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Güzellik anlayışı çağlara ve toplumlara göre değişse de çağlar boyu güzel görünmek 

temiz ve bakımlı bir cilde sahip olmak insanlar için son derece önemli olmuştur. Bu durum 

kozmetik kullanımını günümüze kadar devam ettirmiştir Kozmetik ürünlerin ve ürün 

hammaddelerinin mikrobiyolojik uygunluğu ürün kalite ve stabilite uygunluğu açısından 

olduğu kadar tüketicilerin sağlığı ve ürünlerin güvenli kullanımı yönünden de son derece 

önemlidir Steril olma zorunluluğu bulunmayan piyasaya arz edilen kozmetik ürünler üretici 

tarafından önerilen makul kullanım şartları altında uygulandığında insan sağlığına zarar 

vermeyecek nitelikte olması gerekmektedir. Bu çalışmada, farklı kullanıcılar tarafından çeşitli 

saklama koşullarında kullanılan bazı kozmetik ürünlerde bulunan mikrofungusların morfolojik 

yöntemlerle cins düzeyinde tanımlanması yapılarak, kullanılmış kozmetik ürünlerindeki 

mikrofungal çeşitliliğin tespiti amaçlanmıştır. 

Çalışmada; farklı süre ve koşullarda kullanılmış kozmetik ürünler kullanıcılardan temin 

edilmiştir. Ürünler kullanım amaçlarına göre gruplandırılarak sayıları belirlenmiştir. Buna göre 

ruj, allık, rimel, göz farı, göz kalemi, pudra, göz makyaj temizleme ürünü ve ter önleyici roll-

on olarak gruplandırılan her bir üründen 5 er adet olmak üzere toplam 40 adet ürün 

incelenmiştir. Kozmetik ürünler Amerikan Farmakopesi ( United States Pharmacopeia-USP ) 

tarafından önerilen yöntemlerine göre hazırlanmıştır. Steril ortamda her üründen 1 gr örnek 

alınmış ve daha önceden hazırlanan pH 7 fosfat tampon çözeltisi bulunan tüplere eklenerek 

dilüsyonu yapılmıştır. Dilüsyon sıvısından 0,1 ml alınarak PDA besiyeri içeren plaklara 

aktarılmıştır. Steril cam baget yardımı yayma plak yöntemine göre ekim yapılmıştır. Ters 

çevrilen plaklar 25oC’lik etüvde 7 gün süre ile inkübasyona bırakılmıştır. 

Bu çalışmada incelenen 40 adet kullanılmış kozmetik üründen 30 adedinde mikrofungus 

kontaminasyonu tespit edilmiştir. İnkübasyon sonucunda toplam 10 adet kullanılmış kozmetik 
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üründe herhangi bir üreme görülmemiştir. Mikrofungus üremesi görülen kullanılmış kozmetik 

ürünlerdeki baskın cins % 57.9 Penicillium cinsidir. Diğer üreyen cinsler % 23.5 Aspergillus % 

10.3 Cladosporium % 8.3 Alternaria cinsleridir.  

Geleneksel kozmetik ürünlerinde bulunan maddeler mikroorganizmalar için besin teşkil 

ederler ve aynı zamanda mikroorganizmaların çoğalmasını destekler. Bunu engellemek için 

birçok koruyucu madde kullanılmaktadır. Kozmetik ürün serisi içindeki koruyucular, 

mikroorganizmaların yok edilmesi süresince azalır. Sonunda üründeki koruyucu tamamen 

tükenir ve ürün kontamine olabilir. Çalışmamızda son kullanma tarihleri belli olmayan ve uzun 

süre kullanılan kozmetik ürünlerde mikrofungus üreme oranlarının yüksek çıkması, belirtilen 

nedenlerle bağlantılı olabileceğini göstermektedir. 
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