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ILI9KIN KILAVUZ
Amag
MADDE L-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayrlr Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna
istinaden haztrlanan ve 23.05.2005 tarihli ve 25823 sayrlr Resmi Gazete'de
yaytmlanan Kozmetik Yonetmeli!i'nin 6 ncr maddesi gerelince piyasaya arz
edilen bir kozmetik tirUn, normal ve uretici tarafrndan ongorulebilen makul
kullantm gartlart alttnda uygulandrlrnda insan sallt!rna zarar vermeyecek
nitelikte olmaltdrr. Kozmetik Kanunu'nun 4 uncu maddesinin (f) bendi "Kozmetik
urunlerin ambalaj ve etiket bilgilerinin Yonetmelik'te belirlenen esaslara uygun
olmast zorunludur" hukmunde olup; piyasaya arz edilen kozmetik urunlerin
ambalaj bilgilerinin Kozmetik Yonetmelili'nin 10 uncu maddesine uygun olmasr
zorunludur. Aynt Kanunun 4 uncu maddesinin (g) bendi "Kozmetik uretim yerinin
Salltk Bakanlr!rnca belirlenen esaslara uygun olmasr zorunludur." hukmunde
olup Kozmetik Yonetmeli!i'nin 11 inci maddesi gere!ince kozmetik Urunlerin
ureticileri Yonetmeli{e ve Eklerine uygun olan kozmetik urrlnlerin piyasaya arz
edilmesi igin gerekli tedbirleri almakla ve iyi imalat Uygulamalarr Krlavuzuna gdre
uretim yapmakla ytikumludtirler. Hizmet sekt6runde (ornelin yemek, konaklama,
ulagtm sektorleri vs. ticari muesseselerde) hizmet sunumunda, mal veya hizmet
tantttmtnda yer alan ve tuketiciye sunulan kozmetik urunlerin yururlukteki
kozmetik mevzuattna uygunlu$unu, tiretim yerlerinin izlenebilirli!ini ve urunlerin
guvenli gekilde tuketiciye ulagttnlmasrnr sallamak amacr ile bu urtinlerin
ureticilerine, urunu tuketiciye sunan ticari muessese sahiplerine, gergek veya
tuzel kigilere yol gostermek igin "Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Urunlere
Iligkin Krlavuz" hazrrlanmrgtrr.
Kapsam
MADDE 2- Bu Ktlavuz, hizmet sunumu yapan ticari muesseselerde tuketiciye
sunulan kozmetik urunlerin ureticileri, urunu tuketiciye sunan ticari muessese
sahipleri, gergek veya tuzel kigiler igin hazrrlanmrgtrr.
Dayanak
MADDE 3- Bu Ktlavuz 5324 saytlt Kozmetik Kanunu'na ve 23.05.2005 tarihli ve
25823 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan Kozmetik Yonetmelili'ne dayanrlarak
hazrrlanmrgtrr.
Tanrmlar
MADDE 4- Bu Krlavuzda gegen;
(a) Kurum: Turkiye Ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu'nu,
(b) Hizmet sunan miiessese: Yemek, konaklama, ulagrm sektdrleri vs.
arastnda yer alan bagta lokantalar, pastaneler, oteller vb. ticari muesseseler gibi
hem ticari reklam amact ile hem de hizmet srnrrlarrnr genigletmek amact ile
tuketiciye kozmetik urun sunan ticari muesseseleri,
(c) Uretici= 5324 sayrlt Kozmetik Kanunu'nun 4 uncu maddesinde ve Kozmetik
Ydne.tmeli!i'nin 4 uncu maddesinde tanrmlanan gegek veya tuzel kigiyi,
(d) Uri,in: Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Ydnetmelili'nde tanrmlinan kozmetik
urunu ifade eder.
Genel Gereklilikler
MADDE 5-
(a) Hizmet sunumunda, mal veya hizmet tanrtrmrnda sunulan kigisel temizlik ve
baktm urunleri, hediyeler ve numuneler d6hil olmak lizere kozmetik urun
kapsamtna giren urtinlerin ve uretim yerlerinin Sa!lrk Bakanlt!rnca belirlenen
esaslara ve mevzuata uygun olmasr zorunludur.



(b) Bu ttlr tlrtlnleri tuketiciye sunan muesseselerin, sunduklan urUnlerin
kozmetik uretim yerlerinde uretildi!ini gosterir belgeleri muesseselerinde
bulundurmalarr gerekmektedir.
(c) Bu tur rlrunlerin ureticilerinin Kuruma "Kozmetik Urunler Elektronik Bildirim
Ktlavuzu" do!rultusunda bildirim yapmast gerekmektedir.
(d) Bu tur r.lrunlerin ambalaj ve etiket bilgilerinin Kozmetik Yonetmeli!i'nin 10
uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun olmasr zorunlu olup, bu zorunlu
bilgilere ilaveten tantttmt yaprlan veya hizmet sunan muesseseye ait bilgiler urun
tizerinde yer alabilir.
(e) Bu tur tirunlerin normal ve uretici tarafrndan onerilen gartlar altrnda
uygulandr!rnda insan sa$lr$rna zarar vermeyecek nitelikte olmasr gerekmektedir.
Etiket ve Ambalaj Bilgileri
MADDE 6- Mal veya hizmet tantttmlannda veya hizmet sunumunda yer alan,
kullanrlan urunlerin uzerinde bagta tanrtrmr yapan firmaya veya urunu sunan
ticari muesseseye iligkin bilgiler olmak uzere ambalaj ve etiket bilgilerinin
agalrda yer alan hususlara uygun olmasr zorunludur:
(a) Ulke igindeki yerlegik tlreticinin adr veya unvant ile adresi bulunmalrdrr.
(b) Ithal urtinlerde, tirtinun ig ve dr9 ambalaj bilgilerinde yer alan kullanlm amacl
ve kullantm gekli mengei urun bilgileri ile uyumlu ve mevzuata uygun olmalrdrr.
(c) Ambalaj uzerinde mevzuata uygun olarak igerik miktarr yer almalrdlr.
(S) Ambalajlarda tirtinUn dayanma/tUketim suresine iligkin bilgiler yer almalrdrr.
Bu bilgiler; 30 ay veya daha az dayanrklrlrla sahip olan tlrunler igin minimum
(asgari) dayantrltk tarihi (son kullanma tarihi), 30 aydan fazla dayanma suresine
sahip tirunlerde ise ttlketiciye herhangi bir zarar gelmeden urunrln aqrldrktan
sonra ne kadar sureyle kullanrlabilecef i, ambalaj uzerinde yer alan s-embol
(igaretle) ile belirtilmelidir.
(d) Urrinun dayanma suresi boyunca hangi kogullarda (ortam kogullarr; tst, nem,
tgtk vs.) muhafaza edilmesi gerekti!ine dair bilgilerin rlrun etiketinde yer almasr
gerekmektedir.
(e) Kullantmda dikkat edilmesi gereken belirli uyarrlar, onlemlerin ve ozellikle
Kozmetik Yonetmelili'nin EK III, Ek IV, Ek VI ve Ek VII'sinde yer alan etikette
belirtilmesi zorunlu olan kullanrm kogullarrnrn, profesyonel kullanrm igin uygulama
strastnda altnacak ozel cinlemlerin urun etiketinde Turkge yazrlmasr zorunludur.
(f) Maltn tantnmasl igin parti numarasr veya imalat kodunun ambalaj tlzerinde
yer almasr gerekmektedir.
(g) UrUnUn fonksiyonunun, yani nerede ve ne amagla kullanrlaca$rnrn,
gerekiyorsa ilave agtklamalartn Turkge olarak rlrunun etiketinde yer almasr
gerekmektedir.
(g) Urun igeri!inin; rirun bilegenlerinin a!rrlrklarrna gore azalan srra ile INCI
terminolojisine gore, aynt anlama gelen Turkge veya yabancr dildeki ifadesinin
altrnda yer almasr zorunludur.
(h) Urrln boyutlarr nedeniyle etikete srldrrrlamayan bu maddenin (e) ve (5)
bentlerinde yer alan bilgilerin; kullanrm esnasrnda kargrlagrlabilecek konulara
iligkin uyartlar, 6nlemler ile igindekilerin listesinin kozmetik urunrin ambalajrna
iligtirilen/astlan/yaptgttrtlan ilave bir etiket, kart vs. ile sunulmasr gerekmektedir.
YiirUrli,ik
MADDE 7 - Bu Ktlavuz Kurum Bagkanr Onayr ile yurUrlule girer.
Yi,iriitme
MADDE 8- Bu Krlavuz hrlkumlerini Kurum Bagkanr yurritur.


