
Metin eklemek için tıklayın

KOZMETOLOJİ



Metin eklemek için tıklayın

KOZMETİK ÜRÜNLERİN 
TANIMI

Kozmetik ürünler; deri, dudak, saç,
tırnak, sakal, ağız boşluğu, dış genital
organlar ve dişlere sürülmek, fışkırtılmak
ve benzeri yöntemleri uygulamak
suretiyle temizlemek, güzelleştirmek,
çekiciliği arttırmak ve/veya yüz ve
vücudun dış görünüşünü değiştirmek ve
sağlığını korumak amacıyla uygulanan
madde ve preparatlardır.



Metin eklemek için tıklayın

Kozmetik ürünlerin amaçları;
 Temizlemek

 Güzelleştirmek
 Çekiciliği arttırmak
 Yüz ve vücudun dış görünüşünü

değiştirmek
 Yüz ve vücudun dış görünüşünün

sağlığını korumak

 Koku vermek



KOZMETİK ÜRÜNLERİN 
SINIFLANDIRILMASI

Uygulama bölgesine
Kullanım amacına
Ürünün yapısına göre farklı şekillerde 

sınıflandırılabilirler



Uygulama bölgesine göre kozmetikler;
 İnsan vücudunun dış kısmına 

uygulananlar

Deriye uygulananlar

Saç, kıl ve tırnaklara uygulananlar
Dış genital organlara 

uygulananlar

Dişler ve ağız boşluğuna uygulananlar



Kullanım amacına göre kozmetikler;
Temizleyiciler

Nemlendirici ve yumuşatıcılar
Besleyiciler

Kırışıklık gidericiler
Leke gidericiler

Bronzluk vericiler

Güneşten koruyucular
Bebek kozmetikleri



Yapısına göre kozmetikler;
 Çözeltiler
 Süspansiyonlar
 Emülsiyonlar
 Kremler

 Patlar

 Jeller

 Tozlar



 Eczacı
 Biyolog

 Kimyager/

 Kim.Müh.
 Doktor/

 Dermatolog

Kozmetik ürünlerin hazırlanmasında
eczacılık bilimlerinin yanısıra birçok bilim
dalı ve meslek grubunun desteği
alınmalıdır. Bu multidisipliner yapıda yer
alan meslek sahipleri şunlardır;

 Mikrobiyolog

 Grafik tasarımcısı
 Pazarlamacı v.b.



Bilinen Tüm Kozmetik 
Maddelerin Listesi ve İsimleri

 Kozmetik, Tuvalet ve Koku Birliği’nin
(Cosmetic, Toiletry and Fragrance
Association, CTFA) 1973 yılında
yayınladığı Kozmetik Madde Sözlüğü,

 Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (Food
and Drug Administration, FDA) 1994
yılında çıkarttığı Kozmetik Maddelerin
Uluslararası İsimlendirilmesi
(International Nomenclature Cosmetic
Ingredient) başlıklı listesi.(INCI)



TÜRKİYE’DE KOZMETİK 
ÜRÜNLERLE İLGİLİ YASAL 

DÜZENLEMELER



Dayanağı 24 Mart 2005 tarih ve 5324
sayılı Kozmetik Kanunu olan ve Sağlık
Bakanlığı’nca 23 Mayıs 2005 tarihinde
yayınlanan 25823 sayılı T.C. Kozmetik
Yönetmeliğinde yer alan 76/768 EEC
temel direktifi dikkate alınmalıdır.



 Üretici veya ithalatçı ürünü
piyasaya sunmadan önce izin
almayacak, bildirim yapacaktır.

 Etkin piyasa gözetimi ve denetimi
istenecektir.



KOZMETİK 
ÜRÜNLERİN 

MİKROBİYOLOJİK 
ÖZELLİKLERİ



Pek çok kozmetik ürün 
özellikle de emülsiyon 
tipi kozmetiğin raf 
ömrü ve kullanımı 
süresince 
mikrobiyolojik yönden 
korunması, diğer bir 
ifadeyle mikrobiyolojik 
üremenin engellenmesi 
o kozmetiğin kalitesini 
belirler. 



Mikrobiyolojik büyüme birden fazla
mikroorganizma varlığında çıplak
gözle görülebilir. Mikroorganizmaların
ürüne bulaşması ile üründe zamanla
kötü koku oluşumu, renk ve kıvam
değişikliği, faz ayrımı v.b. değişiklikler
ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda da
ürünün etkinliği ve stabilitesi negatif
yönde etkilenebilir.



Mikroorganizma varlığı her zaman
gözle görülmeyebilir. Alınan örneklerin
kültür ortamında büyümeleri gözlenir.

Mikroorganizmalar üremeleri için
uygun bir ortam oluşturan herhangi bir
maddenin içinde ya da yüzeyinde
bulunabilirler.



Kozmetik ürünleri etkileyen 
mikroorganizmalar;

Bakteriler,

Maya ve mantarlardır.
Bu mikroorganizmalar kendi
varlıklarını sürdürebilen ve yeniden
üreyebilen varlıklardır.

Mikrobiyal içerik; ana üründe bulunan
tüm bakteri, maya ve mantarların
miktarıdır.



Kozmetik preparatların 
üretimi ile uğraşan 
kişilerin bu 
mikroorganizmalar 

hakkında sistematik 
bilgi sahibi olmaları,eğitim 
almaları gerekir. Çünkü en 
sık rastlanan 
deri hastalıkları ve alerjik 
kökenli hastalıklar 
mikroorganizmaların etkinliği 
sonucunda ortaya çıkar.



Mikrobiyolojik analizlerin rutin olarak
kontrol edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
Challenge test (Koruyucu Etkinlik
Testi); Kozmetik ürünlerde ürünün
üretiminden son tüketim tarihine
kadarki sürede içerisinde bulundurduğu
koruyucu ve katkı maddelerinin çeşitli
kontaminasyon oluşması durumlarında
mikroorganizmalara karşı etkinliğinin
ölçüldüğü bir testtir.



Kozmetoloji açısından bu mikroor-
ganizmaların metabolizmaları en
önemli husustur. Metabolizmaları
sonucunda derinin bazı bileşenlerini ve
kozmetik preparatlardaki bazı kimyasal
maddeleri parçalayarak
deri hastalıklarına
yol açarlar.



Ortaya çıkan metabolizma artıkları ise
bazen pis kokulu, bazen de tahriş
edici ve toksik etkilidir.

Bakteriler uygun olmayan şartlarda
spor haline geçerek uygun bir ortam
buluncaya kadar yaşamlarını sürdürür
ve uygun ortamda bakteri haline
dönüp, tekrar üremeye başlarlar.



Mantarlar:

Yaşamlarını yüksek nem, azot ve
karbon bileşikleri ile oksijen varlığında
uygun sıcaklıkta (20-350C)

sürdürebilen ve büyük
çeşitlilik gösteren
mikroorganizmalardır.



Koltuk altları ve parmak araları hariç,
insan derisindeki nem miktarı mantar
üremesi için uygun değildir. Sağlıklı
deride normal olarak bulunan ve
yaşamını sürdüren birçok bakteri türü
varken, mantarlar çok seyrek görülür.
Ancak, kozmetik

preparatlar mantar

üremesine çok uygun

ortamlar olabilirler.



Mikroorganizmaların 
İstenmeyen Faaliyetleri:
Kozmetik ürünlerde görülen zaralı
mikroorganizmalar ikiye ayrılır;

Preparatı bozan ve

İnsan sağlığını tehdit 
eden mikroorganizmalar.



Preparatları bozan 
mikroorganizmalar:

Büyümek için bazı fiziksel ve kimyasal 
şartların oluşmasına gereksinim 
duymakla birlikte, farklı koşullarda 
da büyüyebilirler. Özellikle su 
açısından zengin ortamlarda 
kolaylıkla çoğalabilirler. 
Proteinler de mikroorganizma 
büyümesini arttırırlar. 



Preparatları bozan 
mikroorganizmalar:

Büyümek için bazı fiziksel ve kimyasal 
şartların oluşmasına gereksinim 
duymakla birlikte, farklı koşullarda 
da büyüyebilirler. Özellikle su 
açısından zengin ortamlarda 
kolaylıkla çoğalabilirler. 
Proteinler de mikroorganizma 
büyümesini arttırırlar. 



Kozmetik preparatların pH değeri de
dayanıklılık sınırları olan pH 2-9 olan
mikroorganizmaların üremesine
uygundur.

Yüzey aktif maddeler % 10 civarında
kullanıldığında mikrobiyolojik üremeyi
arttırabilir.

Hava girişini engelleyecek şekilde
sıkıca kapatılmış kaplarda aerobik
mikroorganizmalar üreyemezler.



Saklama sıcaklığı da 
önemlidir. 00C’nin 
altında üreme 
gözlenmez. 150C’nin 
üzerinde yavaş bir 
üreme başlar. Bu 
nedenle serin 
ortamlarda saklamak 
daha uygundur.



Sağlığı Tehdit Eden 
Mikroorganizmalar:

Bu mikroorganizmalar evde görülen
ürünlerden çok hastane ve klinik
durumlarda kullanılan ürünlerde
görülür. Kozmetik ve dermatolojik
preparatlarda görülen ve sağlığı
tehdit eden mikroorganizmalardan
Pseudomonas aeruginosa önemli bir
rol oynar. Özellikle göz maskaralarına
bulaşması ile gözde oluşan tahrişten
sorumludur.



Diş macunları ve diş fırçalarına ise
Candida albicans kolayca bulaşabilir.
El losyonlarının Klebsiella pneumoniae
ile bulaşması sonucu enfeksiyon
oluştuğu bildirilmiştir. Kozmetik
preparatlarda virüslerle bulaşma
hakkında bilinen kesin bir bilgi
bulunmamakla birlikte Herpes simplex
virüsünün geçebileceği düşünül-
mektedir.



Derinin Korunma Mekanizması:
 Dışarı doğru büyüyen epidermis hücreleri

ile iç kısımlara sızmış olan
mikroorganizmalar dışarı atılır.

 Derinin nemi bakteri ve mantarların
üremesi için uygun bir ortam oluşturmaz.

 Deride devamlı olarak bulunan bakteriler 
yeni bakterilerin deriye yerleşme ve 
üremesini geciktirir.

 Derideki temel bileşikler bakteri sızmasını 
engeller.

 Sağlıklı derinin pH’sı bakteri üremesini 
yavaşlatmaktadır.



Böyle bir mekanizmaya rağmen
derinin kendini korumada yetersiz
kaldığı durumların önüne geçmek
amacıyla gerek deri, gerekse
kozmetik preparatlar koruyucular
yardımıyla korunurlar. Koruyucular
çok düşük konsantrasyonlarda etkili
olabildikleri için kozmetik preparat-
larda güvenle kullanılmaktadır.



Mikrobiyolojik Yönden Stabil 
Preparat Hazırlanması:

Ürüne mikrorganizmalar;

Ürünün üretimi aşamasında ve

Kullanımı esnasında bulaşabilir.



Mikrobiyal bulaşmaya neden
olan başlıca kaynaklar;

Ürünün hazırlanması esnasında
kullanılan endüstriyel su ve suyun
yetersiz saflıkta olması,

Atık suyun yetersiz arıtımı ya da atık
suya mikroorganizma bulaşması,

Kontamine olmuş hammadde
kullanımı,

Steril olmayan üretim ve dolum 
aletleri,

Ambalaj materyali,



Ana kütleyi saklamada kullanılan
kapların steril olmaması,

Hijyenik koşullara yeterince uygun
olmayan üretim,

Hijyenik koşulların yerine getirilmesi
için gereken düzenlemelerin yetersiz
olması,

Temizlik ve dezenfeksiyon 
yöntemlerinin değiştirilmesi,

Havayla bulaşma,
 İnsan.



Su:

Mikrobiyal kalitesi en düşük olan ürün
bileşeni sudur. Mikroorganizmalar
depolama kaplarında bekletilen suyun
içinde hızla büyüyerek gelişirler.

Suda görülen mikrobiyolojik
bulaşmanın başlıca kaynağı gram
negatif bakterilerdir. Suyu ideal haliyle
kullanabilmek için bir takım
endüstriyel saflaştırma yöntemlerine
başvurulur.



Hammadde:

En çok mikroorganizma bulaşması
görülen hammadde grupları ise;

Doğal maddeler (bitki ekstreleri)

Karbonhidratlar ve glikozitler

Yüksek molekül ağırlıklı alkoller

Yüzey aktif maddeler ve deterjanlar

Yağ asitleri ve esterleri

Protein ve protein deriveleri

Talk ve kaolin

Mısır nişastası



Üretimden önce bu hammaddelerin
mikrobiyolojik içerikleri alınan
örneklerle kontrol edilmelidir.
Hammaddeler aynı üreticiden
özelliklerini belirten belgelerle alınmalı
ve temiz ve tozsuz ortamlarda iyi
kapalı kaplarda saklanmalıdır. Ayrıca,
yüzey aktif madde ve deterjanların da
noniyonik özellikte olmasına özen
gösterilmelidir.



Ambalaj Materyali:

Ara ve bitmiş ürünler için kullanılan
kapların temiz ve steril olmasına
dikkat edilmelidir. Bu kapların içine
mantar destekler konmamalıdır.

Kapaklar uygun kapatma teknikleri ile
iyi kapatılmış olmalı, havayla bulaşma
engellenmelidir. Ürünün uygulanması
esnasında kullanılan fırça, ponpon
v.b. mikrobiyal bulaşma için risk
oluştururlar.



Bu nedenle bu materyaller kullanılmadan
önce uygun antimikrobiyal maddelerle ön
işleme tabi tutulmalıdırlar. Özellikle doğal
kaynaklı fırçaların mikroskobik
incelemeleri yapılmalıdır.

Ambalaj materyali ve uygulamada
kullanılan materyalleri üreten firmaların
sundukları ürünü uygun bir şekilde
düzenlemiş, ikinci bir koruyucu kısım
içeren ambalajlarda sunmaları ve insan
cildiyle doğrudan temasta bulunan tüm
materyallerin ise iyi kapatılmış kaplarda
saklamaları istenir.



Ürünün kullanımı esnasında ambalaj
açıldığında hava, su, uygulamada kullanılan
aletler ve kullanıcının cilt teması ile ürüne
mikroorganizma bulaşması söz konusudur.
Bulaşmanın derecesi uygulama yapılan
bölgenin büyüklüğüne ve preparatın kullanım
süresine bağlıdır.

Ağzı geniş kaplarda sunulan preparatların
kontamine olma olasılığı tüplerde sunulan
preparatlara göre daha fazladır. Ürün birden
fazla kişi tarafından kullanıldığında da
bulaşma riski artacaktır.



Mikroorganizmaların
Uzaklaştırılması:
Bir preparattan mikroorganizmalar

koruyucuların ilavesi ile uzaklaştırılabilir.
Koruyucu ilavesinin gereksiz ve/veya
aşırı miktarda olmaması gerekir.

Kimyasal koruyucuların ilavesinin yanı
sıra çeşitli sterilizasyon yöntemlerine de
başvurulabilmektedir.



Bu yöntemler arasında;

Nemli ve kuru hava ile sterilizasyon,

UV ışınlar ve iyonize radyasyon ile 
sterilizasyon,

Etilen oksit ve formaldehit gibi
gazlarla sterilizasyon,

Membran filtrasyon ile sterilizasyon
yer almaktadır.



Kozmetik Yönetmeliği’ne Göre
1 g veya 1 ml’de;
 Bebek ürünlerinde 100 mikroorganizma,
 Göz ürünlerinde 100 mikroorganizma,
 Ağız çevresi ürünlerinde 500

mikroorganizma

 Diğer ürünlerde 1000 mikroorganizmaya
izin verilmektedir.

 Hiçbir ürünün Pseudomonas aeruginosa
gibi bazı mikroorganizmaları asla
içermemesi gerektiği bildirilmiştir.



KOZMETİK 
ÜRÜNLERİN 
İSTENMEYEN 

YAN 
ETKİLERİ



Eczacılar formülasyon, üretim ve
kalite kontrol aşamalarında ve satış
noktaları olan eczanelerde hizmet
verirken kozmetik ürünlerin insan
sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerinden kaynaklanan sorunlar ile
karşılaşmaktadırlar.



Dermatoloji kliniklerine kozmetik 
ürünlerin kullanımından kaynaklanan 
istenmeyen reaksiyonlar gerekçesiyle 
başvuran hastalar önemli bir yer 
tutmaktadır. Fazla sayıda 
çeşitli kozmetik maddelerin 
kullanılması pekçok deri 
reaksiyonlarına neden 
olabilmektedir.



Kozmetikler allerjik reaksiyon
gösterme sebepleri, kişisel faktörlere
bağlı olarak derinin hassasiyet
reaksiyonları gösterebileceği bir
takım maddeleri (renk maddeleri,
parfüm, koruyucu maddeler v.b.)
içermeleri ve yukarıda bahis ettiğimiz
mikroorganizma üremeleridir.



Kozmetik ürünler dermatolojik
testlerden geçmiş olsa dahi yan etki
oluşturma riski tamamen ortadan
kalkma Kozmetik ürünlerin üzerinde
yer alabilen “hipoallerjenik” ibaresi
allerji riskinin en aza indirildiğini
gösterir. Ancak, hiçbir ürüne körü
körüne güvenmemek gerekir.

Özellikle cildi hassas olan tüketiciler
kendilerine uygun kozmetik ürünü
seçerken gösterdikleri özeni ürünü
saklarken de göstermelidirler.



Deride istenmeyen reaksiyonlara 
neden olan kozmetik ürünler

Cilt bakım ürünleri % 28

Saç bakım ürünleri % 24

Yüz için kullanılan ürünler % 8

Parfümler ve koku vericiler % 7

Güneşten koruyucular % 3



Kozmetik ürünlerin neden olduğu 
istenmeyen deri reaksiyonları;

Ciltte tahriş (irritasyon)
Kontakt dermatit (temas dermatiti) 

Egzema

Fotosensitivite (güneş ışınlarına 
duyarlılık)

Ürtiker
Pigmentasyon

Saç ve tırnaklarda değişiklik
Akne



İrritasyon (Tahriş):

Tahriş oluşumunda immün sitemin bir
etkisi yoktur. Klinik olarak lezyonlar
izlenir. Tek bir temas sonucu tahrişe
neden olan kimyasal madde veya
ürünlere akut veya primer irritan
denir. Tekrarlayan uygulamalar
neticesinde reaksiyona neden olan
madde veya ürünlere ise kümülatif
irritan adı verilir.



Kontakt Dermatit:

Bağışıklık sistemi hücrelerinden olan
T hücreler aracılığı ile oluşan temas
dermatitidir. Bu reaksiyonda karmaşık
allerji mekanizmaları yer alır.
Dermatit genellikle kaşıntı ve
kırmızılıkla başlar. Ancak, ürünün
kullanımı kesildikten sonra bakımı
yapılmazsa gelişerek yaraya
dönüşebilir.



Fotosensitivite:

Deriye uygulanan kimyasal madde
veya ürünün yapısının derinin güneşe
maruz kalan bölgelerinde UV ışınlar
ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkar.



Ürtiker:
Şüpheli madde ile temas sonucunda
kimyasal maddenin konsantrasyonuna
bağlı olarak 30-60 dakika içinde gelişen
ürtiker plağı ile karakterize edilen klinik
bir tablodur. Parfüm, şampuan, saç
boyası ve tırnak cilası temas ürtikeri
yapabilir.



Kozmetik reaksiyonlar tırnaklarda
parçalanma ve pigment değişimi
yapabilir. Saça uygulanan perma ve
boya gibi maddeler saçta hasar ve
doğal yapı kaybına neden olabilir.



Kozmetiklerde istenmeyen reaksiyonlara
en sık neden olan maddeler;

 Koku maddeleri,

 Koruyucu maddeler,

 Parafenilendiamin,

 Lanolin ve türevleri,
 Gliseril tiyoglikolat,

 Propilen glikol,

 Toluen sülfonamit ve

Güneşten koruyucu maddeler olarak
sıralanabilir.(boya,paraben,petrol
türevleri, GDO’lu ham maddeler)



Kozmetik allerjisi hangi test ile
belirlenebilir?

Kozmetik allerji olduğundan şüphe
ediliyorsa derhal doktora
danışılmalıdır.

Kullanılmakta olan tüm kozmetiklerin
kullanımı kesilmelidir.

Allerjinin saptanması için “patch testi
= yama testi” uygulanır.

Ancak bu test için tahrişin iyice
azalması gerekir.



Patch Testi (yama testi):

Patch testi (yama testi)
dermatologların cilt allerjisinin tam
olarak neye karşı oluştuğunu
saptamak için yaptıkları bir testtir. Bu
test sırasında sırta 48 saatliğine
minik plasterler yapıştırılır. Doktor 72
saat ve/veya 1 hafta sonra reaksiyon
olup olmadığını kontrol eder.



Bu testin sonunda allerjiye neden
olan madde veya maddelerin tümü
tespit edilir.



Cilt Reaksiyonlarının Önlenmesi:
Özellikle de hassas bir cilde sahip

olan kişiler ürünü satın almadan
önce denemelidir. Bunu yaparken
herkesin kullandığı deneme
ürünlerinden kaçınılmalı, tek
kullanımlık “tester” ürünleri veya
yolculuk tipi küçük boy ürünleri
tercih etmelidir.



Kozmetik ürünleri (özellikle göz
bölgesine uygulanacak olanları)
uygulamadan önce ellerini mutlaka
yıkamalıdır.

Ürünler daima kuru ve temiz
aplikatörler yardımıyla uygulanmalıdır.
Farklı ürünler birbirine karıştırılma-
malıdır.

Düzenli aralıklarla kozmetik ürün
temizliği yapılmalıdır.

Süresi dolmuş ürünler hiç acımadan
atılmalıdır.



 Özellikle kirpiklerin hacmini arttıran
rimellerin kullanımından kaçınılmalıdır. Bu
ürünlerin bazılarında bulunan tiyomersal
kuvvetli bir koruyucudur. Fakat tahriş riski
yüksektir. Ayrıca rimellerin aplikatörlerinin
temiz tutulması da bakteri bulundurma
olasılığından dolayı önemlidir.

 Yağ bazlı rimeller tercih edilmemelidir. Su
bazlı olanlar tercih edilmelidir. Yağ bazlı
rimellerin temizlenmesinde yağı çözebilen
yağ bazlı temizleyiciler gerekir. Bu
temizleyiciler daha sert oldukları için allerji
veya tahriş etme olasılıkları daha yüksektir.



Saç boyaları kozmetik allerjilerine en
yaygın neden olan ürünlerdir. Bazı
kişilerde allerji birkaç kez boyamadan
sonra ortaya çıkar. Genellikle en çok
etkilenen bölgeler yüz, kulaklar ve
ensedir.

Güneş kremlerinden kaynaklanan tahriş
ve allerjiler bazen uygulamanın güneşte
yapılmasına bağlı olabilir. Buna
fotoallerjiye bağlı dermatit adı verilir. Bu
nedenle, güneşe çıkmadan önce
uygulanması gerekir.



Kozmetik Allerjisi Olan Şahısların
Alması Gereken Önlemler:

Kozmetik kullanımında öncelikle
doktorun öneri ve yönergeleri dikkate
alınmalıdır.

Allerji riskinden kaçınmak ve allerjinin
etkilerini azaltmak için kokusuz
sabun, şampuan ve saç kremleri
kullanılmalıdır. Piyasada bulunan
medikal sabun ve şampuanlar tercih
edilmelidir.



Kullanılacak ürünün hipoallerjenik
olmasına özen gösterilmelidir.

Allerji durumunda tüm kozmetik
ürünlerin kullanımına son verilmeli ve
doktora danışılmalıdır.


