
 

 

 

COSMOPROF BOLOGNA 2016 
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin 
sergilendiği Cosmoprof Bologna, 18-21 
Mart 2016 tarihleri arasında İtalya’nın 
Bologna kentinde düzenlenecek.

COSMOBEAUTE ASIA 2016 
Parfümeri, kozmetik, sağlık, güzellik, 
kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin 
sergilendiği Cosmobeaute Asia, 18-21 
T e m m u z 2 0 1 6 t a r i h l e r i a r a s ı n d a 
Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde 
düzenlenecek.

Bu bülten, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal Eko Etiket 
Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Bilgi Transfer Platformunun Kurulması projesi kapsamında hazırlanmıştır. 
İçerik ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-
SDCPC) ve  İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'ne ait olup İSTKA ve T.C. 
Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

ARALIK 2015 - OCAK 2016 
HABER BÜLTENİ

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS  
EUROPE 2016 

Gıda, güzellik, bakım, yaşam stili, sağlık ve 
birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere ait 
doğal ve organik ürünlerin sergileneceği Natural 
& Organic Products Europe, 17-18 Nisan 2016 
tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti 
Londra’da düzenlenecek. 

GÜZELLİK & BAKIM 2016:  
27.GÜZELLİK, VE BAKIM, SAÇ, KOZMETİK VE PARFÜMERİ FUARI 

Güzellik & Bakım 2016: 27.Güzellik, ve Bakım, Saç, Kozmetik ve Parfümeri Fuarı, 10 - 13 
Mart 2016 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

http://www.naturalproducts.co.uk/
http://www.cosmoprof.com/
http://www.cosmobeauteasia.com/
http://www.cosmobeauteasia.com/
http://www.cosmoprof.com/
http://www.naturalproducts.co.uk/
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EKO - ETİKETLEME EĞİTİM  
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ 

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisi 
koordinasyonu ile, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
uzmanları tarafından 15 Aralık 2015'te Eko-Etiketleme Eğitim 
Semineri düzenlendi. Seminerde başlıca, çevre etiketi çeşitleri, 
çevre etiketleri ile ilgili ISO standartları, çevre etiketi ile ilgili 
yapılan ulusal çalışmalar, dünyada uygulanan çevre etiketleri, 
Avrupa Birliği eko-etiket tüzüğü, çevre etiketi ile ilgili 
uluslararası proje çalışmaları ve ürün hizmet gruplarına 
yönelik çevre etiketi kriterleri konuları işlendi. Eko-etiketin 
ihracatı arttırmanın yanı sıra ihracatçının yüksek katma 
değerli ürünlerin ihracatını yapması konusundaki etkisi 
tartışıldı. 

GEN32: THE GLOBAL 
ECOLABELLING NETWORK 

19 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan Gen32: Global 
Ecolabelling Network raporu, eko etiketleme konusunda 
2015 yılında yapılan ve 2016 yılında yapılması planlanan 
çalışmaları kapsamlı bir şekilde özetlemektedir. Raporda 
tüketicilere yönelik yapılan anketlerin sonuçları, 
sürdürülebilir kalkınmanın önemi, ülke ve bölge bazında 
ulaşılan başarı öyküleri ve gerçekleştirilen eğitimlere 
ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Okumak için tıklayınız.

D ü n y a ’ d a n İ l g i l i 
Sektördeki Eko-Etiket  
Başarı Öyküleri Serisi 
 

Kağıt Mendil için AB Eko-Etiketi 
Başarı öyküsü - 2009

UNITED 
KINGDOM 

Disposables UK 
Group

Bir aile şirketi olan Disposables UK Group, 33 yıldır hem ulusal hem de uluslararası 
müşterilerine kağıt mendil ürünleri üretmektedir. 2012 yılında eko-etiketli 
ürünlerinden 220.000 tuvalet rulosu, 7.500 tuvalet mendili ve el mendili Londra’da 
otellerde ve toplu kullanım alanlarında tercih edilmeye başlanmıştır. 2013 yılında tüm 
bu aktiviteler sayesinde yılın iş ödülünü almışlardır. Satış departmanlarındaki 
personellerin eko-etiketli ürünün diğer ürünlere göre avantajlı olduğuna 
inanmalarının, başarılı olmalarında en önemli etken olduğunu savunan Emma Wood,  
süreç sonrasından satışların da olumlu etkilendiğini belirtti. Daha fazlası için 
tıklayınız.

http://www.flipsnack.com/FA69B9F569B/gen32-the-global-ecolabelling-network.html
http://www.tim.org.tr/tr/aktuel-timden-haberler-ekoetiketleme-egitim-semineri.html
http://www.tim.org.tr/tr/aktuel-timden-haberler-ekoetiketleme-egitim-semineri.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Disposables%20UK%20Group%20Success%20Story.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Disposables%20UK%20Group%20Success%20Story.pdf
http://www.flipsnack.com/FA69B9F569B/gen32-the-global-ecolabelling-network.html


Doğaya Zarar Veren 
Kozmetik Madde 
ABD’de Yasaklandı 

Kişisel bakım ürünlerinde bulunan 
mikro taneciklerin su kaynaklarına zarar 
verdiği tespit edildi. 

Doğada parçalanması için yüzlerce yıl gereken ve suda yolculukları boyunca toksinlerle 
kaplanan bu tanecikleri, kuşlar ve deniz canlıları besin olarak tüketebiliyor. Ayrıca bu 
plastik tanecikler (polyethylene, polypropylene, acrylates copolymer) tarım alanlarında 
kullanılan gübrelere de karışabiliyor. 

Avrupalı kozmetik ve kişisel bakım üreticilerini temsil eden Cosmetics Europe, 2015 
yılında üye firmalarına yüz yıkama jellerinde ve bakım ürünlerinde mikro tanecik 
kullanmamalarını önermişti. Fakat Avrupa genelinde bu maddelerin kullanımı ile ilgili 
konu henüz yasalaşmış değil. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

26-28 Şubat 2016 tarihlerinde 
Antalya’da “Sürdürülebilir Kozmetik” 
a n a t e m a s ı i l e 6 . K o z m e t i k 
K i m y a s ı , Ü r e t i m i v e 
Standardizasyonu Kongresi 
gerçekleştirilecek. Kongrede kozmetik 

yasaları, kozmetik alanında AR-GE ve inovasyon, kozmetik hammaddeleri, kozmetik 
ürün formülasyonları ve kozmetik ürünlerde standardizasyonlar başlıklarına değinilecek. 
Kozmetik üreticilerin, özel sektörün, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımı ile 
gerçekleşecek kongre hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için tıklayınız.  

Yeşil Maddeler Popülarite Kazanıyor… 
Yeşil yüzey aktif maddeleri ve emülgatörler kişisel bakım formüllerinde artarak yer 
almaya devam ediyor. Yeşil maddelere doğru bu yönelim sektörün yenilenebilir 
hammaddelerin benimsenmesine yönelik baskısı kadar tüketicilerin sürdürülebilir 
ürünlere olan talebi sonucudur. Technical Insights: Green Surfactants and Emulsifiers 
adlı yayında, yeşil formülasyonlarda kaçınılması gereken sentetik kimyasallar hakkında, 
belli başlı doğal ve organik sertifikasyon kuruluşları tarafından yasaklananlar da dahil 
olmak üzere, detaylı bilgi verilmektedir. Popüler yeşil yüzey aktif maddeleri ve emülgatör 
karışımları ve bunları kullanan bitmiş ürünlerle ilgili vaka çalışmaları sunulmaktadır.
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https://gaiadergi.com/abd-dogaya-ciddi-zararlar-veren-kozmetik-maddesini-yasakliyor/
http://kozmetikkongresi.com/
http://www.organicmonitor.com/804115.htm

