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Sayın Alt Komite Üyeleri:

Tüketici ürünlerinde kamu sağlığı risklerinin görüşüleceği yarınki oturum, önemli ve 
dikkate değer kamu politikası meselelerini ele almakta ve bu meseleler kapsamlı, titiz ve tarafsız 
bir şekilde incelenmeyi gerektirmektedir. Johnson & Johnson şirketi, kozmetik amaçlı talk ile 
ilgili on yıllardır toplanmış bilgileri içeren 1.500'den fazla çalışma, mektup ve başka materyalden 
oluşan belgeleri yayınladığı Facts About Talk (Talk Hakkındaki Gerçekler) adlı özel bir web 
sitesi de dahil olmak üzere, kamuoyuna JOHNSON’S® baby pudra, kozmetik amaçlı talk ve talk 
güvenliğiyle ilgili açık ve şeffaf bilgiler sağlamak için önemli kaynaklar ayırmıştır.  Bu mektup, 
talk güvenliği hakkında önemli bilgileri özetlemekte ve medya tarafından son zamanlarda 
tekrarlanan hatalı bilgileri düzeltmeyi amaçlamaktadır.

JOHNSON’S® baby pudra Güvenlidir

Bilim nettir. Yıllardır sürdürülen bağımsız bilimsel deneyler, Johnson & Johnson'ın 
kozmetik amaçlı talkının ve JOHNSON’S® baby pudra'nın güvenli olduğunu, asbest ile 
kontamine olmadığını ve kansere neden olmadığını doğrulamaktadır. FDA, küresel 
düzenleyiciler ve önde gelen bağımsız laboratuvarlar Johnson & Johnson'ın kozmetik amaçlı 
talkını on yıllar boyunca toplu olarak test etmişler ve asbest içermediğini tekrar tekrar 
doğrulamışlardır.

Nitekim daha geçen hafta, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) 34 adet diğer kozmetik 
ürüne ek olarak hem Johnson’s Baby Pudra hem de Johnson & Johnson’a tedarik edilen 
kozmetik amaçlı talkı test ettiği daha önceki bir çalışmada elde edilen bulguları, tekrar 
yayınlamıştır. “Mevcut olan en hassas teknikleri” kullanmak suretiyle FDA (Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi), JOHNSON’S® baby pudra ve JOHNSON’S® baby pudra içeriğinde kullanılan 
kozmetik amaçlı talk da dahil olmak üzere, test edilen ürünlerin hiçbirinin asbest içermediği 
sonucuna varmıştır.1 Sayısız küresel düzenleyici son zamanlarda Johnson & Johnson’ın 

1 Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), FDA Komiseri Scott Gottlieb, M.D. ve Susan Mayne, Ph.D., 
Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi Müdürü'nün açıklaması (5 Mart 2019), 
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm (FDA’nın 
JOHNSON’S® baby pudra da dahil 34'ten fazla ürünü inceleyen ve FDA'nın talkla ilgili genel web 
sayfası olan https://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm293184.htm'ye bağlantı 
kuran 2009-10 yılı çalışması).
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kozmetik amaçlı talk ürünlerinin güvenliğini onaylamıştır.2 Aynı şekilde, Harvard, MIT, 
Princeton, Dartmouth, Mt. Sinai Tıp Merkezi, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nden 
bilim insanları ve diğer birçok kişi de Johnson & Johnson'ın kozmetik amaçlı talk ürünlerinin 
asbest içermediğini zaman zaman teyit etmiştir.3 On binlerce erkek ve kadın üzerinde yürütülmüş 
ve bağımsız değerlendirmeden geçmiş birden fazla bilimsel çalışma, kozmetik amaçlı talkın 
kansere neden olmadığını ifade etmektedir.4

Johnson & Johnson, yıllardır bu konularda düzenleyiciler ile işbirliği içinde 
çalışmaktadır. Basında çıkan haberler ilk kez 1970'lerde kozmetik amaçlı talk ile ilgili sorunları 
ortaya koyduğunda, Johnson & Johnson, bebek pudrasının güvenli olduğunu göstermek için 
FDA ve önde gelen bilim insanları ile hızlı bir şekilde çalışmıştır.5 Kendi testlerini yaptıktan 
sonra, FDA 1976 yılında Johnson & Johnson'ın ürünlerinin asbest ile kontamine olmadığı 
sonucuna varmıştır.6 Ne yazık ki, davacıların avukatları ve diğerleri tarihi yeniden yazmak 
amacıyla tarihi belgeleri kötüye kullanmayı ya da yanlış nitelemeyi denemiş olsalar da, gerçekler 
ve belgelenen kayıtlar açıktır.

Johnson & Johnson'ın Yıllardır Gerçekleştirdiği Kozmetik Amaçlı Talk Testleri

1976 yılında kozmetik sektöründe, kozmetik amaçlı talkın güvenliğini sağlamak amacı 
taşıyan ve daha sonra FDA tarafından da kabul edilen ve CTFA J4-1 spesifikasyonu adı verilen 
bir test etme standardı oluşturulmuştur. J4-1 standardı, x-ışını kırınımı (XRD) kullanımını 
gerektirir ve gerekli olan durumlarda ek tarama için polarize ışık mikroskobu (PLM) kullanımını 
öngörür. Johnson & Johnson yıllar boyunca XRD ve PLM kullanmış ve gerçekten de, şu anda 
farmasötik olarak sınıflandırılan talkın asbest içermediğinden emin olmak için Birleşik Devletler 
Farmakopesi önerileri uyarınca her iki yöntemi de kullanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 
Farmakopesi ve J4-1 yöntemlerine uygun olarak XRD ve PLM kullanmanın yanı sıra, Johnson & 
Johnson, kozmetik amaçlı talkı değerlendirmek için geçirimli elektron mikroskobu (TEM) 

2 Bkz. Hindistan Hükümeti Johnson & Johnson’ın Talkının Güvenliğini Tekrar Doğruladı (28 Şubat 
2019), https://www.factsabouttalc.com/assets/pdfs/news/Feb28-2019.pdf; JFDA, “JJOHNSON’S® baby 
pudra” Kanserojen İçermiyor, Jordan News Agency (17 Aralık 2018) (çeviri). 
3 Bkz., örn., Boundy et al., Occupational Exposures to Non-Asbestiform Talc in Vermont , DUSTS AND 
DISEASE 365 (R. Lemen & J.M. Dement eds., 1979); Martin Buerger, REPORT TO DR. A. L. GOUDIE, 
(1972); R.C. Reynolds, X-RAY AND OPTICAL EXAMINATION OF TALC PRODUCTS (1971); Basın 
Açıklaması, Mt. Sinai Medical Center, Dr. Thomas Chalmers'ın Açıklaması (23 Mart 1976).
4 Bkz., örn., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017); 
Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 (2000); 
Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. EPIDEMIOL. 45 
(2010).
5 Bkz. , örn., Johnson & Johnson'dan W. Nashed'den FDA'ya Mektup (17 Ekim 1972).
6 Bkz. Ronald Yates, FDA'dan Heinz Eiermann, FDA'ya Bildiri (7 Ocak, 1976).
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kullanır.7 Johnson & Johnson, kozmetik amaçlı talkın işlendiği çalışma merkezlerini, topraktan 
çıkarılan ham cevheri ve öğütülmüş pudrayı şişelemeden önce test eder.8

Johnson & Johnson’ın kendi testlerine ek olarak, bağımsız uzmanlar ve yetkililer de 
şirketin kaynaklarını ve ürünlerini analiz etmişlerdir. FDA ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü gibi devlet kurumları, McCrone grubu dahil olmak üzere önde gelen laboratuvarlar ve 
Harvard ve MIT gibi dünya standartlarındaki üniversitelerdeki bilim insanları, Johnson & 
Johnson'ın kozmetik amaçlı talk ürünlerinin güvenli olduğunu ve asbest içermediğini 
doğrulamıştır. 

Talk Güvenliği hakkında FDA'nın Geçmişteki Sonuçları

1970'lerden beri FDA talk güvenliğini defalarca incelemiş ve kamu sağlığı ve kozmetik 
amaçlı talk ile ilgili iddiaları araştırmıştır. FDA her seferinde de Johnson & Johnson'ın 
ürünlerinin asbest içermediği ve kansere neden olmadığı sonucuna varmıştır. 1986 yılında FDA, 
bir vatandaş tarafından gönderilen dilekçeyi yanıtlamış ve kozmetik amaçlı talkın asbest varlığı 
hakkında bir uyarı gerektirmediğini tespit etti. Daha da önemlisi FDA, 1970'lerin başlarında ve 
daha öncesinde elde edilen erken analitik sonuçların belirli kısımlarının, ki bunların çoğu 
davacıların avukatları ve medya haberlerinde talk içerisinde asbest bulunduğuna dair atıfta 
bulunulan materyaller ile aynıdır, kozmetik amaçlı talkın analiz edilmesi için hangi yöntemlerin 
daha uygun olduğu konusunda uzlaşmaya varılamaması nedeniyle “güvenilirliklerinin kuşkulu” 
olduğunu tespit etmiştir.9

2010 yılında FDA, talk pudrası ürünleri ve kaynaklarına yönelik gerçekleştirdiği kendi 
testlerinin sonuçlarını yayınlamıştır. Kurum, Johnson & Johnson'ın ürünlerinin ve kaynak 
materyallerinin asbest içermediği sonucuna varmıştır.10 2014 yılında, yıllar süren ve yayınlanmış 
ek bilimsel araştırmalardan sonra, FDA kozmetik amaçlı talkın kanser hakkında uyarı 
gerektirmediği sonucuna varmıştır. FDA, yumurtalık kanseri ve talk arasındaki olası bağlantıları 
inceleyen bilimsel araştırmaları yıllar boyunca incelemiş ve talk ile yumurtalık kanseri arasında 
nedensel bir ilişkiyi “destekleyecek kesin kanıt bulunmadığı” sonucuna varmıştır.11

Kozmetik Amaçlı Talk Kansere Neden Olmaz

On yıllardır devam eden sayısız epidemiyolojik çalışmada, talka farklı oranlarda maruz 
kalmanın hastalık oluşumundaki farklılıklarla ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Örneğin, 
çalışmalarda İtalya, Vermont, Fransa ve başka yerlerde talk üretiminde çalışan binlerce madenci 

7 Bkz. JOHNSON & JOHNSON RAW MATERIAL SPECIFICATION (2014).
8 Bkz. Fred Pooley, REPORT ON THE EXAMINATION OF ROCK SAMPLES FORM THE VERMONT TALC MINE 
(1972); Fred Pooley, AN EXAMINATION OF MINE SAMPLES AND RELEVANT POWDERS (1972); Memo 
from A. Frank to G. Lee on Audit Testing of Windsor 66 Talc for Asbestos (28 Haziran, 1977).
9 H.W. Swanson, FDA'dan Phillippe Douillet'e Mektup, Karar Defteri No. 83P-0404 (11 Temmuz 1986). 
10 Cosmetics Ingredients: Talc, FDA (son güncelleme tarihi 21 Ağustos 2018).
11 Steven Musser, FDA'dan Dr. Samuel Epstein, Kanser Önleme Koalisyonu'na Mektup, Karar Defteri 
No. 94P-0420, FDA-2008-0309-0001/CP (1 Nisan 2014). FDA ayrıca, talkın yumurtalık kanserine yol 
açabileceği yönünde “hala hiçbir inandırıcı biyolojik mekanizma bulunmadığını” da gözlemlemiştir. Id. 



4

ve değirmenci takip edilmiştir.12 Bu personel, yani madenciler ve değirmenciler talk üretiminde 
çalıştığından, tüketicilere göre çok daha büyük miktarlarda talka maruz kalmakta idi. Yine de bu 
çalışmalarda, asbest ile ilişkili kanser türü olan akciğer zarı kanseri teşhisi konmuş tek bir kişi 
bile tespit edilmemiştir. Bu çalışmalarda 1920'lerden beri çalışan işçiler yer almıştır ve en son 
2017 yılında güncellenmiş olmasına rağmen hiçbir akciğer zarı kanseri vakası görülmemiştir.13 

Ayrıca, çeşitli çalışmalarda kozmetik amaçlı talk kullanımı ile yumurtalık kanseri 
arasında bir nedensel bağlantı olup olmadığı incelenmiştir. On binlerce kadını kapsayan üç 
büyük, prospektif kohort çalışmasında böyle bir bağlantıya rastlanmamıştır. 2000 ve 2010 
yıllarında, 1982 yılından beri kozmetik amaçlı talk kullandığını bildiren 40.000’den fazla 
hemşirenin yer aldığı Nurses Sağlık Çalışmasında, kozmetik amaçlı talk kullanımının yumurtalık 
kanserin oluşumu üzerinde genel bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.14 2014 yılında 
yürütülen ve Kadın Sağlığı Girişimi’nin bir parçası olan farklı bir çalışmada, 30.000’den fazla 
perineal kozmetik amaçlı talk kullanıcısı değerlendirmiş ve kozmetik amaçlı talk kullanımından 
dolayı yumurtalık kanser riskinin artmadığı sonucuna varılmıştır.15 2016 yılında yapılan Sister 
Çalışması adlı üçüncü bir çalışmada, yaklaşık 6.000 talk kullanıcısı kadın değerlendirilmiş ve 
yine kozmetik amaçlı talk kullanımı ile yumurtalık kanseri arasında hiçbir ilişki 
bulunamamıştır.16

Dava Sonuçları

Her ne kadar Johnson & Johnson jüri duruşmalarının bazılarını kazanmış ve bazılarını 
kaybetmiş olsa da, Johnson & Johnson aleyhindeki hiçbir jüri kararı temyizde onaylanmamıştır. 
Altı duruşma Johnson & Johnson lehinde sonuçlanmıştır. Davacıların lehine dokuz karar 
verilmiştir; bunlardan üçü bozulmuş, beş tanesi temyizde veya temyiz sürecine girmek üzeredir 
ve bir tanesinde de sıfır tazminat hükmüne varılmıştır. Ayrıca, Johnson & Johnson aleyhindeki 
düzinelerce dava da düşmüştür. 

Kamu Sağlığı ve Güvenliği Taahhüdü

Johnson & Johnson, ürünlerimizin güvenli olmasını sağlama konusunda müşterilerimize 
karşı bir yükümlülüğümüz olduğunu kabul eder. Ve Johnson & Johnson, kanserle mücadele eden 
hastalar ve ailelerin acılarını en derin şekilde paylaşmaktadır. Bu nedenle, Johnson & Johnson 

12 Bkz., örn., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017), 
Selevan et al., Mortality Patterns Among Miners and Millers of Non-Asbestiform Talc: Preliminary 
Report, 2 J. ENV. PATH. & TOXIC. 273 (1979), Wild et al., A Cohort Mortality and Nested Case-Control 
Study of French and Austrian Talc Workers, 59 J. OCCUP. ENVIRON. MED. 98 (2002).
13 Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE 
(2017). 
14 Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 
(2000); Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. 
EPIDEMIOL. 45 (2010).
15 Houghton et al., Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer, J. NATL. CANCER INST., Eylül 
2014.
16 Gonzalez et al., Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer, 27 EPIDEMIOLOGY 797 (2016). 
Dikkat çekici bir şekilde, bu gruptaki kadınlar, normal popülasyona kıyasla yumurtalık kanserinin 
oluşması konusunda zaten daha yüksek risk altındaydılar.
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kozmetik amaçlı talk ürünlerimizin güvenliğini sağlarken sektörde belirlenen standardın üzerine 
ve ötesine geçmiştir. Talk güvenliği ile ilgili bilimi ve kanıtları kapsamlı, titiz ve tarafsız bir 
şekilde incelemek için gösterilen çabaları destekliyoruz. 

Bizim için hiçbir şey, tüketicilerin güvenliğinden ve ürünlerimize yönelik güvenlerini 
korumaktan daha önemli değildir. Biz, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) kozmetik ve kişisel bakım 
ürünleri üzerindeki düzenleyici yetkisini modernize etmeye yönelik mevzuatı uzun süredir 
destekliyoruz ve bu reformun söz konusu dairenin halkı daha iyi koruyabilmesi için gerekli 
olduğuna inanıyoruz. Biz, bu anlamlı değişikliğin geliştirilmesi için Kongre ve FDA ile 
çalışmaya devam etmeye kararlıyız.

Alt komite üyelerine, personelinize ve kamuoyuna, Talk Hakkındaki Gerçekler sitesinde 
yayınlanan bilgileri ve belgeleri incelemelerini öneririz. Johnson & Johnson, talk güvenliği 
hakkında açık ve şeffaf tartışmalar yürütme konusunda kararlıdır ve bu önemli konuya ilgi 
gösteren Alt Komiteye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Johnson & Johnson


