
  

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN 

KILAVUZ 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülen kozmetik firma kayıt, kozmetik firma bilgilerinin güncellenmesi, 

kozmetik ürün bildirimleri, nanomateryal içeren kozmetik ürün bildirimleri, yalnız ihracat amacı 

ile yerli kozmetik üreticileri tarafından yurt içinde üretilen kozmetik ürünler için talep edilen 

“Kozmetik Ürün Sertifikası” başvurularının, kozmetik ürün veya hammaddeleri ile gönüllüler 

üzerinde yapılacak olan çalışma veya araştırma başvuruları ile Kozmetik Ürünler Dairesi 

Başkanlığı bünyesindeki diğer iş ve işlemlere ilişkin başvuruların elektronik ortamda 

yürütülmesinde üreticiye yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan üretici 

tanımı vasfıyla, piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler için hazırlanmıştır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) 30/03/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 3 üncü maddesi, 

23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 14 üncü 

maddesi, Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu alt 

bendi ile Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik 

Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 

(a) EBS: Elektronik Başvuru Sistemi’ni, 

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

(c) ÜTS: Ürün Takip Sistemi’ni, 

ifade eder. 

Sistemin Gereksinimleri 

MADDE 5- (1) TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) internet üzerinden çalışan bir 

sistemdir. TİTCK’nın öngördüğü güvenlik tedbirleri nedeni ile sistem ilk kez kullanılıyorsa; 

sistemin internet sayfasına girebilmek için kullanıcının bilgisayarında bazı ayarlamalar yapması 

gerekmektedir. Söz konusu ayarların yapılabilmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesi 

gerekmektedir. 

Sistemin kullanılabilmesi için gerekli olan standart bilgisayarda yazıcı, tarayıcı ve pdf 

dönüştürücü programın kurulması, internet bağlantısının mevcut ve çalışır durumda olması 

gerekmektedir. E-Uygulamalar Girişi Sistemi mevcut bilgisayarlarda Uyumluluk görünümü açık 



  

olacak şekilde Explorer 11, Google Chrome ve Mozilla Firefox ile verimli çalışmaktadır. 

ÜTS Firma Kayıt İşlemleri 

MADDE 6- (1) Elektronik bildirim sistemi üzerinden kozmetik ürün bildirimi için ilk olarak 

firma ve firma yetkilisi kaydı yapılmalıdır. Kozmetik firma kayıt işlemleri Ürün Takip Sistemi 

(ÜTS) ve Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinden ayrı ayrı ve eşzamanlı olarak yapılmalıdır. 

a) Öncelikle https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris adresinden ana sayfa açılarak 

“ÜTS Başvuru Girişi” seçilir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Başvuru ekranına giriş 

b) E-imza, E-Devlet şifresi veya Mobil İmza seçeneklerinden hangisi kullanılacak ise 

seçilip sisteme giriş yapılır. 

c) Açılan ana ekrandan “Kozmetik Firması Ekle” butonuna tıklanır. 

 

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/


  

Şekil 2. Firma ekleme ekranına giriş 

1) MERSİS ile firma kayıt: 

i) Açılan ekran üzerinden “Veri Kaynağı” olarak “MERSİS” numarası varsa “MERSİS” 

seçilir. “MERSİS No” alanı girilerek “MERSİS’ten Getir” butonu tıklanır (Şekil 3).

 

Şekil 3. 

ii) “MERSİS” ten gelen otomatik bilgilerin altında yer alan zorunlu alanlar doldurulur. 

“Faaliyet Alanı” kısmında, firma faaliyetine göre Kozmetik İmalatçısı/Kozmetik İthalatçısı veya 

her ikisi birden seçilerek eklenir. (Şekil 4) 

 

 



  

Şekil 4. 

iii) “E-posta” adresi girildikten sonra “Doğrulama Kodu Gönder” butonu tıklanarak e-

posta adresine gönderilen doğrulama kodu, açılacak olan ekrana girilir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. 

iv) “İmza Yetkilisi Ekle” butonu (Şekil 4) tıklanarak şirket imza sirkülerinde yer alan 

ve firma yetkilisi olan kişi bilgileri T.C. kimlik numarası girilerek eklenir. 



  

 

v) İmza yetkilisinin şirket imza sirkülerinde yer almaması durumunda sistem aşağıdaki 

uyarıyı verecektir. 

 

 

 

vi) Tüm alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır. 

vii)   Ekrana gelen aşağıdaki onay mesajında “Evet” tıklanarak başvuru e-imza ile 

tamamlandığında firma kayıt başvurunuz sisteme eklenir (Şekil 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. 

 

2) VEDOP ile firma kayıt: 

i)  Firma vergi kimlik numarası girilerek “VEDOP’tan Getir” butonuna tıklanır (Şekil 3). 



  

 

Şekil 3 

 

 

 

 

 

 



  

ii) Firma unvan bilgilerinin altında yer alan zorunlu alanlar doldurulur. “Faaliyet Alanı” 

kısmında, firma faaliyetine göre Kozmetik İmalatçısı/Kozmetik İthalatçısı veya her ikisi birden 

seçilerek eklenir (Şekil 4). 

Şekil 4 

 

 

 

 

 

 



  

iii) “E-posta” adresi girildikten sonra “Doğrulama Kodu Gönder” butonu tıklanarak e-posta 

adresine gönderilen doğrulama kodu, açılacak olan ekrana girilir (Şekil 5). 

 
Şekil 5 

 

iv) “İmza Yetkilisi Ekle” butonu tıklanarak şirket imza sirkülerinde yer alan ve firma 

yetkilisi olan kişi bilgileri T.C. kimlik numarası girilerek eklenir. 

v) Tüm alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır. 

vi)Ekrana gelen aşağıdaki onay mesajında “Evet” tıklanarak başvuru e-imza ile 

tamamlandığında firma kayıt başvurunuz sisteme eklenir (Şekil 6).  

 

Şekil 6 

 

EBS Firma Kayıt İşlemleri 

MADDE 7- (1) EBS üzerinden firma kayıt işlemlerinin yapılması için: 

a) Öncelikle http://ebs.titck.gov.tr/ adresinden uygulama giriş sayfası açılır. 

b) Açılan ekrandan “Firma Kayıt” sekmesi tıklanır (Şekil 7). 

 
 Şekil 7  

http://ebs.titck.gov.tr/


  

 

c) “Firma Bilgileri” altında yer alan “Mersis No” alanına Mersis numarası girilerek 

“Firma Sorgula” butonu tıklanır ve firma bilgileri otomatik olarak ekrana taşınır. 

 
 

ç) “Firma Tipleri” alanı tıklandığında açılan “Kozmetik Firması” firma tipi seçilir (Şekil 8).

 d) Açılan “Firma Bilgileri” ekranında (Şekil 8) boş kalan tüm bilgiler eksiksiz şekilde 

doldurulur. 

 

Şekil 8 

 

e) “Firma Yetkilisi Bilgileri” alanı tıklandığında açılan MERSİS’e kayıtlı şirket imza 

sirkülerinde yer alan kişi listesinden firma yetkilisi seçilir (Şekil 9). 



  

 

Şekil 9 

 

f)  “Ekler”  alanı tıklandığında açılan sayfadaki “Doküman Ekle” kısmından “Ticaret Sicil 

Gazetesi” pdf formatında eklenir (Şekil 10).  

 

Şekil 10 

 

g) Tüm alanların eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulduğundan emin olunduktan 

sonra “Kaydet” butonuna basılır. 

ğ)  Onay kutucuğu (Şekil 11) ekrana geldiği anda firma kayıt başvurunuz “Onay Bekliyor” 

durumuna düşer. 



  

 
Şekil 11 

 

(2) Yukarıda belirtilen şekillerde ÜTS ve EBS üzerinden firma kayıt başvurusu 

yapıldıktan sonra kozmetik firma kaydının onaylanabilmesi için firma yetkilisinin belirtildiği 

imza sirküleri ve kozmetik faaliyet alanının yer aldığı ticaret sicil gazetesinin Kozmetik Ürünler 

Dairesi Elektronik Kayıt ve Bildirim Birimi’ne hitaben standart dilekçe (Şekil 12) ekinde 

TİTCK’ya matbu olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

 

(3) Tüm belgeler Kurumumuza ulaştırıldıktan sonra firmanız onaylandığında başvuru 

esnasında (ÜTS ve EBS)  kaydedilen e-posta adresinize bilgi mesajı düşecektir. 



  

 

Şekil 12 

UYARI: 

-Kurumumuza yapılacak başvurularda yer alan belgeler üzerinde güncel firma bilgilerinizi 

içeren kaşenin kullanılması gerekmektedir. 

ÜTS Sorumlu Teknik Eleman (STE) Kaydı 

MADDE 8- (1) Sorumlu Teknik Eleman başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır: 

a) Firma ilk olarak Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden (Şekil 13) STE 

başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir. 



  

 

Şekil 13 

b) Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris  

sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”nı seçerek sisteme giriş yapar ve Sorumlu Teknik 

Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE 

başvurusu tamamlanır.  

(2) STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin, STE’ye ait çalışma bilgisini iki kere 

feshetmesi gerekir. STE feshi iki aşamadan oluşur: 

a) Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE kaydını fesheder. 

b) STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemini gerçekleştirir. 

Kozmetik Ürün Kayıt ve Bildirim İşlemleri 

MADDE 9- (1) Kozmetik ürün kayıt ve bildirim işlemleri ÜTS “Ana Uygulama” girişinden 

açılan sayfa üzerinden yürütülür (Şekil 14). 

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris


  

 

Şekil 14 

(2) Kozmetik formülasyon ekleme işlemleri: “Bileşen Seç” butonu (Şekil 15) tıklandığında 

açılan bileşen havuzundan (Şekil 16) ürün formülasyonunda yer alan bileşenler tek tek seçilerek 

(bileşen isminin bir kısmı veya tamamı/CAS numarası/EC numarası yazılarak sorgulama 

yapılabilir) eklenir. 

 

Şekil 15 



  

 

Şekil 16 

(3) Kozmetik ürün ekleme işlemleri: “Kozmetik Ürün İşlemleri” sekmesinden (Şekil 17) 

açılan “Kozmetik Ürün Ekle” butonuna tıklanarak veya set ürün bildirimi yapılacak ise 

“Kozmetik Ürün Seti Ekle” butonuna tıklanarak açılan ekranda (Şekil 18 ve Şekil 19) ürün 

bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurulur. 

 

Şekil 17 



  

 

Şekil 18 

 

Şekil 19 

(4) Ürün ile birlikte piyasaya arz edilecek satış veya promosyon numunesi, tester vb. var ise 

“Tester/Numune Ekle” butonuna (Şekil 20) tıklanarak açılan alandan (Şekil 21) ürün numune 

bilgileri doldurulur. 



  

 

 
Şekil 20 

 
Şekil 21 

 

(5) Ürünün hizmet sunan müesseseler için üretilmiş olası durumunda (Şekil 22) “Hizmet 

Sunulan Müessese Sayısı” belirtilerek müessese listesinin bulunduğu dosya sisteme eklenir. 

 
Şekil 22 



  

 

(6) Tüm alanların doğru olarak doldurulduğundan emin olunduktan sonra sayfa sonunda 

bulunan “Kaydet” butonu tıklanır ve kozmetik ürün kullanıcı sistemine eklenmiş olur. 

 

Nanomateryal İşlemleri 

MADDE 10- (1) Kozmetik ürün ekleme işlemleri: “Kozmetik Ürün İşlemleri” sekmesinden 

(Şekil 17) açılan “Nanomateryal İşlemleri” alanı (Şekil 23) tıklandığında açılan sayfadan işlemler 

yürütülür. 

 

 

 
Şekil 23 

 

(2) Nanomateryal Ekleme: Kozmetik Yönetmeliğinin 7 nci maddesine tabi olan boyar 

maddeler, koruyucu maddeler veya UV filtreleri olarak kullanılan nanomateryal bileşenler dışındaki 

nanomateryal bildirimi için “Nanomateryal Ekle” sekmesi tıklandığında açılan sayfadaki tüm 

bilgiler doğru ve eksiksiz şekilde doldurulur (Şekil 24). 

 



  

 



  

 

 

Şekil 24 

 

(3) Tüm alanların doğru ve eksiksiz şekilde doldurulduğundan emin olunduktan sonra 

“Kaydet” butonuna basılarak nanomateryal kaydedilir. Başvuru yapılmadan önce güncellenmesi 

gereken alanlar varsa güncellenmelidir (Şekil 24). 

 

Nanomateryal Başvuru İşlemleri 

MADDE 11- (1) “Ürün Başvuru İşlemleri” açılarak sağ üst köşede yer alan “Nanomateryal 

Başvurusu Oluştur” sekmesi tıklanır (Şekil 25). 

 



  

 
Şekil 25. 

 

(2) Ekranda açılacak olan “Nanomateryal Ekle” sekmesinde tıklandığında önceden 

kaydedilen nanomateryal listesinden başvuru yapılması istenen nanomateryal seçilir (Şekil 26). 

 

 
Şekil 26 

 

(3) Nanomateryal eklendikten sonra “Başvuru Oluştur” sekmesi tıklanır (Şekil 26) (Bu 

aşamadan sonra nanomateryal bilgileri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. O yüzden bu 



  

aşamaya gelmeden önce nanomateryal bilgilerine dair tüm kontrollerin doğruluğunun sağlanması 

gerekmektedir.) 

 

(4) Başvuru oluştur sekmesinden sonra ekrana gelecek olan onay kutucuğunda (Şekil 30) 

“Evet” tıklanır ve başvuru e-imza ile tamamlanır. (E-imza işlemi yapıldıktan sonra başvuru Kurum 

ekranına düşecektir.) 

 

(5) Nanomateryal Bildirim İşleminin/ Başvuru İşleminin tamamlanabilmesi için EBS’den 

Kozmetik Ürünler Dairesi Ön İnceleme ve Bildirim Birimi’ne başvuru oluşturularak nanomateryal 

bildirim formu çıktısının EBS’ye yüklenmesi ve ilgili evrakların TİTCK’ya matbu olarak 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 

(6) Nanomateryal içeren ürün bildiriminde bulunmak için nanomateryal bildirimine ait 

işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

 

 

Kozmetik Ürün Başvuru İşlemleri 

MADDE 12- (1) “Ürün Başvuru İşlemleri” açılarak sağ üst köşede yer alan “Ürün 

Başvurusu Oluştur” sekmesi tıklanır (Şekil 27). 

 

 
Şekil 27. 

 

(2) Açılan ekrandan (Şekil 28) “Ürün Ekle” sekmesi tıklanır.  



  

 
Şekil 28 

 

(3) Kullanıcı sisteminde kayıtlı ürünlerden seçim yapılarak (1’den 5’e kadar ürün adedi seçimi 

yapılabilir) ürünler eklenir. Ya da istenirse bu aşamada da yeni ürün girişi yapılarak ürün eklenebilir. 

 

(4) Ürün ekleme işlemi yapıldıktan sonra “Başvuru Oluştur” butonu tıklanır (Şekil 29). (Bu 

aşamadan sonra ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. O yüzden bu aşamaya gelmeden 

önce ürünlere ait tüm kontrollerin doğruluğunun sağlanması gerekmektedir.) 

 



  

(5) Başvuru oluştur sekmesinden sonra ekrana gelecek olan onay kutucuğunda (Şekil 29) 

“Evet” tıklanır ve başvuru e-imza ile tamamlanır. (E-imza işlemi yapıldıktan sonra başvuru Kurum 

ekranına düşecektir.) 

 

Şekil 29  

 

(6) Kozmetik Ürün Bildirim İşleminin/ Başvuru İşleminin tamamlanabilmesi için EBS’den 

Kozmetik Ürünler Dairesi Ön İnceleme ve Bildirim Birimi’ne başvuru oluşturularak (Her bir 

başvuru için ayrı ayrı olacak şekilde) bildirim formu çıktısının EBS’ye yüklenmesi ve ilgili 

evrakların TİTCK’ya matbu olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

 

ÜTS Ürün Başvuru Durumları Görüntüleme  

MADDE 13- (1) Ürün başvuru durumları ÜTS’de yer alan “Ürün Başvuru İşlemleri” 

ekranından (Şekil 30) görüntülenebilmektedir. Başvuru takiplerinin bu alandan yapılması 

gerekmektedir. 



  

 
Şekil 30 

 

ÜTS Ürün Durumları Görüntüleme 

MADDE 14- (1) Ürünlerin listelendiği ekrandan (Şekil 31) ürün durumları 

görüntülenebilmekte, ürün barkod numaralarından ürünler tek tek sorgulanabilmekte, ürün bazında 

idarece verilen kararlar ve karar nedenleri (Şekil 32) takip edilebilmektedir. (Ürün durumlarının 

ÜTS üzerinden takip edilmesi, bu hususta Kuruma başvurulmaması gerekmektedir.) 

 

 
Şekil 31 



  

 
Şekil 32 

 

Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) Üzerinden Başvuru Oluşturma 

MADDE 15- (1) EBS üzerinden oluşturulacak başvurular için http://ebs.titck.gov.tr/ 

adresinden kullanıcı T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır (Şekil 33). 

 
Şekil 33 

 

(2) Kozmetik Firma Bilgi Değişikliği/Yetkili Bilgi Değişikliği Başvurusu için: 

a) “Başvurular” sekmesi altındaki “Genel Evrak Başvurusu Ekle” seçilir (Şekil 34). 

http://ebs.titck.gov.tr/


  

 
Şekil 34 

 

b) “Birim Adı” alanından “Elektronik Kayıt Ve Bilgilendirme Birimi” seçilir (Şekil 35). 

c) “Doküman Tipi” alanından “Kozmetik Firma Bilgisi Değişikliği” seçilir (Şekil 35). 

ç) “Doküman Ekle” kısmından imzalı kaşeli standart dilekçe ekinde değişikliği belirten üst 

yazı ile resmi belgeler (Firma bilgi değişikliği için ticaret sicil gazetesi, vergi levhası vb.; firma 

yetkili değişikliği için imza sirküsü vb.) eklenir (Şekil 35). 

 
Şekil 35 

 



  

d) Başvuru bilgileri ve başvuru eklerinin doğruluğunun kontrolü yapıldıktan sonra “Başvuru 

Gönder” butonu tıklanır (Şekil 36). 

 
Şekil 36 

e) Başvuru e-imza ile imzalanır ve ilgili evraklar işlem takip numarasının belirtildiği 

imzalı kaşeli standart dilekçe ekinde Kuruma matbu olarak gönderilir. 

 

(3) Kozmetik Ürün Bildirimi Başvurusu için: 

a) “Başvurular” sekmesi altındaki “Genel Evrak Başvurusu Ekle” seçilir (Şekil 34). 

b) “Birim Adı” alanından “Kozmetik Ürünler Dairesi”, “Ön İnceleme ve Bildirim Birimi” 

seçilir (Şekil 37). 

c) “Doküman Tipi” alanından “Kozmetik Ürün Bildirim İşlemleri” seçilir (Şekil 37). 

ç) “Doküman Ekle” kısmından imzalı kaşeli standart dilekçe ekinde ÜTS üzerinden alınan 

beyan ve bildirim formu eklenir (Şekil 37). 

 
Şekil 37 

d) Başvuru bilgileri ve başvuru eklerinin doğruluğunun kontrolü yapıldıktan sonra “Başvuru 

Gönder” butonu tıklanır (Şekil 38). 

 
Şekil 38 



  

e) Başvuru e-imza ile imzalanır ve ilgili evraklar işlem takip numarasının belirtildiği 

imzalı kaşeli standart dilekçe ekinde Kuruma matbu olarak gönderilir. 

f) Kozmetik ürün bilgisi ve kozmetik ürün durum değişikliği başvuruları da aynı birim 

seçilerek oluşturulur ancak “Doküman Tipi” alanı, başvuru tipine göre seçilerek “Doküman 

Ekle” alanına konusuyla ilgili gerekli evraklar yüklenir ve başvuru adımları yukarıda 

açıklandığı şekilde gerçekleştirilir. 

 

(4) Kozmetik Ürünler İhracat Sertifika Başvuruları için: 

a) “Başvurular” sekmesi altındaki “Genel Evrak Başvurusu Ekle” seçilir (Şekil 34). 

b) “Birim Adı” alanından “Kozmetik Ürünler Dairesi”, “Belgelendirme Faaliyetleri 

Birimi” seçilir (Şekil 39). 

c) “Doküman Tipi” alanından “Kozmetik Ürün Sertifika Başvurusu” seçilir (Şekil 39). 

ç) “Doküman Ekle” kısmından Standart Dilekçe ekinde; Taahhütname, Beyan/Deklarasyon 

ve Bildirim Listesi eklenir (Şekil 39). 

 
Şekil 39 

 

d) Başvuru bilgileri ve başvuru eklerinin doğruluğunun kontrolü yapıldıktan sonra “Başvuru 

Gönder” butonu tıklanır (Şekil 40). 

 

 
Şekil 40 

 

e) Başvuru e-imza ile imzalanır ve ilgili evraklar işlem takip numarasının belirtildiği 

imzalı kaşeli standart dilekçe ekinde Kuruma matbu olarak gönderilir. 



  

 

(5) Kozmetik ürün veya hammaddeleri ile yapılacak olan çalışma veya araştırma başvuruları: 

a) Öncelikle Madde 7’de açıklandığı şekilde firma kayıt başvurusu yapılır. Ancak “Firma 

Tipi” olarak “Kozmetik Klinik Araştırma” seçilir (Şekil 41). 

 
Şekil 41  

 

b) Firma kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurular” sekmesi altındaki “Genel 

Evrak Başvurusu Ekle” seçilir (Şekil 34). 

c) “Birim Adı” alanından “Kozmetik Ürünler Dairesi”, “Kozmetik Klinik Araştırmalar 

Birimi” seçilir (Şekil 42). 

 

 
Şekil 42 

ç) “Doküman Tipi” alanından başvuru yapılmak istenen doküman seçilir (Şekil 43). 



  

 
Şekil 43 

d) “Doküman Ekle” alanından üst yazı eklenir (Şekil 43). 

e) Başvuru bilgileri ve başvuru eklerinin doğruluğunun kontrolü yapıldıktan sonra “Başvuru 

Gönder” butonu tıklanır (Şekil 44). 

 

 
Şekil 44 

 

f) Ücretli doküman tiplerinden biri şekilmiş ise ekranda ödeme referans numarası ve E-

takip numarasını bildiren pencere açılır (Şekil 45). 

 
Şekil 45 



  

g) Ödeme yapıldıktan sonra, Sistem tarafından verilmiş olan E-takip numarası üst yazıda 

belirtilerek gerekli tüm dokümanlar üst yazı ekinde Kuruma gönderilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kılavuz 

MADDE 16- (1) 30/12/2015 tarih ve 2056142 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren 

Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzu Sürüm 5.0 yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 17- (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

 


