


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuru-
luşudur.

Türk Standardları Enstitüsü’nün Görevleri:

• Standart Hazırlama,

• Ürün, Hizmet, Bilgi Teknolojileri, Sistem ve Personel 
Belgelendirme,

• Gözetim ve Muayene,

• Laboratuvar Hizmetleri; Deney ve Kalibrasyon,

• Otomotiv Hizmetleri ve

• Eğitim Hizmetleridir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 1964 yılında uygu-
lamaya koyduğu “TSE Markası Sistemi” ile standarda 
uygunluk belgelendirmesini başlatmıştır. Bu sistem ile 
üreticilerin standarda uygun ve kalite seviyesi yüksek 
mal üretme şuurunun yaygınlaştırılmasının yanı sıra 
tüketicilerin can ve mal güvenliğini korumayı, karşılaş-
tırma ve seçim kolaylığını sağlayarak, kalite yönünden 
aldanmalarını önlemeyi hedef almıştır. 

TSE‘ den ürettiği ürün için belge almak isteyen üretici, 
üretim yerinde ve üretmiş olduğu madde, mamul ve 
mahsul üzerinde yapılan incelemeler sonucu belge al-
maya hak kazandığında, bu hakkını TSE ile bir sözleşme 
imzalayarak elde etmektedir. 

Gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını 
doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve 
sistemlerde üretilmesi ve ürünün hazırlanmasından da-
ğıtılmasına kadar her sürecin güvenirliğini artırmak ile 
ilgili olan GMP belgesi, TSE Ürün Belgelendirme Mer-



• Plastik Ürünler,

• Oyuncaklar,

• Metal Malzemeler,

• Kauçuk Ürünler,

• Sivil Amaçlı Patlayıcılar,

• Tekstil ve Tekstil Ürünleri,

• Sağlık Ürünleri ve Mikrobiyolojik Ürünler.

kezi bünyesinde yer alan Kimya Sektörü Belgelendirme 
Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 

Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü ayrıca aşağıda 
yer alan ürün gruplarında belgelendirme yapmaktadır: 

• Kimyasal Maddeler,
• Temizlik Malzemeleri,
• Yakıtlar,
• Madeni Yağlar,
• Gübreler,
• Boyalar ve Vernikler, İyi Üretiminizi Belgelendiriniz!



İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI
(GMP - Good Manufacturing Practices)
İyi Üretim Uygulamaları (GMP), gıda, ilaç, kozmetik, 
medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen 
ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi 
için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına 
kadar her aşamasında enfekte olma (kontaminasyon) 
olasılığını önlemek ve güvenilirliği artırmak amacıyla 
hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.

Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik 
Tüzüğü uyarınca, tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik 
üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına 
uyum zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’de de başlayan 
uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak 
ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacaktır.

TSE ve İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI
BELGELENDİRMESİ (GMP)
Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye’de ve uluslararası 
alanda kozmetik sektöründe hizmet veren firmaların iyi 
üretim uygulamalarını; “TS EN ISO 22716/Şubat 2013  
Kozmetikler - İyi Üretim Uygulamaları (GMP) - İyi Üre-
tim Uygulamaları Hakkında Kılavuz“ standardı kapsa-
mında belgelendirmektedir. Diğer konularda yapılacak 
GMP belgelendirmesi için esas alınacak kriterler TSE 
Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 
kılavuz standartlar temel alınarak hazırlanmakta ve bu 
kriterlere göre belgelendirme yapılmaktadır.

TSE, GMP uygulamaları ve firmaların gereksinimleri 
üzerine çalıştaylar düzenleyerek, üreticinin belgelendir-
me öncesi konuyla ilgili bilgilenmesini sağlamaktadır.

Sağlıklı Nesiller İçin
Sağlıklı Ürünler…



Avrupa ülkelerine ihracatta ön koşul haline gelecek olan 
GMP belgeleri sürekli büyüyen helal kozmetik sektörün-
de de yerli firmalara büyük avantaj sağlayacak. Kozme-
tikte GMP uygulamaları, İslam İşbirliği Teşkilatı, Stan-
dardizasyon ve Metroloji Enstitüsü SMIIC tarafından 
hazırlanmakta olan “Helal Kozmetik” Standardı belge-
lendirmesinde ön koşul olarak değerlendirilecek. Dola-
yısıyla GMP belgesi olan firmalar Helal Kozmetik Bel-
gelendirme işlemlerini süratle gerçekleştirme imkânına 
sahip olacak.

Dünya helal kozmetik sektörünün 1/3’üne denk gelen 
Helal Kozmetik pazarı, özellikle Müslüman ülkelerin ol-
duğu coğrafyalarda her geçen yıl katlanarak büyümek-
tedir. Yapılan tespitler sadece Ortadoğu’da helal kozme-
tik pazarının yılda yüzde 12 arttığını göstermektedir. 

Türkiye’de kozmetik ürünleri kategorisinde 46.000’i yerli 
170.000 civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılmak-
tadır. Ülkemizde kozmetik üretimi yapan kayıtlı firma 
sayısı yaklaşık 3 bin olarak ifade edilmektedir. Ekonomi 
Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında bu firmalardan 2 
bin 735’i ihracat yapmıştır. 

Türkiye’nin kozmetik ihracatında en büyük pazarlar 
Irak, İran ve Rusya’dır. Bu ülkeleri Azerbaycan, Alman-
ya ve Romanya takip etmektedir. İhraç ürünlerimiz ara-
sında en fazla payı tıraş ürünleri ve deodorantlar almak-
tadır. 

Türk Standardları Enstitüsü kozmetik sektörü üreticileri 
için hayati önem taşıyan GMP Belgelendirme hizmetle-
rini TSE Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü ile 
vermektedir. 

Ticarette Tercih Edilir
Kozmetikler İçin GMP Belgesi…





Belgelendirme başvurusu yapılan ürününe ait üretim 
yeri incelemesi, muayene ve deneylere ait sonuçlar 
olumlu ise başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben 
düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı kullanma 
hakkını kazanır.

Bu belge ile TSE tarafından belirlenen aralıklarla yapılan 
ara kontrollerde numune alınır, üretim yeri incelemesi 
yapılır.

İyi üretim uygulamaları (GMP) belgesinin geçerlilik sü-
resi üç yıldır.

GMP belgelendirme hizmetleri ile ilgili güncel her türlü 
bilgi için lütfen www.tse.org.tr adresini ziyaret ediniz.

TS EN ISO 22716 KAPSAMINDA 
GMP BELGELENDİRMESİ YAPILAN 
ÜRÜN GRUPLARI 
• Bebek Ürünleri,
• Kişisel Temizlik ve Banyo Ürünleri,
• Göz Bakım ve Makyaj Ürünleri,
• Koku Verici ve Ter Önleyiciler,
• Tıraş Ürünleri,
• Cilt Bakım Ürünleri, 
• Depilatuvarlar,
• Tırnak Ürünleri,
• Ağız Bakım Ürünleri,
• Saç Bakım ve Temizleme Ürünleri,
• Saç Renklendirici Ürünler,
• Güneş Ürünleri.

Bu çerçevede İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Belgelen-
dirmesine ilişkin müracaat formu ve diğer dokümanlara 
www.tse.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 




