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BAŞLARKEN...

TEBRiKLER
Universitemiz 30 . Kuruluş yılını geçen yı l kutlama
mutluluQuna er işen, dinamizmini surekli arttıra 
rak gelişen ve buyuyen bir eğit i m. oaretim ve
araştırma kuru mudur.
••

Anadolu Universitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma
Merkezi 19 Kasım 1986 tarihinde Cumhurbaş
kanımız

sayın

Kenan Evren tarafından törenle
hizmete açıldı.

Açıldığı günden
beri gelişmesini

sürdüren TBAM
ülkemizde Bitki
Kimyası Teknolojisinin geliş
mesine katkıda
bulunuyor.

1

1

Bu kurum . kuroldugu gunden bu gune bolge ve
ulke kalkınmasına katkıda bulunmayı şiar
edinmiş ve ulke sorunlarına çare arama hedefinden şaşmamıştır.
Yeni fikirler camiamızda surekli yeşerme imkanı
bulmuş ve bunun dogaı sonucu olarak utkemizde
ilk defa Açık Ogretim programları, Siv il Havacılık
programları ve ozurlu çocukların modern anlamda
egitimleri gerçekleştirilmiştir. Eskişehir ' li sanayi cilerle birlikte araştırma -geliştirme ve yeni bulus lar için TEKNOPARK şirketi kurulu şu da Universi te ın izin oncuıug u yle ger çe kle ş miştir .
Ulkemizin bitkisel kaynaklarından ilaç ve kozme lik hammaddeleri uretimini gerçekleştirmeyi
amaçtayan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi de bu
ilkler serisi içinde yer alan ve ulke kalkınmasına
onemli katkı saaıayacag ına inand ı 8ımız bir diger
kuruluştur . Son iki yıld ır faaliyet gosteren TBAM
hızla gelişerek sadece ulke çapında degiı. egitim
programlarıyla dunya çapında hizmet veren bir
Araştırma Merkezi haline gelmiştir . Birleşmiş
Milletierin ve Hukumetiınizin devam eden
destegiyle Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi"nin
yeni teknolojileri uygulayarak daha da gelişeceQi 
ne inanıyorum.
Merkezimizi . "TAB Outteni'" ni yayınlamasından
oturu kutlar, başarılar dilerim.
Prof. Dr.

Yılmaz Ouyukerşen

Rektor

TBAMNEDİR?
Ttbbt ve aromattk bltkfler astrlar boyu
kazandıklan tJnemt gOnOmüzde de sürdürmekte, yeni kaynaklann bulunma slyla sayllan her geçen gün artmaktadir. Sanayfleşmeyle birlikte sentetik
flaç ve kozmetlk hammaddelerinin
doga 1
benzerlerinin yerine geçti gl
lddlas1 bir dereceye kadar dogru tse
de gelişmekte olan ülkelerde nüfusun
1l80'1 ttbbl bitki kullanmaktayken, gelişmiş
ülkelerde de tibbi bltkflere
dayall flaçlann kullanTml gün be gOn
art1ş gtJstermektedlr. Bu eglllm ln sürmesi dogaJ kaynaklann etkin şeklide
kullantmml zorunlu kilmaktadir. Dogal
kaynaklardan flaç, kozmetfk, boya ve
g1da endüstrflerlnde kul/anTiabilecek
yeni hammadde ler ürettm Inde yararIantlmasi ancak araştirma-geliştirme
(AR -GE) çallşmalanyla gerçekleştl
rt/eblllr. ümit veren yeni bir ürünün
endüstri de üret tl ebilecek şek Ilde ge 1/şttrflmest Ise laboratuvar bulgulan nin endüstriyel tJlçülere
yükselttlebflmeslyle mümkündür. Bu Iki uç arasmdaki en tJnemll safha pflot tesis de nemeleridir. Pflot tesis denemelert
yapt/madan kurulan fabrikalar ya hiç
faaliyete geçememekte ya da k1sa süre sonra kapanmaktadtr. Ülkemizde
droglartn tarladan ya da doğadan endüstrlye kadar olan gelişme sürectnde

TAB 18ÜlLTIENt

multldlslplfner kuruluşların olmayışı
Anadolu On lv ersltes/ bOnyeslnde Rekt6r/Oge dogrudan bag/ı Tıbbi Bitkller
Araştırma /'1erkezl ITBAI'1!'nln kurulmasını zorunlu kılmıştır.
1980 yılında enstlto olarak kurulup,
1982 yılında /'1erkez haline getirilen
TBA/'1 hazırlanan proje 6ner/slnln Devlet
Planlama Teşkilatı !DPT! tararından benimsenmesi sonucu HOkOmetlmlzln taleb/ Uzerine Birleşmiş 1'111/et/er Sınai Kalkı n ma Teşkilatı IUNIOO!'dan
Birleşmiş
1'111/etler Kalkınma Programı IB/'1KP!
çerçevesinde proje destegl almıştır.
OP/TUR/831003 remtzll "Tıbb i ve Aramatik Bitkllerden Ilaç Hammaddeleri
Oretlm l " adlı proje 1983 yılı sonunda faaliyete geçmiş, 2 Şubat 1984 tarihli
Resmi Gazete'de yayın/anmış ve 1987
y ılı sonunda başarıyla tamamlanmıştır.
Bu sOre

zarfında

TBA/'1 kendi mOstakli
bitki kimyası ve
analiz kontrol laboratuvarları lle pilot
ve yarı - endOs t r/yel üretim tesisleri
modern araç ve gereç lle donatı \mıştır;
Halen, eczacı, kimya mOhend/sl ve teknisyenlerden Ibaret ? S"P ersone 1 tam zamanlı çal ı şmakta, ayrıca Anadolu Ontverslteslnln Eczac ı /ık Fakültesi lle /'10 hendls/fk ve 1'1/marlık FakO/test Kimya
1'10hendlsllgl B6/0monon uzman personell yarım zamanlı olarak /'1erkez raallyetlerlne destek vermektedir. Ayrıca, yerll ve yabancı uzmanların destegl yanında
yurtdışı burslar yardımıyla Nerkezln
uzmanlık hizmetleri gOçlendlrllmekte dlr.
binasına

TBAN'ın

kavuşmuş,

r esmi açılı ş t6r en/ 19 Kasım
1986 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın
Kenan Evren'In hu z ur/a r ıyl a yapılmış,
t ören / ayrıca Kon sey Oye ter t Tahs in Şa-

SAYFA 2

hlnkaya ve Nurettin Ersin, Sagl ı k ve Sosyal Yardım Esk/ Bakan ı Ooç.Or./'1ustara
Kalemli, 1'11111 Egtttm Gençlik ve Spor Esk/ Bakanı Net/n Emlrog l u, YOK Başkanı
Pror.or.lhsan oogramacı, Eskişehir 1'111/etvekt//ert ve diger zevat lle kalabalık
bir davetil top/u/ugu şeref/end / rmlş 
tlr.
Açılışından

bugOne kadar geçen sOre
Içerisinde, Otkemlzden ham o l ar ak Ihra cedilen tıbbi ve aramat tk bitkilere 6ncellk verilerek 10 bitki azerinde arettm
teknolojisi geliştirme, oran deger/en dlrme ve anallı -kontrol çalışmaları yaPIImış , muhtelif firmalara danışmanlık
hizmeti ve uzman destegt verilmiştir.
yılında

1988

DPITUR/881001 remlzll
ve Aramatik Bitkllerden Ilaç
Hammaddeleri Oretlmi - Safha If" projesi
faaliyete geçmiştir . UNIVO'nun BI'1KP
arac ı lıgıyla verdlgl 3SO.OOO Dolarlık
destek ve HOkümetlmlzln 300.000.000
TL'IIk katklSI lle TBA/'1, Imkanlarını, saf
Ilaç ve kozmetlk hammaddeleri Oretlml ne y6nellk tarzda gen i şletecektir. Bu
proje metni 31 Agustos 1988 tarihli
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
"T ıb bi

.ı.;

TBA/'1 ' ın

bu

sayıyla yayınlamaya baş/adı 

gı TAB BOL TEN/ tıbbi ve aramatik bitkl-

ler konusunda ülkemizde eksikilgi hissedilen bilgi dagılımını saglamaya ve
TBA/'1 ça lı şmaları hakkında bilgi vermeye y6nellktlr.
Bir haber bOlteninden daha çok bir forum
Içinde takdim etmeye gayret
g6stereceglmlz TAB BOL TEN/'n/n yararlı
ve uzun ömOr/0 olmasını temennl ede r/m.
havası

Prof. Or. K.HOsna Can

Başer

TAB BÜLTIENİ

SAYFA 3

TBAM'I TANlYALlM
2 IBM PS/2, 80-07ı , 2 Mb, 70 Mb sabit disk,
Yüksek ayırırnlı renkli görüntü birimi, HP
TBAM ülkemizin bitkisel kaynaklarını rasyonel şekilde degerienilirerek başta ilaç sanayii
olmak üzere kozrnetik, gıda, boya ve kimya gibi diger sanayi dallarının da ihtiyacı olan harnmaddelerin endüstriyel üretimi ve kalite kontrolü konularında araştırma- geliş tirm e ve pilot
üretim çalışmaları yapmak, bu sanayiilerin
sajllıklı gelişimine katkıda bulunmak ve bu iş
kolunda çalışacak personelin egitimini sajllamak amacını gütmektedir.

Laseıjet yazıa

3. HP 8SB PC, 64 Kb, çift disket sürücü, sabit
monokrom görüntü ve yazıcı birimi
4. Apple Macintosh SE, ı Mb, 20 Mb Sabit disk.
monokrom görüntü ve Laserwriter yazıcı

birimi
5. Apple Macintosh ED, sı2 Kb, monokrom
görüntü ve Imagewriter yazıcı birimi

Not: 4 ve S Mac Serve
olarak çalışmaktaclır .
Baslıca

1. Bitki Kimyası Laboratuvarı
2. Analitik Kontro l Laboratuvarı
3. Aletli Analiz Laboratuvarı
4. Çok Amaçlı Pilot Tesis
5. Kütüphane ve Dökümantasyon/Enformasyon Birimi

lijil1~1!3
Baslıca

Analitik Imkan lar

ı. UV Spektrofotometresi
2. IR Spektrofotometresi
3. Gaz-Sıvı Kromatografı ve bilgisayarlı entegratör
4. Yüksek Basınçlı Sıv ı Kromatografı ve bilgisayarlı entegratör
S. Ince Tabaka Kromatografisi (ITK) Sistemi
6. ITK-dansitometresi+ bilgisayarlı entegra

tör+ oto reaktif püskürtme sis temi

7. Chromatotron-dönerli ITK sistemi
8. Sütun Kromatografisi Sistemi
9. Optik palarimetre
ı o. Elektronik palarimetre
ı 1. Abbe refraktometresi
Yakın gelecekte ilave bir YBSK sistemi, bir
GC-MS (Gaz Kromatografı-Kü tle Spektrometresi) sistemi ve bir Yüksek Performanslı ITK
(HP-TLC) sistemi de kurulacakbr.

Bilgi lslem Imkanları
1. IBM PC-AT, ı536 Kb, 20 Mb sabit disk,
Yüksek ayınmlı renkli görüntü birimi:
proprinter ve quitewriter ya z ıcılar

Pilot Tesis

baglanıısıyla

network

imkanları

SOO L kapasiteli paslanmaz çelik (P /0 çok
amaçlı yarı endüstriyel pilot ekstraksiyon
ve distilasyon tesisi
2. 2000 L kapasiteli ilistilasyon tesisi (TBAM
tarafından tasarlanıp imal edildi)
3. 80 L kapasiteliP /Ç Soxhlet ekstraktör
4. 5 L kapasiteli çok amaçlı cam ekstraktör
5 ı oL kapasiteli P /Ç perkalatör (TBAM
tarafından tasarlanıp imal edildi)
6. SO kg/saat kapasiteli öjlütücü degirmen
7. 20 L kapasiteli rolavaporlar
8. ıoo L kapasiteli cam kaplamalı çelik
reaktör-ekstraktör
9. ıoo L kapasiteli P /Ç fraksiyonlu
ilistilasyon pilot tesisi (TBAM tarafından
tasarlanıp imal edildi)
ıa 40 L kapasiteliP /Ç sepet santrifüj
11. 80 L kapasiteliP /Ç Buchner tip filtre
(TBAM tarahndan tasarlanıp imal
edildi)
ı2 P/Ç Tur bo kurutma fırın ı
ı3. Liyofilizatörler
ı4. 3x2000 L kapasiteliP /Ç seri perkalatör
bataryası (TBAM tarafından tasarlanıp
Imal edildi)
ıs. Membran filtrasyon ekipmanı
ı.

Yakın
gelecekte
kurulacaktır:

aşagıdaki

ekipmanlar

1. Püskürtmeli kurulucu tesisi (3S kg/saat)
2. Flaş evaparatör
3. Sıvı-sıvı ekstraktör
4. Cam fraksiyonlu-distilasyon ünitesi

SAYFA 4

wdt0]@1f@dffiP'N$%!illMoop
1. Çöven (Gypsophila ) saponininin üretimi
ve kalite kontrolu
2. Kırmız ıbiber (Capsicum ) o leorezini üreti
mi ve kalite kontrolu

3.

Meyanbalı (G lycrrhizıı

ekstresi) üretimi

ve kalite kontrolu

4. Sı ga la

yagının saflaştırılm ası

ll . Bitkisel kökenli ilaç hammaddeleri ve
ilaçların kalite kontrolu
12. Türkiye florasının hepa toprotektif ajanlar
açısından taranın ası

13. Türki ye'nin Aromatik bitkileriyle ilgili
çalışmalar

TBAM

14. Lanolin'in saflaş tırılm ası ve kalite
kontrolu

ve kalite

ninlerinin üretimi ve kalite kon trolu

Modern gelişmel ere u ygun olarak bitkisel
hücre süspansiyon u kültürlerinden sekonder
metabolitlerin do~udan üretimi amaayla

bir biyoteknoloji birimi ile bitkisel kökenli
yeni ilaç formüllerinin geliş tirilmesi amacıyla

saf bitki kimyasa l maddeler ve bitki ekstrelerinin degerlenclirilecegi bir farmakolojik tarama biriminin kurulması p l anl anmak tadır.

tasartmı, imalatı

ve

işletilmesi

10. 80 L P/Ç Buchner tip filtrasyon ünitesinin

tasarım ı , imalatı

ve

i şle tilmes i

t asarım ı , imalatı

ve

i ş l etilmesi

12. Silifke'deki Defne yagı

fabrikasının

rehabilitasyonu

1. Glisirrizin ve türevlerinin üretimi ve

kalite kontrolu
2 Ham çam yagının fraksiyonlanması
3. Füzel yag ının fraks i yon la nm ası

Programı Yapıldı

Hükümelimizle Birleşmiş MilletlerSınai Kalkmma Teşkilatı (UN!DO) arasında varılan mu ta bak
çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'nce 17-30 Eylü11988 tarihler
arasında Eski şehir 'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin llaç ve ligili Diger Sanayilerde
Kullanımı'"konul u

ve TRUMAP kısa adlı ingilizce bir grup e~tim programı düzen lendi.

Gelişmekte

olan ülkelere yönelik bu__ egitim programına Afganistan, Cana, Hindistan, Libya,
Somali, Suriye, Srilanka, Uganda ve Urdün'den Hükümetlerince belirlenen adaylar arasından
seçi len birer kursiyer katıldı.
Üç hafta süreli kurs programında teorik dersler, pratik uygulamalar ve pilot tesis çalışma ları
yan ında Sınai tesisiere yapılan geziler ve yuvarlak masa topla nhları yer aldı. Ders ve uygulamalar,
tarafından gerçekleştirildi.

ve işl eti lm esi

ll . 3x2000 L P /Ç seri perkolatör bataryasının

Veriyor

TBAM uzman personeli yanında Ingiliz, Norveç, Hint ve Srilanka uyruklu UNlDO uzman la rı

9. 2000 L buhar distilasyonu tesisinin
tasa rımı, imalatı

Uluslararası Eğitim

TRUMAP Grup Egitim

8. 100 L P /Ç fraksiyonlu elistilasyon pilot
tesisinin

HABERLER

TBAM'DAN

kontrolu

5. Defne (Laurus nobilis ), Adaçayı (Salvia
triloba ), Misk adaçayı(Salvia sclarea ) !zmir kek.igi (Origanum on ites ), Ingiliz nanesi (Mentha piperita ), Bahçe nanesi
(Mentha spicata), Ogulotu (Melissa
officinalis) ve Gül (Rosa dı>nıascena ) bitkilerinden uçucu yag (esans) üretimi.
6. Gül yagı üretiminde verim ve kalitenin
yükseltilmesi
7. Tavşanmemesi (Ru scus aculeatus ) sapo

SAYFA 5

TAB 180LTJEN!

1. Danışmanlık
2. Projelendirme
3. Proses

"---

'

Konusunda UN! DO tarafından ilk defa ingilizce elilinde gerçekleştirilen bu egitim programının 1130 Eylü11989 tarihlerinde tekra rlanmasına karar verilcli.

ge liş tirm e

4. Tasarun mühenclisligi
5. Çalışmayan fitokimyasal ve farmasötik
birimlerin rehabilitasyonu

6. Fizibilite çalışmal arı
7. Kalite kontrol hizmetleri
8. Analitik kontrol
9. A,raştırma-geliştirme des tegi
10. Uretim
ll. Egitim

4. lzoamilasetat üretimi ve kalite kontrolu

5. Defne yapragı uçucu yagın ın fraksiyonl anması

6. At kestanesi (Aesculus Jıippocastanunı) tohwnlanndan essin üretimi ve kalite

kontrolu
7. Zakkum (Nerium oleander) bitkisinden
s uda çözünen immunos timillaıl etkili
polisakkaritlerin üretim i
8. Arnebia densiflora 'dan naftakinon bo-yar
maddelerin izolasyonu
9. Defne (Lııurus nobilis) meyvalarındaıl
sabit yag üretimi ve kalite kontro lu
10. Anason (Pimpinella anisum) esans ı üretim
teknolojisinin ge li ştirilmesi

TBAM, Müdürü tarafından şu komisyon-

larda temsil edilmektedir:
Sagltk Bakanlıgında Bitkisel Ilaç Ruhsat Komisyon u ile Türk Farmakopesi Komisyonu;

Devlet Plan lama Teşkila tında Kimya Sanayiinin Genel Degeriendirilmesi ve Yeni Yatırım
Alan l arı adlı 6. be ş yıll ık kalkınma planı h azır 
lık komisyonu; Bir UNESCO kuru luşu olan
Güney ve Orta Asya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Agı (SCAMAP)'nın Türkiye irtibat yetkilisi

1RUMAP

Programına gelişmekte

olan ü lkelerden 9 kursiyer

katı ldı

ırAB iBÜ IL.'fEM

SAYFA 6

SAYFA 7

ırAB iB ÜILl'!EM

TBAM'ın

Büyük Başarısı:
Silifke Defne Yağı Fabrikası Açıldı
~ardır

paslanmaya
olan Silifke Defn e Ya!ıı
Fabrika sı TBAM ve
UNIDO'nun ortak gayretleriyle 7 Mart 1989 tarihinde
resmen faaliyete geçirildi.
terkedilmiş

yapmayı taahhut eden müteahhit'in ani ölümimü takiben,
tüm çal ı şmalara son verilmiş
ti. 1983 yılmda Fabrika binası

ce

inş aa tının

labilecegi

mamlanmış

%90 kadarı tave tesislerin bü-

yapıl an

tetkik ler sonucun-

da Fab rikanın esans bölümünün kısa sürede, ya~ bölümünün ise uznn vadede ça lı ş tın
anlaşıldı. TBAM'ın

girişimiyle Birl eşmi ş Milletler
S ın a i Ka l kınma T eşk il a tı

yük kısmı temin edi lm iş olmakla beraber, tesis ve alt ya(UNIDO)'ndan sa!ıla nan tekSilifke (lçel)'de 1969 yılında
nik yardım ve
kurulmuş olan r:....-------------------ı !çel ili Özel
s.s. Orman Köy- Fabrikanın üretime girmesinin
Idaresi'nin
lerini Kalkındırbölge kalkınmasına ve ülke eko- mali katkı l a
ma Kooperatifi, o
rıyl a TBAM
zamanki Orman
nomisine Önemli katkılar sagla- ve UNIDO
Bakanlı!ıına ba@ı
ması beklenmekte ...
uzmanlannın
bir genel müdür4 ay süren yolük olan OR!lun çabal arı
KÖY'den sa!ılanan krediyle
pı ba@an bları tümüyle eksik
sonucunda Fabrikanın Defne
1975 yılında Silifke'de defne
oldugundan Fabrika t ab ia tın
yapraklarınd an esans üreteyagı ve esansı üretecek bir
tahribine terkedilıniş durumcek bölümü çalışır vazi yete
fabrikanın kurulması için gidaydı.
ge tirildi. UNIDO Ekonomi
rişimde bulunmuştu. Projeye
Uzmanı Avusturya uyruklu
göre 1978 senesinde üretime
1988 yılı başınd a KooperatiMr. H. Schlemmer fabrikanın
geçmesi gereken Fabrika süfin talebi üzerine Es ki şe hir
ekonomik fizibilitesini ve ürüresi içinde tamamlanamaınış,
Anadolu Üniversitesi Tıbbi
nün dünya pa zarlarındaki du1983 y ılında ise, Fabrika'yı
Bitkiler Araştırma Merkezinrumunu incelerken UNIDO
teknoloji uzmanı Hint Uyruklu Mr. M.B. Narasiruha ve
TBAM uzmanı Sedat I-I. Beis
Fabrikanı n teknik ve teknolojik sorunlarını çözüme kav uş
turdular. Fabrikanın esans bölümünde buhar distilasyonu
tesisleri yanında esa n s l arın
rektifikasyonu ve ay rış tırıl 
m ası

için fraksiyonlu distilas-

yon tesisi de bulunuyor. Günde S ton yaprak işleme kapasitesine sahip bölümde başka
esans veren bi tkiler de işlene
bilecek. Bölgede do!ıal olarak
bol miktarda ye ti şen ve yın
dumuzdan yı l da 2000 ton civarında ihracab yap ılan defne
yapra!ıın dan üretilen defne
esansı bilhassa gıda, kozmetik
ve ilaç sanayiinde kullanılı
yor.

Açıhş

Töreni

Bir

Bayram

Havasındaydı

SEKA Akdeniz Ka!lıt Işletmeleri dışında Silifke'deki ilk Fabrika olan Silifke Defne ya!l' Fabrikası
nın 7 Mart 1989 tarihinde yapılan açılış töreni yörede büyük ilgi ve heyecan yara ttı. Sabahın erken
saatlerinden itibaren Silifkelilerle dolup taşm aya başl aya n Fabrika mahallinde açılı ş töreni 14.30
da başl adı. Silifke Halk oyunu ekibinin renkli gösterilerinden sonra Başbakan ve Tarun, Orman ve
Köy Işleri Bakanının tebrik telgrafları okundu ve sırasıyla Kooperatif Başkanı Dr. Ali Su, TBAM
Müdürü Prof. Dr. K. H. C. Başer, UNIDO Türkiye temsilcisi Prof. Dr. K. Hussein ve !çel Valisi Teoman Ünüsan yaptıkları konuşmalarda açılışa kadar geçen uzun sürenin sebeplerini ve başarının

hikayesini anlatblar. !çel milletvekili Ali Rıza Yılmaz ve Silifke Kaymakarnı Metin Çınar ile Silifke ve Içel'in üst düzey yöneticileri ve seçkin bir daveili toplulu~ d a törende hazır bulundu. Kon uşrnalardan sonra kurdelayı kesen İ'f'€1 Valisi Teaman Ünüsan tesisi hizmete açb. ve esans üretimini sürdüren tesis davetlilerce gezildi.
Fabrika nın

tüm al t yap ı eksikliklerinin tam amlanmas ı , tesislerin kurulup b ag l an blarımn yap ıl
ve i şletim e geçirilmesi için olaganüstü gayret gösterip, Fabrikanın planlanan tarihte açılması
için ça lışan Hint asıllı UNIDO uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi M.B. Narasiruha veTBAM uzmanlarından Kimya Yüksek Mühendisi Sedat Hakkı Beis ile pilot tesis ve laboratuvar çalışmaları
nın yürütüldügü TBAM, UNIDO ve !çel Valiligine şükran plaketinin tesis girişine çakılmasıyla
ması

tören sona erdi.
Fabrikanın
r unl arın

uçucu ya~ bölümünün teknik sorunları tarnarniyle çözülmüş olup, me_vcut hukuki so-

çözümden sonra tam kapasiteyle üretim

yap ıl ab il ecek tir .

TAB BÜLırıENlt

BIKSAN A.Ş. KURULDU
Anadolu Üniversitesinde 3
Vakfın ve 2 vakıf şirketi'nin iş
tirak.iyle BIKSAN kısa adlı Bit-

kisel !Iaç ve Kozmetik Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu.

50.000.000 TL sermaye-

li şirketin
söz l eşmesi
2. 11.1988 tarihli Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlan
dı.

BIKSAN A.Ş. Yönetim Ku-

rulu Başkanlıgına Prof. Dr. Yıl
maz Benligiray ile yardımcılık
Ianna Prof. Dr. K. H. C. Başer ve
Doç. Dr. Nüvit Gerek getirildiler. StKSAN'ın ubbi ve aromatik bitkilerden ilaç ve kozmetik
hammaddeleri ve mamulleri
üretimi için, öncelikle, araşur
ma-ge l iştinne, analiz ve uzman lı k hizmetleri vermesi
planlanıyor.

B i YOTEKNOLO..J i
Birleşmiş

Yurt
mı

Milletler

SEMiNER i

1'AB IBÜLırıENlt

YAP IL D l

TBAM'da

Programı

Bilgi Aktan-

çerçevesinde yurdumuza gelen

ABD St. Louise Washington Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Biyoteknoloji
fından

uzmanı

Doç Dr. Fikret Kargı tara-

28-30 Haziran 1988 tarihlerinde TBAM'da bir Bi-

yoteknoloji semineri verildi. Ilgiyle izlenen
de

şu

konular

seminerler-

işlendi :

Geçmişi,

D

Biyotekno lo ii Muhendisliili;
gunu ve Geleceili

D

Şekerli urunlerin katı faz fermantasyo nuyla etanole çevr il mesi

D

Bitki doku ve biyofilm k ulturleri

D

Bu -

Monok lona l antikor ureten mikrokapsul hibridoma hucr e leri

l enmiş

Bülten
ve Dergi
Çıkarma Talebi
SENATO 'ca

TBAM'ın

D

Monok lona l antikor ureten mikrokapsul hibridoma hucreler için membran
b iyoreaktör ler

l enmiş

D

Hibridoma hucre lerinin hİdrodinamik
surtunmeye biyolojik cevap l arı

onaylandı

Anadolu Üniversitesi
Senato su ·nun ı 4 Şubat
ı gôg tarihli oturumunda, TBAM'ın "Tıbbi
ve Aromatik Bitkiler
Bülteni" adlı bir bültenle; "Acta Planta Medica
Anatolica.. (Anadolu
T ı bbi Bitkiler Dergisi)
adlı bir bilimsel dergi
yayınlaması oy birliğiyle kabul edildi.

TBAM'da 1985 yılında kurulan ve dej\erli bilim
"Türkiye
Bitkileriyle Yapılmış Bilimsel Araştırmalar Arşivi"nde halen 1200'ün üzerinde bilimsel makale buadamlanmızın katkılanyla zenginleşen

lunmaktadır.

Deı;eı-Ji
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Hazırlanan

Yüksek LisansTezleri

Kal kınma Program ı ( UNDP) 'nın

Dışında Yaşayan Yurttaşlar Kana lıyla

(TOKTEN)

SAYFA 8

bitki bilimci lerimizin yayınlannın birer ayn
baskısını merkezimize göndermeleri ile kurulmakta
olan bilgi bankasının Türk bitki biliminin Dünya'ya
tanılılmasına bulunacaj\ı katkıyı takdir! erinize arz
ederiz.

Türkiye'de yetiştirilen Kırmızıbiberden Oleorezin
Ekstraksiyonu ve Ürünün İncelenmesi,
Sedat Hakkı Beis, 1987
Bu çalışmada, Bilecik, Bursa, Kahramanmaraş yörelerine ait acı kırmızıbiber örnekleri, laboratuvar ölçekte, soxhlet cihazı kullanılarak ekstre edilmiştir. Ekstraksiyon veriminin, ekstraksiyon zamanı na, tanecik boyutuna, değişik çözücülere ve depolama sürı
sine karşı olan değişimi incel enmiştir. Kapsisin'ce (capsaicin) zengin oleorezin eldesi
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Kırmızıbiber o leorezinindeki etken madde olan
Kapsisin, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi ile kantitatif olarak,
renk maddeleri(Karotenoidler) Ince Tabaka Kromatografisi (TLC) yöntemiyle kalitatif
olarak tayin edilmiştir. Laboratuvar ölçeğinde yapılan çalı şmalar sonucunda kırmızıbi
ber örneklerinin ekstraksiyon verimlerinin %12-36, oleorezinlerdeki kapsisin miktan
veriminin ise, %0.1-2.5 arasında değişen değerlerde olduğu saptanmıştır. Kahramanmaraş yöresi kırmızıbiberinin ekstraksiyon veriminin, kullanılan çözücüye göre %4-22
arasında değiştiği, kullanılan değişik çözücülerden etanolün en yüksek ekstraksiyon
verimi sağladığı bulunmuştur. Depolama süresinin ekstraksiyon verimini düşürdüğü
gözlenmiştir. Değişik tanecik boyutlarında, laboratuvar ölçekte yapılan ekstraksiyonlar sonunda 0.5-D.8 mm ortalama tanecik boyutunda çalı şmanın operasyon kolaylığı
nedeni ile uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Türkiye'de
Elde Edilen Çöven Kökünden Saponin
Ekstraksiyonu ve Ürünün İncelenmesi,
Temel Özek, 1987
Bu çalışmada, tıbbi bir bitki olan Van çöveni (Gypsophila bicolor Freyn & Sint.)
kökünden trit erpenik bir sapon in ekstraks iyo nunun endü striyel ölçülere
a ktarılmasında ilk adım olan laboratuvar ölçekteki bazı parametreler belirle nmiş ve
ekstraksiyon sonunda elde edilen saponin incelenmiştir. Süre, tanecik boyutu, çözücü
ve ekstraksiyon yönteminin parametre olarak seçildiği bu çalışma so nunda, 0.3 mm
ortalama tanecik çapına sahip taneciklerle laboratuvar ölçekte en yüksek verim elde
edilmiştir. Ekstraksiyon için 4-6 saatlik süreler uygun görülmüştür. Soxhlet ekstraktörü
ile yapıl an ekstraksiyonlarda verim genellikle yüksek olmakla birlikte, kısa sürelerde
ve iri tanecikler için kaynama ekstraksiyonunda (dekoksiyonda) daha iyi sonuç
a lınmı ştı r. Su ile yapılan ekstraksiyon larda verim çok yüksek olmuş, ancak
saponi nlerin sulu çözeltileri köpük oluşturduğundan, ekstraksiyon güçlükle
yapılabilmiştir. Ekstraksiyon sonunda elde ed ilen ürünlerin, UV ve IR spektroskopileri
v:e Ince Tabaka Kromatografisi alınarak, E. Merck saponin ile karşılaştırılmıştır.
U rünlerin, E.Merck saponinle büyük benzerlik içinde olduğu görülmüştür.

TAB BÜLTENİ
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Ruscus aculeatus'tan

Ruskogenin

İzolasyonu

TAB BÜLTENİ

SAYFA ll

ve

Tanınması,

Yusuf İzzettin Akyol, 1987
Bu çalışmada, Ruscus aculeatus L.'un kök ve rizamlarının sapaninleri incelenmiştir.
Ruskogenin'in izolasyonu için uygun yöntemin bulunması amacıyla çalışmalar yapıl
mış, izole edilen ruskogenin'in yapı tayini için kromatografik ve spektroskopik usullerden yararlanılmıştır. Drogdaki ruskogenin miktarı ortalama %0.5 bulunmuştur.
Türk Gül

UIID~

lawslattar

üretimi ve Özelliklerinin Tespiti,
Mine Kürkçüo~lu, 1988

Sı~ala Ya~ının Saflaştırılması

ve Analitik İncelenmesi
Samiye Fıçıcıo~lu, 1988

Bu çalışmada, önce ham sığala yağından, arzu edilen kalitede saf balsam eldesine olanak veren, safiaştırma işleml eri üzerinde d urulmuş elde edilen balsamiann kaliteleri
beli rl enmiştir. Ayrıca, analitik çalı şmal arda, tayiniereduyarlılık ve kolaylık getirici yeni
yö ntemlerin geliştirilmesi a maçlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, balsam içerisindeki
serbest sinnam ik asit miktan nın tayini için potansiyemetrik; serbest ve bağlı halde bulunan sinnamik asilin toplam miktarının tayini için palaragrafik yöntemler geliştirilmiş

şöy le:

UNIDO
feature article
Ağustos

1988 de ya-

yınlanan

UNIDO

100/F/150 sayılı
''Türkiye'nin şifalı otlan" başlıklı, 3 sahilelik resimli maka le
broşür
mış

tipinde

b as ıl 

ve tüm dünyaya

Bu makalede, TBAM çalış
malan övülmekte, bu
çabaların ülke kaldat;tıtılmıştır.

kınmasındaki önemi
vurgulanmaktadır.

tir.

Kökünün

Ekstraksiyonu

ve

Saflaştırılması

İşlemleri,

Berrin Bozan, 1988
Yurdumuzda yaygın olarak bulunan meyan bitkisi tıbbi, endüstriyel ve ekonomik
açıdan özel önem taşır. Bu çalışmada, bitkinin kök ve rizamlarının bazı ön işlemlerd en
sonra çeşitli yöntemlerle ekstraksiyon u ve sulu ekstrelerin kurutulması sırasında uygulanan bazı i şletme parametrelerinin, kurutulmuş ekstre verimlerine etkileri in cele nmiş,
ayrıca ektrelerden saf halde ayrıştırıla bilen etken maddenin (glisirrizinik asit) verimleri
de tayin edilmiştir. Kesikli ve ayrıca çözücü açısından sürekli çalışan sistemler kullanıla
rak, laboratuvarda su ile yapılan ekstraksiyon işlemlerinde sıca klığın, katı/sıvı temas
süresinin ve katı/sıvı oranlarının vepme etkileri araştırılmıştır. Çalışılan koşullarda katı
ekstre veriminin en fazla %28 ve en uygun sıcaklığın 90 C olduğu, glisirrizinik_asit miktarlarının %9-10 (YBSK) arasında değiştiği, en yüksek verimlere perkalatör sistemlerinde erişi ldiği, kesikli sistemlerde katı ekstre verimlerinin sıvı/katı oranlarındaki a rtı şa
paralel olarak arttığı ve verimlerde en önemli artı şın ilk iki saat içinde gerçekleştiğ i gözl enmişt ir .

malarından övgüyle bahsedildi. İngilizce olan yazının türkçe çevirisi

Ya~ının

Türkiye'nin önemli ve yüksek ekonomik değere haiz bir ürünü olan gül yağının endüstriyel üretim şartlarını ve kalitesini ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
Taze ve fermente güller kullanılarak yapılan laboratuvar ve endüstriyel çapta hidrodistilasyon işlemleri sonucu elde edilen gül yağlannın verimleri hesaplanmış ve gaz kromatografik analizleri yapılıp değerlendirilmiştir. Kullanılan suyun ısısının distilasyonu
süresine ve yağ verimine etkisi incelenmiştir. Muhtelif firmaların 1987 yılı mahsulü gül
yağı örnekleri üzerinde karşılaştırmalı analizler yapılmıştır .

Meyan

Viyana (Avusturya)'da yayınlanan UNIDO News l euer' ın Kasım 1988
tarihli 247 no.lu sayısın daki UNIOO fooıs bölümünde TBAM'ın çalış

Jlra6 'J{_çws
2

'l(asım

rifı[i

1988 ta-

sayısında

'U:J{_I1JO feature
artide esas alına 
raf( yayınlanan

''Tür/(jye ~J[orasını
flaca dönüştünne
girişimi'

6aşlıkfı

yazıda PB~

faaliyetlerinden 6afı
sedilrru:faedir.

7ürktye'de Anadolu Üniversitesi 'nbbt BWc1lerAmştırmaMerkezi
J 986 da kurulmasmı takiben hızla gelişme g6stennesl sebebtyleUNDP/UNIOO destegin1n devamına karar ııertldt
1Urkfye'de bitldlerden ı1aç yapunı kökü Hut!lile~ kadar uzanan bfr
gelenege sahJptt.r. Yazyıllar boyuncn aktarlar, babadan cgula devredtlen
formüllerle hasta tedavi ederek meslek ıcra etmektedirler. 10.000 tUrkadar bıtkıye sahip olmasına mgmen ıllke, flaç ~leı1ntn 9675'fnt lthal etmektedir. Araştırma Merkezi Müdünl fltlsnıl Başer'e göre "il.açflyailan heryün artmaktadır". Yerli tıbbı: ııe aromattk bttktlerin Jrullanıbna
sıyla bu rakam WAO'lam düşürülebı:llr ııe 6nemU döviz tasarrufu saglanab<l~.

Bfl.ldsel Ilaçlar geleneksel şektHe kullanılmaktaysa da. terldp ediliş
ııe tlretfm şekUgenefde bUtmsel temele dayanmamalda ııe h!Jyenfk şart
lara uymamaktadır. Modem eczacılıgın geliştyle geleneksel bllldsel ilaçlar yerlerini bilyük 61çUde sentetik tl.açlara terk etmişlerdir.
Jyı geltşml.ş bfr Ilaç sektCinlne sahip olmasına ragmen. 1Urldye'de tıb
bi bitkilerin, deneysel temele dayalı, üreitml ı.ıe elcstmkslyonu konusundaçokru:deneyfm meua.dtur.1Urlcıye'de 120 kadar ılaç fabrikasıl)(ll"
ken çok azı tıbbi billdlere dayah f/aç Qrelmektedir.
Laborattwar ııe ticart ürettm arasırdaki bu çok OnemU boş lugu doldurmak IÇI'n, pilot iest.s ııe kaltte - kon1rollaboralıu.>arlan kurulması amacıyla, Hükümet 1983 yılında UNJDO'dan yardun talebinde bulunmuş
/w'.

J 985 yılında. Hükümel bUidsel Ilaçlan standardize etmeye karar
ııenniş. bu flaçlann ruhsatlardınln-ntnlçfn bfr Ja:ımtsyorı kurulmuş, bUldsel hammadde ııe ilaçlanngümnllcstlz Uhaltne Izin ııertlerek lma/alçllanrı
piyasaya dalıa çok bttldsel fl.a.ç sunmalan teşvik edilmiştir.
UNDP 275.000 $' ın üstünde bir destek uertrken UN/00 uzmanlık,
ekipman ııe egtttm destegtyle Araşlınna Merkezülln 1ürktye'dekt tıbbi
bltld araştınnalannda baş ı çekmes ine katkıda bulurımuştur.
J 98ôda pdot. tesiS ue kalıte la::ıntrollabowtıwan lle e'!fonnas!Pl serWl yer/1 Ilaç flnnalannın IUzmettrıe surwlmu.ştur. Proje o kadar başarılı
ol rrwştur kı. şimdi hem 7ürktye'den hem de gelişmekle olan ülkelerden
gelen ~renctlere ~ILim lıtzmeU uertlme ktedir.
UNDP/UNIIX>destegiyle yünitü~kte olan 2. Saflıa projesiyle bUlctsel ekstrelenn ııe uçucu yaglann saflaştın/mas ı ııe fraksiyon/anması
amaçlanma ktadır.

'll'AlS B Ül.'ll'EN1
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ı TBAM AMBLEMlN!N ANLAM!

TBAM amblemi, vatanuruzda asırlardır tarımı yapı l an bir ilaç bitkisi
olması

sebebiyle ülkemizi sembolize eden Haşhaş (Papaver somnife-

rwn L.) bitkisinin olgun çiçek durumunun üstten görilnUmünün stilize

edilmesiyle hazırlanmış tır. TBAM MüdUrU Hüsnü Başer' in fikir ve
önerisi Uzerine A.O. Açık Öğretim Fakültesi Grafikerierinden Yard.
Doç. Dr. Ergun Tunçkan tarafından 1982 yılında çizilmiştir.

TAli! lllllliL.niJIIJ~

Anadolu Ün ivers i tesi T ı bb i Bi tk ll er Araşt ır m a Merkez ının yay ın or gan ı d ı r .
üç ayda bir yay ı n lan ı r. Bü l tende ç ı kan yaz ıl ar Bü l ten a dı kayn ak gos t er ilerek yay ı n ı a n ab lll r .

Anadolu Un ı vers ıt es ı adın a
Sah i bi Rektör Pr or. Dr. Y ıl maz B üyü kerşe n
sorum l usu. Pr or . Or. K.HusnüCan

Yaz ı Iş l e r i

Yönetım

Başer

ve i le t iş i m Adre s i . An a do ı uunıversıtesı
T ı bb i Bi tkl ler Araştırma Merkez ı . 26~70 Esk i şe hi r
Te l. (221 ı 50580 (ı o hatl/3661-2
Te l eks. 351 ~7 esak tr Te ı eraks. (221 ı 536ı6

