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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin  3 Eylül, 2001  tarihli birleşiminde 

kabul olunan  “Kozmetik Ürünleri Yasası “ Anayasasa’nın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey  

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  tarafından  Resmi Gazete’de  yayımlanmak 

suretiyle  ilan olunur. 
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Sayı:23 /2001 

 

KOZMETİK ÜRÜNLERİ YASASI 

 

 

 

 

       Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 

aşağıdaki Yasayı yapar: 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Kurallar 

 

Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kozmetik Ürünleri Yasası olarak isimlendirilir. 

 

Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; 

“Bakan”, Sağlık işleriyle görevli Bakanı anlatır. 

“Bakanlık”, Sağlık işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. 

“Kozmetik Ürünleri”, cilt, tırnak, saç, kıl, dudak ve vücudun diğer 

dış yüzeylerine, ağız ve dişlere veya mukozaya temizlemek, koku 

vermek, vücut kokularını gidermek, vücudun dış yüzeylerini 

korumak veya görünümü değiştirmek üzere uygulanan preparat 

veya maddeyi anlatır. 

“Kozmetik Ürünleri Kullanan İşyerleri”, cilt, tırnak, saç gibi 



vücudun tüm dış yüzeylerinin bakımını yapmak, güzelleştirmek,  

düzeltmek, korumak veya görünümü değiştirmek üzere kozmetik 

kullanarak hizmet veren ve bundan ticari kazanç sağlayan 

işyerlerini anlatır. 

“Üretim”, belirli bir kimyasal formül ve hammadde kullanılmak 

suretiyle kozmetik kapsamına giren herhangi bir preparat veya 

madde üretimini anlatır ve fason üretim ile dolum işlemlerini de 

kapsar.   

“Üretim Yeri”, bu Yasa kuralları çerçevesinde gerekli izinler 

alınmak suretiyle kozmetik ürünleri üretilen yeri anlatır. 

 

 

Amaç 3. Bu Yasanın amacı, kozmetik ürünlerinin halk sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde olması için ülkemizde yapılacak kozmetik 

üretimi, üretim yerlerinin açılışı, işleyişi, ithali ve kullanımı ile 

ilgili kuralları düzenlemek ve bunların denetim esaslarını 

belirlemektir. 

 

İKİNCİ KISIM 

Kozmetik Ürünlerinin Sınıflandırılması  

 ve Kozmetik Ürünleri Kurulunun Oluşumu 

 

Kozmetik 

Ürünlerinde 

Kalite ve 

Kozmetik 

4. (1) Kozmetik ürünlerinin içerdiği bütün hammaddeler 

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak uygun kalite 

ve özellikte olur ve sağlığa ve çevreye zararlı maddeler 

içeremez. 

Ürünlerinin 

Sınıflandırılması 

CETVEL 

     (2) Bu Yasa kurallarına uymayan hiç bir kozmetik ürünü 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilemez, ithal 

edilemez ve satışa arzedilemez. 

 

 

      (3) Kozmetik ürünleri kullanım amacı ve kullanım yerine 

göre bu Yasaya ekli Cetvelde öngörülen sınıflandırmaya 

bağlıdırlar. 

      (4) Sınıflar bazında kozmetik ürünlerinin içermemesi gereken 

veya belirli koşullarda içerebileceği sağlığa ve çevreye 

zararlı maddeler Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar 

Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de 

yayımlanacak bir tüzükle belirlenir. 

 

Kozmetik 

Ürünleri  

5. Bakanlığa bağlı olarak görev yapan ve bu Yasada “Kurul” diye 

anılan Kozmetik Ürünleri Kurulu aşağıdaki yedi üyeden oluşur: 

Kurulunun 

Oluşumu 

     (1) İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü veya Temsilcisi 

(Başkan); 

      (2) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü veya Temsilcisi 

(Üye); 

      (3) Devlet Laboratuvarı Müdürü veya Temsilcisi (Üye); 

      (4) Sağlık Bakanlığında görevli bir Deri ve Zührevi 

Hastalıkları Uzmanı (Üye); 

      (5) Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Temsilcisi (Üye); 



      (6) Kuzey Kıbrıs Sanayi Odası Temsilcisi (Üye); ve 

      (7) Kıbrıs Türk Ticaret Odası Temsilcisi (Üye). 

 

Kurulun 6.  (1) Kurulun görevleri şunlardır: 

Görevleri  (A) Kozmetik üretim yeri açma ön izni vermek, 

  (B) Kozmetik üretim ön izni vermek, 

  (C) Kozmetik ürünleri ithal ön izni vermek, 

  (Ç) Kozmetik ürünleri kullanan işyeri açma ve 

kozmetik kullanma ön izni vermek, 

  (D) Bu Yasanın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının 

(B) bendinde öngörülen değişiklikleri izinlendirmek 

ve denetlemek, 

  (E) Kozmetik üretim yerlerini, kozmetik ürünlerini, 

ithal edilen kozmetikleri ve kozmetik satışını 

denetlemek, ve 

  (F) Bu Yasanın verdiği ve Bakanlıkca  verilecek bu 

Yasaya uygun diğer görevleri yapmak. 

      (2) Kurul, (1)’inci fıkrada belirtilen görevlerini yerine 

getirirken ilgili meslek kuruluşlarından konu ile ilgili 

yazılı görüş ister. 

 

Kurulun 

Çalışma 

Yöntemi 

7.  (1) Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve 

kararlarını salt çoğunlukla alır. Başkanın yokluğunda 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü veya temsilcisi 

toplantıya başkanlık eder. 

      (2) Kurulun hangi zamanlarda toplanacağı, toplantıda 

izlenecek yöntem ve çalışma koşulları Bakanlıkça 

hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi 

Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle belirlenir. 

 

 

Kurul  8. Kurul üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer: 

Üyeliğinin     (1) Üyenin vefatı, 

Sona Ermesi     (2) Üyenin istifa etmesi, 

     (3) Üyenin emekliye ayrılması, 

     (4) Üyenin atamayı yapan makamca temsiliyet görevine son 

verilmesi. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ön İzinler 

 

Ön İzin 

 

 

12/1983 

    46/1990 

    22/1996 

 

51/1995 

 

9. (1)  (A) Kozmetik üretim yeri açmak, kozmetik üretmek, 

ithal etmek ve kozmetik ürünü kullanılan işyeri 

açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Dış Ticaret 

(Düzenleme ve Denetim) Yasası, Belediyeler 

Yasası, Teşvik Yasası, Çevre Yasası, Sanayi 

Yatırımları Teşvik Yasası ve diğer ilgili mevzuat 

uyarınca ilgili mercilerden gerekli izni almadan 

önce Kuruldan ön izin almak ve bahse konu 

Yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına 



47/2000 

 

21/1997 

 

45/1984 

bakılmaksızın ön izin belgesini bu mercilere ibraz 

etmek ve ilgili merciler de talep etmek 

zorundadırlar. Ön izin belgesi sunulmadan izin 

verilemez.  

     Ancak, önceden Bakanlığa bilgi vermek 

koşuluyla, bu ürünlerin tanıtımında ön izin  

aranmaz. 

  (B) Yukarıdaki (A) bendi uyarınca ön izin alan gerçek 

veya tüzel kişiler formül, ambalaj, kullanma 

talimatı ve üretim yerine ilişkin değişikliklerde de 

Kuruldan ön izin almak zorundadırlar. 

  (C) Kurul ön izin verirken  ön izne bu Yasa kurallarına 

uygun olarak gerekli koşullar koyabilir. 

   Ancak konulan her koşulun nedeni ön izinde 

açıkça belirtilir. 

  (Ç) Ön izin almak için başvuruda bulunan ve Kurulca 

yapılan değerlendirme sonucu başvurusu reddedilen 

gerçek veya tüzel kişilere ret gerekçesi de açıkça 

belirtilmek suretiyle yazılı cevap verilir. 

      (2) Ön izin verilmesine ve ön izin belgesinin düzenlenmesine 

ilişkin kurallar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 

onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir 

tüzükle belirlenir. 

   

Üretim Yeri 

Ön İzin 

10.(1) Üretim yeri ön izin başvurusu aşağıda belirtilen belgelerle  

Kurula yapılır: 

Başvurusu  (A) Sorumlu teknik personele ilişkin belgeler: 

   (a) Firma ile sorumlu teknik personel arasında 

yapılan hizmet akdi. 

   (b) Onaylı diploma örneği veya mezuniyet 

belgesinin aslı. 

 

 

       (c) Görevini yapmaya engel bir hastalığı 

olmadığına dair tam teşekküllü devlet 

hastahanelerinden alınmış sağlık raporu. 

  (B) Üretim yerine ilişkin belgeler: 

   (a) Tapu Dairesince onaylanmış üretim yapılacak 

yeri gösteren parsel planı. 

   (b) Üretim yerinde üretilecek ürünlerin listesi. 

   (c) Üretim yerinde ve kalite kontrol 

laboratuvarında mevcut alet ve teknik 

teçhizatı gösteren liste. 

   (ç) Kurulun uygun göreceği üretim yerine ilişkin 

proje ve diğer bilgiler. 

      (2) Her üretici veya ithalatçı firma, eczacı, kimyager, kimya 

mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog olan yukarıdaki 

(1)’inci fıkranın (A) bendinde belirtilen sorumlu teknik 

personel istihdam etmek zorundadır. Sorumlu teknik 

personel kozmetik ürünü üretimi ve kalitesinden 



sorumludur. Sorumlu teknik personelin görevinden 

ayrılması halinde üretici veya ithalatçı firma on gün 

içinde Bakanlığa bilgi vermek ve yerine atayacağı yeni 

sorumlu teknik personeli yukardaki (1)’inci fıkranın (A) 

bendinde öngörülen belgelerle birlikte bildirmek 

zorundadır. 

      (3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen belgeler eksiksiz 

olarak Kurula sunulduktan sonra, üretim yerinin  

Kozmetik üretimine uygun bulunması halinde, 

100,000,000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) harç karşılığı 

Kurulca üretim yeri ön izni verilir. 

    Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir 

tüzükle her yıl Devlet Planlama Örgütü tarafından 

saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşulu ile bu 

fıkrada öngörülen harç miktarını on katına ulaşıncaya 

kadar  artırabilir veya indirime tabi tutabilir. 

 

Üretim Ön İzin 

Başvurusu 

11. Kozmetik ürünleri üretim ön izni  başvuruları aşağıdaki bilgi 

ve belgelerle  Kurula yapılır: 

      (1) Üretilmek istenen kozmetiğin ismi; 

      (2) Ürünün kalitatif ve kantitatif (% 100 olarak a/a, h/h, a/h, 

h/a cinsinden ) formülü; 

  (A) Ürünün formülünde yer alan tüm maddelerin CTFA 

(The Cosmetic, Toiletry and Fragrance 

Association) ismi veya yaygın olarak kullanılan 

diğer isimleri; 

  (B) Boyar maddelerin renk indeks numaraları (color 

index number Cl); 

  (C) Maddelerin formülündeki kullanım amaçları; 

      (3) Satışa arzedilme safhasına gelmiş ürünün özellikleri ve 

kabul limitleri (Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 

özellikleri); 

      (4) Ürünün iddia edilen etkilerini açıklayan belgeler; 

      (5) Formülde yer alan maddelerin özellikleri (Fiziksel, 

kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri); 

 

      (6) Ürün dış ülke lisansı ile üretiliyorsa lisans veren firma 

tarafından düzenlenmiş üretici firmaya yetki veren belge; 

      (7) Ticaret işleriyle görevli Bakanlık tarafından alınmış 

marka tescil belgesi; 

      (8) Ürünün satışa sunulacak şekli ile düzenlenmiş iç ve varsa 

dış ambalaj kullanma talimat taslakları; 

      (9) Ürün dış ülke lisansı ile üretilmiyorsa orjinal ambalaj 

örneği ve ambalaj üzerindeki bilgilerin Türkçe çevirisi; ve  

    (10)  Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler. 

     Bu bilgi ve belgeler Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar 

Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de 

yayımlanacak bir tüzükle belirlenir. 

 

 



İthal Ön İzin 

Başvurusu 

12. İthal edilmek istenen ürün için ön izin başvuruları aşağıdaki 

bilgi ve belgelerle Kurula yapılır: 

     (1) Varsa menşei firma ile yapılmış mümessilik veya yetki 

belgesi ile Türkçe çevirisi; 

     (2) İthal edilmek istenen kozmetik madde veya ürünün ismi; 

     (3)  Ürünün kalitatif ve kantitatif formülü (%100 olarak a/a, 

h/n, a/n, h/a, cinsinden); 

  (A) Ürünün formülünde yer alan tüm maddelerin CTFA 

(The Cosmetic Toiletry and Fragrance Association) 

ismi veya yaygın olarak kullanılan diğer isimler; 

  (B) Boyar maddelerin renk indeks numaraları (Color 

Index number Cl); 

  (C) Maddenin formüldeki  kullanım amaçları; 

      (4)  Ürün özellikleri ve kabul limitleri (Fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik özellikleri); 

      (5) İlgili ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış gerekli 

bilgileri içeren Sağlık/ Serbest Satış sertifikası; 

      (6) Ürünün, ithalatın yapıldığı ülkede satışa sunulduğu orjinal 

iç ve varsa dış ambalaj ve kullanımla ilgili talimat ve 

bunların Türkçe çevirileri;   

      (7) Ürünün satışa sunulacak şekli ile düzenlenmiş iç ve varsa 

dış ambalaj kullanma talimatı taslakları; 

      (8) Ürünün iddia edilen etkilerini açıklayıcı belgeler; 

      (9) Proforma fatura; ve 

    (10)  Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler. 

     Bu bilgi ve belgeler Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar 

Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de 

yayımlanacak bir tüzükle belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozmetik 

Ürünleri 

Kullanacak İş 

Yeri Açma İçin 

Ön İzin Ve 

Kozmetik 

13.(1) Kozmetik ürünleri kullanacak işyeri açmak isteyen gerçek 

ve tüzel kişiler, kendisinin kozmetik ürünleri kullanım için 

gerekli mesleki nitelikleri haiz olması halinde kendisi 

veya istihdam edeceği nitelikli bir kişi o işyerinden 

sorumlu olur ve ön izin almak için aşağıdaki bilgi ve 

belgelerle Kurula başvurur. 

Kullanımı İçin  (A) Sorumlu personele ilişkin belgeler; 

İzin Başvurusu   (a) Sorumlu personelin mesleğe ilişkin nitelikleri 

taşıdığını kanıtlayan belgeler. 

       Bu bend amaçları bakımından belge, Eğitim 

işleriyle görevli Bakanlığın denetiminde ilgili 

meslek kuruluşu veya ilgili okul tarafından 

verilen eğitim, kurs veya yapılan sınav sonucu 



verilen belgeyi veya yeterlik sertifikasını 

anlatır. Ayrıca yurt dışında alınan ve denkliği 

Eğitim işleriyle görevli Bakanlıkça 

onaylanmış belgeleri de kapsar. 

   (b) Görevini yapmaya engel bir hastalığı 

olmadığına dair tam teşekküllü devlet 

hastanesinden alınmış sağlık raporu. 

  (B) İşyerine ilişkin belgeler: 

   (a) Tapu kaydı veya kira sözleşmesi kopyası, 

   (b) İşyerinde kullanılacak mevcut alet ve teknik 

teçhizatı gösteren liste, 

     İşyerinin türüne göre bu alet ve teknik 

teçhizatta aranacak asgari şartlar Bakanlıkça 

hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak 

ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle 

belirlenir. Bu tüzük bu Yasanın yürürlüğe 

girdiği tarihten başlayarak en geç altı ay 

içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girer.  

      (2) Kozmetik ürünleri kullanımı işlevini yürüten her türlü 

işyeri Kurula başvurmak suretiyle kozmetik kullanım izni 

almak zorundadır. 

      (3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen belgeler eksiksiz 

olarak Kurula sunulduktan sonra kozmetik ürünleri 

kullanacak işyeri açılmasının uygunluğu halinde, 

50,000,000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası) harç karşılığı 

Kurulca kozmetik ürünleri kullanacak işyeri açma ön izni 

verilir. 

 Bakanlar Kurulu, bu fıkradaki harç miktarını 

Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle her yıl Devlet 

Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon 

oranını aşmamak koşuluyla on katına ulaşıncaya kadar 

artırabilir veya indirime tabi tutabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Kurallar 

 

Ambalaj 14. Satışa sunulan kozmetik ürünlerinin iç ve varsa dış 

ambalajlarının üzerindeki yazılar kolayca görülebilir, okunabilir ve 

silinmeyecek nitelikte olmalıdır.  

      Ambalajların içereceği bilgiler Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar 

Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir 

tüzükle belirlenir. 

 

Kozmetik 

Ürünleri  

Satışına İlişkin 

Kurallar 

15. Kozmetik ürünlerinin satışa sunulduğu ticari yerlerde,  

kozmetik ürünleri satışı kozmetik ürünlerini etkilemesi muhtemel 

diğer maddelerden ayrı bir bölümde yapılmalıdır. 

 

 

 



Denetim 16.(1) Bu Yasa uyarınca ön izin alan ve kozmetik ürünleri 

üreten, ithal eden ve kozmetik ürünü kullanan işyerleri 

Kurulun denetimine tabidir.  

      (2) Kurul, bu gibi yerleri ve üretilen ve ithal edilen ürünleri, 

ön izin almak için bu Yasa ile konan kuralar ile ön izne 

konan koşullara uygunluğu açısından denetler. 

      (3) Kozmetik ürünleri satışı yapılan yerler bu Yasanın 15’inci 

maddesine uygunluğu açısından Kurulun denetimine 

tabidir. 

      (4) Kurul gerekli gördüğü hallerde numune alıp analiz 

yaptırabilir. Analiz yaptırılan ürün için belirlenen analiz 

ücreti üretici veya ithalatcı tarafından ödenir. 

     (5) Bakan, Bakanlıkta veya Bakanlığa bağlı dairelerde 

denetim yapabilecek nitelikteki kadrolarda görev yapan 

kamu görevlilerini mevkilerine uygunluğunu da gözeterek 

Kurulun denetim işlemlerini yürütmek üzere 

görevlendirebilir. 

      (6) Denetim için numune alınması, tahlil yapılması, tahlil için 

alınacak ücretin belirlenmesi, işyeri ve üretim koşullarıyla 

ilgili kurallar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 

onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir 

tüzükle belirlenir. 

   

BEŞİNCİ KISIM 

Suç ve Cezalar ve Son Kurallar 

 

Suç ve  

Cezalar 

17.(1) Bu Yasanın 4’üncü maddesi kurallarına aykırı kozmetik 

ürünleri üretenler bir suç işlemiş olurlar ve 

mahkumiyetleri halinde 1,500,000,000.-TL (Bir Milyar 

Beş Yüz Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya 

üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 

çarptırılabilirler. Mahkeme bu cezaya ilaveten suça konu 

kozmetik ürünlerine el konulmasına ve üretim ve satış 

yerlerinin kapatılmasına karar verebilir. 

 

      (2) Yapılan denetimler  sonunda ön izin alarak faaliyete 

başlayan işyerlerinin, ön izin verilmesi için gerekli 

koşullara aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde, işyeri 

aykırı durum giderilmek üzere üç aylık bir süre Kurulca 

kapatılır. Verilen süre içerisinde aykırı durumun 

giderilmemesi halinde işyeri süresiz kapatılır. 

      (3) Bu Yasanın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) 

bendi kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş 

olurlar ve mahkumiyetleri halinde 500,000,000.-TL (Beş 

Yüz Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya bir 

yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 

çarptırılabilirler. 

 

 

 

     (4) Bu Yasanın, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci ve 13’üncü 

maddeleri uyarınca gerekli ön izinleri almadan işyeri 

açanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 
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1,000,000,000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası)’na kadar para 

cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki 

cezaya birden çarptırılabilirler. Bu cezaya ilaveten 

Kurulca işyerleri de gerekli izinler alınıncaya kadar 

kapatılır. Suçun tekrarı halinde işyeri Kurulca tamamen 

kapatılır ve bu kişiler izin için bir daha müracaat 

edemezler. 

       İş yeri kapatma ile ilgili masraflar Kamu 

Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca işyeri 

sahibinden tahsil edilir. 

      (5) Bu Yasanın 14’üncü maddesi kurallarına ve bu madde 

uyarınca çıkarılan Tüzüğe aykırı hareket edenler bir suç 

işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 500,000,000.-

TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına 

veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya 

birden çarptırılabilirler. Mahkeme bu cezaya ilaveten suça 

konu olan ürünlere el koyabilir. 

      (6) Bu Yasanın 15’inci maddesi kurallarına aykırı hareket 

edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 

500,000,000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)’na kadar 

para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her 

iki cezaya birden çarptırılabilirler. 

      (7) Bu Yasanın 16’ncı maddesi kuralları uyarınca denetim 

görevi yapan Kurul yetkililerini engelleyen ve istenen 

bilgi ve belgeleri vermeyenler bir suç işlemiş olurlar ve 

mahkumiyetleri halinde 1,000,000,000.-TL (Bir Milyar 

Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya iki yıla kadar 

hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 

 

Geçici Madde 

Bu Yasanın 

Yürürlüğe 

Girdiği Tarihde  

Faaliyette Olan 

İşyerlerine 

1. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihde faaliyette bulunan 

bu Yasa kapsamındaki üretici, ithalatçı, üretim yeri ve 

kozmetik ürünü kullanan işyerleri için bu Yasanın 

yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak üç ay içerisinde bu 

Yasanın Üçüncü Kısmındaki kurallar uyarınca, Kurula ön 

izin başvurusunda  bulunulur. 

İlişkin 

Kurallar 

     (2) Kurul, bu gibi kişi, ürün ve yerlerin bu Yasa kurallarına 

uygunluğunu sağlaması ve gerekleri yerine getirmesi için 

Kurul kararının tebliğinden itibaren altı aydan az olmayan 

bir süre verir. 

      (3) Bu sürenin sonunda gerekleri yerine getirmeyen kişilerin 

ve üretim yerlerinin faaliyetleri Kurulun tebliğinden 

başlayacak üç aylık bir süre tanıyan bir ihbardan sonra 

Kurulca durdurulur. 

 

 

 

 

 

     (4) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) 

bendinin (a) alt bendinde öngörülen belge, bu madde 

kapsamındaki kozmetik ürünleri kullanan işyerlerinde 

aranmaz.   
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    Ancak bu yerlerin sorumlu personelinin, İş Yasası 

uyarınca çalışma izni sahibi olması gereken kişi olması 

halinde, belge olarak Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 

konu ile ilgili diplomasını; Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti yurttaşı olması halinde ise ilgili Belediye 

veya diğer yetkili makamlarca en az beş yıl meslek icra 

ettiğini gösteren belge sunması gerekir. 

 

Yürütme  

Yetkisi 

18. Bu Yasayı Sağlık işleriyle görevli Bakanlık yürütür. 

 

 

Yürürlüğe  

Giriş 

19. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak 

yürürlüğe girer. 

 

C E T V E L 

 

KOZMETİK ÜRÜNLERİ KULLANIM AMAÇ VE YERLERİNE  

GÖRE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE SINIFLANDIRILIR: 

 

1. Kremler, emulisyonlar, losyonlar, jeller ve yağlar (el, yüz, ayak vb. için) 

 

2. Yüz maskeleri (cilt soyucu olanlar hariç) 

 

3. Fodotenler (sıvı, pat, toz) 

 

4. Makyaj pudraları, banyo sonrası kullanılacak pudralar, hijyenik pudralar vb. 

 

5. Tuvalet sabunları, deodorant sabunları ve kalıp temizleyiciler. 

 

6. Koku veren ürünler: 

A. Parfümler (en aza % 5 a/a esans içerenler) 

B. Tuvaler suları (eau de toilette) (en aza % 1.5 a/a esans içerenler) 

C. Kolonyalar (eau de cologne) 

Ç. Limon kolonyaları en az 70 derece (% h/h) diğer kolonyalar en az 60 derece 

(% h/h) alkol içermektedir. Limon kolonyaları hiç bir boyar madde 

içermemelidir. Rengi yalnızca kullanılan esanstan kaynaklanabilir. 

D. Kokulu sular. 

 

7. Banyo ve duş ürünleri (tuzlar, köpükler, yağlar, jeller vb.) 

 

8. Depilatuarlar (kıl dökücü ve kıl sökücüler) 

 

9. Koku gidericiler ve ter önleyiciler. 

 

10. Saç Bakım Ürünleri: 

A. Saç boyaları ve açıcılar. 

B. Dalgalandırma, düzleştirme ve sabitleştirme amacıyla kullanılanlar. 

C. Temizleyiciler (losyonlar, pudralar, şampuanlar) 

Ç. Saç balsamları (losyonlar, kremler, yağlar) 

D. Saça şekil veren ve şekil koruyanlar (losyonlar, saç spreyleri, briyatinler) 



11. Traş için kullanılan ürünler (kremler, köpükler, losyonlar vb.) 

 

12. Yüz ve göz makyajında ve makyajın temizlenmesinde kullanılan ürünler. 

 

13. Dudaklara uygulanmak üzere hazırlanmış ürünler. 

 

14. Ağız ve diş bakımı ürünleri. 

 

15. Tırnak bakım ve süsü için kullanılan ürünler. 

 

16. Haricen kullanılan kışisel hijyenik ürünler. 

 

17. Güneş ürünleri (güneşlenme öncesi ve sonrası) 

 

18. Güneş olmaksızın cilde yanık tan görünümü vermek üzere kullanılan ürünler. 

 

19. Cilt rengini açmak için kullanılan ürünler. 

 

20. Cilt kırışıklıklarına karşı kullanılan ürünler. 

 

   

 

 

 

 

 


