
Kozmetik sektöründeki etik etiket uygulamalarının sayısı çoğalmaktadır. 

Bu akıma çevre etiketli ürünlere yönelik tüketici talepleri sebep 

olmakla birlikte gelecekte yaratacağı sonuçlar hakkında soru işaretleri 

bulunmaktadır. 

 

Etiketlerin çoğu doğal ve organik kozmetik pazarındadır. Bugünlerde 

30’dan fazla sembol ve etiket doğal ve organik kozmetik standartları 

göstermek için kullanılmaktadır. Ecocert simgesi 12,000’den fazla 

kozmetik üründe mevcut olup, Ecocert ve NaTrue en çok uluslararası 

ilgiye sahip simgelerdir.  

 

Doğal ve organik kozmetik standartların benimsenme oranları bölgeler 

arasında büyük farklar gösteriyor. Batı Avrupa tüm kozmetiklerin 

%3’nün sertifikalı oluşu ile en yüksek benimsenme oranına sahiptir. 

Kuzey Amerika’da da sertifikasyon popülarite kazanmaktadır ama diğer 

bölgelerde Pazar payı %1’in altındadır. Sertifika oranlarının özellikle 

düşük olduğu Asya’da ise daha çok ithal ürünlerde bulunmaktadır. 

 

 

 

Kozmetik Sektöründe 
Etik Etiketlerin Çoğalması 
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Çevre etiketleri gıda sektöründen kozmetik sektörüne geçiş 

aşamasında giderek yaygınlaşmaktadır. Gıda ürünlerinde 2.en büyük 

çevre etiketi olan Fairtrade Avrupa’nın bazı bölgelerinde popülarite 

kazanmaktadır. Vegan Society ve Vegeterian etiketleri gıda 

ürünlerinden kozmetik ürünlerine geçiş yapmaktadır. Gıda 

maddelerinde çok kullanılan The Rainforest Alliance mührü, son 

zamanlarda kozmetik ürünlerde kullanım için de onaylanmıştır. 

 

Başka etiketler bazı çevreci veya etik konuları da temsil eder. 

İskandinavya’daki Nordic Swan ve Avrupa Birliği Eco-Flower çok 

kullanılmaktadır, düşük çevresel etkilere sahip kozmetik ürünleri 

temsil ederler. Leaping Bunny gibi Cruelty-Free simgeleri de, Avrupa 

ve Amerika’da etik kozmetik markaları için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Helal etiketi ileriye en dönük olanlardan biridir. Diğer etiketlerin 

aksine, tüketicilerin çevresel / etik yönden ihtiyaçlarına değil dini 

inançlarına hitap eder. 1.5 milyon Müslüman tüketicinin varlığı ile 

Asya ve Ortadoğu markaları gibi batılı ihracatçıların da ilgisini 

çekmektedir. Helal sertifikalı kozmetikler “yasaklı” madde içermezler. 

Sürdürülebilir Kozmetik Zirvesi’nin Avrupa ayağında tartışıldığı üzere 

etiketlerdeki bu çoğalmanın dallanıp budaklanması bazı kaygıları 

beraberinde getiriyor. Birincisi, bu etiketlerin çok azı bölgesel bir 

kullanıma açık olup çoğu ulusal bazda onaya sahipler. İkincisi artış 

gösteren pek çok standart kendi aralarında çok az uyuma sahipler. 

Doğal ve organik kozmetik sektöründe bile standartları bir düzene 

sokmak için çok az mesafe alınmış bulunuyor. 
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Etik etiketlerin gelecek yol haritası 21-23 Ekim’de Paris’in ev 

sahipliğinde Sürdürülebilir Kozmetik Zirvesi’nin Avrupa ayağında ele 

alınacak. Belli başlı sertifikasyon firmaları ve etiketleme 

programlarının temsilcileri zirveye katılacak; bunlar arasında Ecocert, 

NaTrue, ICEA, Soil Asscociation, COSMOS, CosmeBio, ISO, Halal 

Certification, Nordic Swan, EU Eco-Flower, Cruelty-Free, Vegan 

Society bulunuyor.  

  

 

 

 

Yayınlama Tarihi: 11 Eylül 2015 

Kaynak: Organic Monitor, Araştırma Haberleri 

Link: http://www.organicmonitor.com/r1109.htm 

Sürdürülebilir Kozmetik Zirvesi 

Bu içerik, 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 (BUSDCPC) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'ne 
ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. 

Bunun sonucunda, kozmetik ürünler üzerinde birden çok simge ve 

semboller gözüküyor. Bu gelişmeler sürdürülebilir gıda sektöründe 

olduğu gibi tüketicide nezdinde karmaşaya yol açıyor. Standartlar 

tüketiciye sertifikalı ürünlerde bazı etik gereksinimler konusunda 

garanti sağlarken, gereğinden fazla sembol ve simgeler tam tersi 

etkiye sahip. Daha sık sorulan soru ise: Gerçek bir etik ürün bu kadar 

fazla şeref madalyasına ihtiyaç duyar mı? 
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