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Kozmetik ürünler normal ve öngörülebilir kullanım koşulları altında insan sağlığına zarar 

vermemelidir1. Kozmetik ürünler insan ömrünün çok büyük bir kısmında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu nedenle uzun vadede güvenliği değerlendirmelidir, bunun için de 
kozmetik bileşenler, yapıları, toksikolojik profilleri, maruz kalma şekilleri değerlendirilmek 
üzere  Avrupa'da konsey kurulmuştur2. Kozmetik ürünlerin güvenliği, ilk olarak bileşenlerin 
güvenlik profiline göre, ikinci olarak ise toksikolojik testler ile değerlendirilmelidir3. 
Ürün güvenlik değerlendirmesi, bir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin, toksikolojik profili, 
kimyasal yapısı ve ürünün uygulanacağı bölgenin maruz kalma koşulları göz önünde 
bulundurularak, bitmiş üründe SCCS ilişkin rehberlik ve notlarına göre kozmetik madde lerin 
risk değerlendirmesidir. 

Kozmetik Yönetmeliğinin 12nci maddesine göre kozmetik ürün için "Bitmiş Ürün 
Değerlendirmesi" yapılması zorunlu olup kozmetik ürünlerin değerlendirilmesine ilişkin bilgi, 
belge ve raporların ürün bilgi dosyasına "Güvenlik Değerlendirmesi" başlığı altında 

dosyalanması gerekmektedir. 
Avrupa Birliği’nin 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü, 11 Ocak 2010’da yürürlüğe 

girmiş olmakla birlikte mevcut ürünler için yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu hale 
gelmiştir. Bu amaçla, Türkiye için Sağlık Bakanlığı 22.03.2012 tarihinde 
yayınladığı “Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi” Kılavuzuna uygun ve/veya 
Avrupa için “Cosmetics Regulation / Recast N° 1223/2009” tüzüğüne göre Güvenlik 
Değerlendirmesi Çalışması ve Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası “cosming.com aracı”  kullanılarak 
hazırlanabilir. “Cosming.com” üzerinden geliştirilen "Kozmetik Ürünlerde Güvenlik 
Değerlendirmesi" aracı ile Kozmetik içeriğin Güvenlik Marji (MOS) hesaplanabilir, uygun 

formatta rapora dönüştürülebilir, çıktısı alınabilir. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza 
göre tasarlanmış olup istenilen veriler otomatik olarak, kolaylıkla hazırlanabilir. 
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