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Güvenlilik D eğerl endiım esi
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BAŞKANLIK MAKAI4INA

Kozınetik Üninıer Daire Başkanlığın'da 1üninilen iş Ve işIeınlerle ilgili ekte
gerekçeleri i]e sunu]an ]ıususlar doğıultusuna ;

1) Bir kozııretik üıüır piyn525,a çı}oııadan öırce Kozırretik Yönetlrıeliği,nin 12 ırciıııaddesiııiıı üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince güı,enJiIik değerlendinıesi"yapıJnıa]ıdır.
Piıııralar Kozıııetik \röııetıııeJiği'ııiıı "Güııeıililik Değer]eı-ıdiıırıe Rapoıu', başIıkli Ek ]/B,deKısım A'da yer alan "Mikrobiyolojik kalite,,rre ,.Foiınülde 

5191 alan ıııaddelerin foksikolojik
profili" başlıkIarına ait bilgileıi ve değerleııdinııeyi yapınakla yüktiırrlüdür.

Z) Kozmetik üninler ile gönüllüler üzerind e yapı7acak olan biliıısel çalışııa ı,eya
araştırmalar için;

-Şağlık Bakanlığı r,e),a bağlı kuruluşlarmdan izin alıruııası,
-Ürtın Güveıılilik D eğerlen dirm e Rap orıııun Kuruma Sunulması,
-Yapılacak çalışıııa \/eya araştınnaırın ilgili etik kuıul tarafıııdan uygun gönilırıesi

3) Bilimsel amaçlı olrnayan, piyasada safılan kozmetik ürİnler ile gönüllüler üzerinde
yapılacak etkinlik ve güveııIilik çaIışırraları için;

- B il ims el çalışına veya araştııma kaps amında değerl eııdiıilıneııesi,
- Etik kuıul onayı alrnmasına gerek olnıaması,
- Sağlık Bakanlığı r,eya bağIı kuruluşların daıı jzin alıııması,
- Ü,ün Gürrenli]ik Değerlendirme Raporunun Kuırırna sunulması,

4) Kozıneİik ütııı İhracat Seıtjfikası başwrularında Ürüıı Gür,enlilik Değerleı.ıdinne
Rapoıuıırın Kuı'ı_rıııa sunulıııası,

5) Güvenlilik Değerleııdinıe Rapoıı hazırlanırken NoEL değerlerine ulaşılamayan veMoS değeri Iıesaplanaınayan kozıııetik bileşenleıin ise (bitkisel üninier, balnıunıu, katı parafin
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olrııanıasi Ve ]inıitli bileşeıiler içiıı ]inıit dahiliııde
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sıraIaırııış olan u5'gulaıııalaıın 1rıiııiriüğe konınası lıususunu tensipleıinize
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