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Yüzde yüz organik kozmetik 
mümkün mü? 
Homeopati uzmanı Dr. Gökhan Şentürk anlatıyor: “Yüzde 100 
organik kozmetikler, ürünlerin, içinde organik sertifikalı şifalı 
bitkilerin bekletilmiş organik bitkisel yağların soğuk baskıdan 
geçirilmeleri ve süzülmeleri ile elde ediliyor. Yağ bazlı 
olduklarından, su bazlı ürünlerin aksine, bakteri üremesini 
engelleyici koruyucu katkı madde eklenmesi gerekmiyor. 
Kıvam verici olarak sentetik emülsifiye ediciler yerine organik 
balmumu kullanılıyor. Sadece ‘organik’ olarak adlandırılan 
ürünlerde yüzde 5 kadar koruyucu madde ve bakteri üremesini 
engelleyecek antibakteriyeller bulunur.” Daha fazla bilgi için 
tıklayınız. 
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İçeriklere yakından 
bakalım 

Petrol içerikli ve sentetik 
ürünler ham petrolden 
y a p ı l a n ü r ü n l e r d i r . 
İçeriğinde mineral yağlar, 
paraben , karbomer ve 
izopropil bulunur. 

Bitkisel içerikli ürünler, 
çiçeklerden, tohum ve 
ağaçlardan elde edilen 
ü r ü n l e r d i r. İç e r iğ i n d e 
fitozomlar, kakao yağı, 
sorbik asit, palm yağı 
bulunur. 

Hayvansal içeriki ürünler 
ise keratin kollajen ve biotin 
bulunduran ürünlerdir. 

O r i j i n a l m e t i n i ç i n 
tıklayınız. 

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.
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http://www.huffingtonpost.ca/candice-batista/eco-skincare-products_b_9439354.html
http://www.huffingtonpost.ca/candice-batista/eco-skincare-products_b_9439354.html
http://www.hurriyet.com.tr/organik-kozmetik-bir-efsane-mi-17419118
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Sertifikalı Doğal Kozmetik Ne 
Vaat Ediyor? 
Doğal ve cilde dost hammaddelerden üretilen doğal ürünler, 
en az yüzde 95 oranında doğal içerikli olmak zorundadır. 
Kalan yüzde 5'i ise ilgili otoriteler tarafından izinli sentetik 
kimyasallardan oluşabiliyor. Üretiminde mineral yağlar ve 
parafinler kullanılmadığı gibi paraben, izotiyazolin, 
benzoik asit ve formaldehit gibi sentetik koruyucular da 
içermiyor. Doğal kozmetiklerin üretiminde doku özleri, 
hormonlar, lipozomlar ve niozomlar gibi ölü hayvanlardan 
elde edilen hammaddeler kullanılmıyor. 
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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. 

Durulanır Kozmetik Ürünler için Eko-
Etiket Kriterleri Revize Ediliyor 
Sabun, şampuan, saç kremi ve traş öncesi ürünleri içeren durulanabilir kozmetikler ürün grubu, eko-
etiket kriterlerine ilişkin güncelleme önerisi, AB Üye Ülke uzmanları tarafından 25 Temmuz'a kadar 
oylanacak. Komisyon kararı, durulanabilir kozmetik ürünler için su ortamı toksisitesi, biyolojik 
çözünürlük, kısıtlı ve yasaklı madde ve karışımlar, ambalajlama, palm yağının sürdürülebilir 
kaynaklardan temini, kullanıma uygunluk ve etiket üzerinde görünecek bilgi gibi kriterleri yeniden 
düzenlemekte. Taslak komisyon kararı için tıklayınız.	  

http://www.ambalaj.org.tr/tr/haberler-durulanir-kozmetik-urunler-icin-eko-etiket-kriterleri-revize-ediliyor.html
http://www.ambalaj.org.tr/tr/haberler-durulanir-kozmetik-urunler-icin-eko-etiket-kriterleri-revize-ediliyor.html
http://www.naturalproducts.co.uk/
http://www.naturalproducts.co.uk/
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Sektörde Büyüme 
Sağlıklı yaşama endişesi, yeşile olan bilinçteki artış ve 
tüketicinin her gün kullandıkları ürünlerdeki tehlikeli 
miktarda kimyasallara olan bilincinin artması sebebiyle; 
doğal ve organik kişisel bakım ürünleri marketinin, dünya 
genelinde hızlı adımlarla büyüyeceği öngörülüyor.  

Bugün doğal ve organik kişisel bakım ürünleri sektöründe en büyük markete sahip ülke, Kuzey 
Amerika olarak biliniyor. Bunu Avrupa ve Pasifik Asya takip ediyor. Artan tüketici potansiyeli, 
değişen yaşam stilleri ve organik ve doğal ürünlerin faydaları hakkında artan bilince bağlı olarak 
Pasifik Asya’nın çift haneli büyüme oranları göstereceği beklenmektedir. Pasifik Asya’daki bu doğal 
ve organik kişisel bakım ürünleri pazarındaki büyümeye, Japonya ve Çin’in öncülük edeceği 
beklenmektedir. “Mintel’ Global New Products” verilerine göre, Çin’in 2008 de %52 olan doğal ve 
organik cilt bakımı ürünü tüketim miktarları, 2011’de %73’e yükselmiştir. 

Eko-Etiket: Çevreci ve Karlı 
Eko-etiket tüketiciler için çevreye zararı azaltılmış 
17000’in üzerindeki ürünü ayırt edebilmelerini 
sağlayan güvenli bir referans kaynağı. Üreticiler içinse 
çevreyi korumak için atılmış önemli bir adım ve aynı 
zamanda ticari olarak farklılaşma sağlayan bir alan. 

Avrupa Eko-Etiketi, birlik genelinde geçerli olan tek 
resmi ekolojik sertifikasyon sistemi. Bağımsız 
kuruluşlar tarafından veriliyor ve ürünlerin yaşam 
döngüsü boyunca ekolojik kalitesini garantiliyor. Yine 

aynı derecede önemli olan ürünlerin performansını da onaylıyor. Fransız Çevre ve Enerji Yönetimi 
Ajansı’ndan Emilie Machefaux Eko-Etiketin önceliğinin kaliteden ödün vermeden çevreye zarar 
azaltmak olduğunun altını çiziyor. Makalenin tamamı için tıklayınız.	  

Organik ve Doğal Ürünlerin Raf Ömrü 
Kozmetiklerle ilgili merak edilen sorulardan biri de son kullanma tarihleri... Genelde kozmetik 
ürünlerde son kullanma tarihi bulunmaz, kapağı açık bir krem kutusu işareti vardır ve bu işaretin 
üzerinde "18M" ya da "24M" gibi açıldıktan sonra kaç ay kullanılacağını gösteren ibare bulunur.  
Ancak organik ve doğal ürünlerin içinde koruyucu madde olmadığı için açıldıktan sonra 6 ay içinde 
tüketmek gerekiyor. Ayrıca organik kozmetiklerin ısıdan olumsuz etkilenmemesi, oda sıcaklığında ve 
güneşte bozulmaması için çekmecede tutmakta yarar var.	  

http://tr.euronews.com/2013/03/22/eko-etiket-cevreci-ve-karli/
http://tr.euronews.com/2013/03/22/eko-etiket-cevreci-ve-karli/

