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ÖNKOġUL
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
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Kozmetik ürünler ve oyuncakların sağlığa uygunluk
iĢlemlerini yürütmek
Genel Amaç
Mevzuat hükümleri doğrultusunda kozmetik ürünlerin ve
oyuncakların kontrollerini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Mevzuata göre kozmetik ürünlerin özelliklerinin sağlığa
uygunluk iĢlemlerini yürütebileceksiniz.
2. Mevzuata göre kozmetik ürünlerin denetimi ile ilgili
iĢlemleri yürütebileceksiniz.
3. Mevzuata göre oyuncaklar ve ilgili iĢletmelerin teknik ve
hijyenik özelliklerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini
yürütebileceksiniz.
Donanım: Kalem, kâğıt, matbu tutanak, kozmetik ürün ve
oyuncaklar ile ilgili görseller
Ortam: Sınıf, teknik laboratuvar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Piyasada ruhsatlı ya da ruhsatsız çeĢitli kozmetik ürünler ve oyuncaklar vardır.
Kozmetik ürünler ve oyuncakların içerdiği bütün ham maddeler fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik olarak uygun kalite ve özellikte olmalıdır. Kozmetik ürün ve oyuncakların
güvenilir ve mevzuata uygun olmasına dikkat edilmeli ve piyasa denetimi yapılmalıdır.
Kozmetikler çok geniĢ yelpazeye sahip, toplumun hemen her kesiminde günlük
yaĢamla iç içe olan tüketim ürünleridir. Deri ve deri eklerine tatbik edilen bu maddelerin en
önemli amacı derinin fizyolojik özelliklerini değiĢtirmeden güzelleĢtirmek ve korumaktır.
Kozmetikler üretim sonrasında saklama koĢullarının iyi olmaması veya tüketici
kullanımı nedeniyle enfeksiyon riski ortaya çıkabilir. Kozmetik ürünlerinde bulunan ham
maddeler, baĢta su olmak üzere mikropların üremesi için elveriĢli bir ortam oluĢtururlar.
Mikrobik bulaĢmanın önlenebilmesi için üreticiler tarafından koruyucu maddelerin yeterli
düzeyde kullanılması ve iyi üretim tekniklerinin uygulanması gereklidir.
Çocuk için yaĢamı öğrenme aracı olan oyun büyük öneme sahiptir. Oyun oynarken
çocuk mutlu olur. Çocuğun büyümesi ve sağlıklı geliĢmesi için beslenme, sevgi, bakım ne
kadar gerekli ise oyun ve oyuncaklar da o kadar gereklidir. Çocuk geliĢiminde önemli rolü
olan oyuncakların, çocukların sağlığı açısından denetimleri yapılmalıdır.
Sizler bu modülle kozmetiklerin zararlı etkilerini, kozmetikler ile ilgili iĢletmenin
kontrolünü, numune alma yöntemlerini ve oyuncakların özelliklerini, çeĢitlerini ve denetim
bilgilerini öğreneceksiniz. Bu bilgiler doğrultusunda yapmıĢ olduğunuz uygulamalarla çevre
ve insan sağlığına büyük katkıda bulunacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Mevzuata göre kozmetik ürünlerin özelliklerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini
yürütebileceksiniz.

ARAġTIRMA





Kozmetik ürünlerin tarihsel geliĢimini araĢtırınız.
Kozmetik ürün kullanma nedenlerini araĢtırınız.
Kozmetik ürün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarını
araĢtırınız.
Elde ettiğiniz bilgilerden oluĢan bir dosya oluĢturarak sınıftaki arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

1. KOZMETĠK ÜRÜNLER
Kozmetik ürün; insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dıĢ
genital organlar gibi değiĢik dıĢ kısımlarına, diĢlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere
hazırlanmıĢ, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü
değiĢtirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda
tutmak olan bütün preparatlar veya maddelerdir.
Kozmetik ürün bileĢenleri; kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik
bileĢim dıĢında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparatıdır.
Kozmetikler kesinlikle ilaç gibi hastalık giderici özellik taĢımamalı ve deride herhangi
bir yapısal ve fonksiyonel değiĢikliğe yol açmamalıdır.
Kozmetik ürün iĢletmeleri teknik ve hijyenik olarak birinci sınıf gayrisıhhi
müesseselerin mevzuatta belirtilen Ģartlarını taĢımalıdır.
Üretici, piyasaya ilk kez arz edilecek kozmetik ürün için yeni ürünü piyasaya arz
etmeden önce bunu ilgili kurum ve kuruĢlara bildirmek zorundadır. Piyasaya kozmetik ürün
arz etmek amacıyla yeni kurulan veya faaliyet sahasını geniĢleten imalat ve ithalat
müesseseleri, yeni faaliyetine baĢlamadan önce de bildirimde bulunur. Bildirimde
kozmetikler ile ilgili bulunması gereken bilgiler:
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Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileĢimi olması hâlinde,
bileĢimin kodu ve tedarikçinin kimliği,
Ham madde, bitmiĢ ürün ve kozmetik ürünün fizikokimyasal ve mikrobiyolojik
spesifikasyona uygunluğuna iliĢkin kontrol kriterleri,
Ġyi imalat uygulamaları kılavuzu hükümlerine uygun üretim metodu; üreticinin,
uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu
belirleyen eğitim ve çalıĢma belgeleri,
BitmiĢ üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi,
Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen
etkiler hakkında mevcut veriler,
Kozmetik ürünün veya maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel
nitelikte çalıĢmalara dair belgeler,
Hayvanlar üzerinde yapılmıĢ olan testler de dâhil olmak üzere üretici tarafından
ürünün geliĢtirilmesi veya ürün veya bileĢenlerinin güvenlik değerlendirilmesi
için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili veriler,
Değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kiĢilerin adı ve adresi (bu kiĢiler,
eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji,
dermatoloji, tıp veya eĢ değer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli
tecrübeye sahip olması gerekir.),
Ülke sınırları içinde aynı ürünün birkaç yerde üretilmesi hâlinde, üretici bu
üretim yerlerinden birinin bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak
seçer. Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için seçilen bu
yeri ilgili bakanlığa bildirir.

Üreticiler, yönetmelikte yer alan kozmetik ürün ve üreticileri bildirim formunu, bu
yönetmelik hükümleri uyarınca eksiksiz ve doğru olarak doldurur ve onaylar.
A*

ÜRETİCİ BİLGİLERİ
1 ÜRETĠCĠNĠN ADI
ĠMALATÇI 
ĠTHALATÇI 
ÜRETĠCĠNĠN ADRESĠ
(Üreticiye 24 saat ulaĢılabilecek)
Telefon numarası
2
Faks numarası
e-Posta adresi
3

B
Marka

Vergi Dairesi Vergi Numarası
ÜRÜNE AİT BİLGİLER
Üretim Yeri Ürün MenĢei
Adresi
(Ülke Ve
ġehir)

Ürünün
Açık Adı

DĠĞER 

Ürün Bilgi
Dosyasının
Bulunduğu
Adres

1
2
3
4

Tablo 1.1: Kozmetik ürün ve üreticileri bildirim formu
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Ürünün
ĠĢlev
Kodu**

*Yeni kurulan ya da faaliyet sahasını geniĢleten ancak henüz piyasaya ürün arz etme
aĢamasında olmayan müesseseler, sadece A bölümünü dolduracaklardır.
**Ürünün iĢlevi aĢağıda yer alan sınıflandırmadan seçilerek koduyla belirtilecektir.
Ürün bu sınıflandırmada yer almıyorsa ürünün iĢlevi açıkça yazılacaktır.
Bildirim formu doldurulurken ürüne ait bilgiler kısmında kullanılacak, ürün iĢlev
kodları ile ilgili sınıflandırma aĢağıda verilmiĢtir.


A. Bebek Ürünleri

A.01.Bebek Ģampuanı

A.02.Bebek losyonu, kremi, yağı

A.03.Bebek pudrası (talk)

A.04.Bebek sabunu

A.05.Bebek ıslak mendili

A.06.Bebek kolonyası

A.07.PiĢik oluĢumunu önleyici ürünler (krem, losyon, jel ve benzeri)



B. KiĢisel Temizlik ve Banyo Ürünleri

B.01.Sabunlar (bar/kalıp)

B.02.Likit temizleyici ürünler (durulanan)

B.03.Likit temizleyici ürünler (durulanmayan)

B.04.DuĢ ve banyo ürünleri (jel, köpük, yağ, tuz, tablet ve benzeri)

B.05.Kadın hijyen ürünleri (ıslak mendil, krem, jel, losyon ve benzeri)

B.06.Islak mendil el ve vücut için



C. Göz Bakım ve Makyaj Ürünleri

C.01.Göz kalemi, kaĢ kalemi

C.02.Eyeliner, dipliner

C.03.Göz farı

C.04.Maskara

C.05.Göz çevresi bakım ürünleri (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

C.06.Göz makyajı temizleyici ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve
benzeri)

C.07.Göz altı kapatıcı



D. Makyaj ve Makyaj Temizleme Ürünleri

D.01.Ruj, likit ruj, dudak parlatıcısı

D.02.Dudak kalemi

D.03.Allık

D.04.Pudra (sıkıĢtırılmıĢ, toz ve benzeri)

D.05.Fondöten (stick, likit, sıkıĢtırılmıĢ ve benzeri)

D.06.Makyaj temizleyici ürünler (mendil, krem, losyon, jel, süt, tonik ve
benzeri)

D.07.Makyaj sabitleyiciler
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E. Koku Verici ve Ter Önleyiciler

E.01.Kolonyalar (sprey, dökme)

E.02.Eau de toilet

E.03.Eau de parfum

E.04.Deodorant (itici gaz içeren)

E.05.Deodorant (itici gaz içermeyen)

E.06.Ter önleyici (antiperspirant) ürünler (sprey, roll-on, krem, stıck ve
benzeri)



F. TıraĢ Ürünleri

F.01.TıraĢ öncesi ürünler (sabun, krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

F.02.TıraĢ sonrası ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

F.03.TıraĢ köpüğü (itici gaz içeren)

F.04.TıraĢ köpüğü (itici gaz içermeyen)



G. Cilt Bakım Ürünleri

G.01.Yüz için anti-ageing (yaĢlanma etkilerine karĢı) ürünler (krem,
losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.02.Boyun ve dekolte için anti-ageing (yaĢlanma etkilerine karĢı)
ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.03.El ve vücut için antı-ageing (yaĢlanma etkilerine karĢı) ürünler
(krem,

losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.04.Anti-akne (akne oluĢumuna karĢı) ürünler (krem, losyon, jel,
solüsyon ve benzeri)

G.05.Anti-selülit (selülit oluĢumuna karĢı) ürünler (krem, losyon, jel,

solüsyon ve benzeri)

G.06.SıkılaĢtırıcı ve Ģekillendirici vücut bakım ürünleri (krem, losyon,
jel,

solüsyon ve benzeri)

G.07.Göğüs ürünleri (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.08.Antipigmentasyon (leke oluĢumunu önleyici) ürünleri(krem, losyon,
jel, solüsyon ve benzeri)

G.09.Ayak bakım ürünleri (sprey, krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.10.Cilt tazeleyiciler (tonik, mineral sular ve benzeri)

G.11.Yüz için bakım (nemlendirici, besleyici) ürünleri (krem, losyon, jel,
solüsyon ve benzeri)

G.12.El ve vücut için bakım (nemlendirici, besleyici) ürünleri (krem,
losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.13.Cilt renk açıcı ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.14.Peeling (soyucu) ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.15.Scrub (ovucu) ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

G.16.Masaj ürünleri (yağ, krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)
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H. Depilatuvarlar

H.01.Tüy dökücü ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

H.02.Tüy sökücü ürünler (ağda, bant ve benzeri)

H.03.Tüy geciktirici/azaltıcı/inceltici ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon
ve benzeri)

H.04.Tüy sarartıcı ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

H.05.Temizleyici ve nemlendirici ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve
benzeri)



I. Tırnak Ürünleri

I.01.Tırnak sertleĢtirici /güçlendirici cilalar

I.02.Tırnak ve kütikül bakım ürünleri (krem, losyon, jel, solüsyon ve
benzeri)

I.03.Tırnak cilası (oje) ve parlatıcısı

I.04.Tırnak cilası çıkarıcıları

I.05.Tırnak yemeyi önleyici cila

I.06.Yapay tırnak yapıĢtırıcıları



J. Ağız Bakım Ürünleri

J.01.DiĢ macunları

J.02.DiĢ beyazlatıcıları

J.03.Ağız çalkalama suları ve nefes tazeleyici spreyler



K. Saç Bakım ve Temizleme Ürünleri

K.01.Saç bakım ve temizleme Ģampuanları

K.02.Saç kremleri

K.03.Kepek önleyici ürünler (Ģampuan, krem, losyon, jel, solüsyon ve
benzeri)

K.04.Saç Ģekillendirici ürünler (jöle, sprey, köpük, bryantin, krem ve
benzeri)

K.05.Saç besleyici /güçlendirici ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve
benzeri)

K.06.Permanant ürünleri



L. Saç Renklendirici Ürünler

L.01.Kalıcı doğal saç boyaları (toz, krem, jel ve benzeri)

L.02.Kalıcı kimyasal saç boyaları (okside olan)

L.03.Yarı kalıcı saç boyaları

L.04.Saç açıcı ürünler

L.05.Saç renklendirici ürünler (sprey, jöle, maskara, glitter ve benzeri)



M. GüneĢ Ürünleri

M.01.GüneĢ öncesi ürünler (krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

M.02.GüneĢ sonrası ürünler ( krem, losyon, jel, solüsyon ve benzeri)

M.03.GüneĢsiz bronzlaĢtıran (otobronzan) ürünler (krem, losyon, jel,
solüsyon ve benzeri)
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1.1. Kozmetiklerin Kimyasal Yapıları ve Özellikleri
Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen
Ģartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair
açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım
Ģartlarına göre uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
Kullanıcıya bilgi ve uyarıların iletilmiĢ olması, hiçbir Ģekilde yönetmelik gereklerine
uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Üreticiler, yönetmelikte belirtilen kozmetik ürünlerde bulunmaması gereken maddeler
içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz edemezler.


Kozmetiklerde kullanılan kimyasal maddeler










Formaldehit ve formaldehit vericiler: Ürünlere koruyucu amaçla
eklenir. Çok az miktarı bile mukozada tahriĢe ve alerjilere neden olabilir.
Ayrıca kansere ve cildin erken yaĢlanmasına neden olabilen bir maddedir.
Sodyum lauril sülfat: ġampuanlar, duĢ jellleri, diĢ macunları ve
deterjanlarda da kullanılır. Mukozayı ve diĢ etlerini tahriĢ etme ihtimali
yüksektir.
Halojenli organik bileĢikler: Brom, iyot ve klor içeren birçok maddenin
oluĢturduğu bir gruptur. Çoğu alerjiye neden olurken bazıları kansere
neden olur. Kathon ıslak mendillerde ve kozmetiklerde koruyucu olarak
kullanılır.
Triclosan: Deodorant, diĢ macunu, duĢ jeli, losyon ve kremlerde
kullanılır. Vücutta karaciğer fonksiyonları etkiler.
PEG/PEG türevleri: Emülgatör olarak kullanılır. Cildi, zararlı maddeler
için daha geçirgen yapar.
Ftalatlar: Plastiklerde ve kozmetiklerde yumuĢatıcı olarak kullanılır. Cilt
tarafından emilir ve cildin koruma mekanizmasını olumsuz etkiler.
Çevrede parçalanmadan kalabilir.
Parafinler/silikonlar/petrol ürünleri: Parafin yağ ve mumları yutulursa
karaciğer, böbrekler ve lenf düğümlerinde birikir. Kalp kapakçıklarında
iltahabi rahatsızlıklara neden olur.
Aromatik aminler: Azo boyalarının yapı taĢlarıdır. Kansere neden
olabilir.

1.2. Kozmetik ÇeĢitleri
Günümüzde çeĢitli amaçlar ile kullanılan kozmetik ürünler:




Cilt için kremler, emülsiyonlar, losyonlar, jeller ve yağlar (el, yüz, ayak ve
benzeri),
Yüz maskeleri (cilt yüzeyini aĢındıranlar/ soyanlar hariç),
Fondötenler (sıvı, pat, toz),
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Makyaj pudraları, banyo sonrası kullanılacak pudralar, hijyenik pudralar ve
benzeri,
Kozmetik ürün tanımı kapsamındaki tuvalet sabunları, deodorant sabunlar ve
benzeri,
Parfümler, tuvalet suları (eau de toilette) ve kolonyalar, (eau de cologne)
Banyo ve duĢ ürünleri (tuzlar, köpükler, yağlar, jeller ve benzeri),
Depilatuarlar (kıl dökücü ve kıl sökücüler),
Deodorantlar ve ter önleyiciler,
Saç bakım ürünleri:

Saç boyaları ve açıcılar,

Dalgalandırma ve düzleĢtirme ve sabitleĢtirme amacıyla kullanılanlar,

ġekillendirme ürünleri,

Temizleyiciler (losyonlar, pudralar, Ģampuanlar),

Bakım ve Ģartlandırma ürünleri (losyonlar, kremler, yağlar),

Taranıp Ģekillendirilmesi için ürünler (losyonlar, saç spreyleri,
briyantinler),
TıraĢ için kullanılan ürünler (kremler, köpükler, losyonlar ve benzeri),
Yüz ve göz makyajında ve makyajın temizlenmesinde kullanılan ürünler,
Dudaklara uygulanmak üzere hazırlanmıĢ ürünler,
Ağız ve diĢ bakım ürünleri,
Tırnak bakımı ve süsü için kullanılan ürünler,
DıĢ genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiĢ kiĢisel hijyen
ürünleri,
GüneĢ banyosu için ürünler,
GüneĢ olmaksızın cilde yanık ten görünümü vermek üzere kullanılan ürünler,
Cilt rengini açmak için kullanılan ürünler,
Cilt kırıĢıklıklarına karĢı kullanılan ürünler,

Resim 1.1: Kozmetik çeĢitleri
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Kozmetik çeĢitlerinden yaygın olarak kullanılan saç boyaları ve renk açıcılar,
Ģampuanlar ile yüzey etkin maddeler aĢağıda verilmiĢtir.

1.2.1. Saç Boyaları
Rengi açılmıĢ, beyazlamıĢ saçı boyayarak daha genç bir görünüm sağlamak, saçın
rengini değiĢtirerek modaya uygun hâle getirmek için kullanılan kozmetiklere saç boyaları
denir. Formülasyonlarına göre boyalar:


Bitkisel Boyalar

En eski bitkisel boya kınadır. Afrika ve Asya’da yetiĢen kına bitkilerinin saplarından
ve yapraklarından elde edilir. Saça turuncu-kırmızı renkler verir. Kına günümüzde de
kullanılır.
Çivit (endigo) bitkisinin kuru ve toz yapraklarından elde edilen boya, mavimsi renk
tonları verir. Bunun kınayla karıĢımından açık kahverenginden siyaha kadar tonlar elde
edilir. Papatya, somak, ceviz, meĢe kabuğu karıĢım oranına ve bekleme süresine göre sarı,
kahverengi ya da koyu renkler verir.
Bitkisel boyalar saça zarar vermez ve saç gözeneklerini sıkılaĢtırıcı etki yapar. Renk
tonunun kesin olarak belirlenememesi ve kullanımın çok ayrıntılı olması gibi sakıncaları
vardır.


Metal tuzu boyaları

Eski çağlarda kurĢun, bizmut, bakır, gümüĢ ve demir tuzları çözeltileri saç
boyamak için kullanılırdı. Bu boyalar kaĢ, kirpik boyaları için günümüzde de
kullanılır. Bu metal tuzları saç keratini içinde bağlanmıĢ kükürt ile kahverengi ve
siyah gibi saçı koyuya boyayan renkler oluĢturur.
Metal tuz boyalarının kullanımı, bitki boyalarınınkinden daha kolaydır ama doğal etki
yapmayan metalik parlaklık ve saçın hidrojen peroksit ile yapılan iĢlemlerle zarar görmesi
gibi sakıncaları vardır.


Kombine boyalar

Bitki boyası ve metal tuzu karıĢımları ile bekleme süresi kısaltılmıĢ ve özellikle koyu
renklerde büyük renk tonu çeĢidi elde edilmiĢtir. En önemli örnek rastıktır. Kınaya
metal tuzları eklenerek elde edilir. Hazır toz hâlinde satılır ve sıcak suyla karıĢtırılarak
bulamaç hâline getirilir.
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Oksidasyon boyalar

Ġlk sentetik saç boyası olarak 19 yüzyılın ortasında ortaya çıktı. Alkali içerikleri ve
hava oksijeni ile birlikte kahverengi bir bileĢik oluĢturur. Bugün kullanılan oksidasyon
boyalardaki renk oluĢturucuların en bilinen örneği paratolüien diamin’dir. Oksidasyon
boyalarının karakteristik özelliği, ancak oksidasyon yoluyla yapay boya pigmentlerini
oluĢturan renksiz renk oluĢturucu moleküller meydana getirir. Bunlar kolay kullanılabilir
olduklarından ve doğal birçok renk sunduklarından, pigmentsiz saçı iyi örtüklerinden ve
diğer kimyasal iĢlemlerin yapılmasına olanak verdiklerinden bitki ve metal boyaların yerini
almıĢtır. Oksidasyon boyaları ile boya yapmak için birbirinden ayrı iki maddeye ihtiyaç
vardır. Bunlar:


Boya maddesi taĢıyıcı (renk oluĢturucu): Krem, jöle ya da krem-jöle
kombineli ve aĢağıdaki ana maddeleri içeren maddelerdir:
o
Renk oluĢturucu
o
Nüanslama boyaları
o
Alkali (amonyak)
o
Alkalik, tuzlar
o
KoyulaĢtırıcılar
o
Nemlendiriciler



Oksijen taĢıyıcı: Farklı konsantrasyonlardaki hidrojen peroksit
çözeltileridir. Yapay pigment oluĢumunu ve doğal pigmentleri kısmi
olarak indirgemek için gerekli olan aktif (atomer) oksijeni verir.

Saç boyaları, saç üzerindeki dayanıklılık sürelerine göre sınıflandırılır. Saç boyama
sürelerine bağlı olarak geçici, yarı sabit ve sabit saç boyaları tipinde önerilirler. Her birinin
saçı boyama düzenekleri farklıdır.


Geçici saç boyaları

Geçici saç boyaları; çubuk, jel, sprey veya köpük Ģeklinde olabilir. Saçta uzun süre
kalmaz ve Ģampuanla kolaylıkla uzaklaĢtırılır. Genellikle, karbon siyahı bazen de asidik
boyalar kullanılır. Bu tür boyalar ile renklendirme, saçtan tek yıkamayla çıkarılabilen boya
maddelerinin kombinasyonun saça uygulanmasıdır. Geçici saç boyaları keratin bakımından
zayıf, ıĢığa karĢı dayanıklı olmalı, yastığı ve kıyafetleri boyamaması için friksiyona
dayanıklı olmalı ve Ģampuanla kolayca yıkanabilmelidir. Geçici saç boyaları, kolay
uygulanır, saçtan kolay çıkarılır, doğal ya da boyalı saça uygulanabilir ve yan etkisi yoktur.


Yarı sabit saç boyaları

Yarı sabit saç boyaları sıvı, jel veya krem Ģeklinde olabilir. Bu boyalar nötr ya da
katyonik çözünürlüğü düĢük, eriyebilirliği olan renklendiricilerdir. Saçın yapısında hiçbir
değiĢikliğe uğramadan doğrudan boyar. Yıkama sıklığına bağlı olarak 3–6 hafta sonra saçtan
çıkar. Kolay kullanımıyla doğal ya da rengi açılmıĢ saça doğal renk ve ton çeĢitliliği sunar,
sık yıkamayla etkisi azalır, saça renk vermek için hidrojen perokside ihtiyaç yoktur ve saç
liflerinin bozulmasına neden olmaz.
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Sabit saç boyaları

Sabit saç boyaları geçici ve yarı sabit saç boyalarından çok daha kalıcı saç boyama
etkisine sahiptir. Bu gurupta oksidasyon, bitkisel-bazlı ve metalik saç boyaları yer alır.

1.2.2. Saç Açıcılar
Saç açıcılar, saçın rengini açmak amacıyla üretilen ve kullanılan kozmetiklerdir. Saç
açıcılar, saça rengini veren melanin pigmentini okside ederek saçın rengini açar. Genellikle
saç rengini açıcı ürünler, kullanılacağı zaman karıĢtırılan iki ayrı preparattan oluĢur. Bu
preperatlar:


Renk açma maddesi

Amonyak ve çeĢitli alkali tepkimeli tuzlar, renk açma preparatlarının en önemli
bileĢenleridir. Bunlar saçı ĢiĢirir ve emici hâle getirir. Hidrojen peroksit, preparatların
stabilize edici asitlerini nötrleĢtirir ve böylece oksijen parçalanmasına neden olur.
Pigmentlerin oksidasyonu yalnızca alkalili alanda oluĢtuğundan sararma iĢlemi gerçekleĢir.
Renk açma maddesinin bileĢiminde kullanılan maddeler:








KoyulaĢtırma maddeleri: Renk açıcı karıĢımın rengi açılmaması
gereken
bölgelere akmasını engeller. Bu karıĢımla toz açıcı içine magnezyum
karbonat, magnezyum ve alüminyum silikat gibi toz cisimcikleri eklenir.
Koruyucu maddeler: Yağlı maddeler ve balmumu gibi (lanolin, lesitin,
stearin) maddeler saç yapısının görebileceği zararları azaltır.
Nemlendiriciler: Saçın aynı oranda ıslatılmasını sağlar ve toz açıcı
maddesinin saça iĢlemesini teĢvik eder.
Boya ilaveleri: Ġstenmeyen sarı-turuncu tonlarının oluĢumunu önler ya
da zayıflatır.
Tek tuzlar: Hidrojen peroksit ile birleĢerek ek oksijeni açığa çıkarır ve
böylece sürecin uzatılmasına imkân verir.

Oksidasyon maddesi

Oksidasyon maddesi % 6–12 arasındaki nadir olarak da % 18’lik konsantrasyonda
olan hidrojen peroksittir. Oksidasyon yoluyla renk açma iĢlemini sağlar. Hidrojen peroksit
konsantrasyonu, kullanıma hazır toz açıcı karıĢımında % 9’un üzerinde olmamalıdır.
Renk açıcılar, emülsiyon ve toz Ģeklindedir.

1.2.3. ġampuanlar
ġampuan; yağ, kir, deri parçacıkları, kepek, çevreden bulaĢan tozlar ve diğer kirli
parçacıkların, su yardımı ile saçtan ayrılarak saçın temizlenmesini sağlayan bir temizlik
maddesidir.
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ġampuan su ile temas ettiğinde köpüren bir maddedir. Saçınızı Ģampuan ile
yıkadığınızda saçlı derinizi ve saçınızı temizlerken saçınızın doğasında bulunan yağları da
saçınızdan uzaklaĢtırabilir.
ġampuanların amaçları saçın yüzeyindeki sebum ve yabancı kalıntıları uzaklaĢtırarak
saçı temizlemektir. ġampuanların yıkama esnasında saçtaki sebum maddesini tamamen yok
etmesi istenmez. Çünkü sebum saç ve saçlı deriye parlaklık ve yumuĢaklık verdiği gibi
saçı bakterilerden de korur.
ġampuanlar genellikle yüzey etkin madde içerirler. Böylece ıslatıcı, emülsiyon yapıcı
ve köpük temin edici özellikleri vardır.

Resim 1.2: ġampuanlar

Katyonik yüzey etkin maddeler; köpük temin edici, temizleyici özellikleri yanında,
negatif yük taĢıyan keratinle, pozitif yük taĢımaları dolayısıyla birleĢirler ve saç üzerinde
koruyucu bir örtü oluĢturur. Böylelikle saçın yapısının bozulmasını önler. Katyonik yüzey
etkin maddeler sert temizleyicidir ve deri üzerinde alkali etki gösterir.
Anyonik yüzey etkin maddeler; temizleme özellikleri iyidir ve yağlanmayı önlemesi
formülasyonuna göre değiĢir. Anyonik yüzey etkin maddeler yumuĢak temizleyicidir ve deri
ile uyumludur. En önemli anyonik yüzey etkin madde sodyum lauril sülfattır (SLS). Sodyum
lauril sülfat sert sularda bağımsız olarak mükemmel temizleme ve yüksek köpük oluĢturucu
özelliktedir. Son zamanlarda amonyum lauril sülfat bu amaç için kullanılmaya baĢlandı. Bu
SLS’nin tüm üstün özelliklerine sahip olmakla birlikte, saçlı deri ile daha uyumludur ve
saçtan daha kolay uzaklaĢtırılır.
Noniyonik yüzey etkin maddeler; temizleyici özellikleri iyidir. Noniyonik yüzey etkin
maddelere saçı güneĢ, deniz suyu, kum ve tuzun zararlı etkilerinden korumak için tercihen
(aminoasitler ve polipeptidler) ilave edilir. ġampuanlarda zengin kararlı, kremsi köpük
oluĢturur ve diğer yüzey etkin maddelerin iritan etkilerini azaltır.
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ġampuanın formülasyonunu Ģunlar oluĢturur:








Birincil yüzey etkin madde (temizleyici)
Ġkincil yüzey etkin madde (köpük artırıcı)
Kıvam verici
SertleĢtirici hacim artırıcı
Renk verici
OpaklaĢtırıcı (sedefli beyaz parlaklığı)
Koruyucu

ġampuanın taĢıması gereken özellikler:






Deri ve gözler için güvenli özellikte ve kullanım için uygun olmalıdır.
Köpürme özelliğine sahip olmalı ve saçtan kolayca arındırılmalıdır.
Raf ömrü süresince etkisini kaybetmemelidir.
GörünüĢü çekici ve kokusu hoĢ olmalıdır.
Saç üzerinde koruyucu etki göstermelidir.

ġampuan aĢırı kullanılırsa yağ bezlerinin daha fazla çalıĢmasını sağlar.
ġampuanınızın saç türüne uygun olmaması saça zarar verebilir. Uygun Ģampuan
ancak denemeler sonucunda bulunur. ġampuanların yağlı, kuru, boyalı saçlar için kremli,
kremsiz olanları vardır.

1.2.4. Yüzey Etkin Maddeler
Yüzey etkin maddeler, sulu maddeler ile yağlı maddeleri bir arada tutan maddelerdir.
Yağı çözen ve bulunduğu ortamdan uzaklaĢtıran özelliğe sahip olduğu için
kozmetiklerde temizleyici olarak kullanılır. Yüzey etkin maddeler aynı zamanda ıslatıcı
madde olarak da kullanılır. Bu etkisinden dolayı saç boyalarının içinde kullanılır.
Temizleyicilerde olduğu gibi köpük ve emülsiyon sistemlerini oluĢturur. Parfüm ve koku
verici maddelerin suyun içinde çözünmesini sağlar.
Yüzey etkin maddeler; derinin kurumasına, çatlamasına ve pul pul kalkmasına neden
olur. Ciltte hassasiyet, tahriĢ ve ödem oluĢturma gibi etkileri vardır. Ciltteki yağı kaldırma ve
su dengesini bozması açısından irritan etkiye sahiptir. Deride alerjiye neden olur. Ağız içi ve
göz mukozasına temas etmemelidir.

1.3. Kozmetiklerin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Kozmetiklerde kullanılan 2983 kimyevi madde üzerinde yapılan araĢtırma sonucunda,
bunların 884’ünün toksik olduğu belirlendi. Bu maddelerden 774’ünün yüksek derecede
zehirlenmelere, 146’sının tümörlere, 218’inin üreme bozukluğuna, 314’ünün mutasyona ve
376’sının deri ve göz rahatsızlıklarına sebep olduğu açıklandı. Ayrıca kozmetik ürünlerin
mesane kanseri ve lösemi gibi hastalıklara yol açabileceği ve saç boyası kullananlarda bu
hastalıklara yakalanma riskinin, kullanmayanlara oranla % 70 daha fazla olduğu kaydedildi.
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Parfümlerin içinde bulunan kimyevi maddeler, sinir sistemi bozukluğu, nefes
düzensizliği ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Kozmetik ürünlerin vücuda giriĢ yolları:





Kozmetik maddelerden saç spreyleri, parfümler ve pudralar solunum yoluyla,
Rujlar ve sprey tarzında kullanılan bazı parfümler yutularak,
Göz çevresi için kullanılan ürünler, o bölgedeki ince deri ve mukoza tarafından
emilerek,
Saç boyaları ve kremler ile benzer Ģekilde uygulananlar da deri yoluyla vücuda
alınır.

1.3.1. Kozmetiklerin Kanserojen Etkileri
Kuaförler ve kozmetik uzmanlarında, kan ve lenf sistemi kanseri türlerinde artıĢ
olduğu gözlenmiĢtir. Kanser yapıcı kozmetikler arasında saç boyaları ağırlıklı bir yer tutar.
Saç derisine çok yakın kısımlara ve saç diplerine uygulanan boyalardaki maddeler, deri
tarafından emilerek kana, oradan da vücudun her yerine yayılır. Saç boyası kullanımı ile
lösemi riskinin % 50, kullanım süresinin 16 yılın üzerine çıkması ile de % 150 arttığı tespit
edilmiĢtir. Yılda 1-4 defa saçını boyayan kadınlar hiç boyamayan kadınlara oranla % 70
daha fazla over kanseri riski taĢımakta, her yıl 5 defa ve daha fazla saçını boyayan
kadınlarda ise bu risk % 100’ün üzerine çıkmaktadır. Bazı araĢtırmalara göre saç boyası
kullanma ile lenf kanserine (non-hodgkins lymphoma) yakalanma arasında bağlantı olduğu
(% 50 daha fazla risk) ortaya konmuĢtur. Kozmetik ve parfümlerde yaygın olarak kullanılan
keton ve ksilen ihtiva eden maddeler de kansere yatkınlık yapar.

1.3.2. Kozmetiklerin Enfeksiyon Etkileri
Yüz kremleri ve göz civarında kullanılan kozmetiklerin enfeksiyonlara sebep olduğu
bilinir. Bir araĢtırmada, belirtilen türdeki 150 kozmetik örneğinin % 63 ile % 75’inde orta ve
yüksek derecede bakterilerin varlığı tespit edilmiĢtir.
Deodorantlarda kullanılan kloral hidrat vücuttaki yararlı bakterilerin ölmesine ve ilgili
bölgelerde enfeksiyonlara karĢı direncin kırılmasına sebep olur.

1.3.3. Kozmetiklerin Alerji ve TahriĢ Etkileri
Alerjiye sebep olan maddelerin yaklaĢık üçte biri kozmetikler, vücut bakım ürünleri ve
temizlik maddeleridir. Alerji ve tahriĢe neden olan kozmetikler arasında; parfümler, saç
boyaları, maskaralar, reçineli ürünler, alfa hidroksi alkol içeren tonik ve sıkılaĢtırıcılar, bazı
temizleyiciler, cildin soyulmasını sağlayan yüz bakım ürünleri ve güneĢ kremleri sayılabilir.
Parfümlerde bitkisel ve hayvansal menĢeli olmak üzere organik ve inorganik birçok
madde kullanılır. Bazı koku verici maddeler alerjik deri hastalıklarına, nefes darlığı ve
öksürüğe, astımlı hastalarda solunum güçlüğüne sebep olur. Özellikle bu sektörde
çalıĢanlarda bu tip Ģikâyetlere sık rastlanır.
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Doz, zehirlenmelerde önemli olmakla beraber, alerjide önemli değildir, çok küçük bir
doz bile büyük reaksiyonlara sebep olabilir. Alerji, bazen kozmetik ürünün ilk kullanımında
değil, birkaç kullanımdan sonra ortaya çıkabilir. Alerji belirtileri; kaĢıntı, kızarıklık, ĢiĢlik ve
daha ileri safhalarda yara oluĢmasıdır.

Resim 1.3: Kozmetiklerde alerji ve tahriĢ

Göze kozmetik madde uygulanması sırasında travma oluĢması; kornea ülseri, gözde
kuruma ve göz yaralanmalarına yol açabilir.
Kirpiklerin hacmini artıran rimellerin bazılarında bulunan thimerosal adlı madde de
tahriĢ edicidir Özellikle yağ bazlı rimellerin temizlenmesi için yağı çözebilen temizleyiciler
gerekir ki bunların alerjiye sebep olma veya tahriĢ etme oranları daha yüksektir.
Ter kokularına karĢı krem, stik ve sprey formunda kullanılan deodorantlar ihtiva
ettikleri formaldehit, sülfokarbonat, petroluktum, benzoik asit ve kostik soda gibi zehirli
maddeler sebebiyle derinin tahriĢine ve yanmalara sebep olur. Deodorantlarda kullanılan
kloral hidrat, derideki gözenekleri tıkayarak yağların dıĢarı çıkıĢını engeller böylece sivilce
ve siyah noktaların ortaya çıkmasına sebep olur.

1.3.4. Kozmetiklerin Diğer Zararlı Etkileri
Kozmetikler; kanser, alerji, tahriĢ ve enfeksiyona direncin bozulması dıĢında da sağlık
sakıncaları taĢır. Daha ucuz ve yaygın kullanılmasının sağlanması için parfümlerin % 95’i
sentetik olarak petrolden elde edilir. Bunlar benzen ve aldehitler ile benzeri zehirli
maddelerdir.
Parfüm yalnızca kullanıcı için değil, yakınındaki migren hastalarında da olumsuz
etkiye sahiptir. Parfüm ve kolonya kokuları migren hastalarının beyninde elektrik
faaliyetinin değiĢmesine yol açarak migren ağrılarının baĢlamasına sebep olabilir.
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Parfümlerde kullanılan koku maddelerinin kiĢilerin hassasiyetine göre ortaya çıkardığı
olumsuz belirtileri Ģöyle sıralayabiliriz:






















Göz yaĢarması veya kuruması
Çift görme
HapĢırma
Burun tıkanıklığı
Kulak çınlaması
Kulak ağrısı
BaĢ dönmesi
Öksürük
Nefes darlığı
Yutkunmada zorluk
Astım krizi
BaĢ ağrıları
Uyumsuzluk
Kısa süreli hafıza kaybı
Konsantrasyon bozukluğu
Mide bulantısı
EndiĢe, çabuk kızma, huzursuzluk
Ġsilik, kurdeĢen, egzama
Eklem ve kas ağrıları
Kalp atıĢında bozukluk
Hipertansiyon, lenf bezlerinde ĢiĢlik

Deodorantlarda bulunan oksikunalin sülfat merkezî sinir sistemine zarar verir. Yine
deodorantlar cilde toz çekilmesine ve cildin çabuk kirlenmesine sebep olur. Rimel veya
maskara manyetik rezonans (MR) görüntülemede beklenmedik görüntü oluĢturarak yanlıĢ
yorumlara sebep olabilir.

1.4. Kozmetiklerin Zararlarına KarĢı Alınacak Tedbirler
Kozmetik ürünlerde kullanılan, renklendiriciler, koruyucu maddeler veya mor ötesi
filtreler (UV) gibi maddeler çok sıkı düzenlemelere tabi tutulmuĢtur. Mecburi ve ayrıntılı
etiketleme Ģartı gereğince tüketiciye yeterli bilgi sunulması istenir.
Son yıllarda tıbbi kozmetik anlamına gelen kozmosetikler (FDA Amerikan Gıda ve
ilaç Dairesi) tarafından kullanılan kozmesötik terimi tedavi edici özellikleri olmayan fakat
klasik kozmetiklerden farklı yapıdaki bazı ürünler) üretilmeye baĢlanmıĢtır. Ġçeriğinde
nelerin olduğu, ilaçlarda olduğu gibi belirtilir.
Kozmetik ürünün bileĢiminde sağlığa zararlı maddelerin bulunmaması gerekir.
Kozmetik Yönetmeliği’nde kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddelerin listesi
verilmiĢtir. Kozmetik ürünlerde kullanılması yasaklanan yaklaĢık 400 maddenin listesi
düzenli olarak güncel hâle getirilmektedir.

17

1.5. Kozmetiklerin Atmosfer Üzerine Etkileri
Çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanır.
Endüstri ve kozmetik sanayiinde geniĢ çapta kullanılan florokarbon gazı, atmosferin
koruyucu ozon tabakasını zayıflatır.

Resim 1.4: Endüstri ve kozmetik sanayinin atmosfer üzerine etkileri

Pek çok kimyasal madde, evlere, iĢ yerlerine, gıdalara ve vücuda girerek çevre ve
canlılara zararlı etkilerini sürdürür.
Kullanılan her deodorant ve/veya sprey ozon tabakasının incelmesine bu da cilt
kanserlerinin artmasına yol açar.

1.6. Kozmetiklerin Ambalaj Özellikleri
Kozmetik ürünler, iç ve dıĢ ambalajlarında yer alan bilgilerin silinemez, kolay
görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satıĢa sunulur.
Ġç ve dıĢ ambalajda yer alması gereken bilgiler aĢağıda sıralanmıĢtır. Ancak iç ambalaj
üzerine yazılamadığı durumlarda, bu bilgilerin dıĢ ambalajın üzerinde diğer bilgilerin
yanında bulunması yeterlidir.


Ülke içinde yerleĢik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı iĢ yerinin
adı veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaĢmayı
engellememek kaydıyla kısaltılabilir. Ġthal edilen ürünlerin menĢeinin
belirtilmesi gerekir.
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BeĢ gram veya beĢ mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eĢantiyonlar 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 ambalajda satıldığı durumlarda birim sayısının
ambalaj üzerinde belirtilmesi koĢuluyla ambalaj içindeki birimlere miktar
yazılması gerekmez. Eğer ambalaj içinde kaç adet ürün bulunduğu dıĢarıdan
görülebiliyor veya ambalajın içindeki her bir ünite normalde sadece ayrı ayrı
satılıyor ise içindeki ürün sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesine gerek
yoktur.
Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal Ģartlar altında
depolandığı takdirde, baĢlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam
ettiği süredir. Tarih yazılarak veya ambalajın üzerinde tarihin bulunduğu yer
hakkında detaylı bilgi verilerek belirtilmelidir. Gerekiyorsa ürünün bu
dayanıklılığının hangi Ģartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilir.
Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl olarak belirtilir. Minimum dayanma süresi
otuz ayı geçen ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak bu ürünlerde
ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği
sürenin bildirilmesi zorunludur.

ġekil 1.1: Kozmetiklerin açıldıktan sonra kullanılabileceği süreyi gösteren sembol






Kullanım sırasında alınması gereken özel tedbirler, kozmetik ürün etiketinde
belirtilir. Pratik açıdan buna imkân olmadığı takdirde bu bilgiler broĢür, etiket,
bant veya kart Ģeklinde ürüne eklenerek verilir.
Üretim kodu veya üretim Ģarj numarası belirtilir. Kozmetik ürünün çok küçük
olması nedeniyle bunun pratik olarak imkânsız olması hâlinde bu bilgiler, dıĢ
ambalajın üzerinde bulunur.
Ürünün sunum Ģekli itibariyle açıkça belli olmadığı takdirde, ambalaj üzerinde
ürünün fonksiyonu belirtilir.
Ürün bileĢenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile
ambalaj üzerinde belirtilir. Bu liste, "ürün bileĢenleri" veya aynı anlama gelen
Türkçe veya yabancı dildeki ifadenin altında yer alır. Pratik açıdan bu mümkün
olmadığı takdirde bu bilgiler broĢür, etiket, bant veya kart Ģeklinde ürüne
eklenerek verilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mevzuata göre kozmetik ürünlerin özelliklerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini
yürütünüz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kozmetik ürün ve üretici bildirim
formunda üreticiye ait bölümü eksiksiz
doldurmalısınız.
 Kozmetiklerle ilgili iĢletmelerin ürün ve  Kozmetik ürün ve üretici bildirim
üretici bildirim formunu kontrol ediniz.
formunda ürüne ait bilgiler bölümünü
eksiksiz doldurmalısınız.
 Kozmetik
ürün
iĢlev
kodlarını
incelemelisiniz.
 Formaldehit ve formaldehit vericilerin
özelliklerini incelemelisiniz.
 Sodyum lauril sülfatların özelliklerini
incelemelisiniz.
 Halojenli organik bileĢiklerin özelliklerini
incelemelisiniz.
 Kozmetik ürünlerin yapısında bulunan  Triclosanın özelliklerini incelemelisiniz.
kimyasal maddeleri ayırt ediniz.
 PEG/PEG
türevlerin
özelliklerini
incelemelisiniz.
 Ftalatların özelliklerini incelemelisiniz.
 Parafinler/silikonlar/petrol
ürünlerin
özelliklerini incelemelisiniz.
 Aromatik
aminlerin
özelliklerini
incelemelisiniz.
 Bitkisel kökenli boyalar ve
incelemelisiniz.
 Metal tuzu boyalar ve
 Formülasyonlarına göre saç boyalarını
incelemelisiniz.
ayırt ediniz.
 Kombine boyalar ve
incelemelisiniz.
 Oksidasyon boyalar ve
incelemelisiniz.

özelliklerini
özelliklerini
özelliklerini
özelliklerini

 Geçici saç boyaları ve özelliklerini
incelemelisiniz.
 Saç üzerindeki dayanıklılık süresine göre  Yarı sabit saç boyaları ve özelliklerini
saç boyalarını sınıflandırınız.
incelemelisiniz.
 Sabit saç boyaları ve özelliklerini
incelemelisiniz.
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 ġampuanın taĢıması gereken
özellikleri kontrol ediniz.

 Deri ve gözler için güvenli özellikte ve
kullanım için uygun olup olmadığını
incelemelisiniz.
 Köpürme ve saçtan kolayca arındırılma
özelliğini incelemelisiniz.
genel
 Raf ömrü süresince etkisini kaybedip
kaybetmediğini incelemelisiniz.
 GörünüĢü ve kokusunun hoĢ olup
olmadığını incelemelisiniz.
 Saç üzerinde koruyucu etki gösterip
göstermediğini incelemelisiniz.

 Kozmetik ürünlerde sembol ve iĢaretlerin
kullanılıp
kullanılmadığını
incelemelisiniz.
 Kozmetik ürünün minimum dayanma
tarihini incelemelisiniz.
 Kozmetik ürünlerin ambalaj özelliklerini  Kullanım sırasında alınması gereken özel
kontrol ediniz.
tedbirlerin, kozmetik ürün etiketinde
belirtilip belirtilmediğini incelemelisiniz.
 Ürün bileĢenlerinin listesi, ilave edildiği
andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile
ambalaj
üzerinde
belirtilip
belirtilmediğini incelemelisiniz.
 Kontrol
sonuçlarını
kuruluĢlara gönderiniz.

ilgili

kurum

 Sonuçları ilgili kurum ve kuruluĢlara
eksiksiz, zamanında ve resmî yazıyla
bildirmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik
bileĢim dıĢında olan sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya
preparatları ifade eder?
A) Kozmetik ürün bileĢenleri
B) Kozmetik ürün
C) Farmasötik ürün
D) Farmasötik ürün bileĢeni
E) Dermatik ürün

2.

AĢağıdakilerden hangisi, kozmetik ürünlere koruyucu amaçla eklenen kimyasal
maddelerdendir?
A) PEG/PEG türevleri
B) Triclosan
C) Sodyum Lauril Sülfat
D) Formaldehit
E) Ftalatlar

3.

AĢağıdaki kozmetik ürünlerden hangisi vücuda solunum yoluyla girer?
A) Rujlar
B) Saç spreyleri
C) Saç boyaları
D) Kremler
E) Losyonlar

4.

AĢağıdakilerden hangisi, bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihini ifade eder?
A) Her ortamda fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği süre
B) Soğuk ortamda baĢlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği süre
C) Normal Ģartlarda baĢlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği süre
D) Ġlk altı aylık süre
E) Her mevsimde kullanılabilecek süre

5.

AĢağıdakilerden hangisi, saç boyası kullananların mesane kanseri ve lösemi gibi
hastalıklara yakalanma riskinin, kullanmayanlara oranıdır?
A) % 30
B) % 40
C) % 50
D) % 60
E) % 70

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Mevzuata göre kozmetik ürünlerin denetimi ile ilgili iĢlemleri yürütebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevrenizde bulunan insanlarla görüĢerek kozmetik ürün alırken ve kullanırken
nelere dikkat ettiklerini araĢtırınız.
Kullanıma uygun olmayan ürünlerin bertaraf iĢlemlerini araĢtırınız.
Elde ettiğiniz bilgilerden oluĢan bir dosya oluĢturarak bunları sınıftaki
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. KOZMETĠK ÜRÜNLERĠN DENETĠMĠ
Bir ürün için kozmetik bildirimi yapılması, üreticinin ve ürününün piyasada kontrol
edilmek üzere ilgili bakanlık kayıtlarına geçtiği anlamı taĢır. Bildirim iĢlemleri izin, onay ve
benzeri herhangi bir anlam taĢımaz. Üretici, mevzuata uygun ve güvenli ürünü piyasaya arz
etme konusunda sorumludur.
Ürün, üretim sırasında ortamda veya ham maddelerde bulunan mikroorganizmalarla
kontamine olabilir. Kozmetik ürünlerinde bulunan ham maddeler, baĢta su olmak üzere
mikroorganizmaların üremesi için elveriĢli bir ortam oluĢturur.

Resim 2.1: Kozmetik reyonu
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2.1. Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aĢamasında veya
ürün piyasada iken ürünün tabi olduğu teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip
üretilmediğini ve güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek, güvenli olmayan
ürünlerin güvenli hâle getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde yaptırımlar uygulamak
amacıyla ilgili bakanlık tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.
Piyasa gözetimi ve denetimi, aĢağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak
Ģekilde;





Teknik düzenlemenin öngördüğü iĢaretler veya belgeler üzerinde inceleme,
Ġlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı hâllerde, ürünün güvenli olduğunu
gösteren bilgi veya belgeler üzerinde inceleme,
Duyusal inceleme ve muayene,
Test veya muayene yapılır.

Denetimle görevli personel, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde;

Her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden ücretsiz olarak biri
Ģahit numune olmak üzere en az iki takım numune alınır.

ġahit numune alınması fiilen mümkün olmayan hâller hariç, numune
miktarı, her durumda, ürünün yapısına ve özelliğine göre test veya
muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aĢmayacak miktarda alınır.

Denetleme sırasında alınan numuneler için üç nüsha tutanak düzenlenir.
Tutanağın bir nüshası, üreticiye veya dağıtıcıya; bir nüshası, alınan
numunenin bir takımı ile birlikte test, muayene veya belgelendirme
kuruluĢuna ve bir nüshası da Ģahit numune ile birlikte müdürlüğe teslim
edilir.

Test veya muayeneyi yapan kuruluĢ tarafından, mücbir sebepler
(beklenmedik olaylar) hariç olmak üzere en geç 45 iĢ günü içerisinde
numune ile ilgili rapor düzenlenir ve ilgili müdürlüğe gönderilir.

Numuneler, özelliklerine göre mühürleri bozulmayacak Ģekilde denetimle
görevli personel tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir ve
üzerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim,
unvan ve imzalarını taĢıyan etiketler konur.

Alınan numunelerin baĢka yere taĢınması veya korunması güç ya da
sakıncalı ise numuneler, üretici veya dağıtıcıya saklanmak üzere bırakılır
ve durum tutanağa yazılır.

Test veya muayene sonucunda teknik düzenlemesi bulunan ürünlerin,
teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olduğunun, teknik düzenlemesi
bulunmayan ürünlerin ise güvenli olduğunun tespit edilmesi durumunda,
bu husus üreticiye ilgili müdürlük tarafından bildirilir. Üretici,
numunenin iadesinin fiilen mümkün olmadığı hâller hariç, bu bildirimin
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde numuneleri geri alabilir. Bu süre
içinde alınmayan ürünler, Maliye Bakanlığı Tasfiye ĠĢleri Döner Sermaye
ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilir veya bu Genel Müdürlük ile
yapılan mutabakat çerçevesinde bakanlıkça tasarruf edilir.
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Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi hâlinde, masrafları
üretici tarafından karĢılanmak üzere yetkili kuruluĢ,
o
o
o
o

Ürünün piyasaya arzını yasaklar.
Piyasaya arz edilmiĢ olan ürünlerin piyasadan toplanmasını sağlar.
Ürünlerin, güvenli hâle getirilmesinin imkânsız olduğu
durumlarda, taĢıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen
bertaraf edilmesini sağlar.
Yukarıda belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgiler, ülke
genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın
yapan iki televizyon kanalından ilan edilerek risk altındaki kiĢilere
duyurulur. Risk altındaki kiĢilerin tespit edilebildiği durumlarda ise
bu kiĢilerin doğrudan bilgilendirilmesi yapılır.

2.1.1. Denetimle Görevli Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları


Denetimle görevli personelin görev ve yetkileri










Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca görev alanına giren konularda piyasa
gözetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak
ve ilgili yerlere sunmak
Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere denetim faaliyeti
sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri tespit
edildiğinde durumu ilgili makamlara iletilmek üzere müdürlüğe yazılı
olarak bildirmek
Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya
çıkan gereksinimler çerçevesinde inceleme ve araĢtırma yapmak, görüĢ
ve önerilerini ilgili müdürlüğe sunmak
Denetlenecek ürünlerden gerektiğinde numune almak
Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri gizli de
olsa denetim yaptığı kuruluĢ ve kiĢilerden istemek, bunları incelemek,
bunların yetkili merciler tarafından onaylanmıĢ örneklerini almak, üretim
ve depolama yerleri de dâhil olmak üzere ürünlerin satıldığı veya
kullanıldığı yerler ile denetime konu olan sabit ve seyyar her türlü diğer
yerlerde inceleme, sayım ve araĢtırma yapmak; bunları mühürlemek, bu
konularda her derecedeki yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgiyi
istemek
Üretici veya dağıtıcının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini
engellemesi durumunda güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların
nezaretinde denetim yapmak
Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında, gerekli görülmesi durumunda,
Bakanlık ve Bakanlığın yetki devrettiği hâllerde ilgili valilik onayı ile
refakat etmek üzere iĢin niteliğine uygun uzman kiĢileri davet etmek,
bunların görüĢ ve önerilerinden yararlanmak ve rapor istemek
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Denetimle görevli personelin sorumlulukları





Kimlik ve görevlendirme belgesini, denetimden önce üretici veya
dağıtıcıya ibraz etmek
Denetlediği üretici veya dağıtıcı kuruluĢların yönetim ve yürütme iĢlerine
karıĢmamak
Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız
ve tarafsız yürütmek
Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve
belgelere iliĢkin gizlilik ilkesine uymak

2.2. Kozmetiklerden Numune Alma
Kozmetik ürünlerden alınan numuneler, orijinal kaplarında alınır ve analiz
laboratuvarlarına açılmamıĢ olarak iletilir.
Piyasaya toptan sürülen ya da orijinal üreticinin paketinden farklı bir pakette
perakende satılan kozmetik ürünlerde, satıĢ ya da kullanım noktasında, örnek almak için
uygun talimatlar bulunmalıdır.
Laboratuvar örneğinin hazırlanması için gereken ana örnek sayısı, her laboratuvar
tarafından kullanılan analitik yöntem ve yapılacak analiz sayısına göre belirlenir.
Numuneler, alınan ve tanımlanan yerde mühürlenir. Her ana numune aĢağıdaki temel
bilgileri içerecek biçimde etiketlenir. Bu bilgiler;






Kozmetik ürünün adı,
Numune alma tarihi, zamanı ve yeri,
Numune alan sorumlu kiĢinin adı,
Denetçinin adı,
Numune alma hakkında yazılan bir rapordan oluĢur.

Resim 2.2: Laboratuvar örneğinin hazırlanması
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2.2.1. Numune Miktarı
Kozmetik ürünlerden alınacak numune miktarları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Kozmetik Preparatlar Ġçin Numune Miktarı
Kremler

50 ml den az ise 5 adet
50 gramdan çok ise 3 adet

Yüz maskeleri

3 adet

Makyaj pudraları

5 adet

Talk pudraları

(PoĢet-kutu) 3 adet

Deodorantlar

3 adet

Parfümler

5 adet

Tuvalet suları (eau de
5 adet
toilette)
(100 cc’den az olanlar ) 3 adet
Kolonyalar

(100 cc’den çok olanlar ) 2
adet

Gülsuyu

3 adet

Kıl dökücü ve kıl
sökücüler

3'er adet

ġampuanlar

3 adet

Saç kremi ve
balsamlar

3'er adet

Perma preparatı

3 adet

Jöle

3 adet

Saç spreyi

3 adet

Fondoten

3 adet

Allık

5 adet

Ruj

5 adet

Far

5 adet

Rimel

5 adet

Göz kalemi

5 adet

Oje

5 adet

Aseton

3 adet

GüneĢ yağları

3 adet

TıraĢ kremi

3 adet

TıraĢ köpüğü

3 adet

TıraĢ losyonu

5 adet

Tablo 2.1: Kozmetik preparatlar için numune miktarı
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2.2.2. Numunelerin Saklanması
Alınan numuneler aĢağıda belirtilen ortam ve Ģartlarda saklanır.




Ana numuneler, etiket üzerinde yer alan üretici talimatlarına uygun olarak
saklanır.
BaĢka koĢul belirtilmediği durumda, laboratuvar numuneleri karanlıkta 10 25oC arasında saklanır.
Ana numuneler analiz baĢlayıncaya kadar açılmaz.

2.3. Kozmetiklerde TağĢiĢ ve Taklit
Bir maddenin içine baĢka bir madde karıĢtırılması suretiyle, yapısını bozma
dolayısıyla mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hâli tağĢiĢ, belli
bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalıĢma taklit olarak tanımlanır.
Yönetmeliğine veya bildirilen formülüne uygun olarak yapılmayan kozmetikler, taklit
veya tağĢiĢ edilmiĢ sayılır.
Kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir sorun çıkması durumunda hızlı ve uygun
müdahale yapılabilmesi amacıyla ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülünün ve
istenen diğer bilgilerin, Bakanlık Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı
bünyesindeki Zehir DanıĢma Merkezine verilmesi gerekir. Söz konusu formül, ürün
bileĢenleri INCI (“International Nomenclature Cosmetic Ingredients” kelimelerinin
kısaltması olup uluslararası kozmetik ürün bileĢenleri terminolojisini) adlarına göre
düzenlenerek hacim veya miktar oranlarının aralıklar Ģeklinde belirtilmesi suretiyle ve
mühürlenmiĢ kapalı zarf içinde teslim edilir. Bu mühürlenmiĢ kapalı zarf, Zehir DanıĢma
Merkezine elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir.
Bakanlık, bu bilginin yalnız sözü edilen müdahale amacıyla kullanılmasından sorumludur.
1
2
3
4
5
6

7
8

Üretici adı
Üreticinin adresi
Vergi dairesi ve nu.sı
Üreticiye 24 saat ulaĢılabilecek telefon numarası
Faks numarası
E-posta adresi
Ürün adı ve markası
Ürün bileĢenlerinin “ıncı” adlarına göre
düzenlenmiĢ ve oran aralıkları Ģeklinde verilmiĢ
formülü
Ürün bileĢenleri arasında, kullanımı hâlinde özel
müdahale gerektiren maddeler varsa isimleri
Ürün kullanımı hakkında etikette yer alan uyarılar
Tablo 2.2: Zehir danıĢma formu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mevzuata göre kozmetik ürünlerin denetimi ile ilgili iĢlemleri yürütebileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Teknik düzenlemenin öngördüğü iĢaretler
veya belgeler üzerinde incelemelisiniz.
Ġlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı
hâllerde, ürünün güvenli olduğunu gösteren
 Piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili
bilgi veya belgeleri incelemelisiniz.
görevleri tespit ediniz.
Duyusal
muayene
ve
inceleme
yapmalısınız.
Test veya muayene yapmalısınız.

 Kozmetik ürünlerden numune alınız.

 Kimlik ve görevlendirme belgesini,
denetimden önce üretici veya dağıtıcıya
göstermelisiniz.
 Numunenin yapılacak analize ve ürünün
niteliğine uygun miktarda olmasına dikkat
etmelisiniz.
 Kabı dikkatlice kapatmalısınız.
 Üç nüsha tutanak tutmalısınız.
 Laboratuvara en uygun süre ve koĢullarda
göndermelisiniz.

 Bütün sonuçları kayıt etmelisiniz.
 Kontrol sonuçlarını ilgili kuruluĢlara yazılı
 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve
olarak bildirmelisiniz.
kuruluĢlara bildiriniz.
 Denetim sırasında elde edilen her türlü
bilgi ve belgelere iliĢkin gizlilik ilkesine
uymalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, kozmetiklerden alınan numune etiketinde olması gereken
bilgilerden değildir?
A) Kozmetik ürünün adı
B) Numune alma tarihi, zamanı ve yeri
C) Numune alan sorumlu kiĢinin adı
D) ĠĢletmenin adı
E) Numune alma hakkında bir rapor yazılacaktır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, baĢka koĢul
numunelerini saklama koĢuludur?
A) Karanlıkta 10 - 25oC arasında saklanır.
B) Karanlıkta 20 -30 oC arasında saklanır.
C) Gün ıĢığında saklanır.
D) Buzdolabında saklanır.
E) Dondurucuda saklanır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir sorun çıkması
durumunda hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacı ile ürün piyasaya arz
edilmeden önce ürünün formülünün ve istenen diğer bilgilerin verildiği kurumdur?
A) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
B) Halk Sağlığı Laboratuvarı
C) Zehir DanıĢma Merkezi
D) Toplum Sağlığı Merkezi
E) Halk Sağlığı Merkezi

4.

AĢağıdaki hususlardan hangisi, piyasa gözetimi ve denetimini kapsamaz?
A) Teknik düzenlemenin öngördüğü iĢaretler veya belgeler üzerinde inceleme yapma
B) Ġlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı hâllerde, ürünün güvenli olduğunu
gösteren bilgi veya belgeler üzerinde inceleme yapma
C) Duyusal inceleme ve muayene yapma
D) Test veya muayene
E) Kozmetik ürünleri sıvı, katı ya da yarı katı formda hazırlama
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belirtilmediği

durumda,

laboratuvar

5.

AĢağıdakilerden hangisi, denetimle görevli personelin, ürünün test ve muayenesini
için yaptığı doğru numune alma uygulamasıdır?
A) Her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden ücretli olarak numune
alabilir.
B) Numuneler, özelliklerine göre mühürleri bozulmayacak Ģekilde denetimle görevli
personel tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir.
C) Denetleme sırasında alınan numuneler için tek nüsha hâlinde tutanak düzenler.
D) Alınan numunelerin baĢka yere taĢınması veya korunması güç ya da sakıncalı ise
numuneler, üretici veya dağıtıcıya saklanmak üzere bırakılmaz.
E) Denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluk gerektiren eylemleri tespit
edildiğinde durumu ilgili makamlara iletilmek üzere müdürlüğe yazılı olarak
bildirilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Mevzuata göre oyuncaklar ve ilgili iĢletmelerin teknik ve hijyenik özelliklerinin
sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Oyuncak alınırken nelere dikkat edilir? AraĢtırınız.
Oyuncaklardan kaynaklanan kazaları araĢtırınız.
Oyuncakların insan sağlığına etkileri araĢtırınız.

3. OYUNCAKLAR
Oyuncak, on dört yaĢından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak üzere tasarlanan
ve üretilen her türlü ürün ve oyun araç gerecidir.
Doğumdan itibaren çocuğun çevresinde yer alan oyuncakların güvenli olması bir
zorunluluktur. Bu zorunluluk oyuncak güvenliğiyle ilgili bazı standartlar geliĢtirilmesini ve
uygulayıcılar tarafından da bunun denetlenmesinin önemini artırmıĢtır.
Oyuncaklarda bulunan temel özellikler, genel esaslar ve özel riskler olarak iki
bölümde belirtilmiĢtir.

Resim 3.1: Oyuncaklar



Genel esaslar

Çocukların normal davranıĢları göz önüne alınarak imal edilen oyuncakların amacına
uygun veya öngörüldüğü Ģekilde kullanılması hâlinde kullanıcılarla birlikte üçüncü kiĢiler
hastalık veya fiziksel yaralanma risklerine karĢı korunur.
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Bu riskler;








Oyuncağın tasarımı, üretimi veya bileĢimi ile ilgili eksiklikler,
Oyuncağın yapısı ve bileĢimini değiĢtirerek tamamen giderilemeyecek
riskler,
Oyuncağın kullanımı esnasında mevcut olan riskler (Risk derecesi,
gerektiğinde çocuk bakıcılarının ve kullanıcıların yeteneğiyle orantılı
olmalıdır.),
Bu kurala uymak için gerektiği durumda, oyuncağın hangi yaĢlara hitap
ettiği ve/veya yalnız yetiĢkin bir kiĢinin gözetimi altında kullanılması
gerektiği,
Oyuncağın kullanımıyla bağlantılı riskler ve bunlardan korunma yolları,
oyuncaklar ve/veya ambalajların üzerindeki etiketlerde ve kullanım
kılavuzlarında kullanıcıların veya bakıcıların dikkatini özellikle çekecek
Ģekilde belirtilir.

Özel riskler

Özel riskler; oyuncakların tasarlanan amaca uygun olarak kullanılmaları durumunda
ortaya çıkabilecek fiziksel, mekanik, kimyasal, elektriksel ve hijyenik olmak üzere bütün
risk faktörleridir.

3.1. Oyuncakların TaĢıması Gereken Özellikler
Oyuncakların, ilgili mevzuata göre taĢıması gereken özellikler aĢağıda verilmiĢtir.


Fiziksel ve mekanik özellikler








Oyuncaklar ve parçaları ve bu parçaların oyuncağa iliĢtirilmesi hâlinde
aksamları, mekanik sağlamlığa sahip olmalı ve gerektiğinde fiziksel
yaralanmaya neden olabilecek kırılma ve eğilme olmadan kullanım
esnasında meydana gelebilecek zorlamalara karĢı dayanıklı olmalıdır.
Oyuncakların kenarları, çıkıntıları, yayları, kabloları ve monte edilen
parçaları, temasla meydana gelebilecek fiziksel yaralanma risklerini
mümkün olduğu kadar azaltacak Ģekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.
Oyuncaklar, parçalarının hareketinin neden olabileceği fiziksel yaralanma
riskini en aza indirecek Ģekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
36 ayın altındaki çocukların kullanması için tasarlanmıĢ oyuncaklar,
oyuncak parçaları ve ayrılabilir parçaları, emme ve/veya nefesle
çekilmesini önleyecek boyutlarda olmalıdır.
Perakende olarak satılan oyuncaklar, parçaları ve ambalajları boğulma
riski içermemelidir.
Suyun üzerinde çocuğu taĢıma ve destekleme yeteneğine sahip ve sığ
suda kullanılması amaçlanan oyuncaklar, tavsiye edilmiĢ kullanımı
nazara alındığında su üstünde durabilme ve çocuğu suda destekleme
yeteneği kaybolmayacak Ģekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.
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Ġçine girilmesi mümkün olan ve içinde ek boĢluk bulunan oyuncaklarda,
içeriden kolayca açılabilecek bir çıkıĢ yeri olmalıdır.
Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde,
oyuncak tipine uyarlanmıĢ ve oluĢturduğu kinetik enerjiye orantılı bir
fren sistemi oluĢturulmalıdır. Bu sistem, kullanıcının fırlatılma ve
yaralanma ve üçüncü kiĢilerin yaralanma riski olmaksızın kolayca
kullanılmalıdır.
AteĢlemeli tasarlanan bir oyuncağın ateĢlenmesi hâlinde oluĢacak fırlatıcı
cisimlerin yapısı ve bileĢenleri ile kinetik enerjiden kaynaklanan
kullanıcıların veya üçüncü kiĢilerin fiziksel yaralanma riski, oyuncağın
yapısı dikkate alındığında kabul edilebilir sınırlar dıĢında olmamalıdır.
Isıtıcı parçalar içeren oyuncaklar, aĢağıdaki kriterleri sağlayacak Ģekilde
üretilmelidir:
o
o



Herhangi bir iletken yüzeyin azami sıcaklığı, dokunulduğunda
yanmaya neden olmamalıdır.
Oyuncağın fonksiyonlarına uygun nedenlerin dıĢında, oyuncağın
içinde bulunan sıvı ve gazların sızması hâlinde, yanma veya diğer
fiziksel yaralanmalara neden olabilecek Ģekilde sıcaklık ve basınca
ulaĢmamalıdır.

Alevlenebilirlik

Oyuncaklar, çocuğun çevresinde
getirmemelidir. Bu nedenle oyuncaklar;








yanabilir

tehlikeli

bir

durum

meydana

Bir alev, kıvılcım veya diğer ateĢ çıkartabilecek maddelerle doğrudan
karĢı karĢıya kaldığında yanmamalıdır.
AteĢin nedeni yok olur olmaz kolayca alevi sönmelidir.
TutuĢtuğunda yavaĢ yanan ve alevin yayılma oranı düĢük olmalıdır.
Oyuncağın kimyasal bileĢenlerine bakılmaksızın yanma süresini
geciktirici maddelerden oluĢmalıdır.
Bu çeĢit yanabilir maddeler, oyuncaklarda kullanılan diğer maddeleri
tutuĢturma riski oluĢturmamalı,
Oyuncaklar, patlayıcı olmamalı veya patlamaya müsait madde veya
parçaları içermemelidir.

Kimyasal özellikler



Oyuncaklar, sindirim, solunum yolu ile vücuda alınması ve deri, mukoza
veya göze temas etmesi hâlinde sağlık riski yaratmayacak Ģekilde
tasarlanmalı ve üretilmelidir.
Oyuncaklar bütün durumlarda, belli ürün kategorilerine iliĢkin mevzuata
veya belli tehlikeli madde veya preparatların etiketlenmesi, kullanımının
yasaklanması veya kısıtlanmasına iliĢkin hukuki düzenlemelere uygun
olmalıdır.
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Özellikle çocukların sağlığını korumak için oyuncaklardaki çözünebilir
toksik ekstratların vücuttaki oranları günlük aĢağıdaki düzeyleri
geçmemelidir:
o
o
o
o
o
o
o
o



0.2 mikrogram antimon
0.1 mikrogram arsenik
25.0 mikrogram baryum
0.6 mikrogram kadmiyum
0.3 mikrogram krom
0.7 mikrogram kurĢun
0.5 mikrogram cıva
5.0 mikrogram selenyum

Oyuncaklar, çocukların
içermemelidir.

sağlığına

zarar

verebilecek

maddeleri

Elektronik oyuncaklarda kullanılan pil, akümülatör, devre ve kart gibi parçalar
içerdikleri farklı kimyasallar nedeni ile çeĢitli tehlikeleri barındırır. Oyuncaklarda kullanılan
akü ve piller, cıva ve kurĢun gibi ağır metalleri içerir. Oyuncaklarda bu tür tehlikeli
maddelerin kullanımı kısıtlanmıĢ ve yasalar tarafından korumaya alınmıĢtır.


Elektriksel özellikler




Elektrikli oyuncaklar, 24 voltu geçen anma gerilimiyle donatılmamalı ve
oyuncağın hiçbir parçası 24 voltu geçmemelidir.
Oyuncağın, elektrik Ģokuna neden olabilecek parçaları, Ģok riskini
önlemek amacıyla uygun bir Ģekilde izole edilmeli ve mekanik olarak
korunmalıdır.
Elektrikli oyuncakların doğrudan temas edilebilecek yüzeyleri azami
sıcaklığa ulaĢtığında yanmaya neden olmayacak Ģekilde tasarlanmalı ve
üretilmelidir.

Resim 3.2: Elektrikli oyuncaklar
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Hijyen

Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon riskini önleyici hijyen ve temizlik Ģartlarına
uygun tasarlanmalı ve üretilmelidir.


Radyoaktivite

Oyuncaklar, çocuk ve diğer bireylerin sağlığına zarar verebilecek yapı ve oranda
radyoaktif madde veya parçalar içermemelidir.

3.2. Oyuncakların Nitelikleri
Oyuncaklar, çocuğun seçme, değerlendirme duygusunu ve yaratıcılığını geliĢtirir.
Aynı zamanda kendi kendine karar verebilme ve belirli alanlarda beceri kazanmasına da
olanak hazırlar.
Çocuklar için büyük öneme sahip olan çeĢitli boyutlar ve renklerdeki oyun
malzemeleri aynı zamanda, çocukların oynarken hem eğlenmesine hem de renk, boyut,
biçim, Ģekil gibi kavramları öğrenmelerine yardımcı olur. Çocuklar ellerine geçen
oyuncakları bozarak, kırarak, parçaları ayırıp birleĢtirerek hem meraklarını giderir hem de
objelerin özelliklerini inceler ve keĢfederler.
Bu dönemde, anne babalar tarafından üzerinde önemle durulması gereken konu,
çocukların geliĢimlerine katkısı olmayan oyuncaklar yerine, yaĢlarına ve geliĢim düzeylerine
uygun, uyarıcı ve düĢündürücü oyuncakların tercih edilmesidir. Önemli olan, oyuncağın
çokluğu değil, nitelikli olmasıdır.
Oyuncaklar;
















Oyuncaklar, sade, ayrıntıları az, iyi zımparalanmıĢ, köĢeleri yuvarlak ve küt,
Çok yönlü kullanılabilecek nitelikte,
Çocuğun yaĢ, geliĢim düzeyi ve boyuna uygun büyüklüklerde ve kullanıĢlı,
Dayanıklı ve sağlam,
PaylaĢma duygusunu geliĢtirici,
Bakım, tutum, onarımı kolay ve temizlenebilir nitelikte,
Yapı ve iĢleyiĢ bakımından kolay anlaĢılır,
Çocuğun hoĢuna gidecek renkte ve yapıda,
Çocuğun merakını uyandıracak ve ilgisini çekecek nitelikte,
Çocuğun kullanacağı her oyuncak kas kuvvetiyle orantılı ve çocuğa zarar
vermeyecek nitelikte,
Oyuncaklar, çocukları tatmin edecek ve kullanabilecekleri büyüklükte,
Sökülüp takılabilir cinste,
Çocuğun sağlığına zarar vermeyecek boya ve verniklerle boyanmıĢ,
Çocuğun özgürce oynamasının yanı sıra çocukta gözlem, deneyim, keĢfetme
isteğini uyandıracak, sosyal iliĢkilerinin geliĢmesine katkı sağlayacak,
Çocukta sözlü ifade, okuma-yazma ve matematik öncesi kavramları geliĢtirici,
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Yapısı ve biçimi göze hoĢ görünen,
Çocuğun dil, zekâ, yaratıcılık, beden ve kas geliĢimine yardımcı olacak nitelikte
olmalıdır.

Resim 3.3: Çok yönlü kullanılabilecek oyuncak

3.3. Oyuncakların Kullanımında Alınacak Tedbirlere ĠliĢkin Uyarı
ve ĠĢaretler
Oyuncaklar, kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak için uygun ve
okunaklı uyarılarla donatılmalıdır.


36 aydan küçük çocuklara yönelik olmayan oyuncaklar: 36 aydan küçük
çocuklar için tehlikeli olabilecek oyuncaklar, kullanım kılavuzunda bu
kısıtlamayı gerektiren riskleri belirten kısa bir not ile birlikte "36 aydan küçük
çocuklar için uygun değildir" veya "üç yaĢından küçük çocuklar için uygun
değildir" gibi bir uyarı taĢımalıdır.



Çocuk kızakları, bir kiriĢe bağlanan asılı oyuncaklar, çemberler, trapezler,
ipler ve benzeri oyuncaklar: Böyle oyuncaklarda; askı bağlantı parçalarının,
demirleme yeri gibi ana parçalarının bakımının belli aralıklarla yapılması
gerektiği ve bu kontrollerin yapılmaması durumunda, oyuncağın düĢme ve
devrilmesi hâlinde yaratabileceği tehlikelere iliĢkin açıklamaları içeren
talimatlar bulunmalıdır. Talimatlar, oyuncağın doğru olarak kurulmasına iliĢkin
bilgileri de içerir.



ĠĢlevsel oyuncaklar: ĠĢlevsel oyuncaklar; yetiĢkinlerin kullanımına yönelik
olan araç veya aletlerin, aynı iĢleve sahip küçük ölçekli modelleridir. ĠĢlevsel
oyuncaklarda veya ambalajlarında "Dikkat! yetiĢkin birinin gözetiminde
kullanılacaktır." ibaresi yer almalıdır. Bu oyuncaklarda, kullanıcı tarafından
alınacak tedbirlerle ve çalıĢtırma talimatları ile bu tedbirlerin alınmaması
durumunda kullanıcıya verebileceği zararlarla birlikte, oyuncağın bir prototipi
veya taklidine iliĢkin talimatlar bulunmalıdır. Ayrıca bu talimatlarda, oyuncağın
çok küçük çocukların ulaĢamayacağı yerde saklanması gerektiği de
belirtilmelidir.
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Tehlikeli madde veya preparatları içeren oyuncaklar:




Bu maddelerin veya preparatların tehlikeli yapısına ve oyuncağın türüne
tam uygun olan madde veya preparatlarla birleĢtiğinde oluĢacak
tehlikelerden kaçınmak için kullanıcı tarafından alınması gereken
tedbirlere iliĢkin uyarıları içermelidir. Bu tür oyuncağın kullanımından
kaynaklanan ciddi kazalarda, yapılması gereken ilk yardım belirtilmelidir.
Bu oyuncaklarda çok küçük çocukların ulaĢamayacağı yerde muhafaza
edilmesine iliĢkin bilgi de yer almalıdır.
Kimyasal oyuncakların, ambalajlarında “Dikkat! sadece yaĢın üzerindeki
çocuklar içindir. YetiĢkinlerin gözetiminde kullanılır." uyarısı yer
almalıdır. Özellikle, kimya setleri, plastik yerleĢtirme setleri, seramik
minyatür atölyeler, mineleme veya fotoğrafçılık ve benzeri oyuncaklar,
kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

Resim 3.4: Oyuncak kimya seti



Paten ve kaykaylar: Bu ürünler, oyuncak olarak satıĢa sunulduğunda, "Dikkat!
koruyucu ekipman giyinmelidir." uyarısını üzerinde taĢımalıdır. Ayrıca
kullanım kılavuzu, oyuncakların üçüncü kiĢilere ve kullanıcılara zarar
verebilecek düĢme veya çarpmalardan kaçınmaları için azami dikkat ve özen
göstererek kullanılması gerektiğini belirten uyarıyı içermelidir. Tavsiye edilen
kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipman hakkında açıklayıcı
bilgiler de verilmelidir.
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Resim 3.5: Paten ve kaykay



Suda kullanılan oyuncaklar: Suda kullanılan oyuncaklar, "Dikkat! Sadece
çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki suda ve gözetim altında kullanılacaktır."
uyarısı içermelidir.

Resim 3.6: Suda kullanılan oyuncaklar



CE uygunluk iĢareti: CE ĠĢareti Fransızca "Conformité Européenné"
kelimelerinin baĢ harflerinden oluĢmuĢtur. Anlamı ise "Avrupa’ya Uygunluk"
ifadesidir.

CE iĢareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve
tüketicinin korunması konusunda oluĢturulmuĢ olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel
Ģartlarına uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri, hangi ürünün ne tür temel Ģartları
karĢılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler.
Yönetmelik gereği, oyuncağın üzerinde ya da etiketinde CE iĢareti, üreticinin veya
ithalatçının adı ve/veya ticaret unvanı ve/veya markası ve adresi, yaĢa uygunluk ibaresi,
oyuncakların taĢıyabileceği özel risklere iliĢkin bilgi ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
Oyuncak alırken bunların bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kullanım kılavuzları ve
uyarılar okunmalı, verilen bilgiler dikkate alınmalıdır.
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ġekil 3.1: CE iĢareti

CE iĢareti, ürünün satıldığı pazarda yasal olarak yer alabileceğinin bir iĢaretidir. CE
iĢareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koĢulsuz geri
çekileceğinin göstergesidir.
CE iĢareti, kalite iĢareti değil ürünün asgari güvenlik koĢullarına sahip olduğunu
gösteren, bir güvenlik iĢaretidir. Ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm Ģartlara uygun
olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.
DıĢ ticaretimiz açısından bu iĢareti taĢıması gerektiği hâlde taĢımayan ürünün Avrupa
Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Ġç pazarımız açısından ise mevzuat uyumu
tamamlanmıĢ ve zorunlu uygulamaya girmiĢ ürün yönetmelikleri kapsamına giren, CE ĠĢareti
taĢımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün değildir.

3.4. Oyuncak Kabul Edilmeyen Ürünler
AĢağıda yer alan ürünler ilgili mevzuata göre oyuncak olarak kabul edilmez.















YılbaĢı süsleri
YetiĢkinler ve koleksiyoncular için detaylı model maketler
Çocuk bahçelerinde topluca kullanılmak üzere üretilen oyun araç ve gereçleri
Spor malzemeleri
Derin suda kullanılması amaçlanan su aletleri
YetiĢkin koleksiyoncular için folklorik ve dekoratif bebekler ve diğer benzer
malzemeler
AlıĢveriĢ merkezleri, istasyonlar gibi kamunun faydalandığı alanlara
yerleĢtirilen mesleki oyuncaklar ve maketler
Uzmanlar için hazırlanmıĢ 500 parçadan fazla veya resimsiz yapbozlar
Havalı tabanca ve tüfekleri
Özellikle oyuncaklar için tasarlanmıĢ patlama kapsülleri dıĢındaki patlama
kapsüllerini de içeren havai fiĢekleri (yürürlükte olan ve daha sıkı mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla oyuncaklarda kullanılan tüfek kapsülleri hariç)
Sapan ve benzeri oyuncaklar
Metalik uçlu ok setleri
24 volttan fazla anma gerilimi ile çalıĢan elektrikli fırınlar, ütüler veya diğer
fonksiyonel ürünler
Bir öğrenim programı çerçevesinde, bir yetiĢkinin gözetimi altında kullanılmak
amacıyla üretilmiĢ ısıtıcı parçalar içeren ürünler
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Eksozlu motorlu araçlar
Buharlı oyuncak makineleri
Kaldırımlarda spor yapmak veya seyahat etmek amacıyla tasarlanan bisikletler
24 volttan fazla anma gerilimiyle çalıĢan ve bir video ekranına bağlanan video
oyuncakları
Bebek emzikleri
Gerçek ateĢli silahların aslına uygun kopyaları
Çocuklar için taklit mücevherler

3.5. Oyuncakların Ġnsan Sağlığına Zararları
Çocuk geliĢiminde önemli rolü olan oyuncaklar, çocuklarda yaralanma ve ölümlere
neden olabilir. Lastik balonlar, bilyeler ve oyuncakların küçük parçaları çocuklar tarafından
aspire edilebilir. Oyuncaklara bağlı en sık yaralanma Ģekli laserasyonlar (doku yırtılması),
kontüzyon (çürük, bere), aspirasyon ve kırıklardır. Yine oyuncaklara bağlı olarak iç kulak
hasarı ve göz yaralanmaları da geliĢebilir.
Bu nedenle oyuncaklar yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun hazırlanmadığı
durumlarda;






Kullanılan uygunsuz plastik malzeme ve boyalar nedeniyle kanserojen etkileri
olabilir.
Oyuncakların hangi yaĢa uygun olduğu belirtilmediğinde fiziksel ve ruhsal
sakıncaları olabilir.
Oyuncaklar ucuz, defolu veya kötü iĢçilik ve malzeme (sert plastik, kötü
metaller ve hatalı yapım) ile üretildiğinde fiziksel yaralanmalara neden olabilir.
Oyuncağın dıĢ yüzeyinde bulunan boyalar, ayrılabilen küçük parçacıklar ve
sağlıksız vidalamalar, yabancı cisim aspirasyonuna neden olabilir.
Enfeksiyon kaynağıdır. Mikroorganizmanın vücuda giriĢ yerine göre;




Cilt: Mantar enfeksiyonları, dermatitler, fronkül, impetigoya yol açabilir.
Göz: Konjektivit, oftalmite yol açabilir.
Ağız: Aft, (ağız yaraları) bağırsak parazitleri, hepatitler, gastroenterit ve
benzeri enfeksiyonlara da yol açabilir.

3.6. Oyuncakların Denetim Esasları
Üretim yerlerinde yapılacak kontrollerde oyuncaklarda kullanılan malzeme özellikle
gözle görünür derecede temiz ve böceklenmemiĢ olmalıdır. Oyuncaklar, herhangi bir
enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici hijyen ve temizlik Ģartlarına uygun
tasarlanmalı ve üretilmelidir. Ayrıca oyuncakların üzerindeki etiket ve uyarı iĢaretlerinin
ilgili mevzuatlara uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Oyuncakların piyasa gözetimi ve denetimi;


Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aĢamasında veya ürün piyasada iken ilgili
teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini,
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Ürünün güvenli olup olmadığının tespitini,
Güvenli olmayan ürünlerin güvenli hâle getirilmesini,
Gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlık tarafından
yapılacak her türlü inceleme ve muayeneleri kapsar.

Oyuncaklar ile ilgili sağlık yönünden test ve kontrol sonucuna göre karar verme
yetkisi Sağlık Bakanlığına aittir. DenetlenmiĢ ürünler bakanlık tarafından gerekli
görüldüğünde yeniden denetlenebilir.
Ġlgili bakanlık piyasa gözetimi ve denetimini resen (kendiliğinden, bağımsız) veya
Ģikâyet üzerine il müdürlüklerindeki denetçileri aracılığıyla yürütür. Ayrıca piyasa gözetimi
ve denetimi sonucunda gerekli önlemleri alır ve cezai müeyyideleri (yaptırımlar) uygular.
Oyuncakların denetimi; mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar ve nakil araçları ve
benzeri gibi her türlü depolandığı ve/veya satıldığı yerler ile gerekli hâllerde, ürünlerin
üretildikleri, iĢlendikleri, ambalajlandıkları veya montaj yapıldıkları yerlerde resen veya
Ģikâyet üzerine yapılır.

3.7. Denetçinin Yükümlülükleri











Bakanlık tarafından verilen kimlik ile görevlendirme belgesini, denetimden
önce üretici/ithalatçı veya dağıtıcıya ibraz etmek
Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca oyuncakların piyasa gözetimi ve denetimini
yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak
Denetlenecek ürünlerden gerektiğinde numune almak
Ġlgili teknik düzenlemeye uygun olmayan veya CE iĢareti taĢımayan ürünlerin
aykırılığı giderilinceye veya analiz raporları çıkıncaya kadar piyasaya arzının
geçici olarak durdurulması için ilgili müdürlüğe görüĢünü bildirmek
Verilen süre sonucunda uygunsuzluğun devam etmesi hâlinde ve uygunluk
iĢaretinin veya uygunluk değerlendirme iĢlemleri sonucunda verilen belgelerin
tahrif veya taklit edildiğinin veya usulüne uygun olmadan kullanıldığının
tutanak ile tespit edilmesi hâlinde, ilgili mevzuatta öngörülen idari para cezası
uygulamak
Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere
iliĢkin olarak gizlilik ilkesine riayet etmek
Denetimlerde gerekli görüldüğünde dosya ve belgeleri denetim yaptığı kuruluĢ
ve kiĢilerden istemek, bunları incelemek
Denetimlerde üretici/ithalatçı veya dağıtıcılar tarafından engellenmeleri hâlinde
güvenlik güçlerinden yardım isteyerek denetimlerini gerçekleĢtirmek
Denetimi yapılan ürünlerin oyuncak olup olmadığı hususunda tereddüde
düĢülmesi hâlinde genel müdürlüğün görüĢünü almak
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Resim 3.7: Oyuncak denetimi

3.8. Oyuncaklardan Numune Alma
Oyuncaklardan numune alma esasları aĢağıdaki gibidir:














Oyuncaklardan test ve muayenesi gerekli görüldüğü takdirde her durumda
numune alınır.
Numune alımı; miktarı, alınma Ģekli ve usulleri açısından ilgili mevzuata göre
yapılır.
Numune miktarı, her durumda ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve
muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aĢmamak üzere Ģahit numune alınması fiilen
mümkün olmayan hâller hariç, biri Ģahit numune olmak üzere 3 takımı
geçmemelidir.
Denetleme sırasında alınan numuneler için tutanağın numune alma kısmı
düzenlenir.
Numune alma tutanağına, numunesi alınmıĢ olan ürünün bulunduğu yer ve
miktarı ile cinsi/tipi, varsa üretim seri numarası, faturaların tarih ve numaraları
ile üreticinin adı ve adresi, iĢ yeri sicil ve vergi numarası yazılır ve tutanakta
numune alma gerekçesi belirtilir.
Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak Ģekilde
denetçi tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine
tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve
imzalarını taĢıyan etiketler konur.
Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte numune alma tutanağının bir nüshası
üreticiye veya dağıtıcıya verilir.
Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile birlikte
tutanağın bir nüshası, ilgili il müdürlüğü kanalı ile genel müdürlüğe, genel
müdürlük tarafından da belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme
kuruluĢuna gönderilir.
Denetçi alınan Ģahit numuneyi ise il müdürlüğüne teslim eder.
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Test ve muayene sonucunda, teknik düzenlemesine uygun ve güvenli
olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu husus üreticiye/ithalatçıya Genel
Müdürlük tarafından bildirilir.
Üretici/ithalatçı bu bildirinin yapıldığı tarihten itibaren on beĢ gün içinde Ģahit
numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu süre içinde alınmayan ürünler,
bakanlıkça tasarruf edilir. Test ve muayene masrafları ürünün uygun olması
durumunda bakanlık tarafından karĢılanır. Ancak bu kapsamda ürünün teknik
düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığının tespiti durumlarında
masraflar üretici/ithalatçıya aittir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mevzuata göre oyuncaklar ve ilgili iĢletmelerin teknik ve hijyenik özelliklerinin
sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütünüz.

ĠĢlem Basamakları

 Oyuncakları
taĢıması
özelliklere göre ayırt ediniz.

Öneriler
 Oyuncakların
fiziksel
ve
mekanik
özelliklerini incelemelisiniz.
 Oyuncakların
kimyasal
özelliklerini
incelemelisiniz.
gereken  Oyuncakların
elektriksel
özelliklerini
incelemelisiniz.
 Oyuncakların
hijyenik
özelliklerini
incelemelisiniz.
 Oyuncakların radyoaktivite özelliklerini
incelemelisiniz.

 36 aydan küçük çocuklara yönelik olmayan
oyuncaklar için kullanılan iĢaretleri
incelemelisiniz.
 Çocuk kızakları, bir kiriĢe bağlanan asılı
oyuncaklar, çemberler, trapezler, ipler ve
benzeri oyuncaklar için kullanılan iĢaretleri
 Oyuncakların kullanımında alınacak
incelemelisiniz.
tedbirlere iliĢkin uyarı ve iĢaretleri ayırt  Tehlikeli madde veya preparatları içeren
ediniz.
oyuncaklar için kullanılan iĢaretleri
incelemelisiniz.
 Paten ve kaykaylar için kullanılan iĢaretleri
incelemelisiniz.
 Suda kullanılan oyuncaklar için kullanılan
iĢaretleri incelemelisiniz.
 CE uygunluk iĢaretini incelemelisiniz.
 Uygun
hazırlanmayan
oyuncakların
kanserojen etkilerini incelemelisiniz.
 Uygun hazırlanmayan oyuncakların fiziksel
 Oyuncaklar ilgili mevzuatta belirtilen
ve ruhsal etkilerini incelemelisiniz.
usul ve esaslara uygun hazırlanmadığı
 Uygun
hazırlanmayan
oyuncakların
durumlarda insan sağlığına olan
yabancı cisim aspirasyon etkilerini
etkilerini sıralayınız.
incelemelisiniz.
 Uygun
hazırlanmayan
oyuncakların
enfeksiyon etkilerini incelemelisiniz.
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 Kimlik veya görevlendirme belgesini,
denetimden önce üretici/ithalatçı veya
dağıtıcıya ibraz etmelisiniz.
 Ġlgili
mevzuat
hükümleri
uyarınca
oyuncakların piyasa gözetimi ve denetimini
yapmalı, gerekli tutanak ve raporları
hazırlamalı ve ilgili yerlere sunmalısınız.
 Ġlgili teknik düzenlemeye uygun olmayan
veya CE iĢareti taĢımayan ürünlerin,
aykırılığı giderilinceye veya analiz
raporları çıkıncaya kadar piyasaya arzının
geçici olarak durdurulması için ilgili
müdürlüğe görüĢünüzü bildirmelisiniz.
 Oyuncakları,
ilgili
mevzuat
 Verilen süre sonucunda uygunsuzluğun
hükümlerine göre denetleyiniz.
devam etmesi hâlinde ilgili mevzuatta
öngörülen
idari
para
cezasını
uygulamalısınız.
 Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde
ettiğiniz her türlü bilgi ve belgelere iliĢkin
olarak gizlilik ilkesine riayet etmelisiniz.
 Gerekli durumlarda güvenlik güçlerinden
yardım
isteyerek
denetimleri
gerçekleĢtirmelisiniz.
 Denetimi yapılan ürünlerin oyuncak olup
olmadığı hususunda tereddüde düĢmeniz
hâlinde
ilgili
bakanlığın
görüĢünü
almalısınız.
 Numune alımını; miktarı, alınma Ģekli ve
usulleri açısından ilgili mevzuata göre
yapmalısınız.
 ġahit numune alınması fiilen mümkün
olmayan hâller hariç, biri Ģahit numune
olmak üzere 3 takım numune almalısınız.
 Numune alma tutanağına, numunesi
alınmıĢ olan ürünün bulunduğu yer ve
 Oyuncaklardan ilgili mevzuat gereğince
miktarı ile cinsi/tipi, varsa üretim seri
numune alınız.
numarası, faturaların tarih ve numaraları
ile üreticinin adı ve adresi, iĢ yeri sicil ve
vergi numarasını yazmalısınız.
 Tutanakta numune alma gerekçesini
belirtmelisiniz.
 Numuneleri özelliklerine göre bozulmadan
açılmayacak Ģekilde üretici veya dağıtıcı ile
birlikte mühürlemelisiniz.
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 Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte
numune alma tutanağının bir nüshasını
üreticiye veya dağıtıcıya vermelisiniz.
 Test ve muayene yapılması için alınan
numunenin bir takımı ile birlikte tutanağın
bir nüshasını, ilgili il müdürlüğüne
göndermelisiniz.
 ġahit numuneyi il müdürlüğüne teslim
etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, oyuncakların taĢıması gereken kimyasal özelliklerdendir?
A) Oyuncaklar, patlayıcı olmamalı veya patlamaya müsait madde veya parçaları
içermemelidir.
B) Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici
hijyen ve temizlik Ģartlarına uygun tasarlanmalı ve üretilmelidir.
C) Oyuncaklar, yutma veya solunum sonucu veya deri, mukoza dokusu veya göze
temas etmesi hâlinde hastalık veya fiziksel yaralanma riski yaratmayacak Ģekilde
tasarlanmalı ve üretilmelidir.
D) Özellikle çocukların sağlığını korumak için oyuncaklardaki çözünebilir toksik
ekstratların vücuttaki oranları mevzuatta belirtilen günlük düzeyleri geçmemelidir.
E) Oyuncağın kimyasal bileĢenlerine bakılmaksızın, yanma süresini geciktirici
maddelerden oluĢmalıdır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, oyuncakların niteliklerinden değildir?
A) PaylaĢma duygusunu geliĢtirmeli
B) Çocuğun hoĢuna gidecek renkte ve yapıda olmalı
C) Sökülüp takılabilir cinsten olmamalı
D) Göze hoĢ görünmeli, yapısı ve biçimi zevkli olmalı
E) Yapı ve iĢleyiĢ bakımından kolay anlaĢılır olmalı

3.

AĢağıdakilerden hangisi, yetiĢkinlerin kullanımına yönelik olan araç veya aletlerin,
aynı iĢleve sahip küçük ölçekli modelleridir?
A) Kimyasal oyuncaklar
B) ĠĢlevsel oyuncaklar
C) Suda kullanılan oyuncaklar
D) Paten ve kaykaylar
E) Fiziksel oyuncaklar

4.

AĢağıdakilerden hangisi, oyuncak kabul edilmeyen ürünlerdendir?
A) Buharlı oyuncak makineleri
B) Bebek emzikleri
C) Paten ve kaykaylar
D) Spor malzemeleri
E) Sapan ve benzeri oyuncaklar
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5.

AĢağıdakilerden hangisi, oyuncaklardan numune almada uygulanan yöntemlerden
değildir?
A) Numune miktarı, Ģahit ve analiz numune olmak üzere 6 takımı geçmemelidir.
B) Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte numune alma tutanağının bir nüshası
üreticiye veya dağıtıcıya verilmelidir.
C) Denetleme sırasında alınan numuneler için tutanağın numune alma kısmı
düzenlenmelidir.
D) Numune alma tutanağına, numunesi alınmıĢ olan ürünün bulunduğu yer ve miktarı
ile cinsi/tipi, varsa üretim seri numarası, faturaların tarih ve numaraları ile
üreticinin adı ve adresi, iĢ yeri sicil ve vergi numarası yazılır ve numune alma
gerekçesi belirtilir.
E) Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak Ģekilde denetçi
tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, kozmetik ürünlerin taĢıması gereken özelliklerdendir?
A) Ġlaç gibi hastalık giderici özellik taĢımamalıdır.
B) Deride yapısal değiĢikliğe yol açmalıdır.
C) Deride fonksiyonel değiĢikliğe yol açmamalıdır.
D) Vücuda hoĢ koku vermemelidir.
E) Ter bezlerini tıkayarak yağların dıĢarı çıkıĢını engellememelidir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, parfümlerde kullanılan koku maddelerinin kiĢilerin
hassasiyetine göre ortaya çıkardığı olumsuz belirtilerden değildir?
A) Göz yaĢarması veya kuruması
B) Çift görme
C) Körlük
D) Kulak ağrısı
E) BaĢ dönmesi

3.

AĢağıdakilerden hangisi, denetimle görevli personelin sorumluluklarından değildir?
A) Denetlediği kuruluĢların yönetim ve yürütme iĢlerine karıĢmak
B) Denetim sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgeler açıklamak
C) Denetim görevini, mevzuata uygun olarak iĢletme sahibinin gözetiminde yürütmek
D) Denetim görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek
E) Denetlenecek ürünlerden gerektiğinde numune almak

4.

AĢağıdakilerden hangisi, denetimle görevli personelin görev ve yetkilerinden değildir?
A) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri gizli de olsa
denetim yaptığı kuruluĢ ve kiĢilerden istememek
B) Dosya ve belgeleri incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmıĢ
örneklerini almak
C) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda güvenlik güçlerinden yardım
istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak
D) Denetimle ilgili gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak
E) Denetlenecek ürünlerden gerektiğinde numune almak

5.

Yönetmelik gereği oyuncağın üzerinde ya da etiketinde aĢağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) CE iĢareti
B) Üreticinin veya ithalatçının adı ve/veya ticaret unvanı
C) YaĢa uygunluk ibaresi
D) Özel risklere iliĢkin bilgi
E) Son kullanma tarihi
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6.

AĢağıdakilerden hangisi, "Dikkat: Koruyucu ekipman giyinmelidir." uyarısını
üzerinde taĢımalıdır?
A) Kimyasal oyuncaklar
B) Suda kullanılan oyuncaklar
C) ĠĢlevsel oyuncaklar
D) Paten ve kaykaylar
E) Çemberler

7.

AĢağıdakilerden hangisi, Ģampuanların özelliklerinden değildir?
A) Deri ve gözler için güvenli özellikte ve kullanım için uygun olmalıdır.
B) Köpürme özelliğine sahip olmalı ve saçtan kolayca arındırılmalıdır.
C) Yeterli süre için saklanabilmeli ve raf ömrü süresince kararlı kalmalıdır.
D) GörünüĢünün çekici ve kokusunun hoĢ olması gerekir.
E) Saç üzerinde koruyucu etki göstermemesi gerekir.

8.

AĢağıdaki maddelerden hangisi, renk açma maddesinin bileĢiminde bulunur?
A) Nemlendiriciler
B) Köpük artırıcı
C) OpaklaĢtırıcı madde
D) SertleĢtirici hacim artırıcı
E) Kıvam verici

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
B
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
C
E
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
C
B
E
A

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

B
C
B
A
E
D
E
A
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