
T.C.
KIRKLARELİ vALİLİGİ

n Sağlık Müdürlüğü

KlRKl.AREI.İ1L SAGLlK MÜDüRLüGÜ - KJRKLARELİ
5AGLIK HlZMETI..ERi ŞUBE MÜDti'RLÜÖÜ

ti'lmll rllımrmlmımrnııııııı
00057148489

Sayı
Konu

48254791/5 i2.08
Kozmetik Ürünlerin Ambalaj
Bütünlüğünün Bozulması

40. BÖLGE KIRKLARELİ ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

İlimizde yapılan eczane denetimlerinde, bazı eczanelerde ambalaj bütünlüğü bozulmuş,
kesik ve ambalaj içinden tek tek olmak üzere satışı yapılan kozmetik ürünler olduğu tespit
edilerek, konuyla ilgili Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna görüş sorulmuştur.

Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 03/10/2017 tarih ve E.195104
sayılı yazısında; "5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4. maddesi birinci fıkrasının (d) bendi
"Kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından önerilen şartlar altında uygulandığında veya
ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veyahut üretici tarafından
sağlanan bilgiler dikkate alınarak öngörülecek kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan
sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmak zorundadır." ve (f) bendi "Kozmetik ürünlerin
ambalaj ve etiket bilgilerinin yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olması zorunludur."
hükmündedir.

Kozmetik Yönetmeliğinin İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler başlığı altında yer
alan iO. maddesinde "(1) Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan 'bilgilerin,
silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilir.

(2) İç ve dış ambalaj da yer alması gereken bu bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Ancak (f)
bendinde belirtilen bilgilerin pratik olarak iç ambalaj üzerine yazılamadığı durumlarda, bu
bilgilerin dış ambalaj ın üzerinde diğer bilgilerin yanında bulunması yeterlidir.

a) Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı
veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaşmayı engellemernek kaydıyla
kısaltılabilir. Kozmetik ürün ambalajında birden fazla adresin olması durumunda, ürün bilgi
dosyasının hangi adreste olduğu belirtilir. ithal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.

b) Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk
olan ürünler hariç, ağırlık veya hacim olarak ambalajlama anındaki nominal miktar belirtilir.
Ağırlık veya hacim detaylarının önemli olmadığı, birden fazla birim ürünün tek ambalaj da
satıldığı durumlarda, birim sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesi koşuluyla ambalaj içindeki
birimlere miktar yazılması gerekmez. Eğer ambalaj içinde kaç adet ürün bulunduğu dışarıdan
görülebil iyor veya ambalaj ın içindeki her bir ünite normalde sadece ayrı ayrı satılıyor ise,
içindeki ürün sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesine gerek yoktur.

c) 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. Bu tarihe veya ambalaj üzerinde bulunduğu yere ilişkin
verilecek detaylardan önce, Ek VIII3 'te belirtilen sembol veya "tarihinden önce kullarulmalıdır"
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
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belirtilir. Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu değildir.
Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren güvenli olacağı ve tüketiciye bir zarar
vermeksizin kullanılabileceği sürenin belirtilmesi zorunludur. Açıldıktan sonra dayanıklılık
kavramının aranmadığı ürünler hariç olmak üzere, Ek-VII/2'de verilen sembolü takiben
kullanma süresi ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir.

ç) Kullanımda alınması gereken özel tedbirler ve özellikle, bu Yönetmeliğin Ek-III,
Ek-IV, Ek- V ve Ek- VI'sında yer alan ve Etiket üzerinde belirtilmesi gereken kullanma talimatı
ve tedbirler sütununda Iistelenenler ve profesyonel kullanım için, özellikle saç bakımı olmak
üzere alınması gerekli özel tedbirler, kozmetik ürün etiketinde belirtilir.

d) Üretim kodu veya üretim şarj numarası belirtilir. Kozmetik ürünün çok küçük olması
nedeniyle bunun pratik olarak imkansız olması halinde bu bilgiler, dış ambalaj ın üzerinde
bulunur.

e) Ürünün sunum şekli itibariyle açıkça belli olmadığı takdirde, ambalaj üzerinde
ürünün fonksiyonu belirtilir.

f) Ürün bileşenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile
ambalaj üzerinde belirtilir. Bu liste, "ÜRÜN BİLEŞENLERİ" veya aynı anlama gelen Türkçe
veya yabancı dildeki ifadenin altında yer alır.

(8) İkinci fıkranın (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen hususların, ebat veya şekli nedeniyle
ürüne ekli bir kılavuzda belirtilmesinin pratik veya mümkün olmadığı hallerde bu hususlar,
kozmetik ürüne ekli olan etiket, bant veya kartta belirtilir. Pratik açıdan bu mümkün olmadığı
takdirde, ikinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen bilgiler için kutu veya ambalaj üzerinde ve (f)
bendinde belirtilen bilgiler için ise ambalaj üzerinde bulunması gereken kısaltılmış bilgiler veya
Ek- vıııı 'deki sembol kullanılarak söz konusu bilgilere atıfta bulunur.

(l ı) İkinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bendIerindeki ve sekizinci, dokuzuncu ve onuncu
fıkralarındaki bilgilerin Türkçe olması gerekir." hükümleri yer almaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi
"Reçeteye tabi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın gereksinimlerine
uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlar ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir."
hükmündedir. " denilmiştir.'

Kozmetik ürünlerin ambalaj bütünlüğünün bozularak satılması yukarıda anılan mevzuat
hükümlerine uygun olmamakla birlikte ambalaj bütünlüğünü bozarak kozmetik ürün satışı
yapan eczanelerin bu şekilde satış yapmamaları konusunda bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e- imzalıdır.
Dr. Ali Fatih SELVİ',

İl Sağlık Müdürü
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