşullarına maruz 

bırakılması, formülasyon ve/veya ambalaj dayanıklılığı/stabilitesine  olumsuz etki 

oluşturabilme ihtimali nedeniyle uygun değildir.  

ç) Özellikle yüksek sıcaklıkta patlama olasılığı olan ve basınçlı ambalajda sunulan 

aerosol tipi ürünlerin (tıraş köpüğü, deodorant gibi) güneş ışığına maruz kalacak şekilde 

bekletilmemesi, güneş ışığı almasa dahi uzun süre sıcak ortamda tutulmaması ve uygun 

saklama koşullarında muhafaza edilmesi gerekir. Aksi takdirde hem ürün yapısında 

bozulmalar hem de ambalajdan kaynaklanan istenmeyen etkileşimler meydana gelebilir. 

Nakliye, depolama ve satış  aşamalarında bu hususa dikkat edilmeli, gerekli durumlarda 

nakliye için kullanılacak araçlarda uygun tedbirler alınmalıdır. 

d) Su içermeyen bazı kozmetik ürünlerin (toz formunda bulunan pudralar, farlar gibi) 

nem oranı yüksek olan ortamlarda tutulmaları uygun değildir. Örneğin sahil bölgelerinde 

hava neminin fazla olması göz önünde bulundurularak nakliye, depolama, satış yeri ve 



uygulama yeri koşulları kozmetik ürünün yapısına ve güvenliliğine zarar vermeyecek 

şekilde ayarlanmalıdır. 

e) Emülsiyon yapısında ve akıcı özellikte olan kozmetik ürünlerin şiddetle 

çalkalanmaları, aşırı sıcağa veya soğuğa maruz kalmaları yapılarının bozulmasına neden 

olabileceği için uygun değildir. 

f) Kozmetik ürünlerin saklanması sırasında görünüm, renk, koku, pH, yoğunluk gibi 

özelliklerinin değişmemesine, faz ayrışması (ürüne bakıldığında üstte ve altta olmak olmak 

üzere gözle görülebilen iki ayrı katman) gibi istemeyen değişikliklerin olmamasına  dikkat 

edilmelidir. 

 

(6) Kozmetik ürünlerin üretiminden itibaren; depolanmasında, nakliyesinde, satış ve 

uygulama noktalarında öngörülen ortam koşullarının (ambalaj vd. kaynaklarda yer alan 

uyarılar) sağlanmasına dikkat edilmesi gerekir. Kozmetik ürünlerin nakliyesinde, 

depolandığı alanlarda, satış noktalarında ve tüketiciye uygulandığı profesyonel hizmet 

verilen alanlarda aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi gerekir: 

a) Nakliye, satış ve uygulama yerinde bekleme sırasında kozmetik ürünlerin 

kalitesini ve güvenliliğini olumsuz etkileyecek ölçüde sıcağa, soğuğa, neme, radyasyona, 

istenmeyen mikroorganizmalara veya zararlılara maruz kalmaları önlenmeli; ürünlerin 

nakliye ve depolanma süresince üretici tarafından öngörülen şartlarda bulundurulmasına 

özen gösterilmelidir. 

b) Kozmetik ürünlerin satış ve uygulama yerlerinin mikroorganizmaların çeşitli 

yollarla ürüne bulaşmasına sebebiyet vermeyecek şekilde temiz olması, havalandırma 

sistemlerinin olması, zararlılardan arındırılmış olması ve bu koşulları sağlamak amacıyla 

belirlenen süreler içerisinde kontrollerinin yapılmış olması gerekir. 

c) Kozmetik ürün satış ve uygulama yerlerinin ürünün kırılmasını, dökülmesini ve 

birbiriyle veya başka mikroorganizma kaynaklarıyla bulaşmasını önleyecek şekilde 

tasarlanması gerekir. 

ç)  Satış ve uygulama yerlerindeki aydınlatma, iklimlendirme ve havalandırma 

sistemlerinin kaliteyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilememesi gerekir.  

d) Satış ve uygulama yerlerinin tasarımı haşereyle mücadele dâhil olmak üzere ürünü 

korumaya yönelik tüm tedbirlerin alınmasına imkân sağlamalıdır. 

 

(7) Kozmetik ürünlerin satış ve uygulama yerlerinde son kullanma tarihi yakın olan 

ürünler en önce gönderilecek veya kullanılacak şekilde yerleştirilmedir. Bütün stoklar son 

kullanma tarihleri yaklaşan veya geçmiş ürünler için düzenli olarak kontrol edilmeli ve son 

kullanma tarihi geçmiş ürünler diğer ürünlerden ayrılarak yanlışlıkla satılmasının ve/veya 

uygulanmasının önlenmesi gerekir. 

 

(8) Nakliye sırasında veya satış yerinde ambalajı hasar görmüş ürünlerin, hasardan 

etkilenmedikleri tespit edilene kadar satışı yapılmamalıdır. Hasar görmüş, kalitesini 

kaybetmiş veya bir problemle karşılaşılmış ürünlerin geri toplatılması ile ilgili bir 

prosedürün oluşturulmuş olması gerekmektedir. Kırılmış veya hasar görmüş ürünler diğer 

ürünlerden ayrılmalıdır. 



 

(9)  Televizyon, telefon, internet gibi çeşitli kanallar vasıtasıyla satış yapanların 

kozmetik ürünün imalat aşamasında sahip olduğu kalitesinin depolanma ve nakliye 

aşamasında sürdürülmesini temin etmek için bu Kılavuzda belirtilen gereklilikleri 

sağlamaları gerekir. 

 

(10) Kozmetik ürünlerin doğrudan satış ve satış temsilcisi aracılığıyla tüketiciye 

ulaştırıldığı durumlarda kozmetik ürünün imalat aşamasında sahip olduğu kalitesinin 

depolanma ve nakliye aşamalarında da sürdürülmesini temin etmek için bu Kılavuzda 

belirtilen önemleri almaları gerekir.  

 

Dış faktörlere hassas kozmetik bileşenleri ve formülasyon türleri 

MADDE 6- (1) Kozmetik ürünlerin depolanması, nakliyesi, satışı ve uygulanmasında 

uygun koşulların sağlanamaması durumunda ürünün kalitesi ve güvenliliği riske girebilir. 

Kozmetik ürünlerin iddia edilen etkinlikleri ve güvenlilikleri, ürünün kalitesinin 

korunmasına bağlıdır. 

 

(2) Alfa hidroksi asitler, peptit-protein yapısındaki maddeler, antioksidan etkili 

vitaminler ve türevleri, güneşten koruyucu maddeler gibi bileşenleri ve/veya lipozom, 

nanozom vb. yapıları (ürün üretiminde kullanılan çeşitli küçük boyuttaki, gözle 

görünmeyen ve ürünlerin üzerinde belirtilebilen sistemleri) içeren kozmetik ürünler 

dayanıklılıklarının korunması için nakliyeleri, saklanmaları, satışları ve hizmete 

sunulmalarında üreticisinin belirlediği talimatlara uyulmalıdır.  

 

(3) Genellikle su oranı yüksek olan kozmetik ürünlerde yüksek sıcaklıkta 

mikroorganizma üremesi kolaylaşabilir. Yüksek miktarda su içeren (şampuan vb. saç 

ürünleri, bazı serumlar, makyaj temizleme ürünleri, sıvı rujlar vb.), bitkisel kaynaklı 

hammadde içeren, peptid-protein içeren, yüksek oranda talk içeren kozmetik ürünler 

mikroorganizma üremesine hassas olmalrı nedeniyle aşırı nemli ve sıcak ortamlara maruz 

kalması durumunda mikroorganizma üremesi meydana gelebilir. Ayrıca bu ürünlerin ışık 

ve havadaki oksijen maruziyetinden de korunması gerekir.  

 

(4) Kolonya ve parfüm gibi kokulu veya uçucu maddeleri yüksek oranda içeren 

kozmetik ürünlerin sıcağa maruziyeti sonucunda kokulu ve uçucu maddelerin yapısında 

bozulma meydana gelebilir. Yüksek oranda organik çözücü içeren kolonya veya aseton gibi 

kozmetik ürünlerde, ambalaj özellikleri nedeniyle, sıcaklığın etkisi ile organik çözücünün 

buharlaşması söz konusu olabilir. 

 

(5) İçeriğinde yüksek miktarda doğal yağ bulunan formülasyonlarda (masaj yağları 

vb.) havadaki oksijen, yüksek sıcaklığın etkisi ile yağın oksitlenip bozulmasına, ürün 

kalitesinin ve güvenliliğinin değişmesine neden olabilir. 

 

(6) Katı ruj gibi yüksek oranda katı yağ içeren kozmetik ürünlerin sıcağa maruziyeti 

sonucu şekillerinde ve kokularında bozulma meydana gelebilir. 



 

(7) Kozmetik ürünlerin kalitesine ve güvenliliğine etki edebilen faktörlerden biri de 

nemdir. Özellikle su içermeyen veya çok düşük oranlarda su içeren kozmetik ürünlerin, 

yüksek nemli ortamda muhafaza edilmesi, hem fiziksel hem de kimyasal yapılarında 

bozulmaya neden olabilir. Su içermeyen, toz veya pudra şeklinde kullanılan kozmetik 

ürünler yüksek nemde uygulanabilirlik özelliklerini yitirebilirler. Ayrıca yüksek nemli 

ortam mikroorganizma üremesini de hızlandırabilir. Ürün içinde neme duyarlı aktif 

maddeler var ise bu yapılar yüksek nemli ortamda kimyasal olarak bozulabilir. Bu nedenle 

neme duyarlı olan ürünlerin ambalajlarının, ürünü nemden koruyacak özellikte olması 

gerekir. Yüksek sıcaklık, havanın nem tutma kapasitesinin artmasına neden olacağından 

neme duyarlı olan ürünlerin genel olarak oda sıcaklığında muhafaza edilmesi tavsiye edilir. 

 

(8) Satış yerlerinde kozmetik ürünlerin ambalajlarının (iç ve varsa dış ambalajlarının) 

temiz, üzerindeki yazıların düzgün ve okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, 

ambalaj üzerinde Yönetmelik kapsamında yer alması gereken; üretici adı ve adresi, ürünü 

oluşturan bileşenlerin ismi, ürünün miktarı, ürünün özelliğine bağlı olarak son kullanma 

tarihi veya açıldıktan sonra üretici tarafından öngörülen kullanım süresine ilişkin bilginin 

yazılmış olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu Kılavuz hükümleri Kurum Başkanı tarafından yürütülür. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE 

İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 

 

Amaç 

MADDE 1- (1)  Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından 

tüketiciye ulaşana kadar kalitesinin korunmasında etkili dış faktörlere dikkat çekilmesi amacıyla; 

imalat, ambalajlama, kalite kontrol, depolama, dağıtım, satış ve tüketiminde dikkat edilecek 

unsurlara yönelik hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan 

üreticiler ile tüketiciler için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1)  Bu Kılavuz; 24/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 

üncü maddesi ve 23/05/2005 tarihli,  25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin 

ilgili hükümleri ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Dış ambalaj: Tüketiciyi daha fazla bilgilendirmek amacıyla iç ambalajı çevreleyen 

ikincil ambalajı, 

b) Dış faktör: Güneş ışığı, sıcaklık, nem ve oksijen gibi kozmetik ürünün kalitesini 

etkileyen dış etmenleri, 

c) İç ambalaj:  Kozmetik ürün ile doğrudan temas eden,  piyasaya sürülmek üzere 

hazırlanmış birincil ambalajı, 

ç) Kozmetik ürün: Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan kozmetik 

ürünleri, 

d) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, 

e) Üretici:  Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan gerçek veya tüzel 

kişiyi, 

f) Yönetmelik: Kozmetik Yönetmeliği’ni ifade eder. 

 

Genel gereklilikler 

MADDE 5- (1) Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürünün belirlenen koşullarda ve son 

ambalajında raf ömrü boyunca güvenli olması gerekir. İlaveten  kullanım süresi içinde insan sağlığı 

açısından güvenli olması gerekir.  

 

(2) Kozmetik ürünlerin imalatı sonrasında kalitesinin sürdürülmesi, ürünlerin güvenliliği 

açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kozmetik ürünün kalitesini ve güvenliliğini 

etkileyen dış faktörlerin göz önüne alınması gerekir.  



2 
 

(3) Kozmetik üreticisi, kozmetik ürünün kalite ve güvenliliğinin sürdürülmesi 

açısından;  fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik stabilitesini (dayanıklılığını) sağlamakla 

yükümlüdür. Gerekirse nakliye ambalajları da dahil olmak üzere kozmetik ürünün dış ve iç 

ambalajına dış faktörlere ilişkin uyarılar yazarak ürünün bozulmamasına ilişkin önlemler almalıdır. 

Bu kapsamda kozmetik ürünler için geçerli olabilecek bazı önlemlere aşağıda yer verilmiştir: 

a) Kozmetik ürünlerin doğrudan güneş ışığı altında bekletilmesi uygun değildir. 

b) Kozmetik ürünlerin, bazı ürünlere özgü durumlar istisna olmak üzere, oda sıcaklığında 

muhafaza edilmesi gerekir.  

c) Kozmetik ürünlerin aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortam koşullarına maruz bırakılması 

uygun değildir. Özellikle yüksek sıcaklıkta patlama olasılığı olan ve basınçlı ambalajda sunulan 

aerosol tipi ürünlerin güneş ışığına maruz kalacak şekilde bekletilmemesi ve güneş ışığı almasa 

dahi uzun süre sıcak ortamda tutulmaması, uygun saklama koşullarında muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde hem ürün yapısında bozulmalar hem de ambalajdan kaynaklanan 

istenmeyen etkileşimler meydana gelebilir. 

ç) Su içermeyen bazı kozmetik ürünlerin (toz formunda bulunan pudralar, farlar gibi) aşırı   

nemli ortamlarda tutulmaları uygun değildir. 

d) Emülsiyon yapısında ve akıcı özellikte olan kozmetik ürünlerin şiddetle 

çalkalanmaları, yapılarının bozulmasına neden olabileceği için uygun değildir. 

 

(4) Kozmetik ürünlerin üretiminden itibaren; depolanmasında, nakliyesinde ve satış 

noktalarında öngörülen ortam koşullarının sağlanmasına dikkat edilmesi gerekir. Kozmetik ürünlerin 

nakliyesinde, depolandığı alanlarda, satış noktalarında ve tüketiciye sunulduğu alanlarda aşağıda 

sıralanmış hususlara özen gösterilmesi gerekir: 

a) Sıcaklık, ışık ve nemden gelebilecek zararların önlenmesi amacıyla imalatçı 

tarafından ilgili kozmetik ürün için belirlenen şartlar altında ürünün depolanması ve nakliyesi 

gerekir. 

b) Kozmetik ürünlerin depolama alanlarının temiz olması, havalandırma sistemlerinin 

olması, zararlılardan arındırılmış olması ve bu koşulları sağlamak amacıyla belirlenen süreler 

içerisinde kontrollerinin yapılmış olması gerekir. 

c) Kozmetik ürün depolama alanlarının; ürünün kırılmasını, dökülmesini ve birbiriyle 

veya başka kontaminasyon kaynaklarıyla bulaşmasını önleyecek şekilde tasarlanması gerekir.  

ç) Ambalajlarının bozulma, yırtılma, kırılma vb. sebeplerle zarar gördüğü emaresi bulunan 

ürünlerin depolama alanlarında ayrı bir alanda muhafaza edilerek yanlışlıkla satılmasının önlenmesi 

gerekir. 

d) Nakliye ve depolanma sırasında kozmetik ürünlerin kalitesini ve güvenliliğini olumsuz 

etkileyecek ölçüde sıcağa, soğuğa, neme, radyasyona, istenmeyen mikroorganizma veya zararlılara 

maruz kalmaları önlenmeli; ürünlerin nakliye ve depolanma süresince imalatçı tarafından öngörülen 

şartlarda bulundurulmasına özen gösterilmelidir. 

e) Nakil ambalajlarına saklama koşulları açık ve silinmeyecek şekilde yazılmalı, ürün 

ihraç ediliyorsa saklama koşullarının ihraç edileceği ülke tarafından anlaşılabilir bir dilde 

olmasına özen gösterilmelidir. 
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Dış faktörlere hassas kozmetik bileşenleri ve formülasyon türleri 

MADDE 6– (1) Kozmetik ürünlerin depolanması ve satışında, uygun koşulların 

sağlanamaması durumunda ürünün kalitesinin ve güvenliliğinin riske girmesi söz konusu olabilir. 

Kozmetik ürünlerin iddia edilen etkinlikleri ve güvenlilikleri, ürünün kalitesinin korunmasına 

bağlıdır.  

 

(2) Alfa hidroksi asitler, peptit-protein yapısındaki maddeler, antioksidan etkili 

vitaminler ve türevleri, güneşten koruyucu maddeler gibi bileşenleri içeren kozmetik ürünler 

imalatçısının bildirdiği saklama koşullarına uyularak saklanmalıdır. Lipozom, nanozom vb. 

yapıları taşıyan kozmetik ürünlerin içerdikleri peptit/protein, vitamin vb. maddeler ile diğer 

içeriklerine de bağlı olarak stabilitelerinin korunması için nakliyeleri ve saklanmaları sırasında 

gerekli önlemlerin alınması, saklandıkları ortamın sıcaklık ve nem koşullarına dikkat edilmesi 

gerekir. 

 

(3) Kozmetik ürünlerin doğrudan güneş ışığı ile temas etmesi uygun değildir. Doğrudan 

güneş ışığı kozmetik ürünü oluşturan maddelerin yapısına zarar verebilir. Bu nedenle özellikle 

güneş ışığına hassas ürünlerin; saydam olmayan (ışık geçirmeyen) iç ambalajlarda satışa 

sunulması veya dış ambalaj içinde saklanması gerektiği yönünde bir uyarı içermesi ya da güneş 

almayacak bir ortamda saklanması gerektiğine dair bir uyarı içermesi gerekir. 

 

(4) Kozmetik ürünlerin genellikle oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerekir. Yüksek 

sıcaklık, kozmetik ürünlerde istenmeyen değişikliklere neden olabilir. Genellikle yüksek oranda su 

içeren kozmetik ürünlerde yüksek sıcaklıkta mikroorganizma üremesi kolaylaşabilir. Yüksek 

miktardaki su içeriği nedeniyle mikrobiyolojik üremeye hassas olan ürünlerin (şampuan vb. saç 

ürünleri, bazı serumlar, makyaj temizleme ürünleri, bitkisel kaynaklı hammadde içeren kozmetik 

ürünler vb.) aşırı nemli ve sıcak ortamlara maruz kalması durumunda mikrobiyolojik üreme 

meydana gelebilir. Ayrıca bu ürünlerin ışık ve havadaki oksijenden de korunması gerekir. Benzer 

riskler sıvı ruj gibi ürünler için de mevcuttur. 

 

(5) Kolonya ve parfüm gibi kokulu veya uçucu maddeleri yüksek oranda içeren 

kozmetik ürünlerin sıcağa maruziyeti sonucunda kokulu ve uçucu maddelerin yapısında bozulma 

meydana gelebilir. Yüksek oranda organik çözücü içeren kolonya veya aseton gibi kozmetik 

ürünlerde, ambalaj özellikleri nedeniyle, sıcaklığın etkisi ile organik çözücünün buharlaşması söz 

konusu olabilir. 

 

(6) İçeriğinde yüksek miktarda doğal yağ bulunan formülasyonlarda (masaj yağları vb.) 

havadaki oksijen sıcaklığın etkisi ile yağın oksitlenip bozulmasına neden olabilir.  

 

(7) Katı ruj gibi yüksek oranda katı yağ içeren kozmetik ürünlerin sıcağa maruziyeti 
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sonucu şekillerinde ve kokularında bozulma meydana gelebilir.  

 

(8)Kozmetik ürünlerin özelliklerine etki edebilen faktörlerden biri de nemdir. Özellikle su 

içermeyen veya suyu çok düşük oranlarda içeren kozmetik ürünlerin, yüksek nem ortamında 

muhafaza edilmesi, hem fiziksel hem de kimyasal yapılarında bozulmaya neden olabilir. Su 

içermeyen,  toz veya pudra şeklinde kullanılan kozmetik ürünler yüksek nemde 

uygulanabilirlik özelliklerini yitirebilirler. Yüksek nem ortamı ayrıca mikroorganizma üremesini 

de hızlandırabilir. Ürün içinde neme duyarlı aktif maddeler var ise bu yapılar yüksek nem 

ortamında kimyasal olarak bozulabilir. Bu nedenle neme duyarlı olan ürünlerin ambalajlarının, 

ürünü yüksek nemden koruyacak özellikte olması gerekir. Yüksek sıcaklık, havanın nem tutma 

kapasitesinin artmasına neden olacağından neme duyarlı olan ürünlerin oda sıcaklığında muhafaza 

edilmesi gerekir. 

 

(9) Emülsiyon yapısında olan kozmetik ürünlerde sıcak ve soğuk döngüsüne maruz 

kalındığında su ve yağ fazı ayrışabilir. 

 

Kozmetik ürün tüketicisinin dikkat etmesi gereken hususlar 

MADDE 7- (1) Kozmetik ürünün öngörülen kullanım şeklinde, kullanım süresince 

kalitesini sürdürebilmesi tüketicinin ürünü muhafaza ettiği koşullara da bağlıdır. Ürünün 

muhafazası için alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak kozmetik ürünün ambalajında ya da 

Türkçe etiketi üzerinde yer alan uyarıların ve kullanma talimatlarının tüketici tarafından okunması, 

ürünün ambalajında belirtilen muhafaza koşullarında saklanması ve ambalajda belirtilen kullanım 

süresi içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bazı kozmetik ürünlerin (ruj, göz kalemi, rimel 

vb.) çapraz bulaşma riski nedeniyle sadece kişiye özel kullanılması hususunun  göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. 

 

(2) Tüketiciler, satın alacakları kozmetik ürünlerin ambalajlarının (iç ve varsa dış 

ambalajlarının) temiz, üzerindeki yazıların düzgün ve okunabilir olmasına dikkat etmelidir. 

Ayrıca, ambalaj üzerinde Yönetmelik kapsamında  yer alması gereken; üretici adı ve adresi, 

ürünü oluşturan bileşenlerin ismi, ürünün miktarı, ürünün özelliğine bağlı olarak son kullanma 

tarihi veya açıldıktan sonra üretici tarafından öngörülen kullanım süresine ilişkin bilginin yazılmış 

olmasına dikkat etmeleri gerekir. 

 

(3) Kozmetik ürünler tüketiciler tarafından kullanılmadıkları süre içinde ürünün 

özelliklerinin korunması amacıyla uygun ortamda bulundurulmaları ve iç ambalaja sahip ürünlerin 

kapaklarının daima kapalı olarak muhafaza edilmesi gerekir.  

 

(4) Tüketiciler hiçbir kozmetik ürünü, ürünün kullanma talimatında aksi belirtilmediği 

sürece farklı bir madde ya da ürünle seyrelterek, karıştırarak kullanmamalıdırlar. 
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Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı onayı ile yürürlüğe girer. 

 

 

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu Kılavuz hükümleri Kurum Başkanı tarafından yürütülür. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

GÜNEŞTEN KORUYUCU KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ  

SÜRÜM 1.0 

  

Amaç 

MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz 

edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında 

uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya 

üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre 

uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olması gerekmektedir. Kozmetik 

Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince de kozmetik ürünlerin etiketlerinde ve 

tanıtımlarında kullanılan metin, isim, ticari marka, resim, figüratif desen veya diğer şekillerin, 

ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları niteliklerin varlığına işaret eder özellikte olmaması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda güneşten koruyucu ürünlerin doğru ve anlaşılabilir şekilde 

etiketlenmesinin sağlanması gerektiğinden iş bu Kılavuz, UVB ve UVA ışınlarına karşı 

tüketicilerin uygun ürün seçiminin kolaylaştırılması ve güneşten koruyucu ürünlerin etkinlik 

iddialarına ilişkin düzenlemelerle beraber ürünlerin basit ve anlaşılabilir şekilde 

etiketlenmesinin sağlanması için üreticiye yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 

Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan üretici tanımı vasfıyla piyasaya 

kozmetik ürün arz eden üreticiler için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz 24/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile 

23/05/2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı, 10 uncu ve 20 nci 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-  (1) Bu Kılavuzda geçen;  

a) Güneşten koruma faktörü (GKF veya SPF): Güneşten koruyucu ürün tarafından 

korunan cilt üzerindeki minimal eritem dozun, aynı korunmasız cilt üzerindeki minimal 

eritem doza oranını, 

b) Güneşten koruyucu ürün: Tek veya temel amacı insan cildini UV ışınlarından 

(ışınları emerek, dağıtarak veya yansıtarak) korumak olan, cilde sürülerek uygulanan; krem, 

losyon, yağ, sprey, jel vb. formda herhangi bir kozmetik ürünü,  

c) İddia: Güneşten koruyucu ürünlerin tanıtımını yapmak ve satışa sunmak amacıyla 

ürünün tanıtım materyalleri ve etiketinde, ürünün etki veya özelliğini isim veya ticari 

markasında belirten ya da metin, resim, şekil veya diğer işaretler şeklinde belirten herhangi 

bir beyanı,  

ç) Kritik dalga boyu: 290-400 nm dalga boyları arasındaki entegre bölümün          

%90’ına eşit, 290 nm’den başlayan entegre optik yoğunluk eğrisi altında kalan bölümdeki 

dalga boyunu,  
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d) Minimal eritemal doz: UV ışınına 16 ila 24 saat maruziyetten sonra insan cildinde 

eritem etki oluşturan en düşük UV enerjisinin miktarını,  

e) UVA ışını: 320- 400 nm dalga boyları arasındaki güneş ışınlarını, 

f) UVB ışını: 290-320 nm dalga boyları arasındaki güneş ışınlarını, 

g) UVA koruma faktörü: Güneşten koruyucu ürün tarafından korunan ciltte devamlı 

bronzluk sağlamak için gerekli minimum UVA dozunun, aynı korunmasız cilt üzerinde 

minimum bronzlaştırıcı etkiyi sağlamak için gerekli minimum UVA dozuna oranını, 

ifade eder.        

  

UVA/UVB korunması, iddialar, kullanma talimatları, uyarılar 

MADDE 5- (1) Tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla UV ışınlarına aşırı maruz 

kalınmasıyla ilişkili riskler, güneşe maruziyet derecesi ve cilt tipi için gerekli güneşten 

koruyucu ürünlerin kategorisi hakkında, ürünlerin etiketlerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması 

uygun olabilir.  

a) Güneşten koruyucu ürünler hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma 

sağlamalıdır. Ayrıca aşağıda belirtilen ifadeleri içeren ve buna benzer ifadeleri ima eden 

iddiaları bulundurmamalıdır: 

1) UV ışınlarından % 100 korur (total koruma, tam koruma gibi). 

2) Hiçbir koşulda ürünü tekrar uygulamaya gerek yoktur (tüm gün koruma sağlar 

gibi). 

3) Bebeklerde ve çocuklarda yeterli koruma sağlar. 

 

b) Güneşten koruyucu ürünlerde % 100 koruma sağlamadığını belirten uyarılara yer 

verilmelidir. Bu ürünlerin kullanımları ve dikkat edilmesi gereken önlemler ile ilgili tavsiyede 

bulunulmalıdır. Güneşten koruyucu ürünler aşağıda belirtilen uyarıları içerebilir: 

1) “Güneşten koruyucu ürün kullanıldığında dahi güneşte çok uzun süre 

kalmayınız.” 

2) “Güneşe fazla maruz kalmak ciddi sağlık tehdididir.” 

  

c) Tüketicinin güneşte kalmayı planladığı süreye uygun ürünü kullanması, ürünün 

tekrar tekrar kullanımı ile güneşlenme süresinin uzatılmasının, dolayısıyla güneşte çok uzun 

süre kalmasının sakıncalı olabileceği gibi uyarılara yer verilebilir. İlaveten üründen beklenen 

korumanın elde edilebilmesi için aşağıda belirtilen uyarılara yer verilebilir:    

1)  “Güneşe maruz kalmadan önce güneşten koruyucu ürün kullanınız.” 

2)  “Güneşten korumanın devamlılığını sağlamak için özellikle terledikten, 

yüzdükten veya havluyla kurulandıktan sonra uygulama işlemini tekrarlayınız.” 

 

ç) Bebek ve küçük çocuklar için ürünün kullanımının uygun olup olmadığının 

belirtilmesi gerekmektedir. Bebek ve çocuklar için üretilen güneşten koruyucu ürünlerin 

etiketinde dikkat edilmesi gereken önlemler ile ilgili tavsiyelere yer verilmelidir.  

1)“Bebekleri ve küçük çocukları doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. 

Bebek ve çocukları güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde (11:00-16:00 saatleri arasında) 

güneşe çıkarmamaya özen gösteriniz.” 
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2)“Bebekleri ve küçük çocukları uygun giysiler ve şapka, gözlük gibi koruyucu 

aksesuarlarla güneşten koruyunuz.” 

 

d) Güneşten koruyucu ürünlerin etkinliği ürünün doğru kullanımına bağlı olması 

nedeniyle belirtilen iddiaların sağlanabilmesi amacıyla, ürünlerin doğru kullanımına yönelik 

talimatları taşımaları gerekmektedir. Üretici, ürünün özelliğine göre uygulama şeklini, 

uygulama yerini, uygulamayı takiben ne kadar süre sonra güneşe çıkılabileceğini, ürünün 

hangi koşullarda (örneğin suya dayanıklılığı) ne kadar süre koruma sağlayacağı gibi bilgilere 

kullanma talimatında yer vermelidir. Ürünün kullanımı ile meydana gelebilecek istenmeyen 

etki durumlarına yönelik uyarılara da talimatlarda yer verilmelidir. Bu talimatlar aşağıda 

belirtilen şekildeki ifadeleri içerebilir: 

1) “Ürünü göz çevresine uygulamayınız.” 

2) “Ürünün göz ile temasından kaçınınız, göze teması durumunda bol su ile 

yıkayınız.” 

3) “Ürünün kullanımı ile meydana gelebilecek istenmeyen bir etkiyle karşılaşılması 

durumunda doktora danışınız.”  

4) “Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutulması 

durumunda doktora başvurunuz.” 

 

e) Güneşten koruma faktörü değerini saptamak için yapılan klinik denemelerde 

önemli faktörlerden biri cilt tipidir. Tablo 1’de gösterildiği üzere güneş ışığına maruz 

kalındığında verdiği tepkiye göre 6 tip cilt vardır. Bu cilt tipleri kişinin güneş ışığına eğilimini 

ve pigmentasyon derecesini gösterir. 

 

Tablo 1. Cilt tiplerine göre güneşin cilde etkisi.  

CİLT TİPİ CİLT GÜNEŞİN CİLDE ETKİSİ 

I Çok açık ten, çok hassas Kolay yanar ve kızarır, bronzlaşmaz. 

II Açık ten, hassas Kolay yanar ve kızarır, çok bronzlaşır. 

III Az açık, normal Az yanar, zamanla bronzlaşır. 

IV Orta, hassas olmayan Çok az yanar, kolay bronzlaşır. 

V Koyu, dayanıklı Nadiren yanar ve kızarır, kolay bronzlaşır. 

VI Çok koyu, dayanıklı Yanmaz ve kızarmaz. 

  

f) Güneşten koruyucu ürünler, iddia edilen etkinliğin ürünün cilt üzerine yeterli 

miktarda uygulanmasıyla sağlanacağına ilişkin kullanım talimatları taşımalıdır. Bu da resimli 

bir şema,  açıklama ya da ölçek ile gerekli miktarın belirtilmesiyle gerçekleştirilebilir 

[örneğin; yetişkin bir insan vücudu için gereken güneşten koruyucu ürün miktarı                                 

2 mg/cm
2 

dir. Bu miktar da yaklaşık 36 g’a (6 tam dolu çay kaşığına) eşdeğerdir].  

 

g) Güneşten koruyucu ürünler, düşük miktarda kullanılmalarıyla oluşabilecek riskler 

hakkında bir açıklama taşıyabilir.  

“Uyarı: Uygulanması gereken miktarı azaltmak koruma düzeyini önemli ölçüde 

azaltacaktır.” 
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 h) Güneş koruyucu ürünün hangi koşullarda saklanması gerektiği ve son kullanma 

tarihi ürün üzerinde belirtilmelidir. Tüketici tarafından anlaşılabilecek ifadelerle ürünün 

dayanıklılığına/stabilitesine dair bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen 

şekildeki ifadeleri içerebilir: 

1) “Ürününüzü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız, aşırı sıcaktan 

koruyunuz.” 

2) “Ürünün özelliğinin değiştiğine işaret eden; renk, koku, homojenlik gibi 

özelliklerinde değişiklik gözlenmesi durumunda ürünü kullanmayınız.” 

3) “Ürünü kullandıktan sonra ağzını sıkıca kapatınız.” 

4) “Güneş koruyucu ürünlerin etkinliği, kullanım miktarına ve ürünün doğru 

kullanımına bağlı olup ürününüzü etikette belirtilen miktarlarda ve şekilde kullanınız.” 

 

Minimum etkinlik  

MADDE 6- (1) Güneşten koruyucu ürünlerin bu özelliği taşımaları için sağlamaları 

gereken minimum koşul; UVB ve UVA ışınlarına karşı minimum düzey olarak belirtilen 

seviyede koruma sağlamasıdır. Koruma derecesi, standardize edilmiş, tekrarlanabilir test 

yöntemleriyle ölçülmeli ve foto bozunma göz önünde bulundurulmalıdır. In vitro test 

yöntemlerine öncelik verilmelidir.  

 

 (2) Güneşten koruma faktörü saptanmasında uluslararası harmonize test yöntemleri 

kullanılmalıdır. Uluslararası harmonize test yöntemlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır. 

 

a) ISO 24444:2010 standardı, güneşten koruyucu ürünlerin güneşten koruma 

faktörünün in vivo olarak saptanması için bir yöntem belirlemektedir. Bu uluslararası standart, 

ultraviyole (UV) ışınlarını emen, yansıtan veya dağıtan bir bileşeni içeren ve insan cildiyle 

temas etmek üzere tasarlanan ürünlere uygulanabilmektedir. Bu standart, güneşten gelen UV 

ışınların sebep olduğu eriteme karşı insan cildini korumak için, güneşten koruyucu ürünlerin 

değerlendirilmesi için bir temel oluşturmaktadır.  

 

b) ISO 24443:2012 standardı ise güneşten koruyucu ürünlerin UVA korumasını 

karakterize etmek için in vitro bir yöntem belirlemektedir. UVA korumasının spektral emilim 

karakteristiklerini tekrarlanabilir bir şekilde tespit etmek için spesifikasyonlar belirtilmiştir. 

İlgili UVA koruma parametrelerini tespit etmek için, çok sayıda hesaplama ve 

değerlendirmenin yapılabileceği UV spektral emilim eğrisi oluşturulmuştur. Bu yöntem, UV 

emilim eğrisini ölçeklendirmek için in vivo SPF sonuçlarının kullanımına dayanmaktadır.    

 

c) ISO 24442:2011 standardı ise, topikal güneşten koruyucu ürünlerin UVA koruma 

faktörünü değerlendirmek için in vivo bir yöntem belirlemektedir. UV ışınlarını emen, 

yansıtan veya dağıtan herhangi bir bileşeni içeren, kozmetiklere, ilaçlara veya insan cildine 

topikal olarak uygulanmak üzere hazırlanan diğer ürünlere uygulanabilir. Bu standart, 

güneşten veya diğer ışık kaynaklarından gelen UVA radyasyonuna karşı insan cildini 

korumak için, güneşten koruyucu ürünlerin değerlendirilmesi için bir temel oluşturmaktadır. 
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ç) Uluslararası Güneşten Korunma Test Yöntemi (2006) ve In vitro UVA Koruma 

Tayini Test Yöntemi  [International Sun Protection Test Method (2006) ve Method for in 

vitro Determination of UVA Protection (2011)] isimli metotlar güneşten koruma faktörü 

saptanması için geçerliliğini koruyan valide yöntemlerdir. 

 

 (3) Güneşten koruyucu ürünler tarafından sağlanan minimum derecede koruma 

aşağıdakiler gibi olmalıdır: 

a) UVB’ye karşı koruma için elde edilen güneşten koruma faktörü değeri 6 

olmalıdır. 

b) Etikette belirtilen güneşten koruma faktörünün 1/3’ünün UVA koruma faktörüne 

ait olması “kalıcı pigment koyulaştırma yöntemleri” (persistent pigment darkening method) ile 

ya da herhangi bir in vitro yöntemle eşit düzeyde bir koruma ile elde edilmesi genel yaklaşım 

olarak olarak kabul edilmektedir.  

c) Kritik dalga boyu ölçme yönteminin uygulanması ile elde edilen 370 nm’lik kritik 

dalga boyu. 

 

Basit ve anlamlı etkinlik iddiaları  

MADDE 7- (1) Güneşten koruyucu ürünlerin etkinliğini belirten iddialar basit, açık 

ve anlamlı olmalı, standardize edilmiş ve tekrarlanabilir kriterlere dayanmalıdır. 

 

(2)UVB ve UVA korumasını gösteren iddialar ancak koruma değeri Madde 6’nın 

altında geçen değerlere eşit veya bu değerlerin üzerinde ise yazılabilir. 

 

(3) Güneşten koruyucu ürünlerin etkinliği “düşük”, “orta”, “yüksek” veya “çok 

yüksek” gibi kategorilere atıfta bulunarak etiket üzerinde yer almalıdır. Her bir kategori UVB 

ve UVA ışınlarına karşı standardize koruma derecesine denk olmalıdır. 

 

(4) Etiketlerdeki güneşten koruma faktörünü gösteren sayıların çeşitliliği, tüketicinin 

farklı ürünler arasında karşılaştırma yapabilmesini kolaylaştıracak ve tüketicinin tercihini 

azaltmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.  

 

(5) Güneşten koruyucu ürünlerde kullanılan sözel, figüratif veya diğer işaretler 

ürünlerin sahip olmadığı özellikleri ima etmede kullanılamazlar. 

 

(6) Her bir kategori için belirtilen güneşten koruma faktörlerinin aralığı ve etiketleme 

ile ilgili tavsiyeler Tablo 2’de belirtilmiştir. 
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Tablo 2. Güneşten koruma faktörlerinin aralığı ve etiketleme ile ilgili tavsiyeler 

Etikette belirtilen 

güneşten koruma 

kategorisi 

Etikette belirtilen 

güneşten koruma 

faktörü (GKF) 

Tavsiye edilen 

minimum UVA 

koruma faktörü 

Tavsiye edilen 

minimum kritik 

dalga boyu 

Düşük koruma 
6  

Etikette belirtilen 

güneşten koruma 

faktörünün (GKF) 1/3’ü 

 
 

 

 

 

       370 nm 

10 

Orta koruma 

15 

20 

25 

Yüksek koruma 
30 

50 

Çok yüksek koruma   50 + 

 

(7) Güneşten koruyucu ürünlerin kategorisi, tüketici için sayısal değerden daha 

anlaşılır bir gösterge sağlamaktadır. Bu nedenle güneşten koruyucu ürünlerin kategorisi 

etikette en az güneşten koruma faktörü kadar, hatta daha belirgin bir şekilde yazılmalıdır.  

 

Yürürlük 

           MADDE 8- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 

            Yürütme 

           MADDE 9- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM 

SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken 

yapılması gereken stabilite değerlendirilmeleri, etikette yer alması amacıyla açıldıktan sonra 

kullanım süresinin belirtilmesi gereken durumlar ve kullanım süresine ilişkin bilgilerin tüketici 

tarafından anlaşılabilmesi açısından iş bu kılavuz kozmetik üreticilerine yol göstermek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 üncü maddesinde yer 

alan üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1)  Bu Kılavuz; 24/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 

üncü maddesi ve 23/05/2005 tarihli,  25823 sayılı  Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi, 10 

uncu maddesi ve 12 nci maddesinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Dış ambalaj: Tüketiciyi daha fazla bilgilendirmek amacıyla iç ambalajı çevreleyen 

ikincil ambalajı, 

b) Hızlandırılmış stabilite testi: Kozmetik ürünün kimyasal ve fiziksel bozunmasını 

hızlandırmak amacıyla normal saklama koşullarına göre zorlanmış koşullarda yapılan 

stabilite/dayanıklılık çalışmalarını, 

c) İç ambalaj: Kozmetik ürün ile doğrudan temas eden, piyasaya sürülmek üzere 

hazırlanmış birincil ambalajı, 

ç) Kozmetik ürün: Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan kozmetik 

ürünleri, 

d) Kozmetik ürünlerin açıldıktan sonra kullanım süresi: Kozmetik ürünün iç 

ambalajının açıldıktan sonra veya ilk kullanımını (ambalajın kullanım amacıyla aktive edilmesini) 

takiben insan sağlığına zarar vermeden ya da üründe herhangi bir etkinlik kaybına sebebiyet 

vermeden, kozmetik ürün güvenliliğini sürdürebileceği kullanım süresini, 

e) Kozmetik ürünün açılması: Kozmetik ürünün iç ambalajının açılmasını veya 

ambalajın kullanım amacıyla aktive edilmesini (aerosol, sprey, pompalı vb. ürünler), 

f) Kullanım süresi (raf ömrü): Önerilen kap/kapak sistemi içinde, etiketinde belirtilen 

saklama koşullarında saklandığında kozmetik ürünün kabul edilen spesifikasyonlar içinde kaldığı 

süreyi, 
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g) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, 

ğ) Minimum dayanma/dayanıklılık süresi: Yapılan stabilite çalışmaları sonucunda elde 

edilen bilgilere göre otuz ay ya da daha az süre boyunca raf ömrüne sahip kozmetik ürünler için 

tanımlanan kullanım süresini, 

h) Son kullanma tarihi: Kozmetik ürünün belirlenen kullanım süresinin imal tarihi 

üzerine eklenmesiyle elde edilen, iç ve dış ambalaj etiketleri üzerinde bildirilen tarihi, 

ı) Stabilite: Kozmetik ürünün tanım, miktar tayini, kalite ve saflık açısından belirlenmiş 

spesifikasyonlarını muhafaza etme kapasitesini, 

i) Uzun süreli stabilite testi: Öngörülen raf ömrü süresini kapsayacak şekilde, 

kozmetik ürünün fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik özelliklerinin değerlendirildiği 

stabilite çalışmalarını, 

j) Üretici: 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

k) Yönetmelik: Kozmetik Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

 

Genel gereklilikler 

MADDE 5- ( 1 )  Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürünün ambalajında belirtilen 

koşullarda saklanması ve uygulanması neticesinde insan sağlığı açısından güvenli olması 

gerekmektedir. 

a) Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar altında depolandığı 

takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve özellikle 6 ncı maddeye 

uyumlu kaldığı süredir. Minimum dayanma süresi otuz ay veya daha kısa olan kozmetik 

ürünlerde bu tarihe veya ambalaj üzerinde bulunduğu yere ilişkin verilecek detaylardan önce, 

Yönetmeliğin Ek VII/3’te belirtilen kum saati sembolü (Şekil 1.a) veya “__ tarihinden önce 

kullanılmalıdır” ifadesi gelmelidir. Eğer gerekir ise, ürünün bu dayanıklılığının hangi şartlarda 

garanti altına alındığına dair ek bilgi verilir. Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl ya da gün, ay ve yıl 

olarak belirtilir.  

b) Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen kozmetik ürünlerde, tarih belirtilmesi 

zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren güvenli olacağı ve tüketiciye 

zarar vermeden kullanılabileceği süre bildirilmelidir. Kozmetik ürün açıldıktan sonra güvenli 

kullanılabileceği bu süre hakkında bilgi, Yönetmeliğin Ek-VII/2’de belirtilen açık kapak 

sembolünü (Şekil 1.b) takiben ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir. 

                         a.                              b.  

  Şekil 1. (a.) Minimum dayanma süresi sembolü, (b.) açıldıktan sonra kullanım süresi sembolü. 
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c) Söz konusu sembol, dış ambalajın da kullanıldığı kozmetik ürünlerde, hem iç ambalajda 

hem de dış ambalajda yer almalıdır. 

ç) Kozmetik ürünlerin açılmadan önce ve açıldıktan sonra ürün güvenliliğini sağlaması 

gerekir. 

 

Kozmetik ürünlerin raf ömrü ile ilgili, bilgiler, uyarılar, etiketleme koşulları 

MADDE 6- (1) Kozmetik ürünleri öngörülen kullanım şeklini korumaları ve raf 

ömürlerine yönelik stabilitelerinin, açılmadan önce saklama koşullarında veya açıldıktan sonra 

kullanma süresi boyunca dayanıklılığının saptanması amacıyla ürünlerde yapılabilecek stabilite 

testlerinde belirleyici unsurlar kozmetik ürünün bileşimi, formülasyonu, ambalaj şekli, kullanım 

şekli gibi ürüne özel kriterlerdir. Bu nedenle doğru değerlendirmelerin yapılması veya 

beyanların verilebilmesi amacıyla ürünün özelliklerine göre test yöntemlerinin belirlenmesi gerekir.  

 

(2) Hızlandırılmış ve uzun süreli stabilite testleri en az iki üretim ölçekli seride veya üç 

pilot ölçekli seride gerçekleştirilir.  

 

( 3 ) Stabilite çalışmaları depolama ve dağıtım için önerilen son ambalaj ve kap/kapak 

sistemindeki ambalajlı kozmetik ürün üzerinden yürütülmelidir. 

 

(4) Genel olarak, kozmetik ürünün farklı sıcaklıklardaki stabilitesi ve neme karşı 

duyarlılığı test edilen saklama koşullarında değerlendirilmelidir. Saklama koşulları ve seçilen 

çalışmanın süresi; depolanması, nakliyesi ve kullanımını içerecek yeterlilikte olmalıdır. 

 

(5) Hızlandırılmış stabilite çalışma sonuçları ile gerekirse ara koşul stabilite çalışma 

sonuçları, nakliye sırasında meydana gelebilecek etkileri değerlendirmek amacıyla en dış ambalaj 

etiketinde kullanılabilir. 

 

(6) Stabilite testlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda tüketiciyi bilgilendirmek 

amacıyla kozmetik ürünlerin ambalajında güvenli olarak tüketilebileceği süreyi gösteren farklı 

semboller kullanılabilir (Şekil 1`de belirtilen). 

 

Kozmetik ürünlerin açıldıktan sonra kullanım süresinin belirtilmesi gereken 

durumlar 

MADDE 7- (1) Kozmetik ürünlerin açılma veya ilk kullanım kriterleri ambalaj yapıları 

itibariyle değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu doğrultuda genel olarak ürünün hava ile 

teması yani kozmetik madde veya ürünlerin tüketilebilmesi için bir kapağın açılması, ambalajın 

açılması veya ambalajın aktive edilmesi gerekir.  

 

(2) Yarı katıdan sıvıya değişen farklı akışkanlıklara sahip kozmetik ürünler kavanoz, 

şişe, tüp vs. gibi kapaklı ambalajlarda sunulabilir. Ayrıca kolay akabilen yada sıvı kozmetik 



4 
 

ürünler püskürtülerek kullanılabilen ambalaj sistemleri içinde de sunulabilir.  

 

(3) Püskürtülerek veya pompalanarak kozmetik ürünün kullanımına imkân veren, 

dışarıdan hava alarak bu işlevi sağlayan sistemlerde dışarıdan kontaminasyon mümkün olmakla 

beraber (bu ürünlerde açılma veya ilk kullanım püskürtücü başlığa ilk kez basılmasıyla olur), 

dışarıdan hava almadan ambalaj içindeki itici gaz sayesinde işlevi sağlayan sistemlerde 

(aerosoller) dışarıdan kontaminasyon mümkün değildir. 

 

(4) Kozmetik ürünün içeriğine (madde veya karışım) ve ambalaj özelliğine göre, 

açıldıktan sonra kozmetik üründe meydana gelebilecek değişikliklerin insan sağlığına zarar 

verebileceği sürenin uygun yöntemlerle belirlenmesi ve açıldıktan sonra güvenli olarak 

kullanılabileceği sürenin ambalaj üzerinde belirtilmesi gerekir. Kozmetik üründe meydana 

gelebilecek değişikliklerin kaynağı aşağıdaki nedenlere bağlı bozulmalar olabilir; 

- Mikroorganizma kaynaklı zararlı etkiler ve/veya 

- Fizikokimyasal bozulma 

 

(5) Kozmetik ürünün açıldıktan sonra güvenli kullanım süresinde insan sağlığını 

etkileyebilecek bir diğer şekli ise kozmetik ürün etkinliğinin azalmasıdır (örneğin güneş 

ürünlerinin UV korumasının azalarak beklenen korumayı temin edememesi nedeniyle tüketicinin 

zarar görmesi). 

 

MADDE 8- (1)  Kozmetik ürünün geliştirilmesi aşamasında kullanılan yöntemler dâhil, 

açıldıktan sonra kullanım süresini destekleyen çeşitli geçerli yöntemler amaca yönelik 

kullanılabilir. Bu doğrultuda kozmetik ürünün açıldıktan sonraki kullanım süresini 

değerlendirmek için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir; 

-Mikrobiyolojik zorlama testi, 

-Stabilite verileri, 

-Analitik veriler (örneğin koruyucu analizi), 

-Ambalaj tipi (ambalaj materyalinin kalitesi, stabilitesi ve ambalaj materyalinin kozmetik 

ürün içeriği ile geçimlilik bilgileri vs.), 

-Benzer formülasyonlar ve ürünlerden elde edilen deneyimler, 

-Tüketici alışkanlıkları ve uygulamaları. 

 
(2) Mikroorganizmalar tarafından bozulmaya karşı hassas olan kozmetik ürünlerde 

üretici, kozmetik ürünün nihai tüketiciye ulaşmadan önce açılmasını önlemek için gerekli 

önlemleri almalıdır. 

 

MADDE 9- (1) Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen kozmetik ürünlerde açıldıktan 

sonra kullanım süresinin belirtilmesinin gerekli olmadığı veya ürüne göre değerlendirilmesi 

gereken durumlar: 
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a)  Açıldıktan sonra sadece bir kez kullanılmak üzere tasarlanmış olan kozmetik ürünler 

(tek kullanımlık ürünler, numuneler, saç boyaları vb.). 

b)  Ürün içeriği ve dış çevre arasında temas ihtimali olmayan, kozmetik ürünün fiziksel 

olarak açılmasının mümkün olmadığı kozmetik ürünler (ancak ilk kullanımdan sonra dış 

kontaminasyon haricindeki durumlar için ürünün güvenliliği açısından değerlendirilmesi 

gerekebilir, bu tür ürünlere aerosol gibi kapalı basınçlı kaplardaki veya sızdırmaz ambalajlardaki 

kozmetik ürünler vb. örnek verilebilir). 

c)  Mikrobiyolojik bozulma riski olmayan kozmetik ürünler (çok yüksek alkol 

konsantrasyonu, çok düşük/çok yüksek pH`a sahip kozmetik ürünler örnek verilebilmekle 

beraber kozmetik ürünün hangi mikrobiyolojik dayanıklılığa sahip olduğu ve bu husus dışında ürün 

güvenliliğini etkileyebilecek unsurların dikkate alınması gerekir). 

 

Bilginin tüketiciye açıklanması 

MADDE 10- ( 1 )  Kozmetik ürünlerde bulunabilen, açık kapak sembolünün anlamının 

ve beraberindeki kısaltma gibi bilgilerin tüketici tarafından anlaşılabilmesi için tüketici dernekleri, 

dağıtıcılar ve Kurumun internet sayfalarında açıklayıcı bilgi yayımlanabilir veya broşür vs. 

dağıtılabilir. 

 

Yürürlük 

              MADDE 11- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN 

KILAVUZ SÜRÜM 2.0 

 
Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, hizmet sektöründe (örneğin yemek,  konaklama,  ulaşım 

sektörleri vb. ticari müesseselerde); hizmet sunumunda, mal veya hizmet tanıtımında yer alan 

ve tüketiciye sunulan kozmetik ürünlerin yürürlükteki kozmetik mevzuatına uygunluğunu ve 

ürünlerin güvenli şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak amacı ile bu ürünlerin 

üreticilerine, ürünü tüketiciye sunan ticari müesseselere, gerçek veya tüzel kişilere yol 

göstermek için hazırlanmıştır. 

 
Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz hizmet sunumunda yer alan kozmetik ürünlerin üreticileri, 

ürünü tüketiciye sunan ticari müessese sahipleri, gerçek veya tüzel kişiler için hazırlanmıştır. 

 
Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz 30/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununa ve 

23/05/2005 tarihli,  25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Hizmet sunan müessese: Yemek, konaklama, ulaşım sektörleri vs. arasında yer alan 

başta lokantalar, pastaneler, oteller vb. ticari müesseseler gibi hem ticari reklam amacı ile hem 

de hizmet sınırlarını genişletmek amacı ile tüketiciye kozmetik ürün sunan ticari müesseseleri, 

b) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu, 

c) Üretici: 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 üncü maddesinde ve Kozmetik 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan gerçek veya tüzel kişiyi, 

ç)  Ürün:   Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan kozmetik ürünü, 

ifade eder. 

 

Genel gereklilikler 

MADDE 5- (1) Hizmet sunumunda, mal veya hizmet tanıtımında sunulan kişisel 

temizlik ve bakım ürünleri, hediyeler ve numuneler dâhil olmak üzere kozmetik ürün 

kapsamına giren ürünlerin ve üretim yerlerinin Kurum tarafından belirlenen esaslara ve 

mevzuata uygun olması zorunludur. 

 
(2) Bu tür ürünleri tüketiciye sunan müesseselerin, sundukları ürünlerin kozmetik 

üretim yerlerinde üretildiğini gösterir belgeleri müesseselerinde bulundurmaları 

gerekmektedir. 
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(3)  Bu tür ürünlerin üreticilerinin firma kaydının ve ürün bildirimlerinin Kurum 

tarafından sağlanan elektronik sistem vasıtasıyla (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ ve 

http://ebs.titck.gov.tr/ ) yapılması gerekmektedir. 

 
(4) Bu tür ürünlerin ambalaj ve etiket bilgilerinin Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu 

maddesinde belirtilen esaslara uygun olması zorunlu olup bu zorunlu bilgilere ilaveten tanıtımı 

yapılan veya hizmet sunan müesseseye ait bilgiler ürün üzerinde yer alabilir. 

 
(5) Bu tür ürünlerin normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında 

uygulandığında insan sağlığı açısından güvenli olması gerekmektedir. 

 
Etiket ve ambalaj bilgileri 

MADDE 6- (1) Mal veya hizmet tanıtımlarında veya hizmet sunumunda yer alan 

ürünlerin ambalaj ve etiket bilgileri aşağıda yer alan hususlara uygun olmalıdır: 

a) Ülke içindeki yerleşik üreticinin adı veya unvanı ile adresi bulunmalıdır. 

b) İthal ürünlerde, ürünün iç ve dış ambalaj bilgilerinde yer alan kullanım amacı ve 

kullanım şekli menşei ürün bilgileri ile uyumlu ve mevzuata uygun olmalıdır. 

c) Ambalaj üzerinde mevzuata uygun olarak içerik miktarı yer almalıdır. 

ç) Ambalajlarda ürünün minimum dayanma süresine ilişkin bilgiler yer almalıdır. 

Minimum dayanma süresi otuz ay veya daha kısa olan kozmetik ürünlerde, Kozmetik 

Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin gerekleri yerine getirilmelidir. 

d) Otuz aydan fazla dayanma süresine sahip ürünlerde ise ürünün açılmasından itibaren 

güvenli olacağı ve tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği süre mevzuata uygun şekilde 

belirtilmelidir.  

e) Tek kullanımlık ürünlerde açıldıktan sonra kullanım süresine dair bilgi aranmaz. 

f) Ürünün dayanma süresi boyunca hangi koşullarda (ortam koşulları; ısı, nem, ışık vb.) 

muhafaza edilmesi gerektiğine dair bilgilerin ürün etiketinde yer alması gerekmektedir. 

g) Ürünün kullanımında dikkat edilmesi gereken uyarıların, önlemlerin ve özellikle 

Kozmetik Yönetmeliğinin Ek III, Ek IV, Ek V ve Ek VI’sında yer alan,  etikette belirtilmesi 

zorunlu olan kullanım koşullarının, profesyonel kullanım için uygulama sırasında alınacak özel 

önlemlerin ürün etiketinde Türkçe yazılması zorunludur. 

h) Ürünün tanınması için parti numarası veya imalat kodunun ambalaj üzerinde yer 

alması gerekmektedir. 

ğ) Ürünün fonksiyonunun, gerekirse ilave açıklamaların Türkçe olarak ürünün etiketinde 

yer alması gerekmektedir. 

i) Ürün bileşenlerinin ağırlıklarına göre azalan sıra ve INCI isimleri ile “Ürün 

Bileşenleri” ile aynı anlama gelen Türkçe ve/veya yabancı dildeki ifadenin altında yer almalıdır. 

ı) Ürün boyutları nedeniyle etikete sığdırılamayan, bu maddenin (f) ve (h) bentlerinde 

yer alan bilgilerin ürünün ambalajına iliştirilen/asılan/yapıştırılan ilave bir etiket, kart vb. ile 

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/
http://ebs.titck.gov.tr/
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sunulması gerekmektedir. 

j) Ürünün imalattan gelen kalitesinin sürdürülebilmesi için müessesede depolandıkları 

alanların ve nakliye koşullarının yayımlanması, bu koşulların sağlanması ve kayıtlarının 

tutulması gerekmektedir.                

 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE  

İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım 

faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım 

yapanlar ve mecra kuruluşları veya aracılarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan 

üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar 

ve mecra kuruluşları veya aracıları için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz; 24/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 

üncü maddesinin (f) bendi ve 23/05/2005 tarihli,  25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin 10 

uncu maddesinin 12 nci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Beşerî tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya 

bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan 

doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu, 

b) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, 

c) Mecra: Reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi, 

grup ya da topluluğun buluştuğu yeri ve ortamı; televizyon, her türlü yazılı basın, internet, 

telefon, radyo, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı materyal gibi iletişim araçlarını, 

ç) Mecra kuruluşu: Reklamın yayınlandığı ve hedef kitleye ulaştırıldığı her türlü 

mecranın sahibi olan veya bunları işleten ya da kiraya veren gerçek veya tüzel kişiyi, 

d) Tanıtım: Ürünlerin özelliklerine ilişkin; ürün ambalajı üzerinde yer alan bilgiler, 

tanıtım elemanlarının aktiviteleri, kitap ve dergilere verilecek ilanlar, doğrudan postalama, 

elektronik ve diğer tüm medya veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyurular, 

reklamlar, ilanlar, bilimsel/eğitsel faaliyetler ve benzeri etkinlikler ile yapılacak tüm diğer 

faaliyetleri, 

e) Tanıtımcı: Ticari tanıtımları, tanıtım yapanın duyduğu ihtiyaç doğrultusunda 

hazırlayan ve tanıtım yapan adına yayımlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı 

gerçek veya tüzel kişiyi, 

f) Tanıtım malzemeleri: Ürün hakkında bilgi içeren kitap, kitapçık, broşür gibi 

yazılı, basılı materyaller ile film, slayt, elektronik medya gibi görsel/işitsel malzeme ve 

araçları, ilgili çevrelerde bilgi/veri/başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek her türlü yayın 

ve malzemeleri, bedelsiz numuneleri, ürüne yönelik eğitim programları ve materyallerini,  
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g) Tanıtım yapan: Ürünlerin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını 

yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı/hazırladığı, içinde firmasının, ürünlerin adının veya 

markasının yer aldığı reklamları yayımlatan/yayımlayan, dağıtan veya başka yollarla sergileyen 

gerçek veya tüzel kişiyi veya bunların yetkili kıldığı kişiyi, 

ğ) Ürün: Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan kozmetik ürünleri, 

h) Üretici: Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan üreticiyi, 

ı) Ürün tanıtım elemanı: Alışveriş merkezi, mağaza, kuaför, güzellik merkezi, 

eczane, market gibi kozmetik ürünlerin satıldığı yerlerde ve mecralarda tanıtım ve satış 

faaliyetlerinde görev alan kişiyi, 

ifade eder. 

 

Temel ilkeler 

MADDE 5- (1) Ürün tanıtımı aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

a) Tanıtımın açık bir şekilde ürüne ait olduğuna dair bilgiyi, 

b)  Ürünün adı, markası, fonksiyonunu, 

c) Ürünün iç ve dış ambalaj bilgilerinde yer alan kullanım amacı ve kullanım şekli ile 

uyumlu bilgileri. 

 

(2) Ürünlerin internet tanıtımlarına dair bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan 

hususların dışında; 

a) Ürünlerin tanıtımlarının yapıldığı internet sayfaları tanıtım yapanın unvanı, posta 

adresi ve iletişim bilgilerini içermelidir. 

b) Birden fazla üreticiye ait ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı internet sitelerinde 

üreticilerin unvanı ve iletişim bilgilerinin, ürün bilgileri ile birlikte aynı sayfada yer almaları 

gerekmektedir. 

 

(3)  Kozmetik ürün tanıtımında kullanılan iddialar gerçek, kanıtlanabilir olmalı, ürünün 

özelliklerini doğru olarak ifade etmelidir. 

 

(4)  Genel olarak kozmetik bilimi ve ürünler hakkında toplumu bilgilendirmek 

amacıyla çeşitli mecralarda uzman sıfatıyla tanıtılarak bilimsel bilgisine başvurulan kişilerin, 

bilgilendirmelerini kozmetik mevzuatında yer alan hususlar doğrultusunda yapmaya özen 

göstermeleri gerekmektedir. 

 

(5) Tanıtımlarda, bilimsel çalışmalardan yapılacak alıntılar, tablolar veya diğer görsel 

malzemeler kullanılacaksa, bilimsel çalışmanın aslına sadık kalınmalı ve kaynaklar tam olarak 

belirtilmelidir.  

 

(6) Tanıtımlarda yer alan test sonuçları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak 

kullanılmalıdır: 

a) Memnuniyete dayalı testlerde, katılımcı sayısı ve yalnızca memnun kullanıcı sayısı 

ve/veya yüzdesi belirtilmelidir. 

b) Etkinlik çalışmalarının sunumunda in-vitro ve in-vivo çalışma sonuçları açıkça 
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birbirinden ayırt edilebilmelidir. 

c) Aynı tanıtımda yer alan istatistiksel olarak geçerli bilimsel testler ile memnuniyete 

dayalı testler birbirinden açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. 

ç) Tanıtım içeriğinde yer alan grafiklerde, katılımcı sayısının ortalama sonuçlarına 

atıfta bulunulmalıdır. 

 

(7)  Tanıtımda görsel sunumlara atıfta bulunuluyorsa (örn. önce/sonra görüntüleri) 

bunlar orantılı ve tutarlı olarak ürünün etkinliğini yansıtmalıdır. 

 

Tanıtımla ilgili ibareler 

MADDE 6- (1) Ürün ambalaj bilgilerinde, tanıtım malzemelerinde ve ürün tanıtım 

elemanı tarafından yapılan tanıtımlarda, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış 

gibi kullanılmamalıdır. Ayrıca, bu yönde imada bulunulmamalıdır.  

 

( 2) Ürünlerin bileşenlerinin veya bileşenleri oluşturan ham maddelerin farmakope 

monografları vb. kaynaklarda yer alan, kozmetik tanımına uygun olmayan ve/veya ürüne ait 

olmayan özelliklerinin tanıtımlarda kullanılması uygun değildir. 

 

(3) Sağlık Bakanlığının ve Kurumun adı ve/veya logosu kullanılmamalıdır. 

 

(4) Kurum/kuruluş, kişi adı veya amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik 

unsurları, tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılmamalıdır. Ürün araştırmasına 

katılan kurum, kuruluş veya kişilerin adları ve belgeleri izinsiz kullanılmamalıdır. 

 

(5) Kozmetik Yönetmeliğine göre yapılması zorunlu olan, başta ürün bildirim 

işlemleri olmak üzere, diğer tüm işlemler tanıtım amaçlı kullanılmamalıdır. 

 

(6)  İnsan ve çevre sağlığına zarar veren ve güvenliğini tehdit eden tanıtım faaliyetleri 

yapılmamalıdır. 

 

(7) Tanıtımlarda ürünün, ekolojik çıkar sağladığını iddia eden ve çevre güvenliği ile 

ilgili garanti veren beyanlar, konuya ilişkin belge olmadan kullanılmamalıdır. 

 

(8) Tanıtım malzemeleri ürünün sahip olmadığı ekolojik üstünlüğü ima eden reklam 

işaretleri içermemelidir. 

 

(9) Haksız rekabete yol açabilecek nitelikte ve/veya tüketiciyi yanıltıcı tanıtım 

yapılmamalıdır. Aşağıda belirtilen hususların oluşması sonucunda yanıltıcı tanıtım meydana 

gelir: 

a)  Ürünün olmayan özelliklerinin var gibi gösterilmesi veya doğru olmayan bilgi 

verilmesi, 

b)  İddia edilen etkinin bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen tüketicide, 
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etkinin kesin olarak sağlanacağı beklentisinin oluşturulması, 

c)  Bilimsel çalışmaların sonuçları ile ürünün etkinliği hakkındaki iddiaların uyumlu 

olmaması, 

ç)  Uygun ve/veya uzun süreli kullanımda herhangi bir istenmeyen etkinin ortaya 

çıkmayacağının iddia edilmesi, 

d)  Üreticinin, ürünü tasarlayan veya kendileri için çalışan kişilerin eğitimi, yeterlilikleri 

ve başarıları hakkında yanlış ve/veya yanıltıcı bilgi vermesi, 

e) Tanıtım içeriklerinin benzer ürünleri karalayıcı mesajlar içermesi, 

f) Tanıtımda kullanılan ifadelerin tüketiciyi kozmetik ürün ile beşeri tıbbi ürün 

arasında yanılgıya düşürmesi. 

 

(10) Ürüne ilişkin tanıtım; haber, yorum, bilgilendirme, tavsiye ve benzeri öğeleri 

içeren bir mecrada yayımlandığında, “tanıtım" olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde 

belirtilmelidir. Ürünler için örtülü tanıtım yapılmamalıdır. 

 

(11) Ürün tanıtımlarında: 

a) Herhangi bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, teşhis etmek veya bir 

fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek ve/veya değiştirmeye ilişkin ibareler, 

b) Farmakolojik, immünolojik ve/veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik 

fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini ve/veya değiştirdiğini iddia eden beyanlar, 

c) Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar, 

     kullanılmamalıdır. 

 

Ürün tanıtım elemanları 

MADDE 7- (1) Ürün tanıtım elemanları tarafından yürütülen tanıtım faaliyetlerinin 

bu Kılavuzun “ Temel İlkeler” bölümünde yer alan hususlarla uyumlu olması gerekmektedir.  

Ayrıca ürün tanıtım elemanlarının, tanıtım esnasında ürün ile ilgili kendilerine rapor edilen 

istenmeyen etkileri firma yetkililerine bildirmeye özen göstermeleri gerekmektedir.  

 

Bilimsel ve eğitsel faaliyetler 

MADDE 8- (1) Ürünlerle ilgili bilimsel ve eğitsel faaliyetler, var olan bilgileri 

aktarmak ve/veya yeni bilgileri sunmak amacı dışında kullanılmamalıdır. 

 

(2) Kurumca görevlendirilmiş kişiler gerektiğinde bu faaliyetlere katılabilirler. 

 

Bedelsiz kozmetik ürün numuneleri 

MADDE 9- (1) Mal veya hizmet tanıtımlarında veya hizmet sunumu esnasında 

kullanılan bedelsiz kozmetik ürün numuneleri, kozmetik üretim yerlerinde üretilmeli ve 

Kozmetik Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır. Söz konusu numunelerin iç ve dış 

ambalajlarında, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan bilgiler ile birlikte tanıtımı 

yapan firmaya ait bilgiler de yer almalıdır. 
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Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 



1  

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE  

İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım 

faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım 

yapanlar ve mecra kuruluşları veya aracılarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan 

üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar 

ve mecra kuruluşları veya aracıları için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz; 24/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 

üncü maddesinin (f) bendi ve 23/05/2005 tarihli,  25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin 10 

uncu maddesinin 12 nci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Beşerî tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya 

bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan 

doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu, 

b) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, 

c) Mecra: Reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi, 

grup ya da topluluğun buluştuğu yeri ve ortamı; televizyon, her türlü yazılı basın, internet, 

telefon, radyo, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı materyal gibi iletişim araçlarını, 

ç) Mecra kuruluşu: Reklamın yayınlandığı ve hedef kitleye ulaştırıldığı her türlü 

mecranın sahibi olan veya bunları işleten ya da kiraya veren gerçek veya tüzel kişiyi, 

d) Tanıtım: Ürünlerin özelliklerine ilişkin; ürün ambalajı üzerinde yer alan bilgiler, 

tanıtım elemanlarının aktiviteleri, kitap ve dergilere verilecek ilanlar, doğrudan postalama, 

elektronik ve diğer tüm medya veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyurular, 

reklamlar, ilanlar, bilimsel/eğitsel faaliyetler ve benzeri etkinlikler ile yapılacak tüm diğer 

faaliyetleri, 

e) Tanıtımcı: Ticari tanıtımları, tanıtım yapanın duyduğu ihtiyaç doğrultusunda 

hazırlayan ve tanıtım yapan adına yayımlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı 

gerçek veya tüzel kişiyi, 

f) Tanıtım malzemeleri: Ürün hakkında bilgi içeren kitap, kitapçık, broşür gibi 

yazılı, basılı materyaller ile film, slayt, elektronik medya gibi görsel/işitsel malzeme ve 

araçları, ilgili çevrelerde bilgi/veri/başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek her türlü yayın 

ve malzemeleri, bedelsiz numuneleri, ürüne yönelik eğitim programları ve materyallerini,  
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g) Tanıtım yapan: Ürünlerin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını 

yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı/hazırladığı, içinde firmasının, ürünlerin adının veya 

markasının yer aldığı reklamları yayımlatan/yayımlayan, dağıtan veya başka yollarla sergileyen 

gerçek veya tüzel kişiyi veya bunların yetkili kıldığı kişiyi, 

ğ) Ürün: Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan kozmetik ürünleri, 

h) Üretici: Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan üreticiyi, 

ı) Ürün tanıtım elemanı: Alışveriş merkezi, mağaza, kuaför, güzellik merkezi, 

eczane, market gibi kozmetik ürünlerin satıldığı yerlerde ve mecralarda tanıtım ve satış 

faaliyetlerinde görev alan kişiyi, 

ifade eder. 

 

Temel ilkeler 

MADDE 5- (1) Ürün tanıtımı aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

a) Tanıtımın açık bir şekilde ürüne ait olduğuna dair bilgiyi, 

b)  Ürünün adı, markası, fonksiyonunu, 

c) Ürünün iç ve dış ambalaj bilgilerinde yer alan kullanım amacı ve kullanım şekli ile 

uyumlu bilgileri. 

 

(2) Ürünlerin internet tanıtımlarına dair bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan 

hususların dışında; 

a) Ürünlerin tanıtımlarının yapıldığı internet sayfaları tanıtım yapanın unvanı, posta 

adresi ve iletişim bilgilerini içermelidir. 

b) Birden fazla üreticiye ait ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı internet sitelerinde 

üreticilerin unvanı ve iletişim bilgilerinin, ürün bilgileri ile birlikte aynı sayfada yer almaları 

gerekmektedir. 

 

(3)  Kozmetik ürün tanıtımında kullanılan iddialar gerçek, kanıtlanabilir olmalı, ürünün 

özelliklerini doğru olarak ifade etmelidir. 

 

(4)  Genel olarak kozmetik bilimi ve ürünler hakkında toplumu bilgilendirmek 

amacıyla çeşitli mecralarda uzman sıfatıyla tanıtılarak bilimsel bilgisine başvurulan kişilerin, 

bilgilendirmelerini kozmetik mevzuatında yer alan hususlar doğrultusunda yapmaya özen 

göstermeleri gerekmektedir. 

 

(5) Tanıtımlarda, bilimsel çalışmalardan yapılacak alıntılar, tablolar veya diğer görsel 

malzemeler kullanılacaksa, bilimsel çalışmanın aslına sadık kalınmalı ve kaynaklar tam olarak 

belirtilmelidir.  

 

(6) Tanıtımlarda yer alan test sonuçları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak 

kullanılmalıdır: 

a) Memnuniyete dayalı testlerde, katılımcı sayısı ve yalnızca memnun kullanıcı sayısı 

ve/veya yüzdesi belirtilmelidir. 

b) Etkinlik çalışmalarının sunumunda in-vitro ve in-vivo çalışma sonuçları açıkça 
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birbirinden ayırt edilebilmelidir. 

c) Aynı tanıtımda yer alan istatistiksel olarak geçerli bilimsel testler ile memnuniyete 

dayalı testler birbirinden açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. 

ç) Tanıtım içeriğinde yer alan grafiklerde, katılımcı sayısının ortalama sonuçlarına 

atıfta bulunulmalıdır. 

 

(7)  Tanıtımda görsel sunumlara atıfta bulunuluyorsa (örn. önce/sonra görüntüleri) 

bunlar orantılı ve tutarlı olarak ürünün etkinliğini yansıtmalıdır. 

 

Tanıtımla ilgili ibareler 

MADDE 6- (1) Ürün ambalaj bilgilerinde, tanıtım malzemelerinde ve ürün tanıtım 

elemanı tarafından yapılan tanıtımlarda, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış 

gibi kullanılmamalıdır. Ayrıca, bu yönde imada bulunulmamalıdır.  

 

( 2) Ürünlerin bileşenlerinin veya bileşenleri oluşturan ham maddelerin farmakope 

monografları vb. kaynaklarda yer alan, kozmetik tanımına uygun olmayan ve/veya ürüne ait 

olmayan özelliklerinin tanıtımlarda kullanılması uygun değildir. 

 

(3) Sağlık Bakanlığının ve Kurumun adı ve/veya logosu kullanılmamalıdır. 

 

(4) Kurum/kuruluş, kişi adı veya amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik 

unsurları, tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılmamalıdır. Ürün araştırmasına 

katılan kurum, kuruluş veya kişilerin adları ve belgeleri izinsiz kullanılmamalıdır. 

 

(5) Kozmetik Yönetmeliğine göre yapılması zorunlu olan, başta ürün bildirim 

işlemleri olmak üzere, diğer tüm işlemler tanıtım amaçlı kullanılmamalıdır. 

 

(6)  İnsan ve çevre sağlığına zarar veren ve güvenliğini tehdit eden tanıtım faaliyetleri 

yapılmamalıdır. 

 

(7) Tanıtımlarda ürünün, ekolojik çıkar sağladığını iddia eden ve çevre güvenliği ile 

ilgili garanti veren beyanlar, konuya ilişkin belge olmadan kullanılmamalıdır. 

 

(8) Tanıtım malzemeleri ürünün sahip olmadığı ekolojik üstünlüğü ima eden reklam 

işaretleri içermemelidir. 

 

(9) Haksız rekabete yol açabilecek nitelikte ve/veya tüketiciyi yanıltıcı tanıtım 

yapılmamalıdır. Aşağıda belirtilen hususların oluşması sonucunda yanıltıcı tanıtım meydana 

gelir: 

a)  Ürünün olmayan özelliklerinin var gibi gösterilmesi veya doğru olmayan bilgi 

verilmesi, 

b)  İddia edilen etkinin bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen tüketicide, 
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etkinin kesin olarak sağlanacağı beklentisinin oluşturulması, 

c)  Bilimsel çalışmaların sonuçları ile ürünün etkinliği hakkındaki iddiaların uyumlu 

olmaması, 

ç)  Uygun ve/veya uzun süreli kullanımda herhangi bir istenmeyen etkinin ortaya 

çıkmayacağının iddia edilmesi, 

d)  Üreticinin, ürünü tasarlayan veya kendileri için çalışan kişilerin eğitimi, yeterlilikleri 

ve başarıları hakkında yanlış ve/veya yanıltıcı bilgi vermesi, 

e) Tanıtım içeriklerinin benzer ürünleri karalayıcı mesajlar içermesi, 

f) Tanıtımda kullanılan ifadelerin tüketiciyi kozmetik ürün ile beşeri tıbbi ürün 

arasında yanılgıya düşürmesi. 

 

(10) Ürüne ilişkin tanıtım; haber, yorum, bilgilendirme, tavsiye ve benzeri öğeleri 

içeren bir mecrada yayımlandığında, “tanıtım" olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde 

belirtilmelidir. Ürünler için örtülü tanıtım yapılmamalıdır. 

 

(11) Ürün tanıtımlarında: 

a) Herhangi bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, teşhis etmek veya bir 

fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek ve/veya değiştirmeye ilişkin ibareler, 

b) Farmakolojik, immünolojik ve/veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik 

fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini ve/veya değiştirdiğini iddia eden beyanlar, 

c) Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar, 

     kullanılmamalıdır. 

 

Ürün tanıtım elemanları 

MADDE 7- (1) Ürün tanıtım elemanları tarafından yürütülen tanıtım faaliyetlerinin 

bu Kılavuzun “ Temel İlkeler” bölümünde yer alan hususlarla uyumlu olması gerekmektedir.  

Ayrıca ürün tanıtım elemanlarının, tanıtım esnasında ürün ile ilgili kendilerine rapor edilen 

istenmeyen etkileri firma yetkililerine bildirmeye özen göstermeleri gerekmektedir.  

 

Bilimsel ve eğitsel faaliyetler 

MADDE 8- (1) Ürünlerle ilgili bilimsel ve eğitsel faaliyetler, var olan bilgileri 

aktarmak ve/veya yeni bilgileri sunmak amacı dışında kullanılmamalıdır. 

 

(2) Kurumca görevlendirilmiş kişiler gerektiğinde bu faaliyetlere katılabilirler. 

 

Bedelsiz kozmetik ürün numuneleri 

MADDE 9- (1) Mal veya hizmet tanıtımlarında veya hizmet sunumu esnasında 

kullanılan bedelsiz kozmetik ürün numuneleri, kozmetik üretim yerlerinde üretilmeli ve 

Kozmetik Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır. Söz konusu numunelerin iç ve dış 

ambalajlarında, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan bilgiler ile birlikte tanıtımı 

yapan firmaya ait bilgiler de yer almalıdır. 
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Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN 

ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir 

kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya 

ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan 

bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından 

güvenli olmalıdır. Bu doğrultuda, iş bu Kılavuz kozmetik ürünlerin güvenli şekilde 

kullanımlarının sağlanması için istenmeyen etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi ve 

kozmetik ürünlerin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması amacıyla nihai kullanıcı, sağlık mesleği mensupları ve üreticilerin yararlanması 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- ( 1 )  Bu Kılavuz, kozmetik ürün istenmeyen etki bildirimi kapsamında 

nihai kullanıcı, sağlık mesleği mensupları ve üreticiler için hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- ( 1 )  Bu Kılavuz 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği’nin 6 ncı ve 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Bilimsel Komisyon: Kurum tarafından, kozmetik ürünlerin değerlendirilmesi 

amacıyla kurulan bilimsel komisyonu,  

b) Ciddi istenmeyen etki (CİE): Geçici veya kalıcı fonksiyonel yetersizlik, sakatlık, 

hastanede tedavi altına alınma, konjenital anomaliler veya ani yaşamsal risk ya da ölümle 

sonuçlanan istenmeyen bir etkiyi, 

c) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir kozmetik ürünün geri getirilmesini 

amaçlayan her türlü önlemi, 

ç) İstenmeyen etki (İE): Bir kozmetik ürünün normal ya da öngörülebilir kullanımı 

sonrasında, insan sağlığını olumsuz etkileyen, beklenmeyen bir etkiyi, 

d) İstenmeyen etki/ciddi istenmeyen etki bildirim formu: Bir kişide kozmetik ürün 

kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ürün istenmeyen etki/ciddi istenmeyen etki ile ilgili 

bilgilerin yer aldığı formu, 

e) Kozmetik ürünün suistimali: Kozmetik bir ürünün normal kullanım amacı dışında 

sürekli veya aralıklı olarak kasıtlı aşırı ürün kullanımını, 

f) Kozmetovijilans: Kozmetik ürünlerin normal ya da öngörülebilir koşullar altında 

kullanımında gözlenen istenmeyen etkilerin/ ciddi istenmeyen etkilerin spontan bildirimlerinin 
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toplanmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini, 

g) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, 

ğ) Nihai kullanıcı: Kozmetik ürünü kullanan tüketici veya profesyonel olarak 

uygulayan kişiyi, 

h) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir kozmetik ürünün piyasada 

bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri, 

ı) Sağlık mesleği mensubu: Tabip, diş tabibi, eczacı veya hemşireleri, 

i) Spontan bildirim: Kozmetik ürünlerin rutin kullanımı esnasında nihai kullanıcıda 

bir veya daha fazla kozmetik ürünün kullanımı ile ortaya çıkan şüpheli istenmeyen etkinin nihai 

kullanıcı ve/veya sağlık mesleği mensubu tarafından üreticiye ve/veya Kuruma Kozmetik Ürün 

İstenmeyen Etki/Ciddi İstenmeyen Etki Bildirim Formu doldurularak veya Formun 

bulunmaması halinde yazılı olarak bildirilmesini, 

j) Üretici: 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 üncü maddesinde ve Kozmetik 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan gerçek veya tüzel kişiyi, 

ifade eder. 

 

Kozmetovijilans Faaliyetleri 

MADDE 5- ( 1 )  Kozmetovijilans faaliyetlerinin ilgili tüm taraflarca yürütülmesinde 

aşağıda belirtilen kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılır: 

a) Sağlık mesleği mensuplarının spontan bildirimleri, 

b) Nihai kullanıcıların spontan bildirimleri, 

c) Klinik çalışmalar da dâhil olmak üzere ürünün piyasaya verilmesinden önce ve/veya 

sonra yapılan güvenlilik çalışmaları, 

ç) Diğer ülkelerin resmi otoritelerince kozmetik ürün güvenliliğine dair alınan kararlar, 

d) Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve makaleler, 

e) Kozmetik ürünün uygun olmayan kullanımı, suistimali gibi yarar veya risk 

değerlendirmesini etkileyecek diğer bilgiler, 

f) Güvenlilik konusuna ek bilgi sağlayabilecek veriler ve diğer risk sinyalleri gibi 

bilgiler. 

 

Üreticinin Sorumlulukları 

MADDE 6- ( 1 )  Üreticinin asli sorumluluğu ürünlerinin güvenliliğini sağlamak 

amacıyla gerekli her türlü tedbiri almaktır. Bu yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) Kozmetovijilans faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli sistemin kurulması ve 

işletilmesinden, firmaya ulaşan tüm şüpheli istenmeyen etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

için gerekli kozmetovijilans çalışma yöntemlerinin hazırlanmasından, güncelleştirilmesinden ve 

uygulamaya geçirilmesinden, 

 

b) Kozmetik ürünlerin riskleri ve güvenliliği ile ilgili bilgileri toplamak, kaydetmek, 

arşivlemek ve değerlendirmekten ve bu kapsamda kozmetik ürünlerin ürün bilgi dosyalarında 

güncel bilgilerin bulundurulmasını sağlamaktan, 
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c) Kurumun talep etmesi durumunda, ilgili kozmetik ürünün taşıdığı yararların veya 

risklerin değerlendirilmesi için, söz konusu ürüne ait güvenlilik çalışmalarını da içeren ürün bilgi 

dosyasının ve satış bilgileri de dâhil olmak üzere istenen bilgilerin derhal ve tam olarak 

cevaplanmasından, 

 

ç) Kurum ile gerekli işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanmasından, kendisine ulaşan 

ciddi istenmeyen etki bildirimlerini Kuruma iletmekten, 

 

d) Kurum tarafından istenen gerekli diğer bilgi ve belgeleri zamanında sağlamaktan, 

sorumludur. 

 

Bildirimler 

MADDE 7- ( 1 )  Kozmetik bir ürünün ambalajı üzerinde yer alan tüm uyarılar 

dikkate alınarak, doğru olarak kullanımı sonucu ortaya çıkan ve ürüne bağlı olabileceği 

düşünülen (varsa sağlık raporu/doktor raporu ve laboratuvar testleri ile saptanan) istenmeyen 

etkileri ve ciddi istenmeyen etkileri, nihai kullanıcılar ve sağlık mesleği mensupları doğrudan 

veya görev yaptıkları sağlık kuruluşları aracılığı ile en kısa sürede Kuruma bildirirler. Üreticiler ise 

ciddi istenmeyen etkileri gecikmeden 15 iş günü içerisinde Kuruma bildirirler. 

 

(2) Yanlış kullanım nedeni ile oluşan istenmeyen etkiler ile ürünün kalitesi veya tüketici 

memnuniyetsizliğine ilişkin şikâyetler bu kapsamda değerlendirilmez. 

 

Gizlilik 

MADDE 8- ( 1 )  Kuruma yapılan bildirimlerde, nihai kullanıcının ve bildirimde 

bulunan sağlık mesleği mensubunun kimliği, adresi Kurumca gizli tutulur. Bu kişilerin rızası 

olmaksızın açıklanmaz. Üreticiler ve sağlık mesleği mensupları da aynı gizlilik esaslarına 

uyar. 

 

Bildirim Formları 

MADDE 9- (1) Kozmetik ürünlerin istenmeyen etkilerinin Kuruma bildiriminde, 

Kozmetik Ürün İstenmeyen Etki Bildirim Formu kullanılır. Bu formun bulunmadığı 

durumlarda yazılı olarak bildirimde bulunulur. Bildirimler ile ilgili ayrıntılar, bu Kılavuzun 

EK’inde yer almaktadır.  

 

Değerlendirme 

MADDE 10- (1) Piyasada yer alan kozmetik ürünlerin, güvenlilik çalışmaları dahil, 

kozmetovijilans etkinlikleri ile ilgili olarak Kuruma ulaşan bildirimler, bilgiler ve raporlar 

Kurum tarafından değerlendirilir, gerekli hallerde Bilimsel Komisyona sunularak görüş alınır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucu, ürün bilgi dosyasında veya ürünün ambalajında yapılmasına 

kanaat getirilen değişiklik veya ilaveler Kurum tarafından üreticiye bildirilir. 

(2) Kurum; değerlendirme sonucunda ürün ile ilgili değişiklik yapılmasına karar verdiği 

hususları, geri çağırma ve piyasadan çekme ile ilgili gerekli bildirimleri yapar. 
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Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
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EK 

Kozmetik ürün istenmeyen etki bildirimi yapmak için öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumunun http://www.titck.gov.tr/Default.aspx linkinde yer alan resmi internet 

sayfasındaki “Kozmetik İstenmeyen Etki” kısmından giriş yapılır (Şekil 1). 
 

 

Şekil 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sayfası. 

 

“Kozmetik İstenmeyen Etki” kısmına tıklandığında Şekil 2’de yer alan sayfa açılır. 

Açılan sayfada ürün grupları (alt alta) yer almakta olup istenmeyen etki bildirimi yapılacak 

ürünün yer aldığı grup listeden seçilir. 

 

http://www.titck.gov.tr/Default.aspx


 

 

 
 

Şekil 2. (a) Ürün grupları sayfa başlangıcı görüntüsü. 



 

 

 

 

 

Şekil 2. (b) Ürün grupları sayfa devamı görüntüsü. 



 

 

 

Şekil 2. (c) Ürün grupları sayfa sonu görüntüsü. 



 

 

Ürün grubu seçildikten sonra “devam” butonuna tıklanır ve Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te üç bölüm halinde yer alan “İstenmeyen Etki 

Bildirim Formu”na ulaşılır. 

 

 

 
Şekil 3. İstenmeyen Etki Bildirim Formu A ve B bölümleri. 



 

 
 

 

 

 
Şekil 4. İstenmeyen Etki Bildirim Formu C Bölümü. 



 

 
 

 
 

 

 
Şekil 5. (a) İstenmeyen Etki Bildirim Formu D Bölümü 1.kısım. 



 

 
 

 
 
 

 
Şekil 5. (b) İstenmeyen Etki Bildirim Formu D Bölümü 2.kısım. 
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Formda yer alan; aşağıda belirtilen ifadelerin karşılıkları doldurulur, sorular uygun cevaplar 

seçilerek yanıtlanır: 

 
- Kullanıcıya Ait Bilgiler 

o Kullanıcı Adı ve Soyadı: İstenmeyen etkinin görüldüğü kişinin adı ve soyadıdır. 

o Kullanıcı T.C. Numarası: İstenmeyen etkinin görüldüğü kişinin T.C. kimlik 

numarasıdır. 

o Doğum Tarihi: İstenmeyen etkinin görüldüğü kişinin doğum tarihidir. 

o Yaş: İstenmeyen etkinin görüldüğü kişinin yaşıdır. 

o Cinsiyet: İstenmeyen etkinin görüldüğü kişinin cinsiyetidir. 

 

- İletişim Bilgileri 

o İletişim Telefon Numarası: Başvuru sahibinin adı ve soyadıdır. 

o İletişim Adres: Başvuru sahibinin iletişim adresidir. 

o İletişim e-posta: Başvuru sahibinin e-postasıdır. 

 

- Kullanılan Ürün(ler) 

o Ürünün Adı: İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün adıdır. 

o Ürünün Markası: İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün markasıdır. 

o Ürünün Seri No: İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün seri numarasıdır. 

o Ürünün Ambalajında Yer Alan Firması: İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün 

ambalajında yazan firma adıdır. 

o Ürünün Alış Yeri/İli: İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün alındığı yerdir. 

o Ürünün Alış Tarihi: İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün alındığı tarihtir. 

o Kullanım Şekli: İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün kullanım şeklidir. 

o Ürünün Kullanım Yeri (yüz, göz, el, ayak, vb): İstenmeyen etki bildirimi yapılan ürünün 

kullanım yeridir. 

o Ürün Kullanımı Bırakıldı Mı? 

o Ürün Kullanımı Bırakılınca veya Azaltılınca İstenmeyen Etki Azaldı Mı? 

o Ürün Yeniden Kullanıldı Mı? 

o Ürün Yeniden Kullanılınca İstenmeyen Etki Tekrarladı Mı? 

o Eş Zamanlı Kullanılan İlaç/lar/ Kozmetik/ler 

o İstenmeyen Etkinin Tedavisi İçin İlaç Kullanıldı Mı? Kullanıldı İse Kullanılan İlaçlar/ 

Kullanım Tarihleri 

 
- İstenmeyen Etki/ler 

o İstenmeyen Etkinin Tanımı: Karşılaşılan istenmeyen etkinin tarifidir. 

o İstenmeyen Etkinin Başlangıç Tarihi: İstenmeyen etkinin ortaya çıkış tarihidir. 

o İstenmeyen Etkinin Bitiş Tarihi: İstenmeyen etkinin sona erdiği tarihtir.  

o İstenmeyen Etkinin Sonucu: Karşılaşılan istenmeyen etkinin sonucudur.  

o Ürünün Etiketinde Kullanımı ile İlgili Öngörülen Uyarılar Var Mı? 

o Daha önce aynı ürün kullanıldı mı? - Bu ürün önceden kullanıldıysa böyle bir durum 
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yaşandı mı? 

o Bilinen Bir Alerjiniz Var Mı? Varsa yazınız. 

o Etiketin Üzerindeki Adrese Durumu Bildirdiniz Mi? 



 

 

 

 

o Doktor Raporu Mevcut Mu? (Varsa ekleyiniz): Doktor raporu mevcut ise “Evet” kutucuğu tıklanır ve raporun sisteme pdf 

olarak eklenebilmesi için “Dosya Seç” kutucuğu aktif hale gelir. 

 
 

 
 

Şekil 6: Doktor raporu eklenecek olan alanın görüntüsü. 

 

 

 

o Varsa Laboratuvar Test Sonuçları: Laboratuvar test sonuçları mevcut ise “Evet” kutucuğu tıklanır ve sonucun sisteme pdf 

olarak eklenebilmesi için “Dosya Seç” kutucuğu aktif hale gelir. 

 
 

 
Şekil 7. Laboratuvar sonucu eklenecek olan alanın görüntüsü. 
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Yukarıda belirtilen alanlarındaki bilgiler doldurulup, sorulara uygun yanıtlar seçildikten 

sonra “kaydet” butonuna tıklanarak “istenmeyen etki bildirimi” gerçekleştirilmiş olur. Bildirim 

gerçekleştirildikten sonra Kurumumuz tarafından gerekli incelemeler yapılarak gerçek 

istenmeyen etki bildirimleri seçilir; ürün ambalajından ürün bilgi dosyasına kadar inceleme 

yapılır ve bu inceleme süreci sonunda o ürünle ilgili ambalaj düzeltmesinden, gerektiğinde ürünün 

toplatılmasına kadar gerekli önlemler Kurumumuzca alınır. 

 

Aşağıda, Şekil 8, 9, 10 ve 11’de örnek teşkil etmesi amacıyla ilgili alanların 

doldurulduğu örnek “ İstenmeyen Etki Bildirim Formu”nun A, B, C ve D bölümleri yer 

almaktadır. 
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Şekil 8. İlgili alanların doldurulduğu örnek İstenmeyen Etki Bildirim Formu A ve B Bölümleri. 
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Şekil 9. İlgili alanların doldurulduğu örnek İstenmeyen Etki Bildirim Formu C Bölümü. 
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Şekil 10. İlgili alanların doldurulduğu örnek İstenmeyen Etki Bildirim Formu D Bölümü 1. kısım. 
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Şekil 11. İlgili alanların doldurulduğu örnek İstenmeyen Etki Bildirim Formu D Bölümü 2. kısım. 
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Sağlık mesleği mensuplarınca kozmetik ürün istenmeyen etki bildirimi yapabilmek 

için Kurumun resmi internet sayfasında yer alan “Sağlık Mesleği Mensubunun Kuruma 

İstenmeyen Etki (İE)/ Ciddi İstenmeyen Etki ( CİE) Bildirim Formu”na ulaşılır. Bu form sağlık 

mesleği mensupları tarafından doldurulup imzalı ve kaşeli olarak Kurumumuza gönderilir. 
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜNLERİN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 3.0 

 
Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin iddialarında dikkat 

edilmesi gereken hususlara yönelik üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar, mecra kuruluşları 

veya aracılarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

 
Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan 

üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar 

ve mecra kuruluşları veya aracıları için hazırlanmıştır. 

 
Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz; 30/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun                       

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 23/05/2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik 

Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

a) Çalışma protokolü: Kozmetik ürünlerin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları 

veya klinik araştırmalarının amacını, yöntemini, uygulanacak istatistiksel yöntemleri ve 

çalışma veya araştırmaya ait düzenlemeleri detaylı olarak tanımlayan belgeyi, 

 

b) Etkinlik çalışması: Kozmetik ürünlerin etkinlik iddialarını kanıtlamak amacıyla 

yapılan çalışmaları, 

 

c) Ex vivo testler: Yaşayan bir organizmadan alınmış biyolojik örneklerin 

özelliklerinin değiştirilmeden kullanıldığı testleri, 

 

ç) Güvenlilik çalışması: Kozmetik ürünlerin güvenlilik iddialarını kanıtlamak amacıyla 

yapılan çalışmaları, 

 

d) Klinik araştırma: Kozmetik ürünlerin gönüllülerde yapılan klinik araştırmalarını, 

 

e)  In siliko testler: Bilgisayar modelleri kullanılarak yapılan testleri, 

 

f) In vitro testler: Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda yapılan testleri, 

 

g)  In vivo testler: Yaşayan organizma içinde yapılan testleri, 

 

ğ) İddia: Kozmetik ürünlerin özelliklerine, etkinliklerine ve/veya güvenliliklerine 

ilişkin kozmetik ürünün etiketi, ambalajı ve/veya tanıtımlarında kullanılan bilgiler, beyanlar 
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veya görselleri, 

 

h) Kozmetik ürün: Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan 

kozmetik ürünleri, 

 

ı) Nihai kullanıcı: Kozmetik ürünü kullanan tüketici veya profesyonel olarak 

uygulayan kişiyi, 

 

i) Üretici: Bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî 

markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya 

tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci 

veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine 

ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

ifade eder. 

 

Genel gereklilikler 

  MADDE 5- (1) Kozmetik ürünlere dair iddialarda genel olarak kozmetik mevzuatının 

gereklilikleri dikkate alınmalıdır. 

 

(2) Kozmetik ürünün yetkili bir otorite tarafından onaylandığı veya izin verildiğini 

belirten iddialara, görsellere vb. kozmetik ürünün etiketinde, ambalajında, tanıtımlarında vb. yer 

verilemez.  

 

(3) CE işareti vb. taşıyabilecek ürün grupları ile kozmetik ürünler arasında ortak 

özellikleri olan ürünlerin piyasaya arzında ürünün tabi olduğu üst mevzuatın gerekliliklerini 

karşılaması gerekir.  

 

(4) Kozmetik ürün olarak piyasaya arz edilecek ürünlerde ürünü üst mevzuata dâhil 

edecek CE işaretlemesinin kullanımından kaçınılması gerekir. 

 

(5) Kozmetik ürün iddiaları, nihai kullanıcı profili göz önüne alınarak, makul ve 

algılanabilir şekilde olmalıdır. 

 

(6) Sadece minimum yasal gerekliliklere uygunluk sağladığında görülen faydanın 

kozmetik ürünün belirgin bir faydası olduğu yönündeki iddialara, imalara, görsellere vb. 

unsurlara ürün ambalajında ve tanıtımlarında yer verilemez. 

 
Doğruluk 

MADDE 6- (1) Kozmetik ürünün genel sunumu ve/veya üründe kullanılan iddialar 

yanlış veya ilgisiz bilgilere dayanmamalıdır. 

 
(2) Bir kozmetik ürünün spesifik bir bileşeni içerdiği iddia ediliyorsa, o bileşenin 

üründe mevcut olması gerekir. 
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(3)  Bir kozmetik üründe spesifik bir bileşenin veya bileşenlerin özelliklerine atıfta 

bulunan iddialar yer alıyor ve kozmetik ürün bu özellikleri taşımıyor ise; bahse konu bileşen 

veya bileşenlerin bu özellikleri kozmetik ürüne ait iddialar olarak verilemez. 

 
(4)  Kozmetik ürün iddialarına ilişkin görüşlerin çelişkili olması durumunda bu 

görüşler iddiaları doğrulamak amacıyla verilemez. 

 
(5) Kozmetik ürün iddialarına ilişkin görüşler doğrulanabilir kanıtları yansıtmıyorsa 

kullanılmamalıdır. 

 
Destekleyici kanıtlar 

MADDE 7- (1) Kozmetik ürünlerin doğrudan ya da dolaylı iddialarını destekleyen 

kanıtların uzman değerlendirmeleri içermesi, yeterli ve doğrulanabilir olması gerekmektedir. 

 
(2) İddianın doğruluğunun kanıtı için en gelişmiş uygulamalar dikkate alınmalıdır. 

 
(3) İddianın kanıtlanması için yapılan çalışmalar kozmetik ürünler ve iddia edilen 

etkisi ile ilgili olmalı, etik değerlere saygı göstermeli ve çalışmada iyi tasarlanmış, iyi 

değerlendirilmiş yöntemler  (doğrulanabilir, güvenilir ve tekrarlanabilir) kullanılmalıdır. 

 
(4) Özellikle etkinliğin olmamasının güvenlilik problemine neden olabileceği 

kozmetik ürünlere yönelik öngörülen iddiaların kanıt ve ispat düzeyi, iddia ile tutarlı olmalıdır. 

 

(5) Kozmetik ürün bileşeninden hareketle bitmiş ürünün özelliklerinin doğrudan ya da 

dolaylı olarak kestirimde bulunulacağı durumlarda (örneğin ürün bileşeninin iddia edilen 

etkinliği gösterdiği konsantrasyonda üründe mevcut olması gibi) iddianın yeterli ve 

doğrulanabilir kanıtlarla desteklenmesi gerekir. 

 
(6) Bir iddianın kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi; iddiaya yönelik yapılan tüm 

çalışmaların, verilerin, bilgilerin ispat gücüne ve sunumuna dayanmalıdır. 

 
(7) Üretici; 

a) İddiayı doğrulamak için kullanılacak uygun ve yeterli yöntemi belirler, 

yöntemlerin uygun olup olmadığı Kurum tarafından değerlendirilebilir. 

b) Uygun destekleyici kanıtların ne olduğunu belirler. Bu kanıtlar farklı tür ve 

şekillerde olabilir ve ürün bilgi dosyasının ilgili yerlerinde sunulması gerekir. 

c) Uygun destekle doğrudan ya da dolaylı olarak ileri sürülen iddiaları doğrulaması 

için uygun ve yeterli bilimsel kanıtları bulundurmalıdır. 

ç) Uygun desteği sağlayacak bir uzmana danışabilir. 

d) Ürün formülasyonun değiştirilmesi durumunda ürün iddialarını destekleyici 

kanıtların hala uygulanabilir olduğunu garanti etmelidir. 
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Dürüstlük 

MADDE 8- (1) Bir kozmetik ürünün performansına veya işlevselliğine yönelik 

açıklamalar, mevcut destekleyici kanıtların ötesine geçmemelidir. 

 
(2) Aynı özelliklere sahip kozmetik ürünlerin iddiaları “benzersiz, eşsiz, en iyi, en 

etkili” ve bunun gibi birini diğerlerinden üstün olarak ima eden şekilde olmamalıdır. 

 
(3)  Bir kozmetik ürünün etkisi belli koşullara bağlıysa (örneğin, diğer ürünlerle birlikte 

kullanılması gerekliliği gibi) bu açıkça belirtilmelidir. 

 
Rekabet 

MADDE 9- (1) Kozmetik ürünlerin iddiaları objektif olmalı, rakiplerini ve yasal olarak 

kullanılan bileşenleri karalamamalıdır. 

 
(2) Kozmetik ürünlerin iddiaları rakip bir ürüne yönelik yanılgıya neden olmamalıdır. 

 
Bilgiye dayalı karar verme 

MADDE 10- (1) İddialar nihai kullanıcı tarafından anlaşılabilir ve açık olmalıdır. 

 
(2) İddialar kozmetik ürünlerin tamamlayıcı parçaları olup nihai kullanıcının bilinçli 

bir seçim yapabilmesini sağlayacak bilgileri içermelidir. 

(3)  Kozmetik ürünün pazarlanmasında verilen mesajın anlaşılması için hedef kitlenin 

algısı dikkate alınmalıdır. Pazarlamaya yönelik unsurlar açık, net, konu ile ilişkili ve hedef kitle 

tarafından anlaşılabilir olmalıdır. 

 
İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için en iyi uygulamalar 

MADDE 11- (1) İddiaları doğrulamak için farklı türlerde destekleyici kanıtlar 

kullanılabilir. İddialar deneysel çalışmalardan yararlanılarak veya tüketici algısına dayalı testler 

ve/veya yayınlanmış bilgi ya da bunların birlikte kullanımı ile desteklenebilir. 

 
(2) Kullanılan desteğin türü ile ilgili olarak iyi uygulamalar aşağıda tanımlanmıştır. 

 

a)  Deneysel çalışmalarda başvurulacak iyi uygulamalar; 

 

1) In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren (ancak bunlarla sınırlı olmayan) 

deneysel çalışmalar, aletli veya biyokimyasal yöntemler, gönüllüler üzerinde yürütülmüş 

çalışmalar (etkinlik çalışması, güvenlilik çalışması, vb.), araştırmacı değerlendirmeleri, duyusal 

değerlendirmeler gibi çalışmaları içerir. Kozmetik ürünlerin etkinliğine ilişkin veri sağlamak 

amacıyla farklı türlerde deneysel çalışmalar kullanılabilir. Bu çalışmalarda aletli klinik 

tekniklere ilişkin kılavuzlar, Avrupa menşeli veya uluslararası kılavuzlar veya standartlar 

dikkate alınabilir (ör. CEN, ISO vb.). 
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2) Bu çalışmalar güvenilir ve tekrarlanabilir yöntemleri içermelidir. Çalışmalar iyi 

tasarlanmış olmalı ve bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılmalıdır. Ürün 

performansını değerlendirmek için kullanılan kriterler doğruluk ve testin amacına uygunluk 

olmalıdır. 

3) Çalışmalarda deneysel açıdan beklenilen; tasarımında bilgiye ve istatistiki 

prensiplere dayalı (örneğin deney sayısı, test örnekleri vb. açısından) olmasıdır. Bunlar 

çalışmanın bilimsel ve istatistiksel olarak geçerli sonuçlara ulaşması için gereklidir. 

 

4) Çalışma protokolü, çalışmanın uygun bir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine 

imkân sağlamalıdır. Böylece çalışma kalitesini temin etmek amacıyla çalışma protokolü 

hazırlanmış ve geçerliliğinin kanıtlanmış olması gereklidir. Çalışmayı yürüten kişilerin; 

- Uygun nitelikleri taşıması, 

- Söz konusu çalışma alanında gerekli eğitime ve tecrübeye sahip olması, 

- Etik ilkelere uyması ve profesyonel olması önemlidir. 

 

5) Test olanaklarının ve ortamlarının standart çalışma prosedürünü içeren bir kalite 

güvence sistemine sahip olması gerekir. 

 

6) Protokolün ve operasyon prosedürlerinin doğru bir şekilde uygulandığını garanti 

altına almak açısından her çalışma için bir izleme sistemi kurulmalıdır. 

 

7) Verilerin işlenmesi ve sonuçların yorumlanması adil olmalıdır ve testin anlamlılık 

sınırları dışına çıkılmamalıdır. Verilerin kaydı, dönüştürülmesi, liste veya grafik halinde 

sunumu açık olmalıdır ya da anlaşılır biçimde sunulmalıdır. Uygun istatistiksel veri analizi 

yapılmış olmalıdır. Ölçülen etkiler abartılarak verilmemelidir. 

 

8) Ex vivo/in vitro testler standardize edilmiş koşullarda yürütülmeli, testlerin 

protokolleri yayınlanmış ve/veya geçerliliği kanıtlanmış dahili yöntemlere dayanmalıdır. 

Yöntemler açıkça tanımlanmalı ve verilerin istatistiksel analizleri ile birlikte kayıt altına 

alınmalıdır. Bu testler kontrollü bir ortamda yürütülmelidir. Kanıt olarak kullanılabilmesi için 

bu tür testlerde oluşabilecek durum veya etkiler öngörülebilir olmalıdır. 

 

9) Kozmetik ürünlerin iddialarını kanıtlamaya yönelik gönüllüler üzerinde yapılan 

çalışmalar etik değerlere uygun olmalı ve test edilen ürünlerin güvenliliği değerlendirilmiş 

olmalıdır. 

 

10) Bazı deneysel çalışmalara ilişkin; 

- “Tolerans testi yapılmıştır” iddiası, bilimsel yeterliliği bulunan bir profesyonelin 

gözetiminde deneklerde çalışılan tolerans testinin olumlu sonuçlandığı yani ürüne bu grup 

tarafından iyi dayanım gösterildiği kastedilmektedir. 

- “Tıbbi gözlem altında test edilmiştir” iddiası ürünün, tıbbi yeterliliği bulunan bir 

profesyonelin gözetimi altında testlere tabi tutulduğunu belirtir. İddianın sunumuna bağlı 

olarak, ürünün belirli bir etkisi veya cilt toleransı kastediliyor olabilir. 



6  

- “Dermatolojik olarak test edilmiştir” iddiası ürünün, bir dermatoloji uzmanı 

gözetiminde insanlar üzerinde test edildiğini belirtir. İddianın sunumuna bağlı olarak, ürünün 

belirli bir etkisi veya toleransı kastediliyor olabilir. Tüketicilerin kişisel algılarına yönelik 

çalışmalar bu tür iddiaları veya herhangi bir tıbbi disiplini işaret eden başka iddiaları 

desteklemek için kullanılmamalıdır. 

- “Klinik olarak test edilmiştir” iddiası ürünün klinik araştırma kapsamında ilgili 

profesyonel gözetiminde tüm gerekliliklerin yerine getirilerek test edildiği anlamını taşır. 

 

11) Çalışmaya konu olan ürünün piyasada mevcut ürünle bağlantılı olduğuna ilişkin 

bir rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor aynı zamanda çalışmanın amacını, test planını, test 

protokolünü, sonuçların sunumu ve yorumlarını, istatistiklerini ve çalışmadan sorumlu kişinin 

imzasını içerir. 

 

12) Kozmetik ürünler ile gönüllüler üzerinde yapılan çalışma veya araştırmaların 

uluslararası ilkeleri esas alan yöntemler ve uygulamalar içermesi gerekir. 

 
b) Tüketici algı testlerinde başvurulacak iyi uygulamalar; 

 

1) Bu testlerde ürünün etkileri ve kozmetik özellikleri hakkında kullanıcıların 

gözlemlediği ya da hissettiği parametreler temel alınarak tüketici algısı değerlendirilir. 

 

2) Çalışmalarda deneysel açıdan beklenilen, tasarımının bilgiye ve istatistiki 

prensiplere dayalı (örneğin deney sayısı, test örnekleri vb. açısından) olmasıdır. Bunlar 

çalışmanın bilimsel ve istatistiksel olarak geçerli sonuçlara ulaşması için gereklidir. 

 

3) Çalışma protokolü, çalışmanın uygun bir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine 

imkân sağlamalıdır. Böylece çalışma kalitesini temin etmek amacıyla çalışma protokolü 

hazırlanmış ve geçerliliğinin kanıtlanmış olması gereklidir. 

 

4) Tüketiciler üzerinde yapılan çalışmalar etik değerlere uygun olmalı ve test edilen 

ürünlerin güvenliliği değerlendirilmiş olmalıdır. Ayrıca gönüllüler üzerinde yapılacak 

çalışmalar hedef popülasyon içerisinden istatistiksel olarak anlamlı bir grupla, sosyo-

demografik kriterlerin net olduğu dahil etme/hariç tutuma kriterleri çerçevesinde yürütülür. 

 

5) Anketin anlatım biçimi tüketici testlerinin geçerliliği için kritik bir noktadır. 

Sorular ve önerilen cevaplar, katılımcılar tarafından kesin bir şekilde anlaşılacak kadar açık 

olmalıdır. İddia, seçilecek sorularla doğrudan kanıtlanabilir olmalıdır. Cevap gösterge çizelgesi 

(skala) iyi dengelenmiş olmalı ve cevabı etkilememelidir. 

 

6) Verilerin işlenmesi ve sonuçların yorumlanması adil olmalıdır ve testin anlamlılık 

sınırlarının dışına çıkılmamalıdır. Verilerin kaydı, dönüştürülmesi, liste veya grafik halinde 

sunumu açık olmalıdır ya da karışık olması halinde anlaşılır biçimde açıklanmalıdır. Uygun 

istatistiksel veri analizi yapılmış olmalıdır. Ölçülen etkiler abartılarak verilmemelidir. 
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7) Çalışmaya konu olan ürünün piyasada mevcut ürünle bağlantılı olduğuna ilişkin bir 

rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor aynı zamanda çalışmanın amacını, test planını ve test 

protokolünü, sonuçların sunumu ve yorumlarını, istatistiklerini ve çalışmadan sorumlu kişinin 

imzasını içerir. 

 
c) Yayınlanmış bilgilerin kullanımında başvurulacak iyi uygulamalar iddiaları 

doğrulamak için kullanılan yayınlanmış bilgilerdir. Bunlar bilimsel yayınları, en son bilimsel 

gelişmeleri ve pazar verilerini içerebilir. 

 
Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

MADDE 13-  (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 


