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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK ÜRÜN İHRACAT SERTİFİKASI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 

KILAVUZ SÜRÜM 4.0 

 
Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan 

üreticilerin, ürettikleri ya da ürettirdikleri kozmetik ürünler için ihracatta kullanılmak üzere 

Kurumumuzdan sertifika taleplerine yönelik başvurularda üreticilere yol göstermek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 
Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Kozmetik 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan üretici tanımı vasfıyla kozmetik ürün ihracatı 

yapan üreticiler için hazırlanmıştır. 

 
Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Kılavuz; 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile 23/05/2005 tarihli, 25823 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu ve 11 inci maddelerine, 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 508 inci maddesinin (a) bendine ve Sağlık 

Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu alt 

bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuz’da geçen; 

a) EBS : Elektronik Başvuru Sistemi 

b) TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu, 

c) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu, 

ç) Yazılı yetkilendirme Belgesi: Marka sahibi yurt dışında olan, yalnız ihraç edilen 

ürünler için üretici tarafından ülkemizde bulunan kayıtlı kozmetik imalatçısına verilen üretim 

ve ihracat yasal süreçleri ile ilgili yazılı yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe 

tercümesini, 

d) ÜTS: Ürün Takip Sistemi’ni 

ifade eder. 

 
Genel Hususlar 

MADDE 5- (1) Kozmetik ürün ihracat sertifikası, Türkiye’de yerleşik ve Kurumumuza 

kayıtlı kozmetik firmalarının, ülkemiz sınırları içerisinde imal ettiği, Kurumumuza bildirimde 

bulunduğu kozmetik ürünler için düzenlenmektedir. 

Elektronik Sistem Gereksinimleri 

MADDE 6- (1) TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) internet üzerinden çalışan 

bir sistemdir. Sistem ilk kez kullanılıyorsa sistemin internet sayfasına girebilmek için 
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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kullanıcının bilgisayarında bazı ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Söz konusu sistemin 

kullanılabilmesi için, 

a) Standart bilgisayarda yazıcı, tarayıcı ve pdf dönüştürücü programın kurulması, 

b) İnternet bağlantısının mevcut ve çalışır durumda olması, 

gerekmektedir. 

 

(2) EBS, mevcut bilgisayarlarda uyumluluk görünümü açık olacak şekilde Explorer 11, 

Google Chrome ve Mozilla Firefox ile verimli çalışmaktadır. 

 
Elektronik Ortamda Kozmetik Ürün İhracat Sertifika Başvuruları İçin Yapılması 

Gereken İşlemler 

MADDE 7- (1) Kozmetik ürünler ihracat sertifika başvuruları Ürün Takip Sistemi 

(ÜTS) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. 

a) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden kullanıcı T.C. kimlik numarası/ 

E-imza ve şifre ile sisteme giriş yapılır. 

b) Sayfanın sol tarafında bulunan başlıklardan “İhracat Sertifikası Başvuru İşlemleri” 

seçilir (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Şekil 1). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/
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c) Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Sertifika Başvurusu Oluştur” sekmesi seçilir 

(Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 2). 

 

ç) Kozmetik Firması “İhracat sertifikası oluştur” bölümünü sorulan sorulara göre 

doldurur ve sertifikada yer alacak ürünleri seçtikten sonra “Başvuru oluştur” seçeneğini 

işaretler (Şekil 3). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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(Şekil 3). 

 
d) Firma tarafından ödeme talebi oluşturarak bir referans numarası alınması sağlanması 

için oluşturulan sertifika başvurusu seçilir (Şekil 4). 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 4). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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e) Seçilen başvuru için “Ödeme talebi oluştur” seçildiğinde ödeme yapılacak referans 

numarası oluşturulmuş olur ( Şekil 5). 

 

(Şekil 5). 

 
f) Ödeme talebi oluşturma isteğine göre tercih yapılarak ilerlenir ( Şekil 6). 

 

(Şekil 6). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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g) Başvuru e- imza ile imzalanır ( Şekil 7). 
 

 
 

(Şekil 7). 

 
h) E- imza ile imzalandıktan sonra ödeme yapılması için referans numarası ve 

istenilen sertifika adedi için ödenecek ücret belirtilir (Şekil 8). 

 

(Şekil 8). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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ı) Ödeme yapılana kadar sistemde “Ödeme bekleniyor” durumunda gözükür (Şekil 

9). Kurumsal Tahakkuk ödemesi şeklinde “Ödeme Referans No” ile yatırılması 

gerekmektedir. Bu işlem Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, Türkiye Halk Bankası 

A.Ş. ATM’lerinden veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnternet Şubesinden yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Şekil 9). 

 
i) Başvuru için yapılan ödeme neticesinde başvurunun “TİTCK’ya gönder” seçilerek 

aynı gün içinde Kuruma gönderilmek istenmesi halinde “Senkronize et” denilerek ÜTS’de 

ödendi bilgisinin görünür olması sağlanır (Şekil 10). 

 

(Şekil 10). 
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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j) Başvurunun TİTCK’ya gönderilebilmesi için ödeme yapılmış başvuru seçilerek 

“TİTCK’ya gönder” denir ( Şekil 11, Şekil 12). Firmanın onay vermesinin ardından Kuruma 

başvuru gönderilir (Şekil 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Şekil 11). 
 

 
 

(Şekil 12). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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(Şekil 13). 

 
k) E-imza ile imzalanan başvuru Kuruma ait evrak sisteminde işlem takip numarası ile 

takip edilebilir. Kurum evrak sistemine fiziki evrak gönderilmesine veya tekrar elektronik 

başvuru yapılmasına gerek yoktur. 

 

 

Sertifika Başvurularının Değerlendirilmesi 

MADDE 8- (1) Kozmetik ürünlere sertifika düzenlenebilmesi için; 

a) Kozmetik ürün sertifika başvurusunda bulunan firmaların, güncel firma unvanları 

ve adresleri ile ÜTS üzerinden Kurumumuza başvurması gerekmektedir. 

b) İhracat sertifikası talep edilen kozmetik ürünlerin “Kozmetik Ürünler Birimine” 

kozmetik ürün bildiriminin yapılmış olması gereklidir. 

c) İhracat sertifikası talep edilen ürünlerin bildirimlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı 

ve ülkemizde üretilip üretilmediği sistem kayıtlarından sorgulanır. 

ç) Yurt dışında bulunan marka sahibi firmaların yurt içinde üretilen ürünleri için 

imalatçıya verilen yazılı yetki belgesinin olup olmadığı, yalnız ihraç nedeniyle bildiriminin 

yapılıp yapılmadığı ve yetki belgesinin ihracat sertifika işlemlerini de kapsayıp kapsamadığı 

kontrol edilir. 

d) Sertifika başvurusunda yer alan ürün bildirimi incelenerek eksiklik kararı verildiyse 

firmanın tekrar sertifika ücreti ödemesine ve başvuru yapmasına gerek kalmadan eksiklik 

bildirimini güncellemesi durumunda başvuru içindeki ürün güncellenerek Kuruma ulaşmış olur. 

Fakat dikkat edilmesi gereken nokta eksiklik kararı verilmiş ürün için güncellemenin 10 

gün içinde yapılması gerektiğidir. On (10) gün içinde güncelleme yapılmaz ise bu ürün 

sertifikadan çıkartılacak, eğer sertifikada yer alacak tek ürün ise sertifika reddedilecektir. Bu 10 

gün içinde aynı ürün için birden fazla kez güncelleme yapılması gerekebilir (Şekil 14). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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(Şekil 14). 

 
e) Kozmetik ürün için verilmiş eksiklik kararı neticesinde tarafınızdan yapılması istenen 

işlem yapılarak kozmetik ürün başvurusu güncellenir (Şekil 15, Şekil 16, Şekil 17). 

 

(Şekil 15). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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(Şekil 16). 

 
 

  
(Şekil 17).  

(Şekil 18). 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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Sertifika Düzenlenmesi 

MADDE 10- (1) Kozmetik ürün ihracat sertifikası başvurusu içinde yer alan ürünler 

kayıtlı durumda ise talep edilen kozmetik ürün sertifikası düzenlenip ıslak imza ve mühür  

işlemleri yapılarak elektronik imzalı bir üst yazı ekinde kayıtlı firma adresine gönderilecektir. 

(2) Sertifika başvurularındaki eksiklik ve/veya uygun bulunmayan sertifika talepleri 

ÜTS üzerinden firma elektronik postasına mesaj olarak bildirilir.  

 
Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

MADDE 12 -(1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1AxZ1AxRG83Q3NRRG83S3k0YnUy
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