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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plam'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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1.GİRÎŞ 
I.Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 

a) Sektörün Tanımı 

Kozmetik "Cosmetic" kelimesi Yunanca "Cosmos" evren anlamına 
gelmektedir. "Cosmeni" de sağlıklı, bakımlı ve güzel olmayı, bu sonuçlan elde 
etmeyi ve sürdürmeyi belirtir. 

Genellikle sağlıklı, bakımlı ve güzel insan, güvenli insan demektir. Bu 
insanların oluşturduğu toplumlar mutlu, dengeli ve verimli olurlar. Kozmetik 
ürünlerin genel tanımı şöyledir : 

İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve genital 
organlar gibi değişik dış kısımlarına, ağız ve dişlere veya mukozaya 
uygulanmak üzere hazırlanmış, amacı veya yan amacı bu kısımları 
temizlemek, koku vermek ve korumak suretiyle iyi bir durumda muhafaza 
etmek, görünümünü değiştirmek ve vücut kokularını düzeltmek olan, saç 
boyaları ve saç açıcıları da dahil bütün preparatlar ve/veya maddelerdir. 

b) Sektörün Sınıflandırılması 

Sektörün ürettiği ürünlerin sınıflandırılması şu şekildedir: 
*Kremler, emülsiyonlar, losyonlar, jeller ve yağlar (el, yüz, ayak v.b için) 
*Yüz maskeleri (cilt soyucu olanlar hariç) 
^Fondötenler (sıvı, pat, toz) 
* Makyaj pudralan, banyo sonrası kullanılacak pudralar, hijyenik pudralar 

v.b. 

*Tuvalet sabunları, deodorant sabunlar ve kalıp temizleyiciler 
*Koku veren ürünler 

-parfümler (en az %5 a/a esans içerenler) 
-tuvalet suları (eau de toilette) (en az %1,5 a/a esans içerenler) 
-kolonyalar (eau de cologne) 
-limon kolonyaları en az 70 derece (%h/h), diğer kolonyalar en az 60 

derece (%h/h) alkol içermelidir. Limon kolonyaları hiç bir boyar madde 
içermemelidir, rengi yalnızca kullanılan esanstan kaynaklanabilir. Kolonya 
üretimi ve dolumu yapılacak yerlerin,Kozmetik Yönetmeliği'nin ilgili 
maddelerinde belirtilen kurallara ve Ek-X'da belirtilen İyi Üretim 
Uygulamaları Kılavuzuna uygun olması şartı aranır. 

-kokulu sular 

*Banyo ve duş ürünleri (tuzlar, köpükler, yağlar, jeller v.b.) 
*Depilatuarlar (kıl dökücü ve kıl sökücüler) 
*Koku gidericiler ve ter önleyiciler 
*Saç bakım ürünleri 

-saç boyalan ve açıcıları 
-dalgalandırma, düzleştirme ve sabitleştirme amacıyla kullanılanlar 
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-temizleyiciler (losyonlar, pudralar, şampuanlar) 
-saç balsamları (losyonlar, kremler, yağlar) 
-saça şekil verenler ve şekli koruyanlar (losyonlar, saç spreyleri, 

briyantinler) 
♦Traş için kullanılan ürünler (kremler, köpükler, losyonlar v.b) 
*Yüz ve göz makyajında ve makyajın temizlenmesinde kullanılan ürünler 
*Dudaklara uygulanmak üzere hazırlanmış ürünler 
*Ağız ve diş bakım ürünleri 
♦Tırnak bakımı ve süsü için kullanılan ürünler 
♦Haricen uygulanacak kişisel hijyenik ürünler 
♦Güneş ürünleri (güneşlenme öncesi ve sonrası) 
♦Güneş olmaksızın cilde yanık ten görünümü vermek üzere kullanılan 

ürünler 

♦Cilt rengini açmak için kullanılan ürünler 
♦Cilt kırışıklıklarına karşı kullanılan ürünler 

II-MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

Komisyonumuz, bu plan döneminde, sektörün mevcut durumunu bir 
envanter çalışmasıyla saptamak için azami gayret göstermesine rağmen 
rakamsal bilgilerin değerlendirilebilmesi yalnızca bazı konularda mümkün 
olabilmiştir. Rakamsal değerlendirmeler genellikle gelişmelerin istikametini 
yorumlamak ve mutlak rakamlar yerine yüzdelerin ifadesi şeklinde mümkün 
olabilmiştir. Rakamsal mutlak değerlerin saptanamamasımn ana nedenleri şu 
şekilde ifade edilebilir: 

-Sektörde, 182'si kozmetik üreten firma olmak üzere, kolonya üreticileri de 
dahil, yaklaşık 1304'e irili ufaklı üretici ve 600 adet ithalatçı firma mevcuttur. 

-Kozmetik üreten, ithal eden ve Sağlık Bakanlığı'nda kayıtlı firmalardan 
anketimize 59'u cevap vermiştir. 

-Geçen plan döneminde hazırlanan alt komisyon raporunda da belirtildiği 
gibi firmaların çoğunluğunda envanter tutma alışkanlığı olmadığından ve diğer 
çeşitli nedenlerden doğru bilgi sağlama olanağı bulunamamıştır. 

-Bu çalışmaların önemini ve anlamını kavrayan ve bazı rakamsal verilerin 
sağlanabileceği firmaların ise tüm sektörün gerçek durumunu 
yansıtmayacakları ve sektör hakkında yanıltıcı bilgilerin derleneceği kanısına 
varılmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, komisyonumuz Sağlık Bakanlığı ve 
Devlet Planlama Teşkilatında mevcut verileri de kullanarak rakamsal 
değerlendirmeleri ancak belirli ölçülerde gerçekleştirebilmiştir. Bundan 
sonraki dönemlerde aynı aksaklığın olmaması için ilgili devlet kuruluşlarının 
sektördeki firmalardan her yıl düzenli olarak cins, miktar, değer gibi 
bilgilerin ( üretim, ithalat ve ihracat bazında ) toplanması konusunu komisyon 
olarak önermek isteriz. 

Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesinde, insan ihtiyaçlarının çeşitleri ve 
miktarları gözönünde tutulmalıdır. Toplumun psikolojik ve fizyolojik 
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etkilerle, kozmetik ürünlerini kullanmak isteği gittikçe artmaktadır. Kişilerin 
sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesi ve özellikle modem toplumdaki 
kadının,evden fabrikalara, iş yerlerine ve devlet görevlerine geçerek sosyal 
katılışı ve bu yollarla gelir sahibi oluşu, kozmetik ürünlerin talebini 
arttırmıştır. Günümüzde bazı kozmetik ürünlerde ithalatın iç tüketimdeki 
payının %2'ye inmiş olması Türk Kozmetik Sanayinin gelişen bu talebe nitelik 
ve nicelik açısından cevap verecek seviyeye ulaşmış olmasındandır. İleri 
teknoloji gerektiren bazı ürün grublarında ise ithalatın iç tüketimdeki payı 
artmıştır.Böylece bu sanayinin ithalat ikame edici özelliği açıkça belirlenmiş 
ve ihtiyaç haline gelmiş olan bazı kozmetik ürünlerin ülkemize ithali 
azalmıştır. Ancak, sektörün bu yararlı gelişmesini yavaşlatacak ve raporun 
ilerki kısımlarında ayrıntıları belirtilen sorunların çözümlenmesinde gerekli 
desteğin sağlanmasının yaran açıktır. 

Günün ihtiyaçları ve dünyadaki gelişmeler gözönünde bulundurularak daha 
önce 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanun'u kapsamında 
yeralan saç boyaları, saç açıcıları, diş macunları ve ağız bakım preparatları, 
3977 sayılı Kozmetik Kanunu ile kozmetik kapsamına alınmıştır. Kanun'un 2. 
maddesi gereğince hazırlanan Kozmetik Yönetmeliği 8.4.1994 tarih ve 21899 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Dünya standardlarma uygun kalitede üretim yapılabilmesi ve benzer 
teknolojilerin kullanılabilmesi amacıyla, iyi Üretim Uygulamalarına ilişkin 
hükümlere yer verilmiş ve 1994 yılının sonuna kadar söz konusu hükümlere 
uyulması istenmiştir. 

1-Sektördeki Kumluşlar 

Sektörde çalışan firmaların hepsi özel kuruluştur. Ancak, Tariş gibi devlet 
kuruluşları zaman zaman kolonya üretmektedirler. Firmaların hemen hepsi 
İstanbul ili sınırlan içinde bulunmaktadırlar. Sadece kolonya üreten irili ufaklı 
bir çok firma ise tüm yurda dağılmıştır. 

2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı 

Firma ve ürün bazında çok farklı kapasite kullanım yüzdeleri mevcut 
olmakla beraber, sektör ortalaması olarak ve üç vardiya çalışma düzeni 
dikkate alınmak kaydıyla %20-25 kapasite kullanımı tesbit edilmektedir. Bazı 
ürün gruplarında, ömek olarak dekoratif kozmetiklerde, bu rakam %10’lara 
düşebilmektedir. 

Tam kapasite çalışan firma sayısı fazla olmayıp, genelde şampuan, 
deodorant , saç boyası ve diş macunu gibi ürünlerde kapasite kullanma 
yüzdeleri oldukça yüksektir. 

Firmalar iç ve dış talebe göre, vardiya arttırımının da devreye 
girebilmesiyle üretim kapasitelerini ayarlayabilmektedirler. 

Talebe ve mevsimsel özelliklere göre bazı dönemlerde belirli ürünler hiç 
üretilmemekte ve bu sürelerde üretim hatları atıl beklemektedir. 

Sonuç olarak kozmetik sektöründe önemli ölçüde kapasite fazlalığı olup, 
talebin karşılanamaması diye bir sorun yoktur. 
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3.Üretim 

a) Teknolojik Durum- Verimlilik 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların %10-15 kadarı teknolojik gelişmeleri 
koşulların elverdiği oranda izlemekte ve uygulamaktadır ki, bu firmalar ülke 
üretiminin %80-90'mı karşılamaktadır. 

Bu firmalardan önde gelenlerinin teknolojik durumu ve verimliliği AT 
ülkelerine yakındır. Diğer firmalar ise "İyi Üretim Uygulamaları"na yeterli 
derecede uyamamaları ve yetersiz teknoloji ile çalıştıklarından kalite, maliyet 
ve verimlilik açısından yetersiz kalmaktadırlar. Genelde, sektörün niteliği 
itibarı ile çok ileri teknoloji gerekmemektedir. 

b) Üretim 

Sektördeki pazar gelişmesi ürün gruplarına göre değişmekle beraber 1993 
yılına kadar ortalama %8-10 dolaylarında yıllık artış göstermiştir. Kozmetik 
ürünlerin talebi çeşitli ekonomik etkenlerin yanısıra kültürel etkenlere ve 
modaya da bağlıdır. 

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 
pazarın her yıl artarak gelişeceği tahmin edilmektedir. 

c) Maliyetler 

Kozmetik ürünlerin maliyetlerinde 3 ana unsur önemli yer tutmaktadır. 
-Hammadde maliyetleri 
-Ambalaj maliyetleri 
-İşçilik maliyetleri 
Sektörde kullanılan hammaddelerin "nemli bir bölümü ithal edilmektedir ve 

bu hammaddelere yüksek oranlaıda gümrük ve fonlar uygulanmaktadır. 
Ürünün fiatı yükselmekte ve alım gücü ile sınırlı bulunan talep daralması 
ortaya çıkmaktadır. 

Ambalaj malzemeleri de büyük ölçüde yerli olmasına ve Avrupa ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında kalite bakımından geri bulunmasına rağmen, önemli bir 
maliyet unsuru teşkil etmektedir. 

Su, elektrik ve benzeri üretim girdileri de maliyetleri arttırmaktadır. Adı 
geçen tüm maliyet unsurlarının yüksek olması sektörün gelişmesini 
önlemektedir. 

4.Dış Ticaret Durumu 

a) ithalat 
i-Ürün ithalatı 
1988/1993 yılları arasında ithal edilen kozmetik ürünlerle ilgili tablo raporun 

sonunda verilmektedir. (Ek:l) 
Ürün ithalatının tamamına yakın kısmı AT ve diğer Avrupa ülkelerinden 

gerçekleştirilmekte olup, çok istisnai olarak da ABD, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti gibi diğer bir kaç ülkeden olabilmektedir. 
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YILLAR 

1991 1992 i 992 

îthalat( adet ürün) 1.620.728 3.674.234 5.423.108 
" tutarı ($) 8.791.263 12.127.595 20.289.745 

1993 yılı için yapılan ayrı bir incelemede adet bazında (228.450 .000) adet 
olan toplam iç tüketimin (5.423.108) adedinin ithalat yoluyla karşılandığı 
görülmektedir ki bu %2'ye tekabül etmektedir. Yine 1993 yılı için bazı ürün 
gruplarına göre yapılan benzer incelemeden çıkan sonuçlar aşağıda 
verilmektedir. 

Ürün Grubu Yurt içi Tüketimi İthalat Miktarı İthalatın Yurt îçi Tüketime 
Oranı ( % ) 

Adet Adet 

Traş Kremleri 18.000.000 15.108 0.01 

Diş Macunları 45.000.000 55.886 0.01 

Kolonya, Losyon 33.500.000 73.338 0.01 
Ruj, Allık, Far 6.500.000 22.474 0.06 
Saç Boyası 12.000.000 68.913 0.01 
Şampuan 50.000.000 2.424.177 0.05 
Deodorant 10.000.000 740.402 0.07 

ii-Dökme Ürün Alımı 
Dekoratif kozmetikler,şampuanlar, kolonyalar, diş macunu v.b. ürünler için 

bir miktar yapılmaktadır. 

iii-Hammadde İthalatı 
Hammaddelerin önemli bir kısmı da ithal yolu ile sağlanmaktadır, ancak 

aynı hammaddeler başka sektörlerce de kullanıldığından Devlet Planlama 
Teşkilatındaki adı geçen hammaddelere ait yurda giriş miktarlarıyla ilgili 
kayıtlardan ne kadarının kozmetik sektörüne ait olduğu tesbit 
edilememektedir. 

iv-Ambalaj Malzemesi İthalatı 
Miktarı çok düşüktür. 

v-Makina/Teçhizat İthalatı 
Kozmetik sektöründe kullanılmakta olan makina ve teçhizat kısmen ithal 

edilmektedir. 
Yerli olarak üretilen makina ve teçhizatın oranı gün geçtikçe artmakta ve 

dolayısı ile bu konuda ithalat için ödenen döviz azalmaktadır. 
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b) İhracat 

i-Ürün İhracatı 
1988/1993 yılları arasında ihraç edilen kozmetik ürünlerle ilgili tablo 

raporun sonunda verilmektedir. (Ek 2) 
Ürün ihracatının çok büyük bir kısmı Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Libya, 

Kuveyt ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i veTürki Cumhuriyetlerine 
yapılmaktadır. Çok ender olarak ve özellikle kolonya, losyon gibi ürünler 
Türklerin yoğun olduğu Batı Almanya ve Hollanda gibi ülkelere ihraç 
edilmektedir. 

Ek- 2'deki tabloda yer alan ihracatla ilgili toplam rakamlar şu şekildedir: 
Bunun yanında kitle iletişim araçlarının günden güne gelişmesi ve 

yaygınlaşması ve dış ülkelerde çalışan işçi ailelerinin Türkiye'ye olan etkisi ve 
iç, dış turizm hareketlerinin gelişmesi ile de bu ürünlere olan talepler 
artmaktadır. Bu olumlu gelişmeler nedeni ile talep artmakta, ancak birim 
maliyetlerin yüksekliği bu talebin tüketime dönüşmesini engellemektedir. 

Kozmetik sektöründeki önemli ürün grupları itibariyle yurt içi talebi (1993 
yılı için) aşağıda verilmektedir. 

1-Diş Macunlan 

2.Traş Ürünleri 

45 000 000 Adet 

a)Traş Kremi 
b)Traş Köpüğü 
c)Traş Öncesi ve Sonrası Losyon 

18 000 000 Adet 
500 000 Adet 

1 500 000 Adet 

3.Saç Bakım Ürünleri 

a) Şampuan 
b) Krem, Balsam 
c) Sprey 
d) Saç Boyası 
e) Renk Açıcı 
f) Şekil Verici Köpük 
g) Perma 

50 000 000 Adet 
5 000 000 Adet 
1 500 000 Adet 

12 000 000 Adet 
300 000 Adet 
500 000 Adet 
500 000 Adet 

4. Cilt Bakım Ürünleri 

A.Kremler ve Dekoratif Kozmetikler 
a) Kremler 
b) Ruj 
c) Yüz Pudrası 
d) Allık ve Farlar 
e) Tırnak Cilası 
f) Maskara 
g) El ve Vücut Losyonları 

25 000 000 Adet 
5 000 000 Adet 

750 000 Adet 
1 500 000 Adet 
6 500 000 Adet 
2 000 000 Adet 
1 400 000 Adet 

6 



B. Talk Pudrası 
C.Deodorantlar ve Ter Kesiciler 

8 000 000 Adet 
10 000 000 Adet 

5.Kolonya ve Diğer Koku Vericiler 

a) Kolonya 
b) Losyon (Eau de Toilette) 

30 000 000 Adet 
3 500 000 Adet 

ö.Toplam 228 450 000 Adet 

YILLAR 

1991 1992 1993 

ihracat ( adet ürün) 
" tutan ( $ ) 

4.031.256 2.853.806 
7.737.544 6.383.174 

1.526.529 
3.957.790 

Kozmetik ürünlerle ilgili ihracat/ithalat mukayesesi de raporun sonunda 
verilmektedir.(Ek- 3) 

Özellikle parasal değer bazında incelendiğinde, ürün ihracatımız ithalata 
nazaran daha düşüktür. Bu durumun ana nedenleri şu şekilde özetlenebilir: 

Kozmetik ürünlerde kalite ve maliyet unsurları çok büyük önem taşır. 
Mevcut durumumuz itibarı ile bu hususlar dış pazarlarda lehimize 
çalışmamaktadır, kaldı ki dış pazarlarda dünyaca ünlü markaların üstünlük 
kurdukları görülmektedir. Bu markalarla ve özellikle AT ülkeleriyle rekabet 
edebilmek için fiyat ve kalite eşitliğinin yanısıra devlet teşviği ve firmalarca 
yapılacak pazarlama yatırımları da önem kazanmaktadır. 

Ülkeler arasındaki ticari ilişkiler ve bürokratik işlemler de sorun 
olabilmektedir. Diğer önemli bir sorun ambalaj malzemelerinin istenilen 
kalitede olmamasıdır. 

ii.Hammadde İhracatı 
Çok azdır. 

iii.Dökme Ürün ihracatı 
Yoktur. 

iv. Ambalaj Malzemesi ihracatı 
Halen önemsiz miktarda olup, zamanla gelişme beklenmektedir. 

v. Makina Teçhizat ihracatı 
Az olmakla birlikte artan miktarlardadır. 
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5. Stok Durumu 

Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların stok durumlarının belirlenmesi 
kozmetik ürünlerinin çok sayıda ve değişik maddelerden oluşması nedeni ile 
mümkün olamamaktadır. Ancak, finansman yükünün günümüzde ulaştığı 
boyutlar nedeni ile firmalar en alt düzeyde stokla çalışma eğilimindedirler. 

6. Yurtiçi Tüketimi 

Kozmetik ürünlerin çoğu hızlı bir sosyo-ekonomik gelişme temposu 
içerisinde bulunan ülkemizde çağdaş insanın günlük ihtiyaç maddesi haline 
gelmektedir. 

Bu talebin - ürünler itibariyle değişik olmakla birlikte- önümüzdeki plan 
döneminde yıllık olarak artması beklenmektedir. 

Gelişmiş ülkelere nazaran ülkemizin durumunu belirlemek üzere, bazı 
ürünler için kişi başına yaklaşık tüketim rakamları aşağıda verilmektedir. 

Yukarıda belirtilen ürünler dışındaki kozmetik ürünlerde de kişi başına 
tüketim diğer ülkelere oranla azdır. 

7. Fiyat Yapısı 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde kozmetik ürünlerde fiyat 
artışları genel olarak enflasyona paralel ve altında seyretmiştir. Ürün 
gruplarına göre değişmekle birlikte sınai/ticari maliyet oranının 50/50 olduğu 
söylenebilir. Tüketici fiyatlarının oluşması ise şöyledir: 

Fabrika fiyatı: 100 TL 
Toptancı satış fiyatı: Fabrika fiyatına % 8- 10 ilave 
Tüketicinin ödediği fiyat: Toptancı satış fiyatına % 20- 30 ilave ve % 10-15 

KDV 

Önümüzdeki yıllar için maliyet unsurlarının değişmeyeceği ve çıkması 
öngörülen özel ek vergi yasaları ile fiyat artışlarında düşme 
beklenmemektedir. Genelde AT ülkeleriyle kıyaslandığında benzer ürünlerin 
Türkiye'deki fiyatlarının daha pahalı olduğu görülmektedir. 

ŞAMPUAN DEODORANT DİSMACüNtJ 

Türkiye 140 g 
Avrupa 810 g 
Kuzey Amerika 1100 g 
Dünya ortalaması 350 g 

250 g 
300 g 

150 g 

15 g 
300 g 
500 g 
120 g 

45 g 



8. istihdam Durumu 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların çoğu küçük şahıs şirketleri olup, 2-10 
kişi istihdam etmektedirler. Geri kalan çok az sayıdaki büyük çaplı firmalar 
arasında 150-200 kişiye kadar istihdam edenler bulunabilmektedir. Ancak, 
bunların da bir kısmı kozmetik üretiminin yanı sıra başka konularda da 
faaliyet gösterdiklerinden istihdam durumlarının gerçekçi olmayabileceği göz 
önüne alınmalıdır. 

9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemindeki gelişmeler ve ekonomik 
politikaların etkileri sonucunda kozmetik ürünlere olan talep bazen olumlu, 
bazen de olumsuz yönde etkilenmiştir.Konular, devlet organları, bilim 
kuruluşları ve sanayi kuruluşları arasında müşterek görüşme ve çalışmalar 
neticesinde sonuçlandırılmalıdır. 

b) Somnlar 
Sektörün karşı karşıya bulunduğu ana sorunlar şunlardır: 
-Hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına uygulanan 

yüksek ve mükerrer vergi ve fonlar 
-Enerji ve su maliyetlerindeki artışlar 
-Finansman maliyetlerindeki artışlar 
-Talep yetersizliği 
-Ambalaj malzemelerinin kalitesi 
Kozmetik ürünlerde çok önemli bir yeri olan ambalaj malzemelerinin 

standardları yetersiz olup, maliyetleri de AT ülkelerine oranla yüksektir. 
Bu konuda gelişme olmakla birlikte yetersizdir. Ambalaj malzemelerinden 

kaynaklanan kusurlar ürüne de intikal ederek zaman zaman tüketici şikayetleri 
alınmakta olup; kağıt, cam, alüminyum ve plastik sanayilerinin gelişmeleri ve 
standardize edilmeleri ile ambalaj malzemelerinde iyileşme gerçekleşebilir. 

ithalat Rejimi libere olduğundan ithalatın gerçekleşmesine engel teşkil 
etmemekle birlikte vergi ve fonlar yüksektir. Bu vergi ve fonlar düşürüldüğü 
takdirde fiyat ve kalite yönünden yerli ambalaj malzemesi üreticilerinde de bir 
gelişme beklenebilecektir. 

-Devlet -Üniversite ve Sanayi işbirliği 
Kozmetiklerle ilgili üniversite ve sanayi işbirliği yok denebilecek 

düzeydedir. Hem sanayinin hem de üniversitelerin işbirliği konusuna yararlı 
bir gelişme olarak bakmaları gerekmektedir. Özellikle, teknolojik olarak az 
gelişmiş olan yerli ufak firmalar bu şekilde önemli ilerleme kaydedebilir. 

Devlet, Üniversite ve Sanayi işbirliği, sektörün gelişmesi açısından oldukça 
önemlidir. Üniversitelerin özellikle iyi Üretim Uygulamaları ve diğer teknik 
konularda sanayi ile işbirliğinin sektörün gelişmesine çok büyük katkısı olacağı 
düşünülmekte ve komisyonumuz işbirliğinin ivedilikle başlatılmasının yararına 
inanmaktadır. 
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-Çevre 

Kozmetik ürünlerin ve bazı hammadde ve ambalaj malzemelerinin insan ve 
doğaya olan etkileri çoğu kez bilinçsizce speküle edilmektedir. 

İnsan sağlığının ve çevrenin uygun şekilde korunması yanında sektörün de 
gereksiz gerilemelere maruz kalmaması için acele tepkisel kararlar almmamalı 
ve sorunlar devlet, bilim kuruluşları, endüstri temsilcilerinden oluşan 
komisyonların çalışmaları sonucunda alınacak kararlar doğrultusunda çözüme 
kavuşturulmalıdır. 

-Plastik ambalaj geri toplama oranının (%45) yüksekliği lojistiğinin zor ve 
maliyetli olması nedeniyle sektörün maliyet yapısını olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

-Yatırım Teşviği 

Yatırım açısından kozmetik sanayi (yatırım teşviği ve yönlendirilmesi) 
kapsamı içerisinde olup, bu teşvik sanayi kolundaki teknolojinin gelişmesine 
olumlu katkıda bulunmaktadır. Firmaların yeni yatırımları teşvik edilmelidir. 

-Kozmetik Sanayinin günün koşullarına uygun olarak gelişmesiyle dünya 
standardlarma erişmek, hedeflenen amaçlara ulaşmak için genel olarak ileri 
teknolojiye ihtiyaç duyulacaktır. Bunun için yapılması gerekenlerin başında 
yerli sanayinin desteklenmesi, üniversite, devlet, sanayi işbirliğinin arttırılması 
ve yurtdışındaki gelişmelerin izlenmesi gereklidir. 

-Kaçak ve Sahte Ürün 

Raporun önceki bölümlerinde belirtildiği gibi kozmetik ürünlerin çoğu 
zorunlu ürünler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu sektörde 1304 
firma üretim yapmakla birlikte işportalarda açıkça satılan sahte ve kaçak 
üretilen kozmetik ürünler insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. 
Örneğin; Türkiye'nin hammadde satışlarına göre yapılan analizlerde şampuan 
pazarının 25.000 ton civarında olması gerekirken, satış noktalarının fatura 
düzeni esas alarak yapılan araştırmalarda 10.000 ton civarı bir pazar 
görülmektedir. Bu, sektörde "faturasız çalışmanın" hangi boyutlara ulaştığını 
gösteren bir örnektir. Burada kaçak ürünlerin tamamiyle vergi dışı olmaları 
nedeniyle maliyet açısından avantajlı ve kontrol dışı olduklarından kalitesiz 
olduğu aşikardır. Kaçak ve sahte ürünler nedeniyle 1993 de tahmini 7 
trilyonluk pazarda kaçırılan vergi oranının %32 olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu nedenle Kozmetik Kanunu'nda kaçak ve sahte ürün üreten ve satanlara 
karşı caydırıcı kanuni tedbirlere yer verilmiştir. Ayrıca, faturalı satışları 
azaltıp kaçak ve sahte ürün pazarına kayışa neden olacak ek vergiler, aynı 
zamanda %32 olan vergi kaçağını, faturalı pazarın küçülerek bu pazara kayış 
olması nedeniyle %43'e kadar yükselteceğinden daha iyi analiz edilmelidir. 
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ffl-YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDEKİ 
GELİŞMELER 

1-Genel Politika ve Ülke Olanakları 

a) Genel Politika 

Sektörün gelişmesi, ekonomik önlemlerin hedefine ulaşması ile doğrudan 
ilgilidir. Raporun II 9/b bölümünde sorunlar başlığı altında belirtilmiş olan 
konularda gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler sağlandığı taktirde kozmetik 
ürünlere olan talep olumlu yönde etkilenecek ve bununla birlikte ihracat 
olanakları hızla gelişebilecektir. Aşağıdaki açıklamalardan görüleceği gibi 
sektörle ilgili olarak ülke olanakları ve potansiyeli oldukça elverişli 
durumdadır. 

b) Ülke Olanakları 

Sektör için önemli üretim faktörleri potansiyelini aşağıdaki başlıklar altında 
inceleyebiliriz. 

-Tüketici Profili 

Kozmetik ürünleri tüketici profilinin ağırlığını 17-50 yaş grubu 
oluşturmaktadır. 

Bu tüketici profili içinde kadınlar en önemli yeri almakla birlikte erkek ve 
çocuk kozmetiğine olan ilgi de artmaktadır. Belirtilen yaş grubunun dışında 
kalan nüfus da çeşitli ürünlerin tüketicisi sayılabilir. 

Örneğin: Şampuan, diş macunu tüm yaş gruplan için gerekli ürünlerdir. 
Yıllık nüfus artış oranı ve sosyal gelişme, talebi etkileyen olumlu 

faktörlerdir. 

-Üretim Kapasitesi ve Teknolojisi 

Sektörün üretim kapasitesi fazlasıyla mevcut olup, gelişmiş teknolojiler de 
kullanılmaktadır. 

-Enerji Talebi 

Sektörün gelişmesi ile, enerji talebinde artış olacaktır. Çoğunlukla elektrik 
enerjisi şeklinde oluşan bu enerji talebi, düzenli verildiği takdirde 
karşılanabilecek düzeydedir. 

-Hammadde İhtiyacı 

Transferlerin zamanında yapılabilmesi devam ettiği sürece hammadde 
temininde herhangi bir darboğaz yoktur. 
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Ancak, bazı hammaddelerin ülkemizde üretilmelerinin sağlanması ve bu 
konuda çalışacak firmaların, alınacak teşvik önlemleriyle özendirilmesi, hem 
sanayii açısından yarar sağlayacak, hem döviz tasarmfuna neden olacaktır ve 
ayrıca hammadde ihracat imkanları doğacaktır. 

Genelde nüfus artışı ve sosyal değişmeler talebin çok fazla artmasını 
gerektirmekte ise de, yıllık artış %8-10 olmuştur. Ancak, 1980 yılı öncesinin 
döviz darboğazı nedeniyle meydana gelmiş olan ham ve yardımcı madde 
ithalat zorlukları aşılmış ve yürürlükteki İthalat Rejimi sonucunda sektörün 
ithalatı artmıştır. 

Ekonomik önlemlerin hedeflerine ulaşmasıyla sağlanacak istikrar bu sektör 
ürünlerine olan talebi olumlu yönde etkileyecektir. 

2. Talep Projeksiyonu 

a) Yurt içi talep projeksiyonu 

Daha önceki bölümlerde belirtilen iyileştirici önlemler alındığında ve diğer 
etkenler (Nüfus artışı, sosyal gelişme v.b) doğrultusunda, sektörde nispi bir 
gelişme olacaktır. Bu gelişmenin yıllık %5-6 dolaylarında olması 
beklenmektedir. 

b) ihracat Projeksiyonu 

Raporun 4/b bölümünde belirtilen nedenlerden ötürü ihracatta önemli 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukların Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde tamamen aşılması ve AT ülkelerine ve diğer gelişmiş ülkelere 
ihracat gerçekleştirilmesi beklenmemektedir. Ancak, kozmetik sektöründeki 
sorunlar bir ölçüde giderildiği ve ticari ilişkiler genel olarak geliştirildiği 
takdirde Ortadoğu , Türk Cumhuriyetleri ve diğer komşu ülkelere kozmetik 
ürün ihracatı yapma potansiyeli ve olanağı oldukça yüksektir. 

3. Üretim Hedefleri 

Raporun daha önceki bölümlerinde bahsedildiği gibi sektörde fazla miktarda 
atıl kapasite mevcut olduğundan üretim hedeflerine ulaşmakta kapasite 
açısından herhangi bir sorun beklenmemektedir. Üretimde hedeflenmesi 
gereken hususlar daha ziyade verimlilik (daha ileri teknoloji) ve kalite 
olmalıdır. Toplam talebin karşılanmasıyla ilgili ülke olanakları rapomn III-1/b 
bölümünde ayrıntı olarak açıklanmıştır. 

4.îthalat Projeksiyonu 

a- Ürün İthalatı 

Ülkede pekçok kozmetik ürün üretilmesine ve fonksiyon olarak ithal 
benzerleriyle aynı ve daha ucuz olmalarına rağmen özellikle ambalaj 
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malzemelerinin albenisi ve tüketicinin yabancı ürüne olan aşırı ilgisi 
nedeniyle ithal ürünler belirli tüketici guruplarınca tercih edilmektedir.Bu 
plan döneminde komisyon olarak temennimiz; yerli üretimdeki kalite artışı ve 
özellikle ambalaj malzemelerindeki ve teknolojideki gelişmeler ve tüketicinin 
bilinçlendirilmesi ile yabancı ürüne talebin azalması ve böylece döviz 
kaybının asgariye indirilmesidir. Halihazırda iç talebin %2si ithal ürünle 
karşılanmakta olup, plan dönemi sonunda bu oranın %le inmesi 
hedeflenebilir. 

b)Dökme Ürün İthalatı 

Az miktarlarda olmasının devamı beklenmektedir. 

c) Hammadde İthalatı 

Raporun II-4/a iii bölümünde belirtildiği gibi rakamsal olarak 
saptanamamaktadır. 

Ancak, ülkedeki kimya sanayiinin gelişmesine paralel olarak ithal 
hammadde oranının düşmesi beklenmektedir. 

d) Makine/Teçhizat İthalatı 

Bu alanda da yerli üretim artmakta olduğundan döviz tasarrufu 
beklenmektedir. 

5.Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler 

Raporun II-3/a bölümünde açıklandığı şekilde, genelde sektörde niteliği 
itibarı ile çok ileri teknoloji gerekmemektedir. Ancak, verimliliği arttırmak ve 
kaliteyi geliştirmek amacına yönelik otomasyon, kompüterizasyon ve 
mekanizasyon gibi hususların çağdaş imkanların da gelişmesiyle bu plan 
döneminde kozmetik sanayiine de daha fazla yansıması beklenir. 

6. Diğer Sektörlerle ilişki 

Kozmetik sanayiinde kullanılan hammaddeler ve ambalaj malzemeleri kimya 
sanayinin ve tarımsal sanayiinin ürünleridir. Dolayısı ile, kozmetik sanayii 
kimya sanayinin gelişmesine doğrudan bağlı bir sanayiidir. 

Kozmetik ürünlerde çok önemli bir yeri olan ambalaj malzemelerinin kalite 
yetersizliğinden ve maliyetlerinin yüksekliğinden raporun diğer bölümlerinde 
de sözedilmişti. Ülkemizde özellikle kağıt, cam, alüminyum ve plastik 
sanayilerindeki gelişmeler ve bu sanayilerin ürünlerindeki kalite ilerlemeleri 
ve standardizasyonlar, kozmetik sanayiinde kullanılan ambalaj malzemelerini 
de olumlu olarak etkileyecektir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi 
için, ambalaj malzemesi üreten firmaların batı ülkeleri kalitesinde üretim 
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yapabilmeleri amacıyla teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları ve 
elemanlarının eğitim düzeylerini geliştirmeleri komisyonumuzun 
temennisidir. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

1. Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar 

Yatırım açısından kozmetik sanayii (yatırım teşviği ve yönlendirilmesi) 
kapsammda olup, bu teşvik, sanayinin teknolojik gelişmesine olumlu katkıda 
bulunmaktadır. Kozmetik üretimi ile ilgili 1304 firma mevcut olup, bunlann 
çok azı teşvikten yararlanmaktadır. 

2. Eklenecek Yeni Kapasiteler 

Raporun II-2 bölümünde belirtildiği üzere, kozmetik sektöründe önemli 
ölçüde kapasite fazlalığı vardır. 

3. Planlanan Yatırımlar 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde eklenecek yeni kapasiteler ve 
yatırım programı konusunda, belirleyici verilerden yoksun olunması nedeniyle 
(bu nedenler II. bölümde açıklanmıştı) kesin bir yorum getirilememektedir. 

4. Planlanan Yatırımın Sonuçlan 

Planlanan yatırımlarla gerekli alanlarda kapasite artışı, verimlilik artışı, 
kalite gelişmesi ve bazı firmalar için istihdamın artması beklenmektedir. 

5. Muhtemel Yatırım Alanları 

Yatınmlar, halen mevcut kapasite kullanım yüzdeleri fazla olan kolonya, diş 
macunu, deodorant ve şampuan gibi ürünler için ve bu ürünlerin özellikle 
ambalajlanmasıyla ilgili makine ve teçhizatlarında olacaktır. Ülkemizde, diğer 
ülkeler tarafından yapılacak yatırımlann yeni teknoloji, verimlilik ve kalite 
arttırıcı mahiyette olması beklenmektedir. 

V.SAĞLANACAK KATKILAR 

1. Katma Değer 

Daha önce belirtildiği gibi, yeterli sayısal verilerin bulunmaması nedeniyle 
katma değeri inceleme olanağı bulunamamıştır. 
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2.Dış Ticarete Etkisi 

Mutlak ve kesin rakamsal ifadelerle açıklama olanağı bulunmamakla birlikte 
aşağıda açıklanan yönlerde Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde; 

-Ürün ithalatmın toplam tüketime oranında azalma 
-Ürün ihracaatında artma (raporda temenni edilen gelişmeler sağlandığı 

takdirde) 
-Hammadde ithalatında yerli kimya sanayinin gelişmesi oranmda azalma ve 

ihracat imkanları 

-Makine ve teçhizatta yerli imalatın payında artma gibi olumlu gelişmeler 
beklenmektedir. 

3. İstihdam 

Sektör bazında Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde istihdamın 
hangi yönde etkilenebileceğini hesaplayabilmek oldukça zordur.Bir tarafta 
ileri teknolojinin imkanları olarak otomasyon, mekanizasyon ve 
kompüterizasyon gibi istihdamı azaltıcı etkiler, diğer tarafta talep artışı 
karşısında daha fazla üretim ve dolayısı ile daha fazla istihdam söz konusudur. 
Ancak, kısa vadede birinci etkinin ağırlıklı olacağı uzun vadede ise talebin 
artışı ile orantılı olarak istihdam artışı beklenmektedir. Sonuç olarak kozmetik 
sektörünün Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ülkedeki işsizlik 
sorununa önemli bir katkısı olmayacağı ifade edilebilir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AT VE DİĞER GELİŞMİŞ 
ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

-Tüketim bu ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde düşüktür. 

Bazı ürünlerle ilgili kişi başına yıllık tüketim rakamları: 

Samouan Deodorant Dis Macunu 

Türkiye 140 g 15 g 45 g 
Avrupa 810 g 250 g 300 g 
Kuzey Amerika 1100 g 300 g 500 g 
Dünya Ortalaması 350g 150 g 120 g 

Diğer kozmetik ürünlerde de benzer eğilim sözkonusudur. 

-Adı geçen ülkeler iç tüketimin yanında önemli çapta ihracat da 
yapmaktadırlar. 

-Ülkemizde üretilen ve ileri teknoloji gerektirmeyen ürünlerin kalitesi adı 
geçen ülkelere çok yakındır. 
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-Ambalaj malzemesi kalitesi adı geçen ülkelerden geridir, bu nedenle 
ürünlerimizin albenisi daha zayıftır. 

Ülkemizde kullanılan teknoloji, özellikle üretimin %80-90'nını 
gerçekleştiren firmalar için bu ülkelere oldukça yakındır. Diğer küçük 
firmaların kullandıkları teknoloji geri olup, bu nedenle kalite, maliyet ve 
verimlilik açısından yetersiz kalmaktadırlar. 

-Gelişmiş ülkelerde hammaddeler ve ambalaj malzemeleri için ikmal 
kaynakları firma bazında çok daha alternatiflidir. 

-Gelişmiş ülkelerde standardlaşma ve harmonizasyon çok daha ileridir. 

-Gelişmiş ülkelerde insan gücü eğitim düzeyi yüksektir. 

-Gelişmiş ülkelerde araştırma/geliştirme faaliyetleri çok ileri düzeydedir. 

-Düşük enflasyondan ötürü gelişmiş ülkelerde fiyat istikrarı sağlanmıştır. 

VII.DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN ÖNLEMLER 

Kozmetik ürünler, hızlı bir sosyo-ekonomik gelişme temposu içerisinde 
bulunan ülkemizde çağdaş insanın günlük ihtiyaç maddesi haline gelmektedir. 
Bunun yanında kitle iletişim araçlarının günden güne gelişmesi ve 
yaygınlaşması, dış ülkelerde çalışan işçi ailelerinin Türkiye'ye olan etkisi ve 
iç/dış turizm hareketlerinin gelişmesi ile de bu ürünleri kullanma isteği 
artmaktadır. Ancak, bu isteğin gerçek anlamda talebe dönüşmesini ve yurt 
düzeyinde tüketimin gerektiği gibi artmasını engelleyen başlıca hususlar 
arasında halkın alım gücünün yeterli seviyede olmaması gelmektedir. Ülke 
nüfusu dikkate alındığında, kozmetik tüketiminin gelişmiş ülkelerden ve hatta 
dünya ortalamasından oldukça düşük olduğu görülmektedir, dolayısı ile 
gelecek için çok büyük bir tüketim potansiyeli mevcut olup, Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde olmasa dahi, ekonomik, kültürel ve sosyolojik 
gelişmelere bağlı olarak, tüketim potansiyelinde artış beklenebilir. Böylece 
oluşacak yüksek düzeylerdeki talebin karşılanması açısından üretim kapasitesi 
ve teknolojisi, enerji talebi, hammadde ihtiyacı ve yetişmiş eleman gibi temel 
unsurlar itibarı ile ülke olanaklan ve potansiyeli yeterli düzeydedir. Bu olanak 
ve potansiyel muhtemel kozmetik ihracaatına da yetebilecek düzeydedir. 

Yurt içi tüketimin artmasını ve ihracaat imkanlarının gelişmesini 
engelleyici sorunlar raporun değişik bölümlerinde ve özellikle de II-9/b 
bölümünde ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır. Bu sorunların çözümüyle 
ilgili olarak komisyonumuzca öngörülen önlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. Hammadde, yardımcı madde ve özellikle ambalaj malzemeleri ithalatına 
uygulanan yüksek ve mükerrer vergi ve fonlar yeniden düzenlenerek ürün 
maliyetleri düşürülmelidir. 
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2. Ambalaj malzemelerinde kalite artışı sağlanmalıdır. 

3. Yalnızca Tekel'den temin edilebilen ve kozmetik sanayii için çok önemli 
bir hammadde olan Alkol'ün uygun ve aynı kalitede olması sağlanmalı, fiyat 
artışları makul düzeylerde tutulmalı ve özellikle fabrikaların yıllık bakımları 
esnasında ortaya çıkan temin zorluklarına çözüm getirilmelidir. 

4. Enerji ve su maliyetleri düşürülmelidir. 

5. Finansman maliyetleri düşürülmelidir. 

6. Üniversite-Sanayi işbirliği geliştirilmelidir. 

7. Lisans altında yerli olarak üretilen bir ürünün yürürlükteki İthalat Rejimi 
gereğince ithali de mümkün olduğundan paralel piyasaların oluşumuna neden 
olan ithalatın engellenmesi için konuyla ilgili yasal düzenlenmeler 
yapılmalıdır. 

8. Aynı konunun farklı yönleriyle ilgili Devlet Kuruluşları arasında 
doğabilen görüş farklılıklarını gidermek ve işlemleri süratlendirmek üzere 
koordinasyon arttırılmalıdır. 

9. Kozmetik sanayii ile ilgili özellikle rakamsal verilerin düzenli olarak 
teminini sağlamak üzere DPT, ilgili diğer Devlet Kuruluş'larıyla da işbirliği 
yaparak, firmalardan yıllık olarak gerekli bilgilerin teminini sağlamalıdır. 

10.Çevre ve insan sağlığına etkileri açısmdan kozmetik ürünler ve bazı 
hammaddeler bilinçsiz spekülasyonlardan kurtarılmalı, bu konuya Devlet, 
Üniversite ve Sanayii müştereken ve rasyonel bir biçimde yaklaşarak, hem 
insan sağlığı ve çevre, hem de kozmetik sanayii için en uygun çözümler 
oluşturulmalıdır. 

11. Avrupa Kozmetik Endüstrisi'nin gelişmesi amacıyla kurulmuş olan ve 
özellikle hammadde ve ürünlerin çevre ve insan sağlığına olan etkilerini 
bilimsel olarak inceleyerek ilgili mevzuatları bu yönden değerlendiren ve 
üyeleriyle sürekli bilgi alış verişinde bulunan teşkilatlara üye olunmasında 
yarar görmekteyiz. Bu teşkilatların en önemli ve etkin olanı "DE 
L’İNDUSTRIE DE LA PARFUMERIE, DES PRODUITS COSMETIQUES 
ET DE TOİLETTE" isimli kuruluş olup, kısaca "COLIPA" olarak 
anılmaktadır. 

12. Avrupa Topluluğu Kozmetik Direktifi paralelinde hazırlanmış olan 
Kozmetik Yönetmeliği, sözkonusu direktifte yapılan değişiklikler ve yerli 
kozmetik sanayinin zamanla değişen ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerekli 
değişiklikler yapılmalıdır. 
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Ek:l YILLARA GÖRE KOZMETİK LRÜN İTHALATI 

GTİP ÜRÜN 
1991 

MİKTAR DEĞER 
1992 

MİKTAR DEĞER 
1993 

MİKTAR DEĞER 

33030011 PARFÜMLER 11,914 156,312 189,317 185.87 51,259 350,233 
33030021 KOLONYA 165,561 388,314 16,781 181.11 17.06 170,424 
33030023 TUVALET SULARI 87,677 689,545 114,426 1,155,863 356,278 1,996,786 
33041011 DUDAK RUJLARI 36,513 451,926 58,207 587,731 156,626 1,436,352 
33042011 GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI 40,286 671,157 78,213 1,024,656 183,263 1,515,950 
33043011 MANİKÜR PEDİKÜR MÜSTAH. 10,652 174,348 17,281 143,808 55,701 288,931 
33049111 PUDRALAR 19,013 293,819 58,884 371,759 111,254 684,812 
33049911 KREMLER,EMÜLSİYONLAR 318,698 2,233,479 480,077 3,639,167 897,298 6,033,888 
33049921 ALLIKLAR 18.44 163,797 16,225 232,932 82,585 497,933 
33051011 ŞAMPUANLAR 640,938 1,968,253 2,186,293 2,729,149 2,424,177 3,613,420 
33052011 PERMA,DEFRİZE ÜRÜNLERİ 21,037 106,714 52.05 203,055 137,649 113,631 
33053011 HAİR LACQUER SAÇ SPREYLERİ 50,814 279,226 43,232 200,914 58,082 260,938 
33059011 SAÇ LOSYONLARI 31,189 104.05 4,814 17,937 11,567 49,476 
33059021 SAÇ BOYALARI 75 3,199 611 8,149 68,913 387,669 
33061011 DİŞ MACUNLARI 16,223 321,139 41,691 305.13 55,886 311,749 
33071021 TRAŞ KREMLERİ 6,877 24,859 18,433 52,375 15,108 41,361 
33072000 VÜCUT DEODORANTLARI 144,821 760,856 297,699 1,087,990 740,402 2,536,192 

TOPLAM= 1,620,728 8,791,263 3,674,234 12,127,595 5,423,108 20,289, 745 

Miktarlar adet (yaklaşık), değerler Amerikan Doları olarak ifade edilmektedir. 



EK 2 YILLARA GÖRE KOZMETİK ÜRÜN İHRACATLARI 

GTİP ÜRÜN MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER 

33030011 PARFÜMLER 2735 29,268 3,328 51,535 9,848 32,268 
33030021 KOLONYA 52936 201,112 78,915 342,936 101,678 356,238 
33030023 TUVALET SULARI 72 940 0 0 90 4,428 
33041011 DUDAK RUJLARI 1975 34,649 43,093 178,176 17,052 66,992 
33042011 GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI 721 16,357 1,791 33.61 897 17,052 
33043011 MANİKÜR PEDİKÜR MÜSTAH. 1223 13.57 145 4,431 16,135 32,024 
33049111 PUDRALAR 220 1,042 20,967 31,556 8,559 11,798 
33049911 KREMLER,EMÜLSİYONLAR 4468 16,644 5,791 31,505 7,173 58,148 
33049921 ALLIKLAR 457 5,113 138 1,987 175 3,153 
33051011 ŞAMPUANLAR 203262 350,849 820,527 926,363 865,751 1,124,905 
33052011 PERMA,DEFRİZE ÜRÜNLERİ 406 1,133 16,296 14,525 815 3,945 
33053011 HAİR LACQUER SAÇ SPREYLERİ 249 1,451 4,939 23,994 7,758 57.12 
33059011 SAÇ LOSYONLARI 1.56 2,949 1,229 910 1,164 3,035 
33059021 SAÇ BOYALARI 4461 45,491 2,917 54,275 4.23 38.47 
33061011 DİŞ MACUNLARI 3714683 6,772,130 1,731,521 4,097,768 280,212 1,326,498 
33071021 TRAŞ KREMLERİ 28.66 126,095 101,015 392,901 161,036 578,723 
33072000 VÜCUT DEODORANTLARI 13618 118,751 21,194 196,702 43,956 242,993 

TOPLAM= 4031256 7,737,544 2,853,006 6,363,174 1,526,529 3,957,790 

Miktarlar adet (yaklaşık) olarak değerler Amerikan Doları olarak ifade edilmektedir. 
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