


Nepeta caesarea Boiss., FI.Or. 4:655 (1879) Labiatae. Çok y ı l lı k, odunsu köke sahip dik 
gövdeli, 50-80 cm. Yapraklar yeşil, dar oblong-lanseolat, sarmal çiçekler uçta oblong başak 
şeklinde. Korolla bQyaz veya morumsu..,embe renkli. Ağustos aylarında çiçek açar. (650-) 
1100-1700 m yüksQklikte, kayalık yam.r, makilikler ve kurumu~ dere yataklarında yeıişir. 
Tip örneği: C5 KAYSEAi:Kapadokya, Wiedemann 348. Güney, nadiren orta Anadolu. A3 AN
KARA: Nallıhan, 650 m, D.37038! ESKIŞEHiR: Sarıcakaya, 121 O m, ESSE 9751; C4 KON
YA: Karaman, Hamitseydi Boğaz ı, D. 16235; C5 iÇEL: Gözne, 16.8.1931; NiGDE: Ulukışla, 
Bulgar dağ ı eteği, 1250 m., D. 16520; C6 ADANA: Yarpuz'un 7 km güneyi, 1550 m., Sorger 78-
42-8; HATAY: Amanos dağları, Köstel ormanı, Akman 24. 

Endemik. Doğu Akdeniz elementi. 
Ref. 1. Flora of Turkey and the East Aegean lslands, P.H. Davis. Ed., 7, 274 (1982); 2. 

K.H.C.Başer and T. Özek, Compcsition ol the Essential Oil of Nepeta caesarea Boiss. from 

Turkey, J.Essent. Oil Res., Bask ıda. 

TAB BÜLTENI: Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinin Yayın Organıdır. 
Bültende ç ı kan yazılar Bülten adı kaynak gösterilerek yayın lanabilir. 

Anadolu Üniversitesi adına 
Sahibi 
Yazı işleri Sorumlusu 
Yay ı n Koordinatörü 
Yönetim ve i let işim Adresi : 

Rektör Prof .Dr. Akar ÖCAL 
Prof.Dr.K.Hüsnü Can BAŞER 
Araş.Gör.Berrin BOZAN 
Anadolu Üniversitesi, Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM) 
26470-ESK iŞEH iR 
Tel: (0222) 3350580 (10 hat) /3661 -2 
Teleks: 35147 esak tr Telelax: (0222) 33501 27 ve 3353616 

ANADOLU ÜNiVERSiTES i 
TlBBi BiTKiLER ARAŞTIRMA MERKEZi 

TlBBi VE AROMATiK BiTKiLER BÜLTENi 
Temmuz 1994 

Içindekiler Sayfa 

- TBAM'da Uluslararası 

Seminer .. .4 

Yeni Rektörümüz: 

Prof. Dr.Akar Öcal . 5 

Bir Doğa Aşığı: 

Özdemir Bengisu . 7 

- 1. Uluslararası Kozmatik 

Sempozyumu . 9 

- TBAM'da Yüksek Saflıkta 

Çözücü Üretimi .. 11 

- Iki Önemli Toplantı. 13 

- Akdeniz'in Öksüz Bitkileri . 14 

- Farklı Bir TRUMAP. 15 

- Kinin'in Hikayesi . 17 

- Türkiye'de Tıbbi ve Kokulu 

Bitkilerin Kullanılışına 

Tarihsel Bir Bakış .. 24 

Ticari Önem i Olan Origanum 

Türlerinin Uçucu Yağları . 28 

- Narenciye Ürünleri 

Teknolojileri- 111- .. . 31 

- Hepatotoksik Maddeler . 40 

- TBAM'ın Yayınları (1993-) 44 

- Kısa Kısa. 47 

- Abstracts . ..... .. ... 49 

Kapak fotoğrafı : 

MerterOral 

Anadolu Üniversitesi 

Fotoğraf Birimi 

Say ı : 10 

Editörden 

Son say ı mızdan beri geçen bir y ıl içerisinde üniversitemizde 
önemli değişiklikler oldu. Eylül ayında çıkan bir kararname ge
reği Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehirdeki Bademlik ve Os
mangazi Kampüsleri, Osmangazi Üniversitesi adı y la yeniden 
teşkilatlandı. Anadolu Üniversitesinin Tıp, Mühendislik-Mimar
lık, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile enstitüleri yeni üniversiteye 
devredildi. Anadolu Üniversitesinde Fen, Edebiyat, Mühendis
lik Fakülteleri ile enstitüleri yeniden kuruldu. Üniversitemizde 
halen 12 Fakülte, 9 yüksek okul, 9 enstitü ve 15 araştırma mer
kezi bulunuyor. 

Bu gelişmenin ardından Üniversitemiz bir de rektörlük seçimi
ne sahne oldu. Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşan'in ayrılmasıy la bo
şalan makama, son onbir yridır rektör baş yard ı mcılığı görevin
de bulunan Prof.Dr. Akar Öcal seçildi. Prof.Büyükerşen'e başa
rılı hizmetleri veTBAM'ın gelişmesine kalkı ları için şükran borç
lu olduğumuzu belirtir, yeni Rektörümüze başarılar dileriz. 

Yine bu süre zartında Eylül ayı ndaki TRUMAP eğitim program ı 
haricinde, Ekim ayı nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Program ı 

adı na U lus lararası Tıbbi Bitkiler Semineri, Kas rm ayında ise 1. 
Uluslararas ı Kozmetik Sempozyumu ile Eczacıl ık Fakültesinin 
25. Kuruluş Şenlik leri düzenlendi. Geçtiğimiz Aralık, Ocak ve 
Nisan aylannda ise 5 yabancı araştırmacı için özel eğitim prog
ramları yapıldı. 

Geçen Temmuz ayında Berlin 'de düzenlenen Uluslararas ı 
Uçucu Yağlar Sempozyumunda sunduğumuz ikisi sözlü dört 
bildiri içinde yer alan posterlerimizden biri olan Sideritis libano
tica'nın ülkemizde yetişen beş alt türüne ait uçucu yağların bile
şimlerinin karşılaştırmasın ı konu eden çalışmamız Men iyi pas
ter" ödülüne layık görüldü. 

TBAM modern araştırma-geliştirme imkanlarını genişletmeye 
devam ediyor. FT-90 MHz multinuclei NMR sistemi kuruldu ve 
çalışmaya başladı. Çift dimensiyonlu ölçümler de yapabilen 
sistem, kimyasal yapı tayini çalışmalarında kullanılıyor. 

1993 yılında yapılan üç u luslararas ı toplantıda TBAM'ın Bölge
lerarası Merkez olması istendi ve bu karar toplantıların sonuç 
bildirgelerinde yer aldı. Geçen Haziran ayında Viyana'da topla
nan Türkiye-UNIDO Ortak Komite Toplantıs ı nda Türk Hükü
meti UNIDO'dan bu yönde bir talepte bulundu. 

TRUMAP Grup Eğitim Programı katılan kursiyerler arasında 
iletişim sağlamay ı amaçlayan ingilizce "TRUMAP News- ,.. 
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letter" yayınlandı. TBAM'ın tanıtırnma katkı sağ la

yacak bu bülten ilgil i tüm uluslararası kuruluşlara 
gönderildi 

TBAM'ın 1988 yılı ndan beri yürütmekte olduğu 
DPfrUR/88/001 remizli ikinci safha UNDP/U NI DO 
projesinin Nisan ayında yap ılan son değerlendirme 
toplan t ısında tüm proje hedeflerine ulaşıldığı ve 
planlanandan çok faaliyet gerçekleş i iriidiği belir
lendi veTBAM 'ı n çalışmalar ı övülcli. 

Sayfa 4 

TBAM Türk bilimine ve endüstriyel kalkınmasına 
olumlu katkılar sağlama çabas ı içerisinde çalışma
ları nı yürütmekte ve imkanların ı geliştirip, genişlet

mektedir. TBAM'ın gelişmesi ne katkıda bulunan 
tüm dostlanm ıza, bu vesileyle, bir kez daha teşek
kür eder, desteklerinin devamını dilerim. 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer 

TBAM'DA ULUSLARARASI SEMiNER 

B ir leşmiş Milletler Kalkınma Pr~gramı 
(UNDP) ' nın Gelişmekte Olan Ulkeler 

Arasında Teknik i şbi r liği (TCDC) Özel Biri
mi 'nin talebi üzerine TBAM tarafından t t-t4 
Ekim 1993 tarihlerinde Eskişehi r'de düzenle
nen seminer'e Çin, Dominik Cumhuriyeti, Mı
sır, Guatemala, Hindistan, Endonezya, Ken
ya, Nijerya, Filipinler, Tayland, Tunus, Özbe
kistan ve Türkiye olmak üzere 13 ülkeden 23 
uzman yanında UNIDO ve DPT yetkililerinin 
katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda 17 bildiri 
sunuldu. Toplantı sonunda düzenlenen So
nuç Bildirgesinde şu hususlara yer veri ldi. 
1. Tıbbi bitki lerle ilgili bilgi lerin ulusal, bölge

sel ve uluslararası seviyelerde dertenme
sinin ve tıbbi bitki türlerinin korunm asının 

önemi vurguland ı. 
2. Tıbbi bitkilerin işlenmesinde uygun imkan-

ların kuru lup kullanılması, aktif madde izo
lasyonunda biyolojik etkiye göre fraksiyon 
lama, analiz teknikleri, a raştırma ve üre
tim teknikleri ile ham ve mamul maddele
rin st an da rtlaştı rı 1 m as ı nın gereği dile 
getirildi. 

3. Tedavidekullanılacak bitkisel ilaçların et
ki, güvenirlik ve stabilitesinin belirlenme
sinin gerekliliği ifade edildi. 

4. Afrika ve Asya/Pasifikte mevcut bazı kuru
luşların bölgesel odak noktala rı olmaları 
tekl if edildi. 

5. TBAM'ın imkanlarının bölgelera rası eği
tim, uzmanlık ve bilgi Merkezi olarak hiz
met verecek tarzda geliştirilmesi önerildL 
Topla ntının Bildiriler Kitabı UNDP (New 
York) tarafından Şubat 1994'te yayınlan
dı. 

TCDC 
WORKSHOP 

ON 
MtDICINJlL 

TI3AM'ın Bölgelerarası eğit i m ve araştırma Merkezi olması istendi. 
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YENİ REKTÖRÜMÜZ: PROF.DR. AKAR ÖCAL 

Anadolu Üniversitesi'nde ll yıl süreyle rektörlük yapan Prof.Dr. Yılmaz Büyü
kerşcn'den sonra bu göreve Prof. Dr. Akar ÖCal getirildi. 20 Aralık 1993 tarihinde ya
pılan seçimlerde üniversite öğretim üyelerinin %77'sinin oyunu alan Prof.D.Akar 
Öcal, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından rektörlük görevine atandı. 

31 Aralık 1993'te göreve başlayan Rektör Prof.Dr. Akar ÖCal, Rektör yardımcılı k
larına Prof.Dr. Semih Büker, Prof.Dr. Şan Özalp, Prof.Dr. Engin A taç ve Prof.Dr. 
Fevzi Sürmeli'yi yeniden, Prof .Dr. Ercan Güven'i ise ilk kez atadı. 

Prof.Dr. Akar 
Öcal 1938 yılında 
Samsun'da doğdu. 
Babasının subay 
olmas ı dolayısıyla 

yurdun çeşitli yer
lerinde ilkokulu 
okudu ve 1949 yı
lında Kars'da ilko
kulu bitirdi. 1852 
yılında Akşehir Or
taokulu'ndan me
zun oldu. Lise öğ
renimini 1955 yılında Konya Lisesi 'nde ta
mamlandı . Yükseköğrenimini 1959 yılında 
Ankara Hukuk Fakü ltesi'nde bitirdi, aynı yıl 

Eskişehir Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademi
si'ne "asistan" olarak girdi. 1963 yılında Ikti
sadi ve Ticari ilimler Doktoru ünvan ını aldı. 

Doçentlik çalışma la rını Paris Hukuk Fakü l
tesi ile lsviçre'de Neuchatel Üniversttesi'nde 
yaptı. 

Türkiye'de sü rdürdüğü çalışmaları sonu
cunda 1966 yılında Ticaret Hukuku dalında 
·Akademi Doçenti" oldu. Avrupa Ekonom ik 
topluluğundan sağ lad ığ ı bursla 1967 yılın
da Brüksel'e giderek bu teşkilatta çalıştı. 
yurda döndükten sonra 1968 yılında "Eski
şehir Iktisadi ve Ilimler Akademisi'ne "Reis 
Muavini" olarak atandı ve aynı zamanda bu 
akademidekurulan "AET Dökümantasyon 

Merkezi"ni yürüt
mekle görevlendi
rildL 

Öcal 1972 yı
lında "Ticaret Hu
kuku Profesörü" 
oldu. Bu arada ye
ni kurulan "Eskişe
hir Sanayi Oda
sı"nda üç yıl da
nışman olarak ça
lı şt ı. 1976'da yeni 
kurulan Bursa ikti 

sad i ve Ticari il imler Akademisi'nde uzun yı l 
lar öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1982 yı
lında "Anadolu Üniversitesi Rektör Yardım 
cılığ ı " ile Iktisadi ve Idari Ilimler Fakültesi Iş
letme Bölümü Başkanlığına atandı ve sena
toca "Ünivers ite l e raras ı kurul üyeliği"ne se
çildi. Prof. Dr. Öcal, 1987'de Dicle Üniversite
si Hukuk Fakültesi'nde lisans, 1991 ve 1992 
yıllarında da Erciyes Üniversitesi'nde yük
sek lisans dersleri verdi. 

Prof. Dr. Akar Öcal1 984'de KKTC Açı
köğretim Fakültesi Danışmanlık hizmetlerini 
baş latt ı. 31 Aralık 1993'de Anadolu Üniversi
tesi'nin yeni rektörü olarak göreve başladı. 

ÖCal, 4 Ocak'ta ise "Ü niverstte leraras ı Kurul" 
başkan l ığ ına getirildi. 

Üniversitemizin ikinci rektö rü Prof.Öcal 
evli ve iki çocuk babasıdır. 
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p ~~~~·:~~r~!~ . PROF.DR. YILMAZ BÜYÜKERŞEN ~~~~~~~. ':jg~a;,%~ 
1936 yılınd a nu ile yeni kuru lan 

Eskişehir'de dünya- Anadolu Üniversitesi 
ya geldi. llköğrenimi- Rektö rlüğü ne getiri-
ni lnkılap Okulunda, len Prof.Dr.Yılmaz 
ortaöğrenim i ni ise Büyükerşen, 11 yıl sü-
Esk işeh ir Lisesinde reyle yürüttüğü Rak-
y aptı kta n sonra törlük görevi sırasın-
1962 yılında Eskişe- da, Eskişehir'de biri 
hir Iktisadi ve Ticari Ün iversite Havaalanı 
Ilimler Akademisinin ve Havacıl ık Meslek 
ilk mezun ları arasın- Yüksekokulu tesisleri 
da yer aldı. 1962 yı- olmak üzere dört, Af-
lı nda aynı Akademi- yon'da iki, Kütahya'da 
nin Maliye Kürsüsü- iki, Bilecik ve Bolva-
ne as istan oldu . din'de birer kampüs 
1966 yılında dokto- kurmu ştur. Kütahya 
ra sı nı tamam layan ve Afyon'daki kuruluş-
Prof. Büyükerşen, lar 1993 yılında müs-
1968 yılında "Do- c_ _______________ _j taki l Üniversiteler hali-

çent" olduktan sonra aynı yıl Akademi Baş- ne getirilmişlerdir . Son olarak, 1993 Ağustos 
kan Yardımcılığına getirildi ve 1976 yılına ka- ayında Üniversitenin Eskişehirdeki Osman-
dar hizmet veren dört Akademi Başkanı tara- gazi Kampüsü Osmangazi Üniversitesi hali-
t ından Başyardımcılık la görevlendirildi. ne get i ri lm iş ve böylece Eskişehir iki Üniver-
1969'da AlD bursuyla ABD'de Michigan State sneye kavuşmuştur. Üniversitenin fakülte sa-
University'de "Dış Yardım lar" konusunda in- yısını onikiye, dört yıllık meslek yüksekokul-
eelemelerde bulundu ve 1973 yılında profe- l arı n ı n sayısı nı altıya, iki yıllık meslek yükse-
sö rlüğe yükseltildi. kokullarının sayıs ını üçe, Enstitü'lerin sayı

Uluslararası Maliye Enstitüsü üyesi olan 
Prof. Dr.Büyüke rşen, 1976 yılında Eskişehir 
Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Başkanlı
ğına seçildi. Süresinin dolduğu 1980 yılında 
tekrar Başkanlığa seçilen Prof.Büyüker
şen'in hizmet döneminde biri Afyon ve Kütah
ya'da, diğerleri Eskişehirde olmak üzere Aka
demiye bağlı yedi Fakülte, birisi "Televizyon 
ile Eğitim ve Öğretim Enstitüsü" olmak üzere 
oniki Enstitü , üç Araştırma Merkezi, öğrenci
ler için Medike-Sosyal Hastanesi, spor tesis
leri, vakıflar ve sanat birimleri kuruldu. 

1971 'de Ileti şim Teknolojisinin eğitim ve 
öğretim sisteminde kullanılmasına i l işkin ola
rak başlattığı çalışmalar ve 1973'de eğitimin 
yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı 

"Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi 
1982'de "Açı k Öğretim Fakültesi" adıyla ülke 

sını ise dokuza ç ı karmı ştır. Ayrıca, Üniversi
tenin yukarıda ad ı geçen iller dışında sürdür
düğü eğ it im ve öğretim faaliyetlerini yürüt
mek için Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti ve Batı Avrupa ülkelerinde toplam 27 
hizmet bürosu açm ı şt ır. 

Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'na Baş
kanlık ve Üyelik görevleri de yapan Prof.Bü
yükerşen, son olarak, Anadolu Üniversitesi
nin ABD'de yeni kurulan Ul~slararası Uzay 
Üniversitesi'nin Yardımcı Kampüsü olarak 
kabul edi lmesini sağ lamışt ır . Rektörlük göre
vini Prof.Dr.Akar ÖCal'a devreden Prof.Büyü
kerşen, halen Üniversitenin I letişim Bilimleri 
Enstitüsü'nde Müdürlük görevini yürütmekte
dir. 

Prof. Yılmaz Büyükerşan evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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~i~DOGAA~IGI: ÖZDEMİR BENGİSU 
T anıştığımızda yıl yanılmıyorsam 

1986'ydı. Odamdan içeri giren orta boy
lu beyelendini n gülümser yüzünü dün gibi 

hatırlıyorum. Doğayı ve insan ı seven o mü

tebessim çehre, o gün başlayan s ı cak dost

luğun bir nişanesi olmuştur. çantasından çı

kardığ ı rengarenk sulu boya bitki resimleri

nin kendi eserleri olduğunu sıkılarak ama 

renmem ile doğa aşkın ın çocukluğunda baş

ladığını söylemesi, habilerini de ne derece 

ciddiye aldığının ve geliştird iğinin bir göster

gesiydi. 

gururla söy lediğin 

de şaşırmışt ım, an

cak bitkileri latince 

isimleriyle ve doğru 

bir şekild e adlan 

dırd ı ğını görmek 

hayranlığımı arttır

mı ştı. Kısa süre ön

ce başlayan tanı

şıklığım ı z ın hız l a 

evrim geçirerek 

dostluğa dönüşme

sinde Özdemir be-

yin az insanda rast

l anır güzel haslet

leri rol oynamıştı. 

Müşterek dost

l arımızın varo ld u

ğu n u keşlede rek 

yaptığımız dostluk 

turu gelip gidip or

tak sevgilimiz bitki

lerde ved,eğan ın gi

zemli dünyasında 

noktalanıyordu. 

Makine mühen

dis i olduğunu öğ-

Özdemir beyin hem çevresinde gördüğü 

tıbbi ve diğe r bitkilerin latince isimlerini bota

nik otoriteriyle görüşerek bulm uş, hem de 

her bitki için metinler ve makaleler hazırla 

Özdem ir Bcngisu 22.5.1933'te doğmuş, 

ilk ve orta öğretimini Istanbul, Balıkes ir, 
Ankara ve lzmir'de yapmış, 1956 yılında 
I.T.Ü. Makina Fakültesinden mezun 
o l muştur. 

Öğrencilik yıll a rının yazları nı Ödemiş'in 
Gölcük yay lasında gcçirmi ştir. Doğaya olan 
sevg isi çocukluk y ıll a rının kendi sin e 
hediyesid ir. 

1962-1970 aras ı Almanya'da Araştırma 
Mühendisi olarak çalıştıktan sonra lzm ir'e 
yerleşm i ş, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül 
Ünivers itesi nde doçent ve 1977 yılında 
profesör olmu ştu r. Dokuz Ey l ü l 
Üniversites i Makine Mühendisliği Bölüm 
Ilaşkanı iken 16.9.1988 tarihinde vefat 
etmiştir. 

mıştı. Bunları kitap 

haline getirmek isti

yo rdu. "Doğanın 

Mutlu luğu" isim li 

bu kitabı basabile

ceğimiz kanaatine 

varmış ve hazırlık

lara başlamı şt ık ki 

acı haber tez u l aş

tı. Prof. Özdemir 

Bengisu tüm dost 

ve sevgililerini gö

zü yaşl ı bırakıp 

ebedi sevgiliye git

mişti. 

Çeşitli aksilikle 

ki t ab ın basımını 

bugüne kadar ge

ciktirdi. Ancak "Do

ğ anın Mutluluğu" 

adlı knabın kısa sü-

re önce basıldığ ını 

müjdeleyebiliyo

rum . Kitap'tan 

"Terzi Süleyman" 
adlı makaleyi su

nuyoruz. 

Bu makale Prof.Dr. K.H .C. Başcr tarafından kaleme alınmışlu . 
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TERZi SÜ. LEYMAN 
de birer ard ıç meyva

sı alıp, hafifçe çiğnedik. Güzel bir kokusu var 

ve antiseptik olduğundan boğaza hemen te

sir ediyor. Tıbbi bitkiler dünyasına ailecek gir

mişler. Sabahları çaya biraz kantaron atmak, 

kekik çayı içmek bütün ailenin merakı. Kendi

sinden tavsiye alanların çok olup olmadığını 

sorduğumda, "bazı deri hastalıkları, mide 

ağrıları için soruyorlar ancak bitkiler/e uğraş-

Anadolu'nun he

men her köyünde gönlünü tıbbi bitkilere kap

tırmış "Bitkilerle Tedavi" uzmanları bulunur. 

Ödemiş'in Gölcük yaylasında da Terzi Süley

man bu uzmanlığı babasından kapmış; alt

mışyedi yaşında ve ellibir kilo. Doğaya bu ya

kınlığı nı geç farketmiş. Bir mide ağrısı için 

kendisine "Ayvadana=Achi//ea millefoli

um"u tavsiye etmişler. Gölcüğün batısında

ki "Ardıcak" yayiasından 

toplamı ş Ayvadanayı. O 

gündenberi bu işe merak 

sarmı ş, kitap almış. Yaşlı 

bir kiraz ağacının altında 

oturuyoruz. Etrafımızda 

mercanköşk, lavanta, 

kudretnarı, küpe çiçekleri 

ve beyaz zambaklar var. 

Bir de kirpi ... "Eti mayası

laya iyi gelir" dedi. 

Kirpiye kıymama s ı 

için rica ettikse de olmadı ; 

tekrar Jeğenin altına ka

patıldı. Ertesi gün konu 

komşunun kirpiyi pişirip 

etinden birer parça yedi· 

ğin i duyduk, genel bir ma

yas ıl korunması olsa ge

rek. 

Süleyman ustanın 

büyük derdi, bitki tanımı 

hakkında Türkçe çok az 

kitap oluşu. 

Kendisini ziyaretimiz

de, gruptan birinin belini, 

kendi yaptığı "Acı düğlek yağı" ile oğuşturur· 

ken, çok sigara içen birimize de yeleğinin saat 

cebinden çıkardığı "Ardıç" meyvalarından 

verdi, öksürüğe karşı olduğunu belirtti. Bizler 

ttğımdan biraz küçümsüyor köylü " dedi. 

Herşeye rağmen "Terzi Süleyman" kültür var

lığ ı mız ı sürdürüyor. Öyle ki bu merak oğluna 

da geçmiş. 
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Bilimsel kozmetiğin ülke-

mizde yerleşmesini sağlamak 
amacıyla 1-2 Kasım 1993 ta-
rihleri arasında düzenlenen"!. 
Uluslararası Kozmatik Sem-
pozyumu" Anadolu Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi tarafın-
dan gerçekleştirildi. Endüstri 
ve üniversiteden kozmatik bi-
limcilerin biraraya gelip kozme-

lik alanındaki son gelişmeleri 
tartışmalarını sağ l ayan bir platform oluştur

mayı hedefleyen sempozyuma yaklaşık 150 
kişi katıldı. 

TÜBiTAK ' ın kısmi desteği, Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Kopaş 
Kozmatik'in katkı larıyla beslenen sempoz
yumun, kampüsümüzün güneşli günlerine 
rastlaması da bir başka canlılık kattı. 

Sempozyum, Sağlık aakanlığı Ilaç ve 
Eczacılık Genel Müdürü Ecz. Kemalett in 
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Akalın, Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Büyü
karşen ve Anadolu Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Dekanı 

Prof .Dr. K.Hüsnü Can Başer'in 
açı ş konuşmaları ile başladı. 
ilk gece Rektör Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşan'in verdiği kokteyl 
ve ikinci gece Eczacılık Fakül
tesi Dekanı Prof.Dr.K.Hüsnü 

Can Başer'in verdiği yemek ka-
tılımcıların dostluğunu pekiştirdi. 

Dünyanın önde gelen kozmatik firmala
rından L'Oreal'den Jean-Pierre Arraudeau 
(Ar-Ge Direktörü), Lutsia'dan Alain Fructus 

(Ar-Ge Direktörü), Henkal'den Dr. Hclger 
Tesmann, Üniversite Paris Xl'den Prof. Dr. 
Monique Seiller, University of Rhode Is
Iand'dan Prof. Dr. Serpil Kışlalıoğlu , Istanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. 
Dr. Günsel Alpmen, Hacettepe Üniversitesi 

Ilk kez yapılan scmpozyuma ilgi büyük tü 
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Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Atilla H ın · 

cal, Doç. Dr. Süeda Hekimoğlu, Doç. Dr. Filiz 
Öner'in yerine Doç. Dr. Levent Öner konuş· 
macı olarak katıldıQı toplantıda bildiriler ilgi 
ile izlendi. Ikinci günün sonunda yapılan ve 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'n· 
den Prof. Dr. Betül Dartunç'un yönettiQi Ge· 
nel Tart ışma oldukça hararetli geçti. 

Sempozyumun ingilizce Bildiriler Kitabı 
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ilk gün katılımcılara daQıtılmış ve ilgi duyup· 
ta katılma fırsat ı bulamayanlara $25 karşı lı· 
Qı satışa sunulmuştur. Arzu edenlerin sem· 
pazyum sekreterliQine başvurusu durumun· 
da kitap kendilerine gönderilecektir. 

Geleneksel hale getirilmesi arzulanan 
sempozyumun, 1995'te yapılması planla· 
nan ikincisi için haz ırlıklara başlanmış olup, 
ilk duyuru en kısa sürede gönderilecektir. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜL TESİ 25 YAŞlNDA 

< 
cı 
z 
(ii. 

~ 
~ 
·uı 

~ 
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~ 

~ 
~ .... 
~ ~ O n 

U~ Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 25. Kuruluş Yılını mezunları ile birlikte ~ 
~ coşku içinde kutladı. ~ 
,.,.. 18 Kasım 1968 tarihinde HASTAŞ Eczacı lık ve Kimya mühendisliği Yüksek okulları ~ 
rıı adıyla öQretime açılan Eczacılık Fakültesinin 25. kuruluş yıldönümü 18·19 Kasım 
~ 1993 tarihinde Eskişehir'de kullandı. > 
'U) Fakültenin sağlık ordusuna kazandırdıQı 1500'ü aşkın eczacıdan 500'ünün yurdun ~ 
~ dört bir yanından eş ve çocuklarıyla gelerek katıldıQı günde duygu dolu anlar yaşandı. C: 
~ 18 Kasım günü Fakülte öQrencilerinin okultokalinde düzenlediği şenlik, öQretim Si 'z üyeleri, öQrenciler ve misafirler tarafından ilgi ile izlendi. Dekan Prof.Dr.K.Hüsnü Can t'rl 

:::ı Başer'in de gitarta küçük bir konser verdiQi şenliQin ardından, 19 Kasım günü mezun· ~. 
::ı lar gelin gibi süslenen Fakülte binasında toplanmaya başladılar. Ç)ğlıklar ve sevinç ~ 
~ gözyaşlarının birbirine karıştıQı kavuşma faslı nı DDY salonunda düzenlenen 25. Yıl ~ 

O Balosu takip etti. Baloda bir konuşma yapan Dekan Prof.Dr. Başer Mezunlar Kulübü· "' 
cı nün kurulduQunu müjdeledi. Mezunları arasında Devlet Bakanı Şükrü Erdem, Millet· .qız"" 
< vekili Mustafa Balcılar, SHP Eski Genel Sekreteri Halil ÇulhaoQiu gibi şahsiyetterin de O 
~ bulunduğu Fakültenin mezunlar albümü hazırlanıyor. > 
VGNISVA sı; JSll'l(J.>IVil >II'1DVZ::>3: JS3.LJS»3:AJNO O'IOGVNV 
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Hindistan uyruklu UN/DO uzmanı Mr. 

Roaplal Shah 15 Nisan·15 Mayıs 1993 

tarihleri arasında "Yüksek saflıkla çözü· 

cü üretimi " tekniklerini öğretmek ama· 

cıyla TBAM'da ça lışmalarda bulundu. 

Metanol, asetonitril başta olmak üzere 14 

organik çözücüden laboratuvar ve pilot 

ölçekle YBSK (HPLC) kalitesinde çözücü 

üretimi gerçekleştirildi. Bu konuda ken· 

dileriyle yapılan söyleşiyi ilginizi çekece· 

ğini düşüncesiyle yayınlıyoruz . 

Sayın Mr.Shah, saf çözücü ne demek· 
tir ve neden ihtiyaç duyulur? 

Piyasadaki bütün çözücüler az miktarlar· 
da dahi olsa safsızi ık içerirler. Önemli olan 
belli bir çözücünün hedeflenen amaç için ye· 
terince sal olup olmadıQıdır. Yani çözücünün 
içerdiği istenmeyen maddeler çalışmanın so· 
n ucunu etkileyecek mi? Belirli bir amaç için 
saf olarak tescil edilen çözücüler diğer bir 
amaç için yeterince saf olmayabilir. Örneğin 
absolu etanal çok az miktarlarda benzen ihli· 
va eder ve UV spektroskopisi ve çözücü eks· 
traksiyonu için uygun değildir. Çözücü veya 
kimyasal tekrar tekrar safiaştırma işlemine 
tabi tutulduğu halde ölçülen özelliQi değişme· 

den kalıyorsa genellikle kabul edilebilir saf· 
lıkta olarak düşünülür. Sorunuzun ikinci kıs· 
mı na cevap olarak !icarette bulunan kullan ı· 
lan laboratuvar kimyasalları genel amaçlar 
için tatmin edici olmakla birlikte spesifik ku Ila· 
nımlar için örneğin kromatografi ve spektros· 
kopi için yeterince saf değillerdir. Böylesine 
hassas uygulamalar için piyasada bulunan 
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1961 yılından bu yana, saf kimyasal 
maddelerin ve labora tu var kimyasal· 
la rın üretimi konusunda uzmanlaşan 
Mr.Shah Hindistan'ın sayılı firmala· 
rından biri olan Indiarı Drugs and 
Pharmaceutical Ltd. (IDPL)'in Hyde· 
rabad Fabrikasında Genel Müdür ola· 
rak görev yapmaktad ır. 

çözücüterin daha da saflaştırılması bir zo· 
runluluk teşkil eder. Modern analiz sistemleri· 
nin ku llanıldıQı bilim dünyasında yüksek saf· 
lıkta çözücü kullanımının, yüksek hassasi· 
yetli sonuçlara ulaşılması için çok büyük bir 
dikkat gösterilmesine neden olduQunu unu!· 
mamalıyız. 

Herkes yüksek saftıkta çözücü ürete· 
bilir mi? 

Yüksek saftıkta kimyasal üretimi bir uz· 
manlık alanıdır. Yüksek kalitede çözücü üre· 
tim i için gel i şmiş teknik ve metodoloji gerek· 
mektedir. Her çözücü için bir çok deney aşa· 
masından sonra bulunan özel tekniklerin ge· 
liştirilmesi gereklidir. Ticari olarak en uygun ... 
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metodoloji uygulanır. Ayrıca tecrübeli perso
nel özel ekipmanlar ve modern kontrol cihaz
Iarına da ihtiyaç duyulur. Eminim herkes ko
lay kolay böyle imkanlara ve yüksek saflıkt a 

çözücü üretim teknolojisine sahip olamaz. 

Sal çözücü lerln dünyada ve Türki
ye'deki pazar durumu nas ıl dır? 

Şüphesiz eskiden yüksek safl ıkta çözücü 
ve kimyasalla rın yete r sizliği bir çok araştır
macı için büyük bir engel teşki l ediyordu. Fa
kat geçen zaman içerisinde, kaliteye yönel 
meyle birlikte talep arttı. Merck, BDH, Sigma, 
Aldrich ve J.J.Baker gibi şirketler bilim dünya
sının sürekli olarak artan yüksek saflıkta çö
zücü ihtiyac ını karşı lamak için üretime başla
d ıl a r. 

Türkiye'deki talep durumuna gelince, 
eminim bütün gelişmekte olan ülkeler gibi 
Türkiye'de de çok say ıda a raşt ırma yapıl

maktad ır ve üniversitelerde çeşitli a r aştırma 

gel iştirme ça lı şm a l a rı sü rdürülegelmekted ir. 
Diğe r önemli tüketiciler t ıp fakülteleri, patoloji 
laboratuvarla rı ve diğer tahlil l aboratuvarları 

olabilir. Ayrıca bir çok ilaç fabrikas ı hammad
de ve ürün kalite kontrolü için yüksek saflıkta 
çözücü kullanmak durumundadır. Şu anda 
Türkiye'de bu konuda üretim yap ı l mamakta, 

ih tiyaçlar yukarıda bahsettiğim birkaç üretici 
firmadan asıronomik fiyatlarla ve döviz kulla
n ıl arak ithal edilmektedi r. Bu durum çözücü 
ve kimyasalların tamamiyle yerli olarak üretil
mesiyle ortadan ka ldırı l abi l ir. 

Yüksek sal lı kta çözücüterin TBAM'da 
üretimi mümkün müdür? 

Kesin olarak söyleyebilirim, evet. TBAM 
gerekli olan pilot tesis imkanlarına sahiptir. 
Çözücü üretiminde en temel i ş lemler olan re 
aksiyon, distilasyon , fraksiyonlama, süzme, 
v.b. nin gerçekleşiiriidiği tamamiyle camdan 
mamul, yarı endüstriyel ölçekli üretim için uy
gun bir üniteye sahiptir. 

TBAM'ın imkan l arı , teknolojinin laboratu-
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vardan yarı endüstriyel ölçeğe taşınmas ı ve 
endüstriyel ö lçeğe yatay geçiş için son dere
ce uygundur. Ayrıca son derece mükemmel 
kalite kontrol alt yapısı ve uzmanlaşm ış per
soneli ile de böylesine önemli bir olayı ger
çekleştirmek için önemli bir avantaj sağla
m aktad ır. TBAM'ın da sahip olduğu kalite 
kontrol biriminin yüksek saflıkta çözücü üreti
minde merkezi sinir sistemi görevi yaptığın ı 

unutmamak gerekir. 
Yüksek sall ı kta çözücü larin pazar lan

ması hakk ında ne söyleneb li r? 
Yüksek saflıkta çözücülerin ve kimyasal

ların pazarlanmas ı , son derece rekabete da
yalı bir konudur. i şin özü sizin ürününüzün bu 
piyasadaki diğer ürünlerin kalite ve fiyatıy l a 

olan rekabetidir. Doğal olarak, genellikle yeni 
bir markanın piyasada kabul görmesi baş

l angıçta zor olabil ir. Fakat ülkedeki bilim 
adamlarının güven i kazanıld ı ğında ve mar
ka im ajı o lu şturu lduğund a sorun kalmamış 
demektir. 

Eminim, ülkedeki bilim çevreleri ihtiyaçla
rını yerli bir imalatçıdan temin etmekle mutlu 
ve gururlu o lacak l ardır ve ithalata olan talep 
azalacaktır. 

Dağ ıtım organ izasyonları üretici ve tüke
tici a ras ında önemli bir bağ oluştururl ar ve ü
rünlerinizi t eşvikler vererek satmaya yönlen
dirmelidirler. Sonuç olarak ürünlerinize olan 
talebin yakın gelecekte s ı ç rama göstereceği

ni söyleyebiliriz. Çünkü tüketicilerin çoğunlu
ğunu resmi ku rumlar ol uşturmaktadır ve ihti
yaçlarını TBAM gibi bir diğer resmi kurumdan 
karşılamay ı uygun bulacakl ardır. 

Sonuç olarak TBAM ailesindeki herkese 
bu yeni yolda başarılar diler ve bu merkezin 
ülkenin gururu olmasın ı ümit ede rim. Bülte
nin değerli okuyucularına çalışmalarında ba
şarıl ar diler, sayg ılar sun arım . 

Verdiğiniz bilgller için çok teşekkür 
ederiz. 
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B irleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşki -
latı (UN IDO) tarafınd an Viyana'da dü

zen lenen Asya-Pasifik 'te Tıbb i ve Aramalik 

Bitkilerin Endüstriyel Kulla nımı Konusunda 

Bölgesel Danışma Toplantı s ı 5-8 Temmuz 

1993 tarihleri arasında yap ı ldı. 

32 ülkeden 75 uzmanın kat ıl dığ ı Toplantı 

da Türkiye'yi TBAM Müdürü Prof.Dr. K. Hüs

nü Can Başer temsil ett i. ECA, ESSWA, 

UNDCP, FAO, UN ESCO, WHO, UNCTAD/ 

GATI, GCC adlı u lu slar aras ı kuruluş l a rın 

gözlemci olarak yer aldığ ı Toplantı ' d a 

TBAM' ın bölgelerarası eğitim ve araştırma 

merkezi olarak tan ınmas ı istendi. 

Tıbbi bitkilerin tanınmas ı , t arım ve üretim 

teknolojilerinin geliştiri lmesi , araştırma-ge l iş

tirme ve bitkisel i laçların ulusal politikalarının 

belirlenmesine yönelik bir dizi tavsiye kararla

rı alındı. 

Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ilaç l arın 

yaygın şekilde kullanımı sebebiyle, bunl arın 

ku ll anı ldığı ülkelerce resmen t anınması ve 

ulusal sağl ı k sistemlerine dahil ed ilmesi ge

rekli görüldü. 

Ulusal seviyede, bitkisel ilaçlar için ulusal 

ilaç ruhsatlandırma birimleri ile teknik ve en

düstriyel enformasyon merkezlerinin kurul-

u NIDO'nun Latin Amerika ülkeleri için dü-

zen lediği Tıbbi Bitkilerin Endüstriyel 

Kullan ı mı konulu Uzman lar Grup Toplantıs ı 

Guatemala'nın Panachachel beldesinde ya

p ıldı. Top lantının ev sahip liğin i Guatema

la'da Tı bbi Bitkilerin Kullanımı için Ulusal Ko-
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mas ı istend i. Ulusal politikaların uçucu yağ

lar, aroma kimyasalla rı ve benzeri ürünlerin 

üretimine yönelik küçük ve orta ölçekli sana

yilerin gelişmesine imkan sağ lanması tavsiye 

edildi. 

Endüstri seviyesinde, bi lhassa gelişmiş 

ülkelerdeki endüstri ve araştırma enstitüleri

nin, gelişmekte olan ülkelerin teknik ve idari 

personeline eğitim vermeleri önerildL Ulusal 

endüstriler üretim teknoloji lerini modernleşti 

rirken Kuzey-Güney ortak yatırımların ı n teş

vik edi lmesi istendi. Ulusal seviyede proses 

geliştirme için endüstri taraf ı ndan çok amaçlı 

pilot tesis kullanımı tavsiye edildi. 

U lusla raras ı seviyede, UNIDO ve WHO 

gibi ku ru l uşların eğitim programları açmala rı , 

araştırma enstitülerini güçlendirmeleri, böl

gesel seviyede tıbb i ve aramalik bitkilerle ilgili 

periyodik danı şma toplantılarının düzen len

meleri , modern teknolojilerin yerleşmesine 

yönelik teknik yardım programları uygulama

l a rı, hammaddelerin mamul ve yarı-mamul 

ürünlere dönüştürülmes ine yönelik program

ları koordine etmeleri, tıbbi ve aramalik bitki

lerin endüstriye l kullanım ı için bölgesel ve 

bölgeleraras ı merkezlerin kurulması na des

tek vermeleri ve ön ayak olma l arı istend i. 

misyon (CONAPLAMED) yaptı. 1t - t7 Tem

muz t 993 tarihlerinde yapılan ve Orta ve Gü

ney Amerika'dan 19 ülkenin temsil edildiği 

toplantıda uzmanlar ülkelerinde tıbbi bitki 

kullanımı konusunda bilgi sundular. Çin, Ne

pal, Vietnam, Tayland ve Türkiye'den davet 
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edilen uzmanlar yürüttükleri başarılı UNIDO 
projeleri hakkında bilgi verdiler, deneyimleri
ni ak1ardılar . Türkiye' den davet edilen 
Prof.Dr. K. Hüsnü Can Başer " Türkiye'de 

T1bbi ve Aromatik Bitkilerin endüstriyel kul

lammmm gelişmesinde UN/DO yard1mmm 

ro/il' isimli bildirisinde dünyada ilaç sektörü
nün genel durumu ve tıbbi bitkisel ürünlerin 
bu sektördeki pay ı üzerinde durdu. Ayrıca 
TBAM ve yürütülmekte olan UNIDO projeleri 
hakkında bilgiler verd i. Toplantının sonuç bil
dirgesinde şu hususlar yer a ldı . 

Hükümetler (1) Tıbbi bitkilerin kullanımı 
konusunda politika üretecek bir Milli Komis
yon kurmalıdır, (2) Bitkisel ilaçları n kullanı

mını kapsayan bir ulusal politika belirlemeli
dir, (3) Bitkisel ilaç üretiminde kullanılacak 
tıbbi bitkiler için öncelik listesi hazı rlamalıdır, 

(4) Bitkisel ilaçların ruhsatland ırılmas ını ko
lay laştı rma l ıd ır , (5) Bitkisel ilaçlar ve tıbbi bit
kiler için kalite kontrol standart la rı belirlemeli
dir, (6) Tıbbi bitkilerin kullanımı ve araşt ırıl-
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mas ı için ulusal bir enstitü kurmalıd ır, (7) Tıb

bi bitkilerin endüstriyel kullanımı konusunda 
kapsamlı araştırmalar yapan araştırma kuru
lu şları nı desteklemelidir. 

Uluslararası kuruluşll(~) Dcktorlar, ec
zac ılar ve diger saglık meslek erbabının egi
timinde tıbbi bitki ve bitkisel ilaç l arın önemini 
vurgulamalıdır, (2) Egitim programları dü
zenlemelidir, (3) Endüstri sektörüyle iyi ta
nımlanmış hedef ve ilişki içinde dogal ürünler 
ve t ıbbi bitkiler üzerinde çalı şan ulusal ve böl
gesel merkezleri desteklemelidir, (4)Tıbbi bit
kiler için bölgesel/ulus lara ras ı bir araştırma 
merkezinin kurulmasını teşvik etmelidir, (5) 
uluslararası piyasalarda tıbbi bitkisel ürünler
le ilgili bilgilere ulaşım ı kolaylaştırmalıdı r, (6) 
Tıbbi bitkilerle ilgili merkezlerin işbir ligi agı 

nın kurulmasın ı ve desteklenmesini sagla
malıdır, (7) Gelişm iş ve gelişmekte olan ülke
lerdeki ve sadece gelişmekte olan ülk€lerde
ki ARGE laboratuvarları arasındaki ;şbirliğiııi 

pekiştiric i önlemleri almalıdır. 

AKDENiZ'iN ÖKSÜZ BiTKiLERi 
Akdeniz Bölgesi'nin az kullanılan (öksüz) 

bitkilerinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili 
toplantı halya'n ın Bari şehrinde yapıldı. 

Uluslararası Brtki Gen Kaynakları Ensti
tüsü (IPGRI) tarafından 28-30 Mart 1994 ta
rihleri arasında düzenlenen toplantıya ev 
sahipligini Akdeniz Ziraat Enstrtüsü yaptı. 

11 ülkeden 50 uzmanın katıldığı toplantı 

ya davet edilen Prof.Dr. K.H.C .Başer "Ak· 
deniz Bölgesi'nin Az Kullanılan Tıbbi v 
Aramatık Bitkllerinin Kullanımı ve Koru 
ması"konulu bir konuşma yaptı. Tıbbi ve a

romatik brtkiler çalışma grubu Prof.Başer'in 
başkanlığında yaptığı toplantılar sonucun
da Akdeniz'e komşu ülkelerde Salvia officj. 

na/is, S.fruticosa, S.sclarea, Origanum ani

tes, O. vulgare su bsp. hirtum, Ocimum ba

silicum, Coridothymus capitatus, Althaea 

officinalis, Mandragora autumnalis bükileri ile 
ilgili genetik materyal toplanması, gen çeşrtlili
ğinin yoğun oldugu bölgelerin saptanması ve 
korumaya alınması, bu brtkilerle ilgili bilimsel 
ve etnobotanik bilgilerin derlenmesi ve bir "ag· 
kuruluması kararı aldı. Tıbbi ve Aramalik Bit
kiler Ağı'nın koordinatörlüğü Prof . Başer, 

Dr.M.Skoula (Yunanistan) ve Dr. Manfredi 
(halya)' nın yürütmesine karar verdi. 

Toplantı'nın diger seksiyon larında Yabani 
Buğday, Roka ve Antep Fıstığı ele alındı. 
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FARKLI BİR TRUMAP 
Bu sene TRUMAP eğit im programının altın

cı s ını tamamladık. Altı senede 28 ülkeden 
60 kursiyerle beraber olduk. Üçer haftal ık 

kurslar esnas ında TBAM bu yabancı kursi
yerlerle gerek bilimsel gerekse sosyal konu
larda pek çok şeyi paylaştı. Bu sayıya kadar 
olan TRUMAP haberlerimizin içeriği sadece 
bilimsel konular idi. Bilim yan ında paylaştı 

ğımız arkadaşl ık, dostlul< ve sevgiye hiç de

ğinmeıniştik. Biz TBAM ailesi olarak bu duy
guları TRUMAP kursiyerleri ile paylaşmış ol
maktan son derece mutluyuz. Küba'dan, 
Tanıanya'ya ltalya'dan Hindistan'a degişik 
kültürler, paylaşılan pek çok anı, seneler 
geçse de sürdürülen ilişkiler, yılbaş ı kartları, 

mektuplar, telefonlar. .. I şte güzel olan bu .. 
Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan 

Afrika'ya 28 ülkenin güzel in sanla rı ile tüm 
insani güzellikleri paylaşmak .. . 

Bu seneki TRUMAP daha mı f arkl ı idi bi
lemiyoruz. Ancak TBAM ve TRUMAP kursi
yerleri gerek bilimsel gerekse sosyal aktivi
teler aç ı s ından dopdolu bir ay geçirdi. Kur
sun sonunda düzenlenen veda gecesinde, 
çok an lam lı bir jestle karşılaştık. WE ARE 
THE WORLD şaıkıs ı hep bir ağ ızdan ve ele
le söylendi. Aslında bu bir veda değil, bir 
çağ rı id i. Sarışın'ı esrneri ile, zencisi, beyazı 
ile bu dünyada olması nı tüm insanlığın arzu 
ettiğ i ancak maalesef pek çok insanın sahip 
olamadığı barış, sevgi, kardeşliğin temelleri 
çok küçük bir grupla da olsa atılıyor, insanlar 
sevgiyi, arkadaş lı ğ ı , dostluğu doyasıya his

sediyor. Işte TRUMAP'ın farklılığı burada ... 

WE ARE THE WORLD 
WE ARE THE TRUMAP PARTICIPAI\TS 

.... 
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16-30 Eylül 1993 tarihleri arasında yap ıl an ve ilk dela 24 gün süreyle düzenlenen 
6.TRUMAP grup eğitim programına Etyopya, Gana, Hindistan, lıalya, Nijerya, Sierra Leone, Sudan, 

Tanzanya, Tayland, Uganda'dan birer ve Özbekistan'dan ise iki olmak üzere 12 kursiyer katı ld ı. 

Tıbbi ve Aramalik bitkilerin endüstriyel kullanımları na yönelik ders, uygulama ve pilot tesis ölçekl i 
üretim denemeleri yanında Bolvadin, Isparta, Antalya ve Istanbul'daki bazı ekstraksiyon ve distilas
yon tesisleriyle ilaç fabrikalarının da gezildiği eğitim programı sonunda kursiyerlere UNIDO'nun ba-

şarı sertifikas ı dağıtıldı. 7. TRUMAP 5-28 Eylül1994 tarihleri arasında düzenlenecek. 
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KİNİN'İN HiKAYESi 
Sıtma tedavisinde yakın geçmişe kadar tek ilaç olan kinin adlı alkaloiti taşıyan 
kınakına kabuğunun hikayesi de sıtmanın hikayesi kadar ilginçtir. Dünyada hiç 
bir ilaç, Galenci hbbın terkedilmesinde, kinin kadar etkili olmamışhr. 

Insanlık tarihinin en üzücü hasta lıkların
dan biri s ıtmad ır. Bugün bile yılda en az iki 
milyon kişinin hayatın ı kaybetmesine yol 
açan bu hastal ı k hakkında detaylı bilgiler ve
ren ilk hekim M.Ö.5. yüzyı lda yaşamış olan 
H ipekrat o l muştur. Hastal ığın tedavisi hak
kında en eski bilgiler ise M.Ö.2700 y ı llarında 
yaşamış olan Çin imparatoru S hen Nung'un 

Humması veya Malarya, Plasmodium türü 
tek h ücreti parazillerin gel işim l erini tamamla
mak amac ı yla konak olarak kullandıkl arı 

Anafet türü sivrisineklerin insan ve hayvanları 
sokmas ıyla (ısırmasıy l a) kana geçer, alyu
varları n içine girip çağalır ve alyuvarları patla
tırlar . Parçalar yeniden alyuvarlara girerler ve 
üreme bu şekilde sürer. Hastalık hafif başağ

rı s ı , s ırt ağrısı ve kırıklık ile baş
lar. Şiddetl i üşüme ve tnreme, ye
rini kusma, kası l ma, şiddetli ateş 

ve terlerneye bırakır. Bu belirtiler 
ya hergün, ya üç günde bir, ya da 
dört günde bir nöbetler halinde 
gelirler. Hasta bitkin düşer ve te
davi edilmezse sonuç ölümdür. 

Sıhna, ya da diğer ad larıyla Bataklık Humması veya 
Malarya, Anofel türü sivrisineklerin insan ve hayvanları 

sokmasıyla (ısırmasıyla) kana geçer. 

Insanlar asırlarca bu hastal ık 
için tedavi yolları aram ı ş, bu ara
da hacamat yapma en çok baş
vurulan yol olmuştur. Bu yöntem 
Galenci tıbbın ateş li h astalıklar 

için önerdiği tedavi şekliyd i. M.S. 
2. yüzy ıl da h asta lığı n bataklık· 

larda yaşayan çok küçük canlılar 
t arafı ndan meydana get irildiği 

ileri sürülmüşse de Galenci t ıbba 

ters düştüğünden yüzy ı llarca 

Tıbbi Bitkiler Kitabında verilmiştir. Bu bi lgiler 
sılm an ın ne denli eski devirlerinden beri in
sanlığ ı tehdit etmekte olduğunu göstermek
ted ir. 

S ıtma, ya da diğe r adlarıy l a Batak lı k 

kabul görmemişti. Ancak yine de 
bataklıkların kurtulması bir önlem olarak uy
g ulanmıştı. Çünkü diğer bir görüş hastalı ğa 

bataklık gazlarının amil olduğunun san ılma

sıydı. italyanca Malaria (kötü hava) sözcüğü 
daha sonra hastalığ ın adı olmuştu. 1880 yı-

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, Eskişeh ir 
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lı nda bir Fransız cerrah, Dr.Aiphonse Lave
ran ölmekte olan sılmalı Cezayir askerlerinin 
kanlarında P/asmodium mafariae'yi buldu. 
iki yı l sonra ise Amerikalı Dr. Alfred Freeman 
s ılman ın sivrisinekler tarafından yayıldığın ı 

belirledi. 
Sıtma tedavisinde yakın geçmişe kadar 

tek ilaç olan kinin ad lı alkalaili taş ıyan kınakı

na kabuğunun hikayesi 
de sılman ın hikayesi ka
dar ilginçtir. Dünyada hiç 
bir ilaç, Galenci t ı bbın 

terkedilmesinde, kinin 
kadar etkili olmamıştır. 
Kınakına kabuğunun 

sıtmanın etkili ilac ı ola
rak tıp alemine girmesi 
bir sürü etkisiz tedavi 
yönteminin sonu olmuştur. 

Güney Amerika'da yaşayan Peder 
Calancha 1663 yılında yazdığı "Chro
nicle o: St. Augustine" (Sen Ogüstin Va
kainamesi) ad lı eserinde Ekvador'un 
Loja (l oha) bölgesinde yetişen "Hum
ma Ağac ı" adlı bir ağacın kabukların ın 

iki küçük gümüş lira ağırlığındaki mikta
rının kaynatılıp içilmesiyle sılman ın iyi
leştiğini yazmıştı. Yazarın bu bilgileri 
nasıl aldığı na dair bir sürü hikaye mev
cutlur. Bunlardan biri, şiddetli bir fırt ına
nın akabinde devrilan Kınakına ağaçla
rının suyunun acılaştırdığı gölden hiç 
kimse su içmezken, sılmalı bir yabancı
nın içip iyileşmesinden bahseder. Bir 
diğeri, cizvit papazlarının ağaç türleri
nin botanik sınıflandırmasını yapar
ken, ağaç kabuklarını çiğnemeleri sıra
sında tedavi etkilerini bu lduklarını anla-
t ı r. Diğer bir hikaye ise bir gemi doktorunun 
hasta dağ aslanlarının Kınakına ağacının 
kabuklarını kemirmelerini gözlemesi sonucu 
bu etkilerin anlaşıldığından dem vurur. En 
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meşhur hikaye ise Peru Genel Valisi'nin karı
sı Kontes Ch inehan (Çinkon) ile ilgili alandır. 
Hikayeye göre, 1638 yılında Kontes sıtma 
hastalığına yakalan ı r. l zdırab ı nı dindirrnek 
için yapılan tüm çabalar etkisiz kal ırken, Loja 
Valisi bunu duyar ve kendisine bir kutu Kına
kına Kabuğu gönderir. Sonuçta kontes iyile
şir. Ispanya'ya döndükten sonra kontes bu 

i lac ı ihtiyacı olan herkese verir 
ve ilaç kısa sürede "Kontessa 
Tozu" adıy la meşhur olur. 
Bu hikaye ile ilgili yanlış olan tek 
şey, hiç bir kelimesinin doğru ol
mad ığ ıdır. Ancak bu hikaye, 
yakın zamana kadar, tıp kitap
larında yer alan tüm kinin bahis
lerinde anlatılmıştı. 1941 yılın-

da Dr. Haggis adlı tıp tarihi araşt ı rmacısın ı n 

bulgularına göre, ilk Çinkon kontesi, kocası
nın Peru'ya genel vali olarak tayin edilmesin
de Üç yıl önce Ispanya'da ölmüştü. ikinci kon-
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tes ise, 1930 yılında bulunan hatıra defterine 
göre, sağlıklı bir hayat sürüp, Ispanya'ya hiç 
dönmeden Kolombiya'da ölmüştü . 

1742 yılında Botanikçi Karl von Linne, K ı 

na Kı na ağacı nı isimlendirirken Kontes Çin
kon'un hikayesinden esinlenerek Cinehana 
adı n ı vermişti. "Kınakına" ad ı ise bitkiye Az
tek dilinde verilen isimdi. Yerli dilde bir kelime
nin tekrarlanması onun tı bbi etkileri o lduğu 

anlamınayd ı. 

Bu kabuğun etkileri hakkında ileri sürülen 
bir diğer görüş ise, lspanyollar geldiğinde, 
Aıtekierin bu kabuğu n sıtmayı iyileştirdik leri

ni bildiklerini, ancak hastalıktan kı rı lsınlar di
ye bu sırrı açıklamadıkları şeklindedir. 

Peder Calancha'n ı n vakainamesinin ya
zılmas ından 12 yıl sonra Peder Barthalome 
Tafur ad lı Cizvit Papaz ı, Güney Amerika'dan 
Avrupa'ya dönerken yanında bir miktar Kına
k ına kabuğu getirdi ve Roma'nın sıtmadan · 
k ı rılan bir mahallesinde cemaatini tedavi et
meye baş l adı. Bir süre sonra ise, Güney 
Amerika'daki Cizvitler bu kabuğu sürekli ola
rak Roma'ya sevketmeye başladılar. Ağac ın 

aşırı kesimden yokolmas ı n ı önlemek için yer
Iilere kestikleri her ağaç için 5 Kınakına ağa
cın ı haç şeklinde dikmelerini telkin ediyorlar
dı. Roma'ya gelen hacı lar ayrılırken yanların 

da koli koli cizvit kabuğu götürüyariard ı. Bu 
şekilde, kabuğun etkisi ile ilgili bilgiler Ispan
ya, Fransa ve italya'da sürekli yayılmaya 
başladı. Ancak tıp adamları ısrarla bu gerçe
ği görmezlikten geliyor, etkilerini inkar ediyor
lardı. 1949 yılında, Kardinal John de Lugo, 
doktorların kabuğun etkileri ile hiç ilgilenme
diklerinden hayrete düşüp, Papa 1 O. Inno
cent'in doktoruna bu konuda bir rapor h azı rla

masını emretli. Rapor, kabuğun sıtma üze
rinde o güne kadar denemiş en güçlü ilaç ol
duğunu vurguluyordu. Bunun üzerine Kardi
nal, kabuğu n ihtiyacı olan herkese verilmesi 
için tedbirler aldı. Kabukları paketieni ve içle-
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1742 yılında llotanikçi Karl von Lin
ne, Kına Kına ağacını isimlendirir
ken Kontes Çinkon'un hikayesinden 
esinlenerek Cinehana adım vermiş
ti. "Kınakına" adı ise bitkiye Aztek 
dilinde verilen isimdi. Yerli dilde bir 
kelimenin tekrarlanması onun tıbbi 
etkileri olduğu anlamınaydı. 

rine birde "Schedula Romana" adlı kullan ı m 

tal imat ı ekledi. Talimatla ilacın doktor neza
retinde kullanılması tavsiye edilmekteysa de 
doktorların bu tedaviye karşı olmaları, hasta
ları kendi başlarına kullanmaya itiyordu. Has
taların şifa bulması ise kabuğun şöh retini art
tırıyordu. Bu arada, Kardinal, ileride 14. Lui 
olacak genç Dauphin'in sıtma olduğunu du
yunca, Paris'e bizzat giderek çocuğu iyileştir
di. 1652 sonbaharında Avu sturya Arşidükü 
Leopold hastalanı nca, doktoru kabuk ile iyi
l eştirdi. Ancak, bir ay sonra hastalık nüksett i. 
Zira, Arşidük çiffe kavartan sıtmadan muzda
ripti. Doktor Joan Jacob Chiflet tedavinin ba
şarısız olduğu düşüncesine kap ılıp, yeni bir 
doz ile tedaviye devam etmediğinden Arşidük 
öldü. Bunun üzerine doktor, bu kabuk ile yapı
lan tedavinin tamamen etkisiz olduğuna dair 
bir kitap yazdı. Galenci tıbbın temelinin zor
lanmasından zaten rahat sız olan doktorlar bu 
kitabın yazılması üzerine rahatladılar ve ka
buk ile tedaviyi tamamen bıraktılar. Sonra bir
denbire, cizvitlerin bu kabuk ile dünyadaki 
tüm protestanları öldürmeyi amaç ladıkla rı 

söylentisi yayılmaya başladı. Halkın dini duy
gularla galeyana gelmesi yüzünden protes
tanların çoğunlukta olduğu ülkelerde kabu
ğun ku l la n ım ı ve sat ı ş ı yasakl andı. Halbuki, 
1655 yılında, papalık tarihinde ilk defa sılma
dan hiç bir ölüm vakası kaydedilmezken, pro
testan ülkelerde sıtma ölüm saçmaya devam 
ediyordu. O y ıl lardas ıtma katliamından Ingil-

,.. 
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tera'de nasibini alıyordu. Kat ı bir protestan 
olan Oliver Cromwell hastalandığında Kardi
nal'in tozunun kullanılması düşünülmezd i bi
le. Sonunda Cromwell 1658 yılında sıtmadan 
öldü. 
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etti ve Talbor ölünceye kadar s ırrı saklayaca
ğ ına söz verdi . Ayrıca, 1 O yıl süreyle ilacın 
imal hakkı Tatbor'da olacaktı. 1681 yılında 39 
yaşında öldüğünde Tatbor'un formülü gaze
telerde yayınlandı: 6 dirhem gül yaprağı, 2 

Kinin alkaloi ti 1820 yılında Fransız bilim 

ons limon suyu, Kınakma 
kabuğu enlüzyonu ve şa
rap. Zeki Talbor, hastaları 
merakla bırakmak için kul 
l andığ ı şarabı n cinsini za
man zaman değiştiriyordu. 

adaml arı tarafından izole edildi. 

ölümünden sonra Tatbor'un adı cahil sahte
kara çıktı. Sahtekar olduğu doğruydu. Zira, 
doğru dürüst tıp eğitim i görmediği halde dok
tor olduğunu ilan etmişt i . Kınakına kabuğu nu 
kötüleyip başkalarının kullanmasını önleye
rek kabuğun fiyatının aş ırı yükselmesine yol 
açmı ş, ilaca ulaşamayan binlerce hastanı n 
ölümüne sebep olmuştu. Ancak, cah il değ ildi , 

o günün şartla rı içerisinde genç bir eczac ı ç ı 

rağı nın, lngilizleri, cizvit kabuğunun faydaları 
konusunda ikna edemiyeceğini biliyordu. Tıp 
tarihçile ri, Talbor o lmasayd ı, bu ilac ın yaygın 

ku llanımının yıllar değil asırlar al abi leceğini 

belirtmektedirler. 

1670 yı lında Londra'da genç bir tıp öğren
cisi ve eczacı çırağı olan Robert Talbor, Ateşli 
Hastalıklar Mütehassısı olduğunu duyurarak 
süratle ün kazanmaya başladı. "Piretolojl, 
ya dasıtmanın sebebi ve tedavisi" adlı bir 
de kitap yazan Talbor, kitabında cizvn tozu ile 
yapılan tadavinin tehlikelerinden bahsed iyor, 
terkibini gizli tuttuğu kendi formülünün hasta
lı ğı kesin tedavi etti ği yaz ı yordu. Ünü yay ıl 
dıkça, talepettiği tedavi ücreti asıronomik ra
kamlara ulaşt ı . Bu başarısı Kraliyel Tıp Aka
demisi'ni kızdırmaya başladı ve kendisine 
karşı cephe alınmasına yol açtı. Bu sırada, 
Kral 2. Charles sıtmadan yatağa düşünce 
Talbor saraya çağrıldı ,.~_:_ _ _:_ _ _ _______________ _,_--

Kralın iyileşmes i üzerine Tarihi etkileyen bir hastalık olan sı tma Büyük Is-
1678 yılında şövalye ün- kender dahil pek çok lideri öldürmüş, çoğu za-
yan ı ile talt if edilen Sir man ordulara düşmandan çok zarar vermiştir. 
Robert Talbo r, kralın '-ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;:;=.J 
özel doktorluğuna getirildi. Talbor artık asilleri 
tedavi ediyordu. Fransa Kralı 14. Lui'nin ha
yatta kalan tek oğlu sıtmaya yakalanınca Kral 
2. Charles, Talbor'u Paris'e gönderdi. Tedavi
ye başlayan Talbor ile Fransız Saray ı 'nın 

doktorları a rasında şu ilginç konuşma geçti. 
Doktorlar Tatbor'un bilgi zayı flı ğ ını ortaya 
koymak için sordular: "Ateşli hastalık nedir?" 
Talbor "Bilmiyorum" dedi "Siz baylar ne ol
duğunu bilebilirsiniz ama ben onu tedavi edi
yorum, ya siz?'. Oğlu iyileşince , Kral 14. Lui 
formülü vermesi için Talbor'u 3000 altın a razı 

Nihayet 17. yüzy ılın son l arında Kınakına ka
buğu "Peru Kabuğu" adıyla ingiliz Farmako
pesi'ne girdi. Aynı yıllarda Almanya'da kulla
nımı da yaygınlaştı. Kabuğa olan talebin art
ması üzerine sahtekarlıkl ar da çoğaldı. Çoğu 

sahtekar tüccarlar, zaman zaman başka 
ağaç kabuklarını Sarı sabır (Aioe) usaresi ile 

acılaştırıp piyasaya sürdüler. Bu da zaman 
zaman ilac ın etkilerinin yeniden tart ı şı lmas ı

na yol açtı. 1730-1800 y ılları arasında Güney 
Amerika ülkelerine düzenlenen botan ik gazi
lerde Cinehana türlerinin sistemat iğ i yapı ld ı 

,... 
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ve etki li türler tesbit edildi. 
1820 yılında iki ünlü Fransız bilim adamı 

Pelletier ve Caventou kınakına kabuğundan 
kinin alkaloitini elde etmeyi başardı lar. Bü
yük bir aticenaplık örneği gösterip bu buluşla

rını patentlerneyi reddetti ler. Buluşun yayın 

lanmasından sonra pek çok firma kinin sü lfat 
üretimine başlad ı . Pelletier ve Caventou'nun 
bu buluştan tek mali kazanc ı Paris Bilim Ens
titüsü'nün verdiği 10.000 fra nklık ödül oldu. 

Kınakına kabuğu üzerinde yapılan bilim
sel araştırma l a rla modern üretim ve sentez 
metodlarının ve kemoterapinin temelleri at ıl 

mış oldu. Kinin'in izolasyonu ile ilk defa dok
torlar dozu ayarlanabilen bir ilaca kavuşmuş 
oldular. Kinin miktar tayini yap ılarak kalneli ve 
kalitesiz kabukların ayırd edi lebi lmes i müm
kün hale geldi. Bu şekilde en i 
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kınında kinin üretecek bir fabrika kurdu , an
cak etrafta yeteri kadar işlenecek kabuk ol
madığın ı çok geç öğ re ndi. Mevcut kabukların 
tamamının sat ın alı m hakları bir Amerikan 
ş irk etine aitti. Fabrika üretim yapamadan ka
pandı. 

Java'da Ho llanda'nın bir kolonisi bulun
maktayd ı. iklim bak ımından müsait olan bu 
kolonide Cinehana yetiştirebilmek için tohum 
veya fideye ihtiyaç vardı. Bu amaçla, Java 
Botanik Bahçesinin yöneticisi Alman as ıllı 

Justus Hasskarl 1852 yı lında gizli görevle 
Güney Amerika'ya hareket etmek üzereyken, 
bir Alman gazetseisi haberi duyurdu. Hollan
da Hükümetinin o l ay ı inkar etmesine rağmen 
Hasskarl 'ın görevi başlamadan bitti. Ertesi 
yı l , olay tamamen hafıza l ardan silinince, 

Hasskarl, Mü ller adıyla ve tu-
türün Boliv
ya'da yetişen 
Cinehana ca
lisaya olduğu 
an l aş ıldı. 

V' Panama kanalı açılamazdı 

1840 yılla
rında Frans ı z 

Botan ikçi Dr. 
Weddell, Bo
livya'dan ge-

V' Hindistan'da Assam' da çay bahçeleri 
kurulamazdı 

V' Venezuella ve Borneo'da petrol kuleleri 
kurulamaz 

V' Amazonlardan demiryolu geçirilemezdi. 
tirdiğ i tohum- L ____________________ __J 

ri st pasapor
tuy la Gü ney 
Am erika'ya 
gitti. Kınakına 
y e ti ş m e böl
gelerinde ha
tıra kisvesi al

tınd a toh um 
toplamaya 
başlayan 

Hasskarl, en 
kıym e tli tür la rı Paris Bo-

tanik Bahçesi'nde çimlendirip, ingiltere ve 
Hollanda'daki botan ik bahçelerine gönderdi. 
Ayn ı yı l larda Cezay ir'de başarısız tarım de
nemeleri yapıldı. Ağacın Güney Amerika dı
ş ında yetişebi ldiğinin an l aşı l ması üzerine 
Bolivya, Peru, Kolombiya ve Ekvador'un kur
duğ u tekelin kırılması içi n çabalar baş lad ı. 

Bu ülkeler, kuru kabuk haricinde bitkinin hiç
bir organının ülkelerinden çı karı l masına izin 
vermiyo rlardı . Nakliye masraflarının yükün
den kurtu lmak için , Mösyö Delondre adl ı 

Frans ı z i ş adam ı Peru dağ larında Curzo ya-

addedilen Cinehana calisayanın yetiştiği 

bölgelere soku lmay ınca, bazı cazip tekliflerle 
bölge valisine gitti. isteğ i reddedilince, bir res
mi yetkili ile gizli temas kurup, bir torba tohu
ma karş ılık bir torba att ın hesabıyla 21 sandık 

dolusu fide -çubuğu ve tohumun teminini sağ
ladı. Bu başarısından duyduğu keyifle Ja
va'ya dönerken Hasskarl, yol üstünde uğradı 

ğ ı lim anl arı n birinde, Almanya'dan Java'ya 
gelmekte olan karı s ı ve dört kızının bindikleri 
geminin ballığı nı ve bütün çoluk çocuğunu n 

bu kazada öldüğünü öğrendi. Java'ya döndü-
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Oünde bu büyük başarı s ından ötürü Hollan
da'n ın en büyük iki nişanı ile taltif ed ildi ve 
Cinehana plantasyon-
l arı kurma projesinin 
başına getirildi. Bir kaç 
yıl sonra, temin ettiO i 
tohum ve fidelerin kali
tesiz ve saOiıks ız oldu
O u an l aş ıldı O ınd a 

Hasskarl tüm görevle
rinden alındı. Bunun 
üzerine Hasskarl vata-
nı Almanya'ya döndü 
ve çok zengin bir kiş i olarak 1884 yılında 83 
yaşında öldü. 

Hasskarl'ın saO iıklı kalan 150 kadar bitkisi 
ve La Paz'daki Hollanda konsolasunun gizli 
bir kaynaktan temin ettiOi tohumlarla 20 yılda 
binbir zorlukla 2 milyon kadar saOiıklı ağaç 

yetişt iri lebildi. Ancak, Hollanda'lı bir kimyager 
kabuklardaki kinin oranının çok düşük oldu
ounu tespit etti. Hatta, aOaç ların C. ealisaya 
türü olmadıOı dahi iddia edildi . 

Bu arada, ingilizler de Hindistan'daki y ıl 
da 1 milyona varan s ıtma ölümlerinden duy
dukları endişey l e ucuz ve daimi bir kinin kay
nağına sahip olma arzusundayd ıl ar. Bunu 
için, Doğu Hint Kumpanyası'nın genç bir me
muru Clements Markham görevlendirildi ve 
Markham Cinehana tohumu toplaması için 
tanınmış Botanikçi Richard Spruce'u tuttu. 
Spruce sağlığ ı bozuk olmasına rağmen 

1 OO.OOO'den fazla tohum topladı ve kırmızı 
kabuklu Cinehana suecirubratürünün fidele
rinden temin ett i. Hindistan ve Sri Lanka'da 
tohumlar ve fideler 1860 y ılında dikildi. Ağaç
lar gelişti ancak Java'da olduğu gibi örnekler
de kin in miktarı çok düşük bulundu. 

Bolivya'daki Kınakına kabuğu ticaretinin 
sonunu getiren hikaye 19. yüzy ılın ortaların

da gerçekleşti. Charles Ledger ad lı Ingiliz ka
buk tüccarının yanında 18 yüzyıldan beri sa-
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dık bir şeki lde çalışmakta olan Manuel Ma
man i ad lı yerliden patronu 1860 yılında bir 

Kinin 

gün, nerede yet i şt iği 

yeriileres son derece 
gizli tutulan bir Cineho
na türünün tohumla
rında n temin etmesini 
istedi. Mamani bu isteğ i 

reddetti ve hemen işten 
ayrılıp oradan uzaklaş

tı. Dört yıl hiç ortalarda 
görünmeyen Mamani 
bir gün aniden geri dön

dü ve uzun saçlarının arasına itinayla sakla
dıOı tohumları Ledger'e verdikten sonra yine 
ayrıldı ve bir daha hiç dönmed i. Yıllar sonra 
bir Bolivya cezaevinde işkenceyle öldürüldü
ğü haberi geldi. Ledger tohumları Lon-dra'da
ki kardeşine gönderdi. Kardeşi ne kadar uğ
raştıysa yine de Ingiliz hükümetini tohumlarla 
i9ilenmeye ikna edemedi ancak bir süre son
ra Hollanda'lılar Lsdger'in tohumlarından 20 
dolar karşılığında bir miktar temin ederek tari
hin en karlı yatırımlarından birini gerçekleştir

diler. Bu mütevazi alı şver i ş Ho llanda'nın 

ulus l araras ı bir kinin tekeli yaratmasına yol 
açt ı ve dünya kinin üretiminin onda dokuzu 
Hollanda lıların kontrolüne geçti. Zira, diğer 
türler %3-5 kinin alka laili ihtiva ederken 
Cinehana ledgeriana ad ı verilen bu yeni tü r 
olgunlukta %13 kinin !aş ıyordu. Hallandalı zi
raatçiler Java'da bu yeni türü, kuwetli köklere 
sahip C. succirubra köklerine aşı layarak çok 
dayanıklı ve verimli bir tip elde ettiler ve hibrit
leşmey i önlemek için bütün diğer Cinehana 
türlerini yok ettiler. · 

Tarih boyunca s ıtm a, tarihi etkileyen bir 
hastalık olmuştur. Büyük lskender dahil pek 
çok lideri öldürmüş, çoğu zaman ordulara 
düşmandan çok zarar vermişti r. 2. Dünya Sa
vaşında Afrika ve Güney Pasifik'te yarım mil
yanun üstünde Amerikan askeri bu bela ile 
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karşı karşıyaydı. Harbin ortalarına kadar, tek 
tedavi çaresi olan kı na kı na ürünleri (kabuk, 
totakina ve kinin) kritik maddeler arasına gir· 
mişti. Daha 1920'Ierde Amerikalılar kendi 
plantasyanlarını kurmayı planlam ışiard ı . Fili· 
pinlerde görevli Arthur Fischer adlı ormancı 
Javadaki Hollanda plantasyanlarından to
hum çaldırlmay ı başarmış ve Filipinlerde ta
rım ını başlatmıştı. 9 yıl kadar sonra ise Man i
la'da küçük bir fabrikada totakina üretimi baş
lamı ştı. 

1942 yılında Japonlar fabrikayı ve tüm 
stokları n ı ele geçirdi. Kısa süre sonra Java'yı 
i şgal eden Japon ordusu 38000 hektarl ı k bir 
alanda kurulu Cinehana plantasyanlarını 
yerle bir etti. Böylece müttefiklerin son kinin 
kaynakları da yok edilmiş oldu. Zira, iki y ıl ön
cesinde Almanlar Amsterdam'ı alarak Avru
pa'nın tüm rezerv alkaloit stoklarını ele geçir
mişti. Bu şekilde, müttefikler dünya kinin stok
larının %90'ından mahrum bırakıldı. Bunun 
üzerine sentetik antimalaryallerin yapımı için 
araştırmalar hızlandırıldı ve atebrin ; klorakin 
ve pimakrin gibi ilaçlar geliştirildL 

1942'de Filipinlerin kuzeyindeki Bataan 
yarımadası ve Lu zon'd a mahzur kalan 
80.000 Amerikan askerinin büyük kısmı sıl
madan kı rılırken , orada görevli bulunan Al
bay Fischer, Güney Filipinlerde Bukidnon'da 
üç yıl önce dikilmiş olan birkaç bin aOaçtan 
kabukların sıy rılıp acele gönderilmesini iste
di. S ılmalı olmasına rağmen, Fischer güneye 
gidip kabukların soyulmasına nezaret ett i. 
Kabukların yüklendiği uçak Bataan'a vara
madan vurulup düşürüldü. Kimya bilgisine 
sahip bir papaz ın iki eski banyo küvetinden 
ibaret bir tesiste kinin ürptmeye çalı ştıO ı sıra

da Bataan'ın düştüğü haberi geldi. General 
Mc Arthur'un yolladığı uçakla Filipinlerden 
son ayrılan ki şile r aras ında Albay Fischer'de 
vardı. Yanına son günlerde topladığı C. led
geriana tohumlarını da almıştı. Tohumlar 
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ABD'de çimlendirildi ve üretilen 4 milyon fide 
dikilrnek üzere Kosta Rika'ya gönderildi. Ka
buklar hasat edilerneden önce harb bitmişti 
ama Fischer'in gençlik rüyası: "Az ge lişmiş 

ülkelerin kendi kinin kaynaklarına .sahip 
o lması" fikri gerçekleşm işti. Harpten sonra 
Fischer ABD hükümeti tarafından Devletin en 
büyük iki nişanı ile taltif edildi. 

1940'1arda sentetik antimalaryal ilaç la rın 

bulunmasıyla kinin'e olan talep azalmas ına 

raOmen bu maddenin tıp tarihine ve modern 
tıbbın ge lişmesine yaptığı olumlu katk ı her
zaman ibretle an ıl acaktır. 

Kınakına kabuğu ve kinin dünya tarihine 
çok önemli katkı larda bulunmuştur. Kinin ol
masaydı Panama kanalı açılamazdı, Hindis
tan'da Assarn'da çay bahçeleri ku ru lamazd ı, 

Venezuella ve Borneo'da petrol kuleleri kuru
lamaz, Amazonlardan demiryolu geçirile
mezdi. 

Bugün Endonezya ve Hindistan en büyük 
kınakına üreticileridir. Kinin verimi en yüksek 
türler ise Tanzanya, Kenya, Guatemala ve 
Bolivya'da yetiştirilmektedir. Hollanda ise 
Endonezya'dan ald ığı kabukları işleyen dün
yanın en büyük kinin üreticisi ülkedir. 

Kinin günümüzde, klorokin'e rezistan fal
ciparum malaryasında kullanılır. Ay rıca so
ğuk algınlıO ı ilaçlarının ve acı lezzeti yüzün
den iştah aç ıc ı tonikierin terkibine girer. 

Yine kınakına kabuğundan elde edilen bir 
diğer alkaloit kinidin, antiaritmik yani kalp 
depresanı olarak, kalp ritmi ni düzenleyici et
kisinden dolayı ku ll a nılmaktad ır. 
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TÜRKiYE'DE TlBBi VE KOKULU BiTKiLERiN KULLANILIŞINA 
TARiHSEL BiR BAKlŞ* 

Turhan Baytop, Istanbul Üniversitesi Eczac ıl ık Fakültesi, Üniversite, Istanbul 

Türkiye'de 9.000 kadar bitki türünün ye
tişmekte olduğu bilinmektedir (8). Bunlardan 
bir bölümü, yaklaşık 4.000 yıld an beri tedavi 
amac ıy l a ilaç hammaddesi olarak kullanıl 
maktad ır (3). Bu süreç 5 büyük döneme ayrı 
l ır. 

1. Asur ve Hitit dönemi: 
Türkiye'nin tıbbi ve kokulu bitkileri hak

kındaki ilk bilgi lerimiz Asur ve Hitit tabietleri
ne dayanmaktadır. Tıbbi tabietierde kay ıt lı· 
reçete örneklerinde bulunan bitkilerin büyük 
bir bölümü henüz tam olarak teşhis edilme
miştir. Buna karşılık eldeki tabietierde bulu
nan bilgilere dayanılarak, noksan da olsa, 
Hitit döneminde Anadolu'da kullanılan tıbbi 
ve kokulu bitkilerin bir listesini hazırlamak 
mümkündür. Milaltan önce yaklaşık 1.500 
y ı llarındaki bilgi leri taşıyan Boğazköy (Hat
tusa) tabietlerindeki çivi yazı s ı matiniere gö
re (7,1 O) H nitler dönemi Anadolu'sunda elde 
elde edi lip ku l la n ı la n başlıca tıbbi ve kokulu 
bitkisel droglar Tablo 1 de göste r i lmiştir. 

Listarn izde bulunan t ı bbi ve kokulu drog
l arın önemli bir bölümü bugün de Türkiye'de 
ku l lanılmaktadır. Hititler döneminde kullan ı 
lan baz ı bitki adl arı ile bugün Anadolu'da kul
lanılan bazı bitki adları aras ında büyük bir 
benzerlik görülmektedir. Bunlar bize Hil itler 
döneminden kalmış birer hatırad ır. Burada 
birkaç misal veriyoruz. 

Hititler tedavi aracı olarak kulla nıldıkla rı 
bitkisel droglar hakkında Asurlardan ald ı kla
rı bilgilerin, Anadolu Grekl eri vasıtasıy l a, 

H aşşika 

Samama 

Tarmus 

Zertun 

Haşhaş 

Susam 

Tirmis 

Zeytin 

Avrupa ülkelerine taşımasına bir ölçüde arac ı 
olmuşlardır. 

2. Roma ve Bizans dönemi 
Romalılar döneminde Anadolu'da kulla

nılan bitkisel droglar hakk ı ndaki bilgilerimiz 
Anazarba (Adana'n ı n kuzeyinde bir Roma 
şehri) lı bir hekim olan Pedanius Dioscorides 
(20-79) papirus üzerine yazılmı ş ve resiml i ol
duğu sanılan ilk metin halen kayıptır (1 5). Eli
mizde bulunan en eski ve en ünlü kopya 5 12 
civarı nda Bizans I mparatorlarından Clavius 
Anicius Olybrius'un k ı zı Prenses Anicia Julia
na için hazırlanm ı ş olan resimli n üshad ır. Bu 
kopya Avusturya büyük elçisi Ogier Ghisilain 
de Busbecq (1522-1592) taraf ı ndan 1560 y ı l 
l a rında Istanbul'da bu lunmuş ve bu elçinin 
yardımıy l a Kanuni Sultan Süleyman'ı n Baş 
hekimi Musa Harnon'un oğlundan 100 düka 
alt ı n ı na satın alınarak Viyana'ya götürülmüş
tür (3, 15). 

984 parşömen sayfa ve 5 cilt olan kitapta 
392 tam sayfa resim bulunmaktadır (11, 15). 
Resimli sayfalar üzerinde, sonradan arap 
harileri ile yaz ılm ı ş , Osmanlıca bitki ad ları bu
lunmaktad ır (1 ). 

.. Bu kopya halen Avusturya Milli Kitaplığ ı 
(Osterreichische Nationalbibliothek, Wi
en)'nda saklanmaktadır. 

Pedanius Dioscorides Adana civarında 
doğmuş, Tarsus ve iskenderiye'de öğretim 
görmüş ve Anadolu'da gaziler yapmış olmas ı 
nedeniyle 65 yıllarında yazılmış olduğu san ı 
lan "De Materia Medica" ( Tıbbi Materyaller) 
isimli eserinde bilhassa Anadolu drog larını ele 
almıştır . Bu kitapta 500 kadar drog (çoğunlu 
ğu bitkisel) ve 1000 kadar tedavi özelliğinden 
bahsedilmektedir (15). 

Pedanius Dioscorjdes'in eseri 1770 yılın
da Belgrat lı Osman bin· Abdurrahman !arafın
dan, P.H.Mattioli'ni n lat ince çevirisinden, 
Türkçe'ye çev r i lm iş ise de bu eser ne 

*11 -14 Ekim 1993 tari hlerinde Eski şehir'de düzenlenen Tıbbi Bitki Semineri'nde (fCDC 
W arkshop on Medicinal Plan ts) sunuldu. .,.. 
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Tablo 1. Hititler döneminde Anadolu'da kullan ı lan bitkisel droglar 

Latin ismi Drog Türkçe ismi 

Abies ci/icica Resina Abiatis Köknar 
Agropyron repens Ahizama Gram in is Ayrı k 
Allium cepa Bulbus All ii cepae Soğan 

A.sativum Bulbus All ii sativi Sarımsak 

Amygdalus communis Semen Amygdali Badem 
Anelhum graveolens Fructus Anethi Dereotu 
Armeniaca vulgaris Semen Armeniaceae Zerdal i 
Buxus sempervirens Folia Buxi Şimşir 

Cannabis sativa Fructus ve Herba Cannabis Kenevir 
Carum carvi Fructus Carvi Frenk kimyon u 
Cadrus libani Pix Ced ri Sed ir 
Cariandrum sativum Fructus Cariand ri Kişniş 

Cornus mas Fructus Corni Kızı lcık 

Crocus sativus Stigmata Croci Safran 
Cuminum cyminum Fructus Cumini Kimyon 
Cupressus sempervirens Fructus Cupressi Selvi 
Echinophora tenuifolia Herba Echinophorae Çördük 
Foeniculum vulgare Fructus Foeniculi Rezane 
G/ycrrhiza glabra Radix Liquirit iae M eyan 
Gypsophila sp. Radix Seponariae albae Çöven 
Hyoscyamus niger Folia Hyoscyami Bana tu 
Juniperus oxycedrus Fructus Juniperi Ard ıç 
Laurus nobilis Fructus Lauri Defne 
Lupinus a/bus Semen Lupini Tirmis 
Mandragora autumnalis Radix Mandragorae Adamotu 
Mentha sp. Folia Menthae N ane 
Myrtus communis Fructus ve Folia Myrti Mersin 
0/ea europea Oleum Olivarum . Zeytin 
Papaver somniferum Semen Papaveris ve Opium Haşhaş 

Peganum harmala Semen Pegani Üze rlik 
Plantago sp. Folia Plantaginis Sinirli ot 
Punica granatum Fructus Granati Nar 
Quercus infectoria Gallae Ouercinae Meşe maz ı s ı 

O.ithaburensis Semen Ouerci Meşe palarnulu 
Rhamnus catharticus Fructus Rhamni cathartici Akdikan 
Ruta graveolens, R. chalepensis Herba Rutae Sedefotu 
Sa/ix sp. Cortex Alicis Susam 
Sesamum indicum Oleum Sesami Söğüt 

Solanum nigrum Herba Solani nigri itüzümü 
Tamarix sp. Folia Tamaricis I lgın 

Thymus sp. Herba Thymi Kekik 
Veratrum album Ahizama Veratri albi Aksırıkotu 

Zizyphus jujuba Fructus Zizyphi Ün nap .... 
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· yazık ki bugüne kadar Türkçe olarak basıl
mamış ve el yazması olarak (Istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi, T.Y. 1221) kalm ıştır 
(3). 

3. Se lçuklular dönemi 
XI-XII I. yüzyılları kapsayan Anadolu Sel

çukluları döneminde hekimlik ve eczacılık 
Anadolu'da büyük bir ilerleme göstermiş ve 
tedavide dış ülkelerden (örneQin Hindistan) 
getirilen droglarda kullanılmaya başlamıştır. 

Selçuklular döneminde Anadolu'da kul
lanılan bitkisel droglar hakkında en etraflı 
bilgiler Malaga'lı Ziyaeddin lbn Baytar (lbn 
L-Beithar) (t 197-1248)'in eserinde bulun
maktadır. lbn Baytar Suriye ve Güney Ana
dolu (Antalya, Antakya, Diyarbakır) yu gez
mış olduQundan Anadolu drogları hakkında 
gözlemlerine dayanan bilgiler vermiştir (13). 

lbn Baytar'ın eserinde 1400 kadar bitki
sel drog bulunmakta olup bunlardan 300 ka
darı daha önce yazılmış olan tedavi kitapla
rında kayıtlı değildir (3). 

lbn Baytar'ın kitabı ilk defa XIV. yüzyılda 
türkçeye çevrilmiş ise de bugüne kadar türk
çe olarak basılamamıştır. Kitaplıklarda bir 
çok el yazması nüsha bulunmaktadır. Bay
tarname olarak isimlendirilen bu eser Os
manlı döneminde yazılmış olan bir çok teda
vi kitabının ana kaynaQını oluşturmuştur. 

4. Osmanlılar dönemi 
1299-1923 yılları arasında yaklaşık alt ı 

yüz yıllık bir süreyi kaplayan bu dönemde 
tıbbi ve kokulu bitkiler ve bitkilerle tedaviyle 
ilgili ilk türkçe kitap 1390 yılında Geredeli is
hak bin Murad tarafından yazılan "Edviye-i 
Müfrede" isimli eserdir (3, 16). 

1839 yılında Istanbul'da "Mekteb-i Tıbbi
ye-i Şahane" (Ecole lmperial de Medeci
ne)'in açı lmas ı ve bu tıp maktabinde fran
sızca öğretim yapılması (5) nedeniyle bu 
dönemde tedaviye Avrupa tıbbının yöntem
leri egemen olmuş ve Türkiye tıbbi ve kokulu 
bitkileri üzerinde araştırmalar yapılarak so
nuçlar yayınlanmaya başlan m ı ştır (6, 17). 

Bu dönemde ilk önemli yayın Osman lı 
lmparatorluQu baş eczacısı François De Ila 
Sudda (Faik Paşa) tarafından 1856 yılında 
yapılm ı ştır (3). Bu yayın , F.Della Sudda'nın 
1855 Paris uluslararası sergisi (Exposition 
Universelle de Paris)'ne yolladığı 230 kadar 
drogdan oluşan bir kolieksiyana dayanmak-
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tad ır. Bu kolieksiyanda bulunan droglar türk
çe va fransızca adları ile birlikte yayınlan
mıştır (9). 

S. Bugün 
Türkiye bugün de bitkisel drog elde edip 

kullanan ve ihraç eden bir ülkedir. Kullanılan 
drogların önemli bir bölümü yabani b~kiler
den elde edilmektedir (Tablo 2). 1991 yılı 
Devlet Istatistik Enstitüsü verilerine göre bu
gün Türkiye 60 kadar bitkisel drog cinsi elde 
edip ihraç etmektedir. Bu drogların çoQunlu
Qu Hititler döneminden beri tanınmaktadır. 
Son yıllarda bu listeye (Tablo 2) Cortex 
Rhamni franguli, Folium Lauri, F.Salviae, 
Fructus Vaccini, Gemmaa Capparidis, Her
ba Origani, Radix Cichorii, R.Rusci ve Se
'!'en Colchici gibi bir kaç yeni drog eklenmiş
tır. 

Türkiye'nin t ıbbi ve kokulu bitkileri üzerin
de yapılan araştırmalar halen bilhassa Ec
zacılık Fakülteleri Farmakognozi Anabilim 
Dalı e lemanları tarafından yürütülmektedir 
(3,6). 

Son 15 yıl içinde Türkiye bitkileri üzerinde 
yapılan kimyasal araştırmalar sonunda 200 
kadar yeni bitkisel bileşik elde edilip yapıları 
aydınlatılmıştır (6). 

Türkiye bitkilerinden elde edilen bu 200 
bileşikten hiç biri bugüne kadar, etkili madde 
olarak, tedavi alanına girememiştir. Bu duru
mun başlıca nedeni bu b i leş iklerin tedavi 
özelliklerini saptayarak ilaç hammaddesi 
olarak kullanılmalarını saQiayacak olan far
makolojik, toksikolaj ik ve klinik incelemelerin 
henüz yapılmamış olmasıdır (6). 

Sonuç 
Anadolu'da Hititler döneminden (M.Ö. 

1500 yılları) beri bitkisel droglar elde edilip 
kullanılmaktadır. Bitkisel drogların kullanılı
şı Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bir 
artma göstermiştir. Anadolu'da elde edilip 
kullanılan ana drogların miktarı 100 civarın
dadır. Hititler döneminden beri bunların cins
lerinde önemli bir deQişiklik olmamıştır. Yak
laşık 4000 yıldan beri Anadolu'da ayn ı drog
lar elde edilip kullanılmaktadır (Tablo 1 ve 2). 
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Tablo 2. 
1991 yılında Türkiye'den ihraç edilen Anadolu bitkisel drogları 

Cortex Rhamni frangulae 
Flos Tiliae 
Folium Lauri 
F.Salviae 
F.Rhus coriariae 
Fructus Anisi 
F.Capsici 
F.Cumini 
F.Mahaleb 
F.Rhamni petiolari 
F. Vaccini (arctosthaphyli) 
Herba Origani 
Gemmaa Capparidis 
Oleum Rosae 
Radix Cichorii intybi 
R. Liquiritiae 
R.Rusci aculeati 
R.Saponariae alba 
Sernan Colchici 
S.Papaveris 
S.Sinapis 
Styrax Liquidus 
Succus Liquritiae 
Gummi Tragacanthae 
Tubera Salep 
Valonea 

Barut aQacı kabuğu 
lhlamur çiçeQi 
Defne yapraQı 
Adaçayı yapraQı 
Sumak yapraQı 
Anason meyvası 
Kırmızı biber 
Kimyon 
Mahlep 
Cehri 
Ayıüzümü meyvası 
Mercanköşk 
Kabere 
Gül yaQı 
Yabani hindiba kökü 
M eyan kökü 
Sıçandikeni kökü 
Çöven kökü 
AcıçiQdem otu 
Haşhaş tohumu 
Hardal tohumu 
SıQala yaQı 
M eyan balı 
Kitre zamkı 
Salep yumrusu 
Palamut kadehi 
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TİCARİ ÖNEMİ OLAN TÜRK ORİGANUM 
TÜRLERİNİN UÇUCU YAGLARI 

K.H.C.Başar 1 ,T. Özak 1 , G. Tümen 2 , E. Sazik 3 

1 Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, ESKiŞEHiR 
2 Balıkesir Üniversitesi, Eğit im Fakültesi, BALIKESiR 

3 Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, ANKARA 

Türkiye Floras ı nda Or/ganum( Labia
tae) cinsin in 23 türden ibaret 31 taksonu 
kayıtlıdır (1 ). Origanum türleri Türkiye'de 
'Kekik" adıy la bilinir. Türkiye"de benzer koku
l arı ndan ötürü 'Kekik' adıy la bilinen bir çok 
cins ve tür vardır . Bunlar Thymus (57 tak
son), Satureja (14 takson), Thymbra (4 tak-

son) ve Coridothymus 
(1 tür) cinsidir. Bu cinsle
rin ortak özellikleri uçucu 
yağlarının ana bileşen
lerinin genellikle karvak
rol veya timol ya da her 
ikisi olması d ır. Bu 
çalışmada Türkiye'de ti
careti yapılan veya ihraç 
edilen Origanum türle
rinin uçucu y ağları nın 
bile şimi arinden bahse
dilmektedir. Bu konuda 
yaptığımız ça lı şmala rı n bazılarının sonuç-

la rı daha önce duyurulmuştu (2-8). 
Bu araşt ırm aya konu olan materyaller 

şunlard ır : Origanum vu/ga/8 L. subsp. hir
tum (Link) letswaart örnakleri Bursa (2 
örnek), Balıkesir (9), lzmir (2), Aydın (2), Ça
nakkale (2) ve Muğ la (1) bölgelerinden top
lanmı ştır. Origanum anites L. örnakleri Balı

kasir (2), lzmir (3), Antalya (3) ve Muğla (2) 
dan, O.majorana L. Antalya: Alanya (3) ve 
lçel: Anamur (1) dan, O.syriacum L. var. be
vanii (Holmes) letswaart K. Maraş: Büyüksır 
köyünden temin edilmiştir. O.minutiflorum 
örnekleri Antalya: Saklıkent ve Beycik köyle
rinden ve Isparta: Toros dağlarının kuzey ya
maçları ile Sütçülar köyündan toplanm ı şt ır . 

Materyaller Clevengar apareyinde 3 saat 
süreyle su distilasyonuna tabi tutulmuştur. 

Türkiyede hakim olan genel kan ıya göre 
yabani olarak toplanan ve ih raç edilen tek 
Origanum türü Origanum anites L. (Syn. 

O.smyrneum) dir. Bi
zim gerek toplama sa
haları nda gerekse 
uçucu yağ üretilen bit
kilerla yaptığ ı mız ça
lışmalarda bu kanının 
doğru olmadığ ı orta
ya çıkmıştır. 

O. vu/gare su bsp. 
hirtum (Syn: O. he
radeoticum L.) Mar
mara ve Ege bölge
sinde yetişir ve" isıan-

I kakiğ i" adıyla 
bilinir. Yetişt©i yörelerde baharat olarak kul-
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Tablo ı. Origanum yağlarının ana bileşenleri ve yüzde miktarları 

Toplandığı yer Verim 
(%) 

OriKanum vu/gare subsp.hirtum 
Bursa (1 *), Balıkesir (8), lzmir (1), 2.5-5.4 
Aydın (1), Muğla (1 ) illerinden 12 örnek 
stlsnalar 
Bursa:Uiudağ-herba 1.6 
Bursa: Uludağ-yaprak 3.5 
Balıkes ir: Savaştepe 4.9 
Çanakkale: Gclibolu - Burhanlı 1.3 
Çanakkale: Pazarlıova 3.6 
!zmir: Söke-Milas 4.4 
Aydın: Kuşadası 3.9 
OriJ:anunı ma "orana 
Antalya: Alanya-Konaklı 6.5 
Içe]: Anamur-Kuşyayiası 7.7 
Origanum s_vriacıım var.be vanı'i 
Kahramanmaraş: Büyüksır 3.7 
urıganum ffUtıutl)IOrum 

Antalya: Saklıkent 1.1 
Antalya: Beycik 2.5 
Isparta: Toros dağl arının kuzey 2.4 
yamaçları 
Isparta: Sütçülcr 2.5 

• Örnek sayıs ı 

lanımı yaygındır. Bu tü rün 19 örneği analize 
tabi tutulm uştur. 12 türda karvakrol oran ı 

birbirina yakın bulunm uştu r (%57-78). En 
yüksek uçucu yağ varimi (%5.4) Balıkesir : 
Kapıdağ yarımadası örneğinda gözlenmiş

tir. Bu uçucu yağ ı n bileşiminde karvakrol 
(%77.2), timol (%t.1), "("tarpinan (%4.8) va 
p-siman (%5.9) bulunmaktadır. 

Aydın ve lzmir'dan toplanan iki örnekte 

Karvakrol Timol y-Terpinen p-Simcn 
(%) (%) (%) (%) 

57.2-77.5 O.ül -3.4 2.6-12.2 5.9-8.7 

56.0 0.3 1.8 24.9 
61.6 4.4 7.6 7.8 
78.7 0.4 3.8 4.9 
66.9 0.5 6.0 13.7 
36.7 13.4 16.3 16.7 
31.6 33.0 5.1 9.9 
23.4 39.8 5.5 ı ı .o 

79.5 1.5 3.7 4.3 
78_1 0.5 4.8 4.7 

42.5 24.8 13.0 6.0 

75.4 0.2 0.02 9.4 
77.1 0.2 ı. o 5.7 
82.0 0.3 2.3 3.4 

83.6 0.2 2.6 2.9 

uçucu yağ verim leri %3.9 ile 4.4 arasın 
dad ır. Bu iki örnek timolca zengin (% 39.8 
va 33), karvakro lce kısmen daha fakirdir 
(%23.4 ve 31.6) . Çanakkale: Gelibolu-Pa
zarlıova örneğinin uçucu yağı farklı bir bi
laşim göstermiştir (Tablo 1 ). 

O.oniles(lzmir kekiği) Ege ve Bat ı Ak
deniz kıy ı la rı boyunca yaygın olarak ye
tişmektedir. Bu tür Türkiye'nin kekik ihra
catı n ın en büyük kısmını o lu şturm aktad ır. 

Tablo 2. Origanum on ilesuçucu ya~ ının ana bileşenlerinin yüzde miktarları 

Toplandığı yer Verim Karvakrol Timol y-Terpincıı p-Sirnen Linalool 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Balı kesir: Kazdağ ı (2 örnek) 1.9 77.2 0.3 1.6 10.9 0.04 
2.4 72.8 0.3 4.8 6.2 0.3 

Muğla: Marmaris 2.5 66.5 0.6 8.7 6.3 0.05 
lzmir (3 örnek) 1.5-2.8 75.2-80.4 0.7-1.9 3.1 -5.6 3.0-4.8 0.07-1.9 
Antalya (Termessos) 2.6 0.3 o 0.3 0.01 91.9 
Antalya: Beycik 2.84.6 1.8 o 0.09 0.06 90.9 
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Tablo 3. Türkiye'nin toplam Kekik ihracatı (9-11) 

1989 1990 

kg 3,348,471 3,315,495 
$ 4,888,366 5,365,071 

$/kg 1.46 1.62 

Çalışmamızda Kuzey Ege'de Balıkesir'den 
Batı Akdeniz'de Antalya'ya kadar uzanan 
Batı ve Güney sahil hattından toplanan 9 
örnek ince l enmiştir. Antalya bölgesinden 
toplanan ve linalool mikları yüksek olan 
(%9t -92) iki örnek hariç diğerlerinde karvak· 
rol (%66.5-80.4)'ün ana bileşen olduğu bu· 
lunmuştur. 

Karvakrolce zengin uçucu yağların ve
rimleri% 1.5-3.9 arasındadır. Buna karşılık 
linaloolce zengin yağların verimi %2.6 ile 
4.6 arasında bulunmuştur. Ilginç bir sonuç 
Antalya yöresinde bulunan O. anites örnek
lerinin uçucu yağlarının linalool yönünden 
zengin olmasıdır (Tablo 2). 

O.mlnutlflorum Antalya ve Isparta ya
kınlarında Toros dağlarında yelişen onda
mik bir türdür. Yerel kullanımı yanında özel
likle Isparta Sütçüler çevresinden toplana
rak büyük miktarda ihraç edilmektedir. Uçu
cu yağ verimi %2.4-2.5 arasındadır. Anlal
ya: Saklıkent1en ilkbaharda yeni yapraklan
ma döneminde toplanan bir örnekte yağ ve
rimi (%1.12) çok az bulunmuştur. O.minutif
lorum uçucu yağı karvakrolce zengindir 
(Tablo 1). 

O.syriacum var. bevan/iGüney Doğu 
Anadolu'da yetişir. Kahramanmaraş yöre 
sinden toplanan bir örnekte uçucu yağ veri 
mi %3. 7, bileşimi ise karvakrol (%42.5), ti 
mol (%24.8), y-terpinen (%13) ve p-simen 
(%6) olarak bulunmuştur (Tablo 1 ). 

O.majorana(Beyaz kekik) türü Antalya 
bölgesinde yetişmekle olup bilhassa Alanya 
civarında toplanmaktadır. Bu Origanum 
türleri içinde yağ verimi en yüksek olandır 
(%6.5-7.7). Uçucu yağı karvakrol bakım
ından zengindir (%78.3-79.5) (Tablo 1). 

Türkiye Batı pazarına Origanum sevke-

1991 1992 1993 

3,947,014 4,744,120 5,457,622 
8.025,500 10,786,478 13,272,399 

2.00 2.27 2.43 

den önemli bir ihracatçı ülkedir (9-11). Tablo 
3'de görüldüğü gibi ihracatta ve birim ihraç 
değerlerinde sürekli bir artış mevcuttur. 
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NARENCİYE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİLERİ-111· 
A.KUNKAR 1, CLAUDIO KUNKAR 1, K.H .C .BAŞER 2, H.TANRIVERDI2 

1 Dipertimento di Chimica lndustriale Universila di Messina, Messina/ITALY 
2 Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, ESKIŞEHIR 

Dünyada 1988-1989 sezonunda 64.388. 
200 ton narenciye meyvası üretilmiştir. Bu
nun 1.268.000 tonluk kısmı Türkiye tarafın
dan üretilmiş ve büyük bir kısmı ihraç edil
miştir. 

Akdenize kıyı olan ülkelerde üretilen na
renciye mahsulünün % 22 si endüstrilerce 
çalışılarak meyva suyu ve uçucu yağ elde
sinde kullanılmıştır. 

C.L.A.M.(Comite de Liaison de I'Agrimi
culture Mediterraneenne) a göre o narenciye 
sezonunda üretimin % 63.4'ü lsrail' de , % 
35.7'si iıalya'da, % 20.3'ü Yunanistan'da,% 
9. 7 'si Ispanya'da narenciye endüstrileri tara
fından çalışılmıştır. 

Bu bakımdan memleketimizin narenciye 
endüslrisi çok genç olup elde edilen ürünlerle 
ilgili günümüzde geçerli milletleraras ı kural
lar (standartlar) hakk ı ndaki bilgiler azdır. 

Bu makalenin amacı bu alanda çalış· 
makta olan sanayicilere, araştırmacılara, 
tüccarlara, ithalalçı ve ihracatçılara bu bilgi-

leri açıklamakl ır. 
OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration : Iş Güvenliği ve Sağlık Idare
si) taralından kabul edilerek kullanılmakta 
olan standartlar özellikle narenciye uçucu 
yağların ı n zarar faktörü ve tehlike olasılığı 
üzerine kurulmuştur. 

Diğer tarattan bu uçucu yağları üreten ve 
kullanan endüstrilerin güvenlik altında çalış

maları ve aynı zamanda kullandıkları ürünle
rin özelliklerini tam ve açık bir şekilde bilmele
ri gerekir. 

Braddok et al. (Food Tech., 40, 114, 
1986) kozmatik endüstrisinde ve narenciye 
uçucu yağları ile çalışan üretici ve satıcıların 
karşılaştıkları belge zorluklarını açıklamak 
amacı ile OSHA kurallarını düzenleyerek ya
yın l amışlard ı r. 

Biz de aynı amaç ile bu sektörde çalışan 
kimselere yardımcı olacağını sandığımız 
bazı bilgileri aşağıda vermekteyiz. 
1. Dünyadaki en önemli standartlama, 

1990 Y ı l ı ndaki Dünya Narenciye Üretim Miktarları 

Arjantin 750 39 soo 38 
Brezilya 14150 63 614 39 
Kıbrıs 172 12 61 23 
Küba 520 23 70 
Yunanistan 932 21 189 23 
lsrail 855 61 44 ss 
lıal~a 2170 43 740 41 
Me sika 2 200 21 709 20 
Ispanya 2 651 8 720 10 
Türkiye 797 5 315 5 
Güney Afrika 640 31 61 49 
ABD 6115 79 632 42 
Toplam 46 209 38 6252 19 ... 



TABBÜLTENI 10/94 Sayfa 32 

kontrol, araştırma birlikleri ve merkezleri 6. Narenciye uçucu yağların ı n başka diller
deki isimleri 2. FEMA ve CAS' a göre ku l lanı lan "Nume

rical Listing Numbers: Say ısa l S ıra Nu
mara la rı " 

7. Narenciye bitkilerinin botanik isimleri 
8. Narenciye uçucu yağlarının ku ll an ıldık

ları alanlar 3. Narenciye uçucu yağ la rın ı n işlenmesin
de alınmas ı gereken korunma ön lemleri 9. Farmakopelerde yer alan narenciye uçu

cu yağları 4. ISO, AFNOR- EOA ve başka birlikler ta
rafından ku llan ılan standartlar 1 O. Narenciye uçucu yağları ile ilgili uluslara

rası standartlar ve nakliye esas ları 5. Narenciye uçucu yağların ı n içerdiği bile
şik lerin standartları 

Dünyanın En Önemli Standartlama, Kontrol, Araşt ırma Birlikleri, Merkezleri ve 
Terimierin Uluslararası Kısa ltmaları 

ACGIH 
ACOIN 
ADR 

AICS 
BACMA 
BPC 
BTN 
CAS 
CHEMXIL 

CFR 
CoE(CE) 
CTFA 
Dil C 
E CO IN 
EEC 
EINECS 
EOA 
EO Al 
EPA 
ETA 
FACC 
FCC 
FDA 
FEMA 
FMA 
FP CMA 
FR 
GMP 
GRAS 
IATA-DGR 
ICAO 
IFEAT 
IF RA 
IMDG 
IMO 

American Canfarence of Govermeni lndustrial Hygienists 
Australian Core lnventory Chemical Substances 
Accord European Relatif au Transport International des Marchandises 
Dangereuses par Route 
Australian lnventory of Chemical Substances 
British Aroma Chemicals Manufacturers Association 
British Pharmaceutical Codex 
Brussels Tarifi Number 
Chemical Abstracts Service 
Basic Chemical Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion 
Council (lndia) 
Code of Federal Aegulation 
Council of Europa 
The Cosmetic Toiletry and Fragrance Association (USA) 
Dizionario italiano degli ingredienl i cosmetici 
European Core lnventory 
European Economical Community 
European lnventory of Exist ing Commercial Chemical Substances 
Essential Oil Assodation 
Essential Oil Assodation of lndia 
Expert Panel of TOSCA 
Equivocal Tumorigenic Agent 
Flavour and Aroma Chemical Committea Report (UK) 
Food Chemical Codex 
Food and Drug Ad minisiration 
Flavor and Extract Manufacturers' Association 
Fragrance Materials Assn. of USA (ex EOA) 
Flavor and Peıfume Compounds Manuf. Ass. of Australia 
Federal Aegister (USA) 
Good Manufactured Practice 
General Iy Recognized as Safe 
International Air Transport Association-Restricted Articles Regulations 
International Civi l Aviation Organization 
International Federation of Essential Oils Aroma Trade 
International Fragrance Association 
International Maritime Dangerous Goods Code 
International Maritime Organization (22.5.82 de IMDG' nin yerin i aldı ) 

.... 

TAB BÜLTENI 10/94 

International Organization of Flavor lndustries 
Maximum Allawed Concentration 
Matarial Safety Data Sheet 
Not Applicable 
National Fire Protection Assodation 
National Technical lnformation Service 
Occupational Safety and Health Administration 
Peıfumes and Flavour Association of lndia 
Permissible Exposure Limit (OSHA) 
Polyvinyll chloride 
Research and Development 
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IOFI 
MAC 
MSDS 
N.A. 
N.F.P.A. 
NTiS 
OSCA 
PAFAI 
PEL 
PVC 
R&D 
RIO Reglement International concernant les transportes des marchandises 

dangereuses par chemin de ler 
Research Institute for Fragrance Materials 
Soap and Detergent Association (USA) 

RIFM 
SDA 
SOlA 
SLR 
TDLo 
TLV 
TO SCA 
UEL 

Soap and Detergent lndustries Association (UK) 
Scientific Literatura Reviews by FEMAIFDA 

UN 

Law Toxic Dese 
Threshold Limit Value 
Toxic Substances Control Aci (USA) 
Upper Explosive Limit 
Un ited Nations (Transport Regulations) 

Narenciye Uçucu Yağ larının FEMA ve CAS Numara l arı 

Narenciye Uçucu Yağları FEMA CAS 

Bergamot (pres) 2153 8007-75-8 
Bergamot (deterpene) 8007-75-8 
Bergama! (Defuroku marin ize) 68648-33-9 
Limon (pres) 2625 8008-56-8 
Limon (deterpene) 2626 68648-39-5 
Limon (pektinsiz) 68916-88-1 
Limon (terpenleri) 68953-04-8 
Mandalin (pres) 2657 8008-31-9 
Mandalin (deterpene) 689 17 
Mandalin (terpenleri) 68953-04-8 
Portakal (pres) 2825 8008,57-9 
Portakal (deterpene) 2826 99999-20-7 
Portakal (terpenleri) 68647-72-3 
Portakal (distile) 2821 68606-94-0 
Turunç (pres) 2823 68916-04- 1 
Turunç (deterpene) 68916-02-9 
Neroli bigarade 2771 8016-38-4 
Portakal Çiçeği (absolu) 2818 8030-28-2 
Portakal Çiçeği (su absolusu) 8030-28-2 
Portakal Yaprağı (absolu) 2820 8030-28-2 
Limon petitgraini 2853 8048-51-9 
Limon petitgraini (deterpene) 68915-85-5 
Mandalin petitgraini 2854 8014-17-3 
Petitgrain (genel) 2855 8014-17-3 .... 
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Narenciye Uçucu Yağlarının Işlenmesinde Alınması Gereken Uluslarası 
Korunma Önlemleri 

KORUNMA ÖNLEMLERI 
Depo Sıcaklığı 
Solunum 

Göz 
Eller 
Diğer 

Sanayi korunma 
Tahrip 

Yangından korunma 

8-12'C de iyi kapanmış varil veya tanklarda muhafaza edin. 
Fazla miktarda uçucu yağ teneffüs ettiğinizde temiz havaya 
çıkın ve ortamın havasını değiştirin. 
Gözlerden uzak tutun. 
Çalışırken PVC eldivanler kullanın. 
Uçucu yağ ile nemlanmiş elbiseleri hemen değişiirin ve işinizi 
bittiğinde ellerinizi iyice yıkayın. 
Dikkatlice kullanın (handle with care) 
Toprakla örtün veya yakın. Ülkenin bu konudaki kanunlarını 
takip edin. 
Ateş ve öbür yangın kaynaklarından uzak tutun. 

ATEŞLENME VE PATLAMA TEHLIKESI 

Alevlenme smırlan 
Parlama noktası 
Lel (%hacim) 
Uel (%hacim) 
Alevlenme sınıfı (NEPA 1975) 
Söndürme maddeleri 
Yangm On/emleri 
Kapalı tank ve variller 
Anormal alevlenme ve 
patlama tehlikesi 

237'C 
150'Cde 0.7 
262'C de 6.1 
2 
Köpük, karbondioksit, kuru kimyasal maddeler 

Suyla devamlı olarak soğuk tutun. 
Narenciye uçucu yağlarının anormal alevlenen e 
ve patlama tehlikeleri yoktur. 

KAZA VE ATEŞ ANINDA AllNACAK TEDBIRLER 

Dökülmesi ve yere yayılması 

Kullanılacak söndürme maddeleri 

ilk yardım 

Diğerleri 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Kullanım ve Depolama 

Diğer önlemler 
depo edin. 

Kum, toprak veya başka yanıcı olmayan 
maddeler ile örtün. Açıkaleve yaklaştırmayın. Su 
kaynaklarına karışmasına engel olun. 
Kuru toz ve köpük kullanın. Kesinlikle su 
kullanmayın. 
Göz ve deri temasında temas eden bölgeyi bol su 
ile yıkayın. 
Ağızdan alındığında tıbbi ilk yardım gerekir. 

Yüksek sıcaklıktan, serbest ateş kaynaklarından 
ve oksidatif kimyasal maddelerden koruyun 
Düşük derecede ve iner! gazlar (COz-N2) altında 

Şehrin su kaynaklarına ve kanallarına dökmeyin 
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FARMAKOPE 

Arg . Vı (1978) 
Au sır . IX ( 1960) 
Belg. V (1962) 
Bril. XIII (1980) 
Bs. IV (1987) 
Eg.l Add. (1953-1962) 
Germ. DDA VII (1964) 
Germ. Fed. IX (1986) 
Helv. VII (1987) 
Hisp. IX (1954) 
Hung. VI (1967) 
lnd. 1 (1955) 
ll. IX (1985) 
Jap. X (1981) 
Jug lll (1972) 
Mex. IV (1974) 
Pol. IV ( 1970) 
Rom. VIII (1965) 
USP XIX (1975) 
USSR IX (1961) 
TürkKodeksi (1948) 

UÇUCU YAG 

Turunç çiçeğ i , Bergamot, Limon 
Turunç çiçeği, Limon 
Portakal, Turunç çiçeği, Limon 
Limon 
~~~~~a~t~~~ergamot, Limon 

Limon 
Limon 
Turunç çiçe~i 
Bergamot, Lımon 
Limon 

~~~~k~?,il~iO~.~~~~da lin 
Portakal, Turunç, Limon 
Limon 
Portakal, Limon 
Limon 
Limon 
Limon 
Limon 
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Portakal. Turunç çiçegi, Bergamo1, Limon ,... 
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ISO, AFNOR, EOA, MANUAL SUISSE ve UNICHIM Tarafında n Kulla nılan Standart lar 

Narenciye Manuel suisse a: 

Uçucu Yağları ıso AFNOR EOA des denrees ali UN ICHIM ~ 
Alimantaires if 

Turunç ISO/D IS 9844-1988 NF T 75-334 155 17.052 " o 
~ 

Portakal ı so 3140-1976 NF T 75-203 17.053 90- 1 
Bargamol ı so 3520-198o NF T 75-215 256 17. 01 3 89-3 :;; 

~ Limon ISO 855-1981 NF T 75-335 272 17.028 89- 12 ;; 
~ 

Mandalin ı so 3528-1977 NF T 75-228 95 17. 042 89-13 ~ 
UJ ll 

Bargamot ı so 8900-1987 NF T 75-237 
~ 

petitg raini -~ 

!!i H i i i i ı ı ı ı ı :;;; 
Tu ru nç ı so 8901-1 987 NF T 75-236 17.056 

~ 

ı i i ı ı ~ ~ ~ ~ z 
petitg raini m ~ .; il .; .; 

> " " 
Limon NF T 75-239 .!! n i i i i i i ı t ı t petitgraini li ~-~ i i i i i i ı ~ i i " ~ .... ; ; 
Mandalin NF T 75-238 17.057 cc!;. " " " " " " " " " petitg raini Vi 

~ 
J! 

Narali IS03517-1975 NF T 75-202 17.050 90-21 
5 

~ 
;; J! ~ ~ ~ ~ -• incelenmekte olan standartlar ~ < Q_ a: a: Q_ ~ ~ $ ~ ~ ~ 5 ~ 

Q_ Q_ 
~ 

~ ~ ~ :;ı z~ 

~~ _g !fÖ 
Narenciye Uçucu Yağ ları nın Ku llan ıld ı k l a rı Alan lar 'l. oZ 

-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :~ 
.!:<"1 

:;; a: 
H 

Bergamot Parfüm, kozmatik, tuvalet, Ilaç endüstrisi, Çay 
;c, 

~ 
.o 

~ ; ~ ~ ~ 
~ ~ 

~ ~~ 

>-
~J! ~ i ~ i ~ _;~ Turunç Alkollü içkiler, Alkolsüz içkiler, Tatlılar, Kek ve kurbiyeler. Par- ~ ~ 

~ • • ~ 
o o ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

o~ 

füm, kozmatik, tuvalet, ilaç endüstrisi ~ ~ 
"' ::ı 

Limon Alkollü içkiler, Alkolsüz içkiler, Tatlılar, Kek ve kurbiyeler, Par- ~ 'l. 
~ I~ füm, kozmatik, tuvale!, Ilaç endüstrisi, Dondurma, Çay >- 8 !l ~ ~ - ~ ~ ü ~z c 

Mandalin Alkollü içkiler, Alkolsüz içkiler, Tatlılar, Parfüm,kozmetik, tuva- ~ ~~ :;; 
~~ ~ 

let, Ilaç endüstrisi, Dondurma z ~ 
~ ~i; 

-~! 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

.. ~ 
~,; 

Portakal Alkollü içkiler, Alkolsüz içkiler, Tatlılar, Kek ve kurbiyeler, Par- <ii) ~Q 
füm, kozmatik, tuvale!, Ilaç endüstrisi, Dondurma 

li~l~ii' 
~. !~ 

~~ 
~. ,;,-

Bergamot petitgraini Parfüm , kozmatik, tuvafet 

~~ 
.. ~o ~ !~~ :~o li~ u ~~ 

?cs:o ~ -!ij ~ o!?.s: Q.:; 
Turunç petitgraini Parfüm, kozmatik, tuvafet >'li ~~ -§ E~!!! ~~ :i 

Ooffi o~ 

h g !"- E~ g~~ ~i~ ~i· ~i• $h Limon petitg raini Parfüm, kozmatik, tuvafet :Sj~Q ~~ ~6 ~>~ cı,..ır ~>~ ~o 

Mandalin petilgraini Parfüm, kozmatik, tuvafet 

Neroli Parfüm, kozmatik, tuvalet, Ilaç endüstrisi , Çay 



lt 

~ 

ıt:RI<CE 
Bergamot yaQı 

Terpensiz bergamot 
yaoı 

Seskiterpensiz 
bergamoı yaQı 

Narenciye Uçucu Yağlanmn Diğer Dillerdeki Isimleri 

LATlNCE 1 INGILIZCE 1 FRANSlZCA 1 AlMANCA ı trALYANCA ı ISPANYOLCA 

~~=~~= ] Bergamoı o~ ] ~~0e;r:,:e ı Bergamottöl ı ESsenza di bergamono ı ~~a':ao:' 

Aetlıeroleum Bergamot oil Essence de Bergamonöl Essenza di bergamono Esencia de 
Bergamottae sine sesquiteıpeneless bergomoıe sesquiterpenfrei desesquiterpanaıa bergamota sin 

11eıperıe et sesqui1er- desesqui1erpenee sesquiterpenos 
1 pene desesquiteıpenada 

HOLLANDACA 
Bergamot-oHe 

9ergamot-olie 
teıpeenvrye 

Bergamot-olie 
sesquiterpeenvrye 

A kavunu a ı Aeıtıeroleum Citri Citron oi l Essence. de oedrat Cedraı:ö l Essenza di cedro Esencia de cidra Citroen-olie 
Limon a ı Aeıtıeroleum Umonis Lernon oı r Essenoe de citron Ciıroner.ıöl Essenza di ~mone Esencia de limon Lemon-olie 

Teıpensiz limon yaQı ı~:~:,;,: Umonis ~,:~~~ss ~:,S::ed8e citron ~~:;!"n~~e~l ~==~~~~mone ~=~:~~~:ıon ı ::,:~1~8 
Oeseslı.iterpene Nmon IA&ıtıeroleum Umonis 'ı lernon oi l ı Essenoe de citron ı Citronenöl ı Essenza d i ~mone ı Esencia de limon sin l l&mon-olie 
yaQı sine t~rpene ei se">qı.:iterpeneless desesqui1erpenee sesqui1erpenlrei desesquiterpanata sesquiter~nos , sesqı.ıi1erpeenvrye 

sesauıterpemı {d&ses-qı.ıiteıpenada 

Mandalin yaQı 1 Aeıtıeroleum Marıdarirıae 1 Mandarin oil 1 Essence de 1 Mandarinenöl 1 Essenza di marıdarino 1 Esencia de Mandarjin-olie 

Neroli uçucu yaOı 

Turunç yaQı 

Portakal yaQı 

Terpensiz. portakal 
yaQı 

Seskiterpensiz 
portakal yaQı 

Yaprak uçucu yaQı 

Aetheıoleum Aurantii 
norum 
Aetheroleum Aurant ii 
arnari 
Aetheroleum Aı.ıfantıi 
dulcis 

Aetheroleum AurantU 
dulcis sine terpene 

Aetheroleum Aurant ii 
duleis sine terpene et 
sesquiterperıe 

Aetheroleum Petitgrain 

mandarine 
Neroli oil 1 Essence de neroli 

~ade 
Bitter orange oil 1 Essence d'orange 

biaarade .fa;nere 
(Sweot) or.uıoıe Oii ı· Es:;.enoe d'orange 

Portu"al 

~~:~:~~ sw-ı, ı ~~~= ~~~~~:..ee 

;:~:e~~:ı=~ ı ~~~;; d'orange 

desesqui1erpenee 

Petitgrain oil 1 Essence de Petit-

Neroliöl 1 Essenza di neroll 

erneres Pomeran- 1 Essenza di arancia 
zensctıalenöl 

::~:::eo~~ran- ı ~~;:nza di arancia 

~!sr!;e~so- ı 
tıaıenOI, Appelsi- ı 
neMctıtıalenö l 

::~:c~:e0n~~;:~- j ~~:n~:~:~~~7~a 
penfrei, Süsses 
orangensctıalenöl 
terpenlrei, 
Appelsi
nensctıtıalenöl ter-
~lrei 

Süsses Pomeran-1 Essenza di arancia 
zensctıa/enö l doloıo 

sesqı.ıiterpenlre i, desesquiterpanata 
Süsses 
orangensctıalenöl 

sesqı.ıiterpenfrei. 
Appelsinensctıhale 

-nöi 
sesquiterpenlrei 
Petitgrainöı 1 Essenza di petit-grain 

mandarina 
Esencia de Azatıar 

Esencia de nararija 
amaraa 
Esencia de naranja 
dı.ıloe 

Esencia de naranja 
duloe desterpenada 

Esencia de naranja 
duloe sin sesqı.ırıer
penos 
(desesqı.ıiterpe·nada) 

Esencia de Petit
rain 

Neroli-olie 

Sinaasappel-olie 
zoete 
Sinaasappel-olie 
zoeıe 

Sinaasappel-olie 
zoeıe and 
te rpeenvrye 

Sinaasappel-olie 
zoete and 
sesqı.ıiterpeenvrye 

Petit-Gran-olie 

N arenciye Bitkllerinin Latince Is imleri ( Rutaceae Fam iJyasr) 

Bitkinin Latince Ismi 

Cilrus X paradisi Madad. 

Cilrus reliculala Blanco 

Cffrus sinensis (L.)Pers. 

Cffrus aurantffolia (Christ .) 

Swingle 

Cilrus aursnlium L. 

Citrus bergamia Risso et 

Poit 

Cilrus limon (l.) Burm. f. 

Citrus medica L. 

Bitkinin Kullanılan 

Kısmı 

Meyva 

Meyva, yaprak, filiz, 

kücük ham mevvalar 

Meyva 

Meyva 

Meyva, yaprak, filiz. 

küçük ham meyvalar, 

; cicek 

Meyva, yaprak, filiz, 

kücij k ham mevvalar 

Meyva, yaprak, filiz , 

küçij k ham meyvalar 

Meyva 

Uçucu Ya{)ın Ingilizce 

Ismi 

Grapefruit 

Mandarin, Mandarin 

oeıitorain 

Sweet oranoe 

Ume 

Biner orange, Bitter 

orange bigaradier, 

Neroli 

Bergamol, Bergamol 

oetitorain 

Lemon, Lernon 

petitgrain 

Citron 

Uçucu Ya{)ın 

Fransızca Ismi 

Pomelo 

Mandarine, Petitgrain 

mandarinier 

Oranoe douce 

Um& 

Orange arnere, 

Petitgrain orange 

bioaradier Neroli 

Bergamotier, 

Petitarain beroamotier 

Citron, Petitgrain 

citronier 

Cedrat 

Uçucu Ya{)ırı Uçucu Ya{)ın Türkçe ı 
Ilaıvanca Ismi Ismi 

Pomoolmo Grevfut Ahın too ] 

Manda.rino, Petitgrain Mandalin, mandalin 

mandarina vaorak vaöı 

Aracia dolce Portakal 

U me na Misket Umonu 

Arancia amara, Turunç, Turunç 

Petitgrain arancia yaprak ya O ı, Neroli 

arnara Neroli 

Bergamono, Bergamot, Bergamot 

Petitorain beroamono vaorak vaöı 

Umone, Petitgrain Limon, Umon yaprak 

limone vaöı 
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Hepatatoksik Maddeler ve Hepatoprotektif Bitkilerle Çalı~malar 
Doç.Dr.lpek Cingi 

Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız pek 
çok hepatatoksik madde ve ilaç olduğu gibi 
bir çok bitkinin de hepatoprotektif olduğu bil
dirilmektedir. Toksik maddelerin etkisine en 
fazla maruz kalan organ karaciğerdir. 

Karaciğer en fazla enzim içeren bir yapı
dır. Biyotransformasyonda başlıca rolü oy
nar. Karaciğerde biyotransformasyoiı bakı
mından en önemli enzim fraksiyonu mikrozo
rnal enzimlerdir. Karaciğer fonksiyonu akut 
veya kronik karaciğer parankiması hastalık

ları, yaşianma ve hepatatoksik ilaçlarla ze
hirlenme sonucu yetersiz duruma gelmişse, 
detoksifikasyonu azalacağı için ilaçlar daha 
güçlü ve daha toksik tesirler gösterebilirler. 
Karaciğerdeki bozukluğun karaciğer paran
kima hücrelerini (hepatositleri) bozma dere
cesi ile orantılı olarak ilaç metabolizmasında 
yavaşlama ve taksisitelerinde artma olur. 
Hepatositlerde mikrozornal olmayan enzim
ler de vardır. 

Başlıca hepatatoksik maddeler Tablo 1 de 
görülmektedir. Ilaçların dışında bazı bitkisel 
toksinler (Amanila phalloides) ve endüstri
yel toksik maddeler de toksik hepatil oluştu
rurlar (Tablo 2). 

Karaciğerdeki toksisiteyi değerlendirme
de kullanılan yöntemler: 

1. ilaçların ve toksik maddelerin karaciğer 
üzerine yaptıkları zararlı etkiler klinikte rutin 
olarak ölçülebilen bazı biyokimyasal testler
de değişikliklere neden olabilir. Biyokimya
sal test sonuçlarındaki değişiklikler, karaci
ğerdeki yapısal bir toksisnenin habercisi ola
bilir. Örneğin plazma SGPT (serum glutamil 
piruvik transaminaz) ve y-glutamil transferaz 
veya SGOT (Serum Glutamik Oksaloasetik 
Transaminaz) düzeyinde artma karaciğer 
hücresindeki zedelenmenin bir belirtisidir. 
Plazma bilirubin ve alkalen fosfataz düzeyin
deki belirgin bir artma safra akışındaki orga
nik bir engelin veya safra kanaliküllerindaki 
zedelenmenin göstergesidir. 

Biyokimyasal parametrelerin tayini için şu 
metodlar kullanılır. 

1. Hepatik enzimierin tayini 

2. Diğer hepatik parametreler 
3. Serum değerleri 
Hepatik enzimlerden tayin edilebilen e.n 

önemliler şunlardır; 
Süksinat dehidrogenaz 

Tablo 1. Başlıca hepatatoksik maddeler 

Hepatatoksik madde Dozu ( il<g) Uygulama yolu Ölüm (gün) 

Aflatoksin B 7mg oral 4 
Amanila phalloides 50 mg oral 10 
CCI4 0.7 ml x 6 gün i.p. 2 
d-Galaktozamin Bmg i.p. 1 
Lantanyum 4mg i.v. 4 
Parasetamol 2g oral 2 
Tiyoasetamid 100 mg s.c. 2 
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Tablo 2. Toksik hepatil oluşturan maddeler 

-~ "hl"' •• • "' ~ r;, - •• ~ ... ' . ~- ~ ~· . 

Bitkisel toksinler 
Endüstriyel toksik maddeler 

Hidrokarbonlar 

Azotlu hidrokarbonlar 

Halojenli hidrokarboniar 
a. Halojenli metan türevleri 

b. Halojenli etan türevleri 

c. Halojenli etilan türevleri 

d. Halojenli benzen türevleri 
e. Halojenli naftalen bileş ikleri 

Aminler 

Etan-oksitler 
Fenaller 

Aldehitler 

Alkoller 
Mineraller 

Diğe r maddeler 

Amanila phalloides 

Benzen 
Naftalen 
2-Nitropropan 
Nitrobenzen 
Dinitrobenzen 
Trinitrotoluen 

Monoklormetan 
Monokloromonobromometan 
Triklorometan (kloroform) 
Tetraklorometan (CCI4) 
Dikloroetan 
DDT 
Tetrakloroetan 
Trikloroetilen 
Tetrakloroetilen 
Etilendibromin 
Diklorobenzen 
Kloronaftalen 

Dimetilnitrozamin 
Anilin 
Diaminodifenilmetan 
Dioksan 
Fenol 
Dinitrofenol 
Dinitrokrezol 
Paraldehit 
Metaldehit 
Formaldehit 
Furtural 
Alifatik alkoller 
Sb, As, Cu, Hg, Zn, Fe, P, Cd, Cr, 
Co, Pb, Mn, Se, Te , Ta 
Fenolhalein 
Karbon sülfür 
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Glikoz-6-Fosfat 
Sitokrom P450 
4,5-Nukteotidaz 
Asit fosfataz 
Asit ribonükleaz 
Süperoksit dismutaz 

Di~er hepatik parametreter 
Proteinler 
Fosfolipidler 
Kolesterol 

DNA 
ANA 
Glikojen 
Totallipidler 
Lipid peraksidier 
Lipoprotein X 

Karaci~er fonksiyonlarının bir göstergesi 
olan serum parametreleri 

Glutamik oksalo asetat transminaz 
Glutanıik piruvik transaminaz 
Alkalin fosfataz 
Total proteinler 
Albumin 
Bilirubin 
Lipoprotein-X 

2. Histopatolojik çalışmalar 

Karaci~erden alınan küçük parçalar% 1 O 
luk formali n içinde tespit edilir ve bloklar ha-

Tablo 3. Sıçan hepatosltlerlnde normal 
biyokimyasal değerler 

Parametre 

GOT 
GPT 
Alkalen fosfataz 

Kolesterol 
ANA 
DNA 
Safra tuzları 
Kolik asit 
Deoksikolik asit 

Konsantrasyon 1 mg 
protein 

12.8 Unit 
12.9 Unitt 
1.6 Unit 

1 .6ııg 

8. 7ııg 

0. 6ııg 

4.3ııg 

2 . 9ııg 

2 .3ııg 
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linde kesilerek hemataksilen eosin ile boya
narak mikroskobik olarak incelenir. Karaci
~erdeki taksisite terin veya rejenerasyonun 
saptanması için kullanılan bir metoddur. 

3. Ilaçları metabolize eden enzimierin ak
tiviteleri ya direkt olarak ya da indirekt me
todlarla tayin edilebilir. 

Pratikte en fazla kullanılan metod barbitü
ratların o l uşturdu~u uyku süresine çeşitli 
maddelerin etkisi saptanarak yap ı lır. Örne
~in hekzabarbiton (75 mgikg i.p.)'un uyku sü
resi hepatik toksikaniarta arttı~ı halde hepa
toprotektif ajaniarta bu artış önlenebilir. 

4. Izole hepatositlerle çalışmalar: Bu ça
lışmalarla izole edilen hepatositler inkube 
edilerek ilaçların etkisi denenmiştir. 

Karaci~erdeki taksisite yukardaki metod
larla tayin edildikten sonra hepatoprotektif 
ajan ile koruyucu etkinin olup olmadı~ ı yine 
aynı parametrelerin tayini ile saptanabilir. 

Kolerelik ve antikalestatik aktivite tayini 
de yapılabilir. Genell ikle anestezi altında 
hayvanlardan safra toplanarak safran ın hac
mi ve içeri~i tayin edilebi lir. Hepatoprotektif 
bitki ler Tablo 4 de görülmektedir. 
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Tablo 4. Hepatoprotektlf Bitkller 

Latince adı 

Achil/ea millefolium 

Gapparis spinosa 

Cassia occidentalis 

Cichorium intybus 

Ocimum sanctum 

Solanum nigrum 

Tamarix gal/ica 

Cassia angustifolia 

Holarrhona antidysentt~rica 

Solanum x anthocarpum 

Apium graveolens 

Trigonel/a fot~num-graecum 

. A/oe indica 

Cynara sco/ymus 

Fumaria olficinalis 

Luffa echinata 

Podophyllum 

Terminalia chebu/a 

Prunus domestica 

Carica papaya 

Cassia listula 

G/ycyrrhiza g/abra 

Melia azadirachta 

Piper /ongum 

Withania somnifera 

Zingiber officinale 

Silybum marianum 

Türkçe adı 

Civanperçemi, Arapsaçı 

Kedi tırna~ı. Kabere 

Hindiba 

Köpek üzümü 

Ilgın 

Sinarneki 

Kereviz 

Çemenoıu 

Sarısabır 

Enginar 

Şahtoro 

Ln kabu~u 

Halile 

Erik 

Kavuna~ acı 

Hint keçiboynuzu 

Meyan 

Tespiha~acı 

Uzun biber 

Zencefil 

Devedikeni 
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Ku llanılan kısmı 

Bütün bitki 

Kök kabuğu 

Yapraklan 

Bütün bitki 

Yapraklan 

Meyvalan 

Kabuklan 

Yapraklan 

Kabuklan 

Kökleri 

Meyvalan 

Bütün bitki 

Yapraklan 

Kök, yaprak, meyva 

Bütün bitki 

Meyvalan 

Rizarnlan 

Meyvaları 

Meyvaları 

Tohumları 

Meyvaları 

Kökleri 

Yapraklan 

Meyvaları 

Kökleri 

Rizarnları 

Tohumlan 
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• TBAM ailesi büyüyor. Son bir yıl içinde 
dördü Eczacı ikisi Biyolog, altı arkadaşımız 
TBAM ailesine katıldı. Ecz.Fatih Demirci, 
Ecz.Betül Demirçakmak, Ecz.Ayhan Altın
taş , Ecz.Özlem Sarn ıç, Biyolog Nurhayat Er
min ve Biyolog Sevim Alan'a yeni işlerinde 
başanlar dileriz. Ayrıca iki senedir TBAM'da 
Farmasötik Analist kadrosunda görev yapan 
Ecz.Müberra Koşar 1993 yılında Eczacılık 
Fakültesi Farmakognozi Bölümü Araştırma 
Görevlisi kadrosuna transfer oldu. 
• Onlar erdi muradına .. TBAM'ın kurucu 
Personelinden Kimya Y. Müh. Sedat Hakkı 
Beis ile yine TBAM'da Biyolog olarak görev 
yapan Rana Arslan 30 Ekim 1993 tarihinde; 
TBAM'ın genç elemanlarından Eczacı Zey
nep Topraklı ile Serdar Tunalıer ise 28 Ocak 
1994 tarihinde dünya evine girdiler. Arka
daşlanmıza yeni h ayatla rında ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 
• TBAM'ın ilk elemanlanndan arkadaşımız 
Ecz.Hülya Tannverdi, ailevi nedenlerle ara
mızdan ayrı ldı. Ankara'ya g iden arkadaş ı 
mıza yeni yaşamında mutluluklar dileriz. 
• Kütüphane ve Dökümantasyon Bölümü· 
müzün sorumlusu Kim.Müh. Hüsnü Uslu'nun 
ayrılmasıyla boşalan kadroya Remziye V at· 
tıkalkmaz atand ı. 

• 1934 y ılı ndan bu yana Manisa'da Dr. Ce
mil Şener Laboratuvarı tarafından üretilmek· 
te olan Lityazol Cem il adlı bitkisel ilac ın gü
nümüz teknolojisi ile üretilmesi amacıyla ha
zır lanan UNIDO/S IS projesi başarıyla ta
mamlandı. Proje nedeniyle TBAM'da bir ay 
kalan Hintli UNIDO uzmanı Kim . Müh. 
M.B.Narasimha veTBAM çalışanları üretimi 
modern şartlarda gerçek l eştirmeye yönelik 
pilot tesis ve kalite kontrol çalışmaların ı ta· 
mam lad ı. Şim di ilgi li laboratuvarı n yeni üre· 
tim ünitelerinin yapımının gerçekleşmesi 
bekleniyor. 
• Montpellier Üniversitesi, Eczacıhk Fakül
tesi Farmasötik Kimya Anabi lim Dalı Başka

nı aynı zamanda üniversitenin uluslararası 
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ilişkiler yetkilis i olan Prof.Dr.Jean CASTEL 3 
Kasım 1993 tarih inde" AIDS ve AIDS Ilaçla
rı", 4 Kasım tarihinde ise "Yeni Terapötik 
Ilaç lar" konulu iki konferans verdi. 
• 9 Aralık 1993-16 Ocak 1994 tarihleri sıa
sında Brunei'den Dr.Kamariah AbuSalim ve 
Ms.Linda Lim; 8 Aralık 1993-3 Ocak 1994 ta
rihleri arasında ise Hindistan'dan Dr.Aiok 
Lehri ve Mr.Bhakti Vijay Shukla uçucu yağla
rın aldesi ve analiz yöntemleriyle ilgili olarak 
eğitim ve araştırma amacıyla Merkezimiıda 
bulundular. 

• Prof.Dr.K.H.C.Başer, 1-30 Haziran 1993 
tarihleri arasında UNIDO uzmanı olarak git· 
tiği Sierra Leone'de incelemelerde bulundu. 
Ülkenin tıbbi ve aromatik bitkilerinin endüst
riyel kullanım potansiyeli konusunda bir ra
por hazırlayan Başer ayrıca uçucu yağ üreli· 
mine yönelik $400.000 tutannda bir proje ge
l iştirdi. 

• Prof.Dr.K.H.C.Başer 31 T emmuz- 12 
Ağustos 1993 tarihlerinde ABD'nin Alabama 
eyalet i Huntsville şehrindeki Alabama Ün i
v.ersitesi'nde düzenlenen Uluslararası Uzay 
Unive rsilesi ( ISU) Yard ı mcı Kampü sleri 
Konferansı'na 3 kişilik bir heyetin başkanı 
olarak Anadolu Üniversitesi'ni temsilen katıl· 
dı, ayrıca US Space and Rocket Center ve 
NASA Marshall Space Center'da inceleme
lerde bulundu. 
• Prof.Dr.K.H.C . Başe r , yürütücüsü olduğu 
ve M. Koşar ve Prof. Dr. M. Koyuncu ile ortak
laşa yürüttüğü TBAG-1066 remizli "Türki· 
ye'de Yetişen Bazı Aflium türlerinin (Sect. 
Allium) Kükürtlü Bileşikleri Üzerinde Araştır· 
malar" adlı TÜBiTAK projesi 15 Kasım 
1993'te başarıyla tamamlandı. 

• Gelişmiş bir Multinuclei FT90 • NMR 
(Nükleer Manyetik Rezonans) spektrometri
si sistemi Ekim ay ı başında TBAM'da kurula
rak faaliyete geçti. Piyasa değeri 1.5 milyon 
FF (yaklaşık 6 milyar TL) olan bu cihaz yürü
tülmekte olan muhte lif projelerde org anik 
moleküllerin kimyasal yapı tayini çalışmala· 
nnı h ızland ırarak, yeni moleküllerin bilim 
alemine kazand ın lmasına imkan sağla- ,.. 
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yacak. 
• Prof.Dr.Turhan Baytop'un hazırladığı ve 
Kültür Bakanlığı tarafından bastırılan (No. 
1415) Istanbul Lafesi isimli kitap piyasaya 
çıktığı gün kapışıldı. 1725 yıllarında basılan 
ve Istanbul'da yetiştirilen lale çeşitlerinden 
49 unun renkli resmini taşıyan "Lale Mecmu
ası" adlı eserin tıpkı basımı olan bu eserin 
dünyada mevcut olan tek nüshası Belçi
ka'da bulunuyor. 
• TBAM "TRUMAP NEWSLETTER" adlı 
ingilizce bir bültenin yayınına başladı. 
TBAM'ın uluslararası grup eğnim programia
rına katılan iştirakçiler arasında iletişim sağ

lamak amacıyla çıkarılan bülten tıbbi ve 
aromatik bitkilerle ilgili tüm kişi ve kuruluşlara 
gönderildi. 
• Prof. Başer, Nisan 1993'te kendisine ya
pılan teklifi kabul ederek New York Bilimler 
Akademisi'ne aktif üye seçildi. 
• Türkiye APINMAP'ta ... Türkiye Asya
Pasifik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Enformas
yon Ağı (APINMAP)'na 14. ülke olarak kabul 
edildi. Türkiye'yi APINMAP'ta TBAM temsil 
ediyor. 

1987 yılında UNESCO desteğiyle kuru
lan ve bölge ülkelerindeki tıbbi ve aromatik 
bitkilerta ilgili bilgilerin standart bir veritaba
nına girişini amaçlayan APINMAP'a üye ül
keler: Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, En
donezya, Filipinler, Hindistan, G.Kore, Ma
lezya, Nepal, Pakistan, Papua Yeni Gine, Sri 
Lanka,Tayland, Türkiye ve Vietnam. 

APINMAP sekreteryası ve Ağ Merkezi Fi
lipin ler'de bulunuyor. 
• Eczacılık Fakültesi DekanıveTBAM Mü
dürü Prof.Dr.K.H.C.Başer, Sağlık Bakanlı
ğında kurulan ilaç Danışma Kurulu üyeliği-
ne seçildi. · 
• TBAM personelinden Kim.Müh. Nezihe 
Azcan "Bazı Ökaliptus Türlerinin Yaprak 
Uçucu Yağlarının Distilasyonu" adlı yüksek 
lisans tezini başarıyla savunarak Yüksek 
Mühendis ünvanını aldı . 

• Yeni Gaz Kromatografisi ve Gaz Kroma
tografisi!Kütle Spektrometrisi (GC/MS) Sis-
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tamleri'nin kısa süre sonra TBAM'da faaliye
te geçmesi planlanıyor. Yeni imkantarla 
TBAM'ın uçucu yağlar ve aroma kimyasalla
rı üzerinde yaptığı araştırmaların hız kazan
ması bekleniyor. 
• Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya ABD 
araştırma görevlisi Dilek Ak 14 Eylül 1993 te 
"Omeprazol'ün Polarografik, Spektrofoto
metrik ve Kromatografik Miktar Tayinr adlı 
tez çalışmasını başarıyla savunarak Doktor 
ünvanı aldı. 

• Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof.Dr. Muzaffer lunçel yeni kurulan Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 

Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. 
• TBAM'da bilgisayar konusunda uluslara
rası düzeyde eğitim ... 18 Nisan-6 Mayıs ta
rihleri arasında Nijerya uyruklu Bilgisayar uz
manı bayan Aishetu Yusuf'a merkezimizde 
bilgisayarlı bilgi erişim imkanları konusunda 
eğitim verildi. 
• 24. Uluslararası Uçucu Yağlar sempoz
yumu 21-24 Temmuz 1993 tarihlerinde Ber
lin Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Sempoz
yuma 22 ülkeden 162 araştırmacı, 27 sözlü, 
55 paster bildiri ile katıldı. Türkiye'nin 
TBAM'ın sunduğu ikisi sözlü ikisi paster top
lam dört bildiri ile temsil edildiği sampazyum
da "en Iyi poster ödülü"nün ülkemize ka
zandırılması bir kıvanç kaynağı oldu. Dü
zenlenen törende komitesince takdim edilen 
500 DM lik ödül tutarı paster sahipleri tarafın
dan TBAM kütüphanesine kitap alınarak de
ğerlendirildi. Arkadaşlarımızın bu başarısı 
Ekim 1993'te Üniversitemiz tarafından ayrı
ca ödüllendirildi. Prof.Başer, Doç.Kırımer ve 
Doç.Tümen'e ödülleri Milli Eğitim Eski Baka
nı Nahit Menteşe tarafından verildi. 
• Gü le gü le Mr. Narasimha. TBAM'ın ku
ruluşunda büyük emeği geçen ve muhtelif 
UNIDO projele~i · çerçevesinde TBAM'da 
UNIDO uzmanı olarak görev yapan Hindis
tan uyruklu Kimya Mühendisi M.B.Narasim
ha son defa ülkemizde bulunuyor. Başarılı 
projelere birlikte imza attığımız sevgili Nara
simha'yı özleyeceğiz. 
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ANADOLU UNIVERSITY 
MEDICINAL PLANTS RESEARCH CENTRE (TBAM) 

MEDICINAL ANDAROMATIC PLANTS BULLETI N 
ABSTRACfS 

July 1994 

L ANATOLIAN DRUGS D 
llm!l!il!l~ ii ı; n~ u 111~1!11 

"Utilization of Medicinal and Ammatic Plants 
in Turkay-A Histarical Perspeclive" is the 
Turkish translation of the text presented by 
Prof.Dr.T.Baytop at the TCDC Workshop on 
Medicinal Plants in Eskişehir. The original 
text can be found in the book proceedings 
which has been published by TCDC/SU of 
UNDP (New York). (p. 24) 

COMMERCIAL OREGANOS .. 
'1:i.-:::W~AA-~"&/~'»Xo;.~~ ... nx:%-::>:::::::::v>:;: ... :.:~, ... ' ... "' "'""".J 

Origanum (Kekik) herb exports from Turkey 
areona steady increase. In 1993, Tuı1<ey ex
ported over 5000 tons of dried Origanum 
herb for $13.3 million. A study by TBAM has 
revealed that the main Origanum species of 
commercial importance in Turkey are: Ori
ganum onites, O. vulgare subsp. hiıtum, 
O.majorana, O.syriacum var. bevanii and 
O.minutiflorum (endemic). (p.28) 

25TH ANNIVERSARY ,, 
::;:: ... ~ ... ~ ' ::: 

The Faculty of Pharmacy of Anadolu Univer
sity celebrated its 25th anniversary with the 
participation of its graduates which number, 
now, more than 1500, on 18-19 November 
1993. (p.1 O) 

THE STORY OF QUININE o 

::;.-::;:.;" ... ,':. , ... "~f<.-.0«-::::::::v:x). ........ }..-.;.:<«;v;.;.;~':::::-~*-~Mlli~»:!:-.:..V~ 

An amazing historical account of the alkalo
id quinine is given in this lengthy article by 
Prof. Başer. (p.17) 

No:lO 

A DIFFERENT TRUMAP ·' 
W_4w.,:~v~J~~ *v Y.Y:-:-,,»;f.:-:-:W,:;' ~.;. *' , 

6th TRUMAP, the traditional in-planı group 
training programme of TBAM was organized 
on 6-30 September 1993 in Eskişehir. The 
6th programme was attended by 12 partici
pants from 11 countries and included for the 
first time a two day trip to Istanbul to vis it 
pharmaceutical factories. TBAM started the 
publication of TRUMAP NEWSLETTER in 
March 1994. (p.15) 

ORPHAN PLANTS ~ 

Prof.Başer of TBAM participated in the 
workshop organized on 28-30 March 1994 
in Bari, ltaly by International Planı Genetic 
Resources Institute titled "Conservation 
and Use of Underutilized Mediterranean 
Crop Species" and gave a laik on the unde
rutilized Med iterranean medicinal and ara
matic planı s. (p.14) 

ICoS 

1 st International Cosmetics Symposium 
(ICoS) was held on 1-2 November 1993 in 
Eskişehir with the participation of 150 speci
alists. (p.9) 

~ru~~iıı~i~PRO:!:;,~~.~~ p~~~T~;g ~ 
Pharmacological techniques are explained 
for the study of hepatotoxicity and a list of he
patoprotective plants are given. (p.40) 
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INTERNATIONAL MEETINGS 
~).' 

TBAM was represented at 1) Region al Can
sultatian on lndustrial Utilization of Medicinal 
and Aramatic Plants in Asia and the Pacific 
organized by UNIDO on 5-8 July 1993 in Vi
en na, Austria, 2) UNIDO's Expert Group Me
et ing on lndustrial Utilization of Medicinal 
and Aramatic Plants for Lat in American Co
untries held on tt -17 July t 993 in Panachac
hell, Guatemala, and 3) 24th International 
symposium of Essential Oils held on 21-24 
July 1993 in Berlin, Germany. One of TBAM's 
tour contributions won the "Best Poster" 
award. (p.13) 

REGIONAL CONSULTATION ON 1 
MEDıClNAL andAROMATIC PLANTS 

HELD In VIENNA 

Regional Consultation on lndustrial Utilizati
on of Medicinal and Aramatic Plants for Asia 
and the Pacific w as held on 5-8 July t 993 in 
Vienna, Austria. 

The Consultation was organized by U NI
DO and WHO to focus on issues crucial to 
modernizing this traditional industry. The 
meeting was attended by 75 participants 
from 32 countries and 9 international organi
sations. 

Several participants recommended the 
recognition of TBAM as an interregional 
centre for training and R&D on industrial utili
zation of medicinal and aramatic plants. 

NEW RECTOR ~""""~ 
• -:-.-.~.:. ... ,.-.~ ... ',v\. ... )f',~~ *"»X:::::>m;:;:;:;::: . .-::;;:i~::::::::,::->-:-<7-i::'m..:.:;-..:.::::::~:.:. ...... ,,.:;; 

Prof. Dr. Akar Öcal was appointed as the 

new Rector of Anadolu University for a peri

od of five years fallawing his success in obta

ining 77% of the votes at the election. His ap

pointment follows a successful term of offk:e 

of Prof. Dr. Yılmaz Büyükarşen who had be

en the Rector of the University since 1982. 
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HIGH PURITY SOLVENTS 

TBAM started the production of analytical 

and HPLC-grade high-purity solvents under 

the supervision of Mr.Rooplal Shah, UNIDO 
expert, during his one mo nt h mission in Aprii

May 1993. (p.11) 

THE TECHNOLOGfES OF CITRUS 
PRODUCTS-111 

International trade figures as well as rules 
and regulat ions governing the industry and 
trade of Gitrus essential oils are tabulated. 
(p.31) 

ı INTERREGIONAL WORKSHOP :1 
TCDC Workshop on Medicinal Plants was 
organized at TBAM on 4 October 1993 with 
the participation of 23 specialists from 13 co
untries. 17 oral contributions were presen-
ted. The Workshop recommended the recog
nnion and strengthening of TBAM as an lnter
regional Centre. Proceedings of the work
shop was published by UNDP (New York) in 
February 1994. (p.4) 

SHORT NEW~ r:?M TBAM .~ 
ı/ A Multinuclei FT90-NMR system has be en 
installed and commissioned. ı/ A new GC 
anda new GC/MS system will soan be ins
talled. V' TBAM published 48 scientific pa
pers and made 28 contributions in internati
onal symposia in 1993. ı/ Anadolu Univer
sity gave birth to a second universny in Eski
şehir in September 1993. Osmangazi Uni
versity con~st of the faculties of Medicine, 
Science and Letters, Engineering and Archi
tecture, and Economic and Management 
sciences. ı/ TBAM has successfully imple
mented an UNIDO/S IS project titled "High
Level Advisory Assistanca the Streamline 
the Processing Technology of Lityazol Ce
mil" a registrated herbal pharmaceutical 
produced in Turkey for the last 60 years. 

BiKSAN 

Bitkisel ilaç ve Kozmetik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

bitki ekstresi, 
aromatik hammadde, 

doğal uçucu yağ üretimi, 
rafinasyonu ve deterpenasyonu 

bitkisel ürünler için 
danışmanlık, 

proses geliştirme, 
'projelendirme 

kalite kontrol, 
farmakope uygunluk testleri 

farmakolojik tarama, 

dökümantasyon ve bilgi-erişim 

hizmetinizdedir 

l 

Anadolu Üniversitesi 

Yunusemre kampüsü 

26470 ESK iŞEH iR 

Tel: (222) 3350580 (10 hat) /3661-2 

Teleks: 35147 esak tr 
Telefaks : (222) 3350127-3353616 



OTACI SAGLIGINIZA DOGACI 

Otaı('ı: 
A]o~· 

Boya 1 ı . P c rnı :ıl ı. 
K u nı S: ı ç l a r i c i n 

Bitki özlü 

Ş ::.ın1pu ::.ııı ve 
Saç Kre nıi 

Otta~.ıt 
İLvJ( 
K epe kli 

S a ç l ~ır i ç in 

B i tl.;:i Ö zlü 

Ş::.ını puan ve 

S a ç Kr e mi 

nT r 

Çocukl a r i c in 

Bitki Özlü 

Sanıpu ::.ı n ve 
S ; ı (,: Krcmi 

SAÇ SORUNLARINIZA ÜÇ YENi DOGAL ÇÖZÜM! 
OT ACI ALOE (SARI SABlR) 
Kuru, Boyalı, Permalı saçlar için Bitki Özlü Şampuan ve Saç 

Bitki Özlü Şampuan ve Saç Kremi, Bileşimindeki 

Camomile Özü~Şampuanların içinde saçları parlaucı olarak kul· 

Krcmi. lan ılı r, saçiara canlılık verir) ve 8 2 vitam ini ile saç köklerini can· 

* (Kleopatra'nın gizemli güzellik maddelerinden biri olarak bili· l andırıp besler, saçları güçlendirir. OT ACI CAMOMIL~ ile 

:ei~~ ~ru~ae~~ı~)nümüzde kozmetik firmalarında şampuan üreti· çocukların gözleri yanmaz, saç l a rı kolay taranır ve kolay şekil a lır. 
Otacı Aloe Bitki Öilü Şampuan ve Saç Kremi, bileş imindeki Aloe OT ACI CAMDMI LE hassas ciltlerde güvenle kulla nılır. 
Verabitk i özüyle cans ı z saçiara hayat verir. Perma ve boya· *(Harry' s Cosmeticology J.B. W ilkinson and R.J. Moore S. 
nın zayıflatuğı , i .~celt tiği saçları onatarak doğa l güzelliği· :;.((::\~,~ 546) 
ne kavuşturur. Üzeilikle ince telli saçların kök lerini GIJ'-ın•••rı .. ;.., 
"Y'"'• nomlond;,;, vo yumuı."~ ' · . #,'\ • J OT ACI ÜRÜNLERiNiN ÖZELLiKLERi 
* (Lesley Bremııess, Herbs, Vıkıng Penguın Ine, G.B, ~, ...1 ....-... 
ı 988) Sadece görünümüyle değ il, her şeyiy le doğaldır. Mik· 

robiyoloj ik açıdan temizdir. 
OT ACI IVY (DUVAR SARMAŞIGI) 
Kcpckli Sa\ lar için Bitki Öılü Şampuan ve Saç Kremi 
* (IVY ekstratları,'kepck önleyici preparatlarda ve yağlı saçiara 
karşı ku llanılır. ) 

OT ACI IVY'nın bileşimindeki IVY (Duvar Sarmaş ı ğı) kepek olu· 
şumunu ön ler, saç köklerini temizler ve saçları besleyip güçlendi· 
rcrck doğa l güze lli ğine kavuşmasını sağlar. OTACIIVY ile saçlar 
daha kolay taranır ve daha çabuk şekil alır. 
* (G.A. Nowak, Cosmetic Preparations Vol. 1 Germany S. 243) 

Hammaddelerin % 90' ı itlıaldir. Çünkü yüksek fi ya ıla da olsa en 
üstün kaliteli hammaddeler tercih edilir. 

Ucuzdur. Çünkü yüz milyarlar tutan reklam harcamaları yapmaz, 
taptancı hediyeleri ve yurt dışı gezileri dağıtmaz . Raf kiras ı ödemez. 

Ürünlerin tamamı kendi Araşt ı rma.Ccliştirme Laboratu\ll\rında ilaç 
hassasiyetinde özen ve titizlikle hazırlanır. 

Hassas ciltlcrde güvenle kullanılabilir. Çünkü, tüm kimyasal ve 
mikrobiyolojik t esıleri yapılmış tır. 

~ArılldoluÜrıiversiıesi 
~Bas.riTH!Ivi - EıkıJehıı 
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