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Allium macrochaetum Boiss. et Hausskn. subsp. tuncelianum Kollmann., Notes 
R.B.G.Edinb. 41:262, 1.6 (1983) Liliaceae. 
Soğan 1-2 cm çapında, ovo id, belirgin sarım sak kokulu. d ı ş tunika gri kahverengi, 

fibr ilsiz, soğanc ık yok. Gövde (25-) 40-60 cm boyunda silindirik, kırmı z ım s ı yeş i l renkli, 
1/3'üne kadar yapraklı. Yapraklar 7-20 mm genişlikte, 3-4 tane, linear. Spata tek parça l ı, 

dü şürücü . Spata gagas ı 7-16 cm. çiçek durumu umbel, 6-8 cm çapında, s ık ve küresel. iç 
Ilamenller trikuspidat. Yan kuspisler orta kuspisten uzun. Bitki Temmuz-Ağustos ay l arında 

çiçek açar. 1100-2100 m yükseklikte, aş ınmı ş yamaçlar, kayalıkla r ve dağ yamaçlarında 

yayılış gösterir. Tip örneği B7 TUNCELi: Munzur Dağ ı , Aksu deresi, Ovac ı k Civarı, 1800 
m, 21.7. 1957, Davis 31498 (hala. El) . 
Doğu Anadolu. B6 SiVAS : Sivas-Zara a ras ı. Karabel'den sonra, 1800 m, D.68802!, B7 

TUNCELi: Tunce l i-Ovacık a ras ı. 1100 mm, T.Baytop (iSTE 23198)! ERZiNCAN: Tepecik 
köyü, Munzur Dağı, 2100 m, Koyuncu (AEF, 3953) ! 

Endemik. iran-Turan Elementi 
(Ref. Flora of Turkey and East Aegean lslands, Ed. PH.Davis, 8, 169-170 (1 984)) . 
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Editörden 

T ıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM) 26 Ocak 
1995 tarih ve 22183 sayılı Resmi Gazete'de yayınl a
nan yeni yönetme l i~i ile ismini değiştirerek Tıbbi ve 
Aromatik Bitki ve Ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) 
ad ını aldı. Böylece TBAM faaliyetlerini ilaç araştır
malarını da kapsayacak şekilde geniş letmiş oldu. 

1986 y ıl ından beri modern üretim ve analiz imkan la
rına kavuşa n, tıbbi ve aramalik bitki ler üzerinde yü
rütmekte olduğu bilimsel ça lı şmalar ı sürdüren, uz
man personeliyle endüstriyel sorunların çözümünü 
kolay laşt ı ran ve uluslararası eğitim programlarıy la 
sadece ülkemizin değil, gel işmekte olan ülkelerin kal
k ınması n a da katk ıda bulunan TBAM, yeni faaliyet
leriyle ülkemizin modern ilaç sanayiine de hizmet et
me aşamasına geldi. 

ilaçların biyoyararlanım ve biyoeşdeğerl il ik çalışma
larının yap ılabi lmesi için gereken altyapı ve uzmanl ı 
ğa sahip olan TBAM bu konudaki başvurusunu Sağ
lık Bakanlığ ına yaptı. 

TBAM ile Özbekistan Bitki Maddeleri Kimyası Ensti
tüsü (ICPS) taraf ından ortaklaşa düzenlenen 1. Öz
bek-Türk Doğa l Maddeler Kimyası Sempozyumu 5-7 
Ekim 1994 tarihler i arasında Ozbekistan'ın Başkenti 
Taşkent'de yapıldı. Türkiye'den 4 bilim adamının beş 
bildiri ile katıldığı sempozyuma toplam 230 bi lim 
adam ı tarafından bildiri sunuldu. 2. Türk-Özbek Do
ğal Maddeler Kimyası Sempozyumu 1996 y ıl ında 
Eskişehir'de düzenlenecek. Ayr ıca 1998 y ıl ındaki 3. 
Sempozyumun Buhara'da, 4. Sempozyumun ise 
2000 yılında Ankara'da düzenlenmesi kararlaştırı ldı. 

13. Ul uslararas ı Uçucu Yağlar ve Tat Maddeleri 
Kongresi 15-19 Ekim 1995 tarihleri aras ında istan
bu l'da düzenleniyor. TBAM Müdürü Prof.Dr.K. 
H.C.Başer'in Bilim Komitesi Başkanı olduğu Kongre' 
nin bilimsel programında 69'u sözlü ve 81 'i paster ol
mak üzere toplam 150 bildiri sunulacak. Ayr ıca tek 
celse halinde yap ılacak sabah otu ru mlarında 24 bil
diri okunacak. Bildiriler Kitab ı , Kongre esnas ında ka
tılanlara dağıt ılacak. Kongreye tüm dünyadan 1500 
civarında katı l ım bekleniyor. 
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Ilki 1993 y ı l ı nda Eskişeh i r 'de düzenlenen Uluslararas ı Kozmatik Sempozyumu (ICoS)' nun 
2.si 23-24 Ekim 1995'te Eskişeh i r'de yapılıyor. 

TBAM' ın güçlenmesine katkıda bulunan Birleşmiş Mi lletler Projesi 1994 sonunda başarıy la 
tamam landı. Proje değerlend irme toplantısında, tüm proje hedeflerine u l aş ıld ı ğ ı belirlendi 
ve çalışmalardan övgüyle sözedildi. TBAM bu önemli projeyi de başarıy l a tamamlam ı ş ol
man ı n gururunu yaşamaktad ı r. 

TBAM'da hücre kültürü çalışmalarında da önemli aşama lar sağland ı. Fen Fakültesi Biyoloj i 
Bölümü ile yürütülen ortak araştırmalar sonucu muhtel if doku l arın kültür ortam ı nda üretil
meleri ve çeşitli biyolojik etki çalışmalarında kullanılmaları gerçekleştirildi. 

1994 y ı lının son ay l arında TBAM'ı n dört uzmanı doktora çal ışma l arını başarıyla tamamla
dı. Bir arkadaşımız ise doktora tezini yazma aşamas ında. 1994 yılı nda TBAM araşt ırmac ı 
la rı tarafından tamamlanan çalışmalardan t B'i u l uslararası, 4'ü ulusal dergilerde yay ı nlan
dı. 11 çal ı şma bilimsel seminer ve kongrelerde sunuldu, 51 makale u l us lararas ı hakem li 
derg ilerde yayın süresi bekliyor. TBAM'ın FT-NMR servisinden 1994 yı l ında yararlanan 20 
araştırmac ı için 217 adet analiz gerçekleştiri ldi. 

TBAM'ı n iki elemanı Taşkent'teki Bitki Maddeleri Ki myası Enstitüsünde birer ay süreyle al
kala it araştırmal arı yaptılar. iki eleman ı ise Filipinlerde on gün süreyle APINMAP Bilgi Ban
kas ı konusunda eğit i m gördü. Asya-Pasifik Tı bbi ve Aramal ik Bitki ler Enformasyon Ağ ı 
(APINMAP)'nda Türkiye'yi temsil eden TBAM bu ağa Türkiye bitkileri ile ilgil i bi lgilerin yük
lenmesi iş l evin i yerine getiriyor. Türk bilim adamlarının ve araşt ırmacı l arının tan ılılmasına 
imkan sağ layan bu veritabanına bilgiler ingilizce yükleniyor. Yıllardır TBAM'da oluşturul
makla olan "Türkiye Bitkileriyle Yap ı lm ı ş Bilimsel Araştırmalar Arşiv i", bu bilgiler için kay
nak teşkil ediyor. tüm botanikçi lerle t ı bbi ve aramalik bitki k i myaeriarı ile teknologların ya
yınların ı n ayrı baskıların ı adresimize göndermeye çağırıyorum . 

Prof. Dr. K.Hüsnü Can BAŞER 

Doğa ve sanat severiere duyurulur 

Bir doğa aşığı olan değerli insan merhum Prof.Dr. Özdemir 

Bengisu'nun sulu boya bitki resimlerinin yer aldığı ve 34 adet 

bitkinin tanıtıldığı "Doğanın Mutluluğu" adlı kitabını TBAM dan 

temin edebilirsiniz. istek sahiplerinin Vakıflar Bankası Eskişehir 

Şubesi 2005076 nolu hesaba 2oo:ooo TL' yi yatırmaları ve 

dekontlarını adresimize göndermeleri yeterlidir. 
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ASYA-PASiFiK TlBBi VE AROMATiK BiTKiLER ENFORMASYON AGI 

(APINMAP)· 
Jl. sya-Pasifik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Enformasyon Ağı (AP INMAP), Asya
Pasifik'teki 14 ülkenin t ı bbi ve aramalik bit
kiler konusunda ürettiği bilgilerin ortak kul
lan ı mını amaçlayan UNESCO destekli bir 
bilg i ağıdır. 1977 y ılı nda kurulmuş olan bu 
ağa Türkiye 1994 yılında 14. ülke olarak 
dahi l o l muştur. Ülkemiz AP INMAP'ta 
TBAM taraf ından temsi l edilmektedir. 

Bilgi ler Micro CDS/ISIS ortamında oluş
turulmuş veritaban i arına her ülke taraf ı n
dan ayrı ayrı girilmekte ve Filipinler'de bu
lunan ağ merkezinde bu bilgiler birleştir i lip, 
derlenmektedir. Bu şekilde tüm üye ülke
lerde üret i lmiş bilgileri tek bir kaynakta bu l-

mak mümkün o lmaktad ır. 
AP INMAPıa başlıca iki veritaban ı oluş

turulmaktadır. Bunlar; 
1. Entegre Veritaban ı (lntegrated Data

basa) 
2. Bilgi Veritabanı (Factual Databa

se)'dır. 
Bu veri tabanları na, her ülke kendi ülke

lerinin tıbbi ve aramalik bitkileri ile ilgili ya
pı lm ı ş çal ışmal arı abstrakt hal inde girmek
tedir. 

Bu yazının hazırlanmasında Türkiye'de 
yapılan çal ışmalar esas alınm ı ştır. Veri ta
ban larında yer alan her bölüm birbirinden 
bağımsızdır. 

Entegre Veritaban ı 'na Türkiye'nin tıbbi 

' Uzm. Berna Bozan , Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve Ilaç Araştırma Merkezi (TBAM), 
Bilgi I şlem ve Enformasyon Birimi, 26470- E skişehir 
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ve aromatik bitkileri ile ilgili dökümanla rın, 
tüm projelerin (devam etmekte olan proje
ler dahi l), konu ile ilgili çalı şmala r yapan 
araşt ır ı c ı la rı n, ensti tü , kütüphane ve 
dökümantasyon merkezlerine ait bilgilerin 
girilmesi gerekmektedir. 

Enteg re Ve ritaba nı dört bölümden 
oluşmaktadır. 

1. Dökümanlar bölümü 
2. Projeler bölümü 
3. Araştırıcılar bölümü 
4. Kuru l u ş tan ı t ı m bölümü 

Döküman lar bölümünde; Türkiye'nin t ı b
bi ve aramalik bitk ileri ile ilgili yapılmış 
olan tüm ça l ışmalar ve dökümanlar (maka
le, kitap, toplan t ı kitabı, patent, döküman, 
tez, rapor, multimedia, standart, ses ve vi
deo kaydı) girilmektedir. Ça lı şmanın kimin 
tarafından yapıldığ ı, ça l ışmayı yapan k iş i 
nin adresi, nerede yay ı n l and ı ğ ı , türkçe ve 
ingilizce isimleri, bas ım yeri ve tarih i, sayfa 
n umarası, özet, anahtar kelimeler, tez ça
lışmas ı ise derecesi, bitk i isimleri, hasta
lık l ar ve tedavileri , kimyasal madde isim
leri ile bulunmaktadır. 
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Projeler bölümünde; Türkiye bitki leri ile 
ilgil i olarak yap ıl m ı ş, tamamlanmam ış ol
sa dahi, tüm projeler girilmektedir. Proje 
numaras ı , araşt ırmac ıla rı n isimleri, proje 
yürütücüsü, yazışma adresleri , araşt ırm a 
projesin in ismi, projenin amac ı , fi nans kay
nağı (gizli tutulabil iyor) , proje süresi, baş la
ma ve biti ş tarihi , anahtar kelimeler, bitki 
isimleri, proje kapsamında incelenen bitki
lerin etkili olduğ u hastalı kla r, rahat sız lı k 
lar, bitk inin içinde yer alan kimyasal madde 
bilgileri bu lu nmaktad ır . 

Araştır ı cılar bölümünde; ülkemizde bit
kilerle çalı şmakta olan a raştırmacılara ait 
bi lgiler girilmektedir. Ulkemizde çok sayıda 
araşt ırmac ı bitki lerta ça l ı şmakta ve bu ko
nuda çok başarı lı ça l ışmalar yap ı lmakta
dır . Bu a raştırmac ıla rın sadece ülkemizde 
değ i l diğe r ülkelerd e de t anınm ası hem 
araştırmac ı n ı n kendisi hem de ülke bilimi
nin t anıtım ı aç ı sından son derece önemli
dir. Bu bölümde, konu ile ilgili olarak çal ı 
şan araştırıc ı l ara ait araştırm ac ı n ın ismi , 
adresi, doğum tarih i, akademik kariyeri, i ş 
tecrübesi, bilimsel ilgi ala nla rı gibi özel bil-

Merkezimiz elemanlarından Prot.Dr. Yu suf Öztürk ve Uzm. Berna Bozan 3-17 Aralık 1994 tarihleri 
aras ında APINMAP ile ilgili veri tabanl arını öğ renmek için Fil ipinler'de bulundular. ilk haha Entegre 
Ver i taban ı ile ilgili olarak eğitim gören arkadaşl arım ız, ikinci hafta diğer ülkelerden gelen kat ı lımc ı 
larta beraber APINMAP Bilgi Ver ita banı sistem uygulamaları ile ilgili serninere katıld ılar . Arkadaş lan
m ız bu eğit im ve seminer programının veritabaniarının daha iyi kavranmas ı ve dıQer Oye ülkelerle ılı ş 
kilerin geTi ş t iri lmesi aç ı sından çok yararlı olduğunu söylediler. 
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gi ler girilecektir. Bu nedenle ülkemizdeki 
tüm araştırmac ı ların bu konuda desteğine 
ihtiyac ı mız olacak. Tüm araştırmac ı l ara bu 
bölüm le ilgili form gönderiterek bu formları 
do ldurmal arı istenecektir. 

Kuruluş ta nıt ı m bölümünde; ülkemizde 
konu ile ilgili olarak ça l ı şma gösteren ku
rum ve kuruluş lar ile ilgil i bilgiler giri lmekte
dir. Bu kuruluş, araştırma merkezi , enstitü 
veya kütüphane/enformasyon merkezi ola
bil ir. Bu kuru luş ile ilgi li bilgiler, kuru l uşun 
dahil o ld uğu sektör, kuruluş yöneticisi, ad
resi, ismi, kuru lu ş tarihi, verilen hizmet bil
gileri bu l unmaktadır. 

Ikinci veritabanı Bilgi Verltabanı'dır . 
Bu veritabanında tıbbi ve aromatik bitki lere 
ait botanik bi lgiler, bölgesel dağ ılımı, fito
kimyasal özellikleri, varsa tıbbi kullanımı , 
patent bi lgileri, ürü n, üretici fi rma ve ihra
cat bilgileri girilecekti r. Bu veritaban ı da 
dört bölümden oluşuyor. Her bölümün so
nunda bilgiler nereden a l ınmı şsa o kay
naklara il i ş kin referanslar yer alı yor. Bö
lümleri; 

1. Botanik bilgiler bölümü 
2. Bitki kimyas ı bölümü 
3. Tıbbi ku ll anım bölümü 
4. Piyasa bi lgileri bölümüdür. 

Botanik bi lgiler bölümünd e; bitk inin la
tince ismi, si non imi, farmasötik, yerel ve in
gilizce isimleri, bitki tipi, habitat, rak ı m , ya
şam biçimi, tek veya çok yıllık o l uşu, üret
me biçimi ve bitkinin tüm bölümleri (yap
rak, çiçek, meyva, tohum, vb.) ile ilgili tüm 
bilg ilerin girilmesi gerekmektedir. 

Bitki kimyas ı bölümünde; bitkinin k ı s ım 
l a rı n ı n (yaprak, tohum, gövde, kök vb.) 
kimyasal içerikleri ve konsantrasyonu, bi
yoaktivitesi, toksisitesi gibi bilgiler girilecek
tir. 

Tıbbi kullanım bölümünde; bitki halk 
aras ı nda mı kullanı lı yor yoksa üzerinde bi
limsel çalı şma yapılmış mı, tıbbi kullanım 
yeri, bitkinin kul l anı l an kısmı (taze veya 
kuru), farmasötik preparasyonu, hazırlan ı ş 
basamakla rı , farmasötik preparatı , prepa
rattaki mikta rları, stab ilitesi, kullan ıl ı ş biçi
mi, dozaj ı , kullanım için tavsiyeler, yan et
kileri, ku l l a n ımda dikkat edilecek hususlar, 
başka bir bitkiyle karı şı m halinde kullanılı
yorsa buna ait bilgiler, klinik denemeler gi-
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bi bi lgiler girilmektedir. 
Piyasa bilgileri bölümünde; ürünün elde 

ed i l d iğ i bitki k ısm ı ( eğe r ürü n varsa), elde 
edilen ürün, üretici firma, patent bi lgileri, ti 
cari statüsü, ticari piyasada bu lunabil ir l iğ i , 
ürünün ülke içinde bu lunduğu yerler, ihraç 
edildiğ i ülkeler gibi bilgiler giri lmektedir. 

APfNMAP'ın Sağlayacağı Yararlar ve 
Beklentilerimiz : 

Türkiye, t ı bbi ve aromatik bitkiler yö
nünden çok zengindir. Çeş it l i üniversite
lerde, araşt ırma merkezlerinde ve enstitü
lerde, bir çok araştırmac ı bitkilerta çalış
makta ve çal ı şm aların ı ulusal ve uluslara
rası dergilerde yay ı nlamaktadır. Ancak bil 
hassa Türkiye'de yayınlanan dergilerdeki 
makaleler u l us lara ras ı absirakliara yeterin
ce girmemektedir. Bu da bu çal ı şma la rın 
d ı ş dünyaca bi linmemesi sonucunu do
ğu rmaktadır. Türkiye'de yap ı l an tüm ça
lı şma l a rı n, araşt ırm ac ıl a ra ve kuru l uş l ara 
ait bilgi lerin Asya Pasifik ülkelerinin dahil 
olduğu ulus l araras ı , spesifik bir veritaba
nında yer almas ı bu imkanı yaratacak ve 
diğer ülkelerin Türkiye'yi bu sayede daha 
yakından tanıma l a rı fırsat ı doğacaktır. 
Türkiye ağa yeni üye o lduğundan eksiksiz 
bir ver itabanı n ı n o lu şturu lmas ı biraz za
man alacakt ır. Ancak TBAM'ın bu konuda
ki alt yapısı başarıl ı sonuçları n k ı sa süre
de alınmas ı nı ko lay l aştıracaktır . Merkezi
miz ülkemizin temsilcisi o lduğu için, bu ko
nuda en büyük sorumluluğu taşımaktadır. 
Ancak ülkemizdeki diğer araştırıcıla rın da 
bizlerden bu konuda desteğini esirgemiye
ceği ni umuyoruz. Zira, bu ve ritabanına giri
len her makalenin a raştırm ac ı n ı n eserine 
ulu s l a raras ı dergi lerde at ıf yap ı l ması ihti
malini daha da güçlendireceğ i unutulma
mal ı dır. Her yı l bell i zamanlarda ülkeler, 
kendi ülkelerinde girdikleri bilgileri APIN 
MAP merkezine yollamak zorundad ır . Bu 
merkezde tüm ülkelerin diskellerle veya e
mail ile yolladığ ı bilgiler bir l eştiri lm ekte ve 
CD-ROM'Iara akta rı lmas ı plan lanmaktad ır . 
ileride bu veri taban l a rı nın lnternet'e akta
rılmas ı düşün ü l m ektedir . Eğe r bu gerçek
l eş irse sadece Asya Pasifik ülkeleri değ il, 
tüm dünya ülkeleri bu veritaban ı na a rişeb i 
lecek ve bu bilgilerden yararlanacaklardır. 
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13. ULUSLARARASI UÇUCU YAGLAR, KOKU VE TAT 
MADDELERi KONGRESi (ICEOFF) EKiM 1995'DE 

iSTANBUL'DA TOPLANlYOR giye göre önce-
1956 yılınd a n 

beri her üç yılda bir 
farkli bir ülkede dü-
zenlenen Uluslara-
ras ı Uçucu Yağ l a r , 
Koku ve Tat Madde
leri Kongresi (ICE
OFF)'nin 13.sü 15-
19 Ekim 1995 tarih
lerinde Istanbul'da 
yapılacak . Spon
so rluğ unu Güly ağ ı 

ve D iğer Uçucu 
Yağla r Üreticil eri 
Derneği (AREP)'nin 
yapt ı ğ ı ve uluslara
rası Koku Maddeleri 
B i rliğ i (IFRA), Ulus
lara ras ı Tat Endüst
rileri Birliğ i (IOFI) ve 
Ulu s l a ra ras ı Uçucu Yağ ve Arama Ticareti 
Federasyonu (IFEAT) t a rafından destekle
nen Kongreye 1500' ün üzerinde bilimada
m ı , sanayici ve i şadamının katılımı bekle
niyor. 174 sözlü ve paster bildirinin sunula
cağı kongre istanbul Swiss Otel'de ya pıl a
cak. Bilim Komitesi Başkanı Prof.Dr .K. 
Hüsnü Can Başe r 'd en a lın a n bil -

den basılacak Bildi· 
riler kita bı Kongre 
s ırasında katılımc ı 

lara dağıtılacak . 

Bilimsel kalitesi
nin yüksek olmas ı 

beklenen kongrenin 
sosyal programının 
da zengin olması 
için çaba ha rcanı 

yor. Ülkemizin tanı 
tımı için önemli bir 
f ırsat olan bu top
lantı çerçevesinde 
sergiler ve kültürel 
gaziler de düzenle
necek. Kayıt ücreti
nin 95 0 - 1300 
dolar arasında oldu
ğu kongreye Türk 

Üniversite öğ retim üye ve ya rdımcıla rı 1 
Temmuz 1995'ten önce $250, sonra ise 
$350 ödeyerek katılabi l ecek. 

Dünyanın en tanınmı ş parfüm, kozma
t ik, koku , tat ve esans endüstri lerinin katıl 

dı ğı bu büyük kongrenin Ekim ayında ls
tanbul'a değ i ş ik bir renk katacağı inancın 

d avız . 

l TEAM'IN TASARIMI "HlZLI KONSANTRATÖR" TEKNOLOJi ÖDÜLÜ ALDI 
Tasarım ı TBAM, ima latı Şah lan Kabin Makina Man.Tic.A. Ş. ta rafından ge rçekleşt ir i len 

"H ız lı Konsantratör" Eskişeh i r Sanayi Odas ı (ESO) tarafından düzenlenen "ESO Teknoloji 
Ödülleri, 1995" kapsamında "Teknoloji Geli şı irme" ödülüne l ayık görüldü. 

Halen TBAM'da kullanılmakta olan "hız lı konsantratör" dünyadaki benzerleri içinde ken
dine has özellikleriyle orijinal bir tesis nit eliğ ini taş ıyo r . 

Gıda bitkisel ekstre, boya ve diğer kimya sanayi lerinde kullanım sahas'i bulan Hız l ı Kon
sanıratö r paslan m az çelikten mamul, hem sulu hem de organik çözücülerin hız la buharla
şab i lm es ini sağlıyor ve ı s ıyl a uzun süre t emas ın ürünü bozduğ u her çözelti ve ekstra nı n 

konsantre edilmesi amacıyla kullanılabiliyor. 

Üniversite-Sanayi i şbir l iğini n güzel bir örneğini ge rçek leşt i re n Şahlan A. Ş.'yi bu başa rı 
sından do l ay ı TBAM camias ı olarak yürekten kutluyoruz. 
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STEROİDAL İLAÇLARA TARİHSEL BİR BAKlŞ* 
Steroitler vücudun normal fonksiyonları 

nı yerine getirabilmesi için gereken, eksik
liklerinde çeş itli araziara neden olan ve gü
nümüzde pek çok hastalığın tedavisinde 
ya ra rlanılan bir grup kompleks yapılı kim
yasal maddelerdir . 

Bu yapıya sahip maddeler grubuna ad
renokortikal hormonlar, seks hormonl a rı 

(doğum kontrol ilaçl a rı dahil), baz ı vitamin
ler, saf ra asitleri, hayvansal steroller (m. ko
lesterol) , bitkisel olarak ise steroidal sapo
ninler (m. ergosterol , sitosterol, vb.) ve ste
roidal alkaloitler dahildir. 

Steroidal hormon ların tıpta kullanımla rı 

1940 yılı baş larınd a; kort ikosteroitlerin kul 
la nımları ise 1949 sonlarında ortaya çıkma

layarak steroidal hormonların total sentezi
nin yapılması düşünülen yollardan biri idi. 
Ancak bu da pek ekonomik bir yol deği ldi. 
Mesela, deoksikolik asitten kortizon'un sen
tezi 32 basamaklık bir iş lemi gerektiriyordu . 
Altern atif bir yol olarak, kolay bu lunan bir 
steroit prekürsoru üzerinde kimyasal baz ı 

modifikasyonlar yaparak steroidal hormon
l a r ı n elde edile bileceğ i fikri oluştu . O gün
lerde, hayvanla rın beyin ve emurilik dokula
rından kolesterol ; soya fasulyesinden ise 
stigmasterol elde ed ilebild iğ i için bol miktar
da bulunabi l iyorlardı . Teorik olarak, bu mo
leküllerde C-17 de bulunan yan zincirin ko
parılmas ıyl a steroidal hormonlar pekala el
de edilebilirlerd i. Kolesterol'ün yan zincirin in 

s ı na rağmen bu maddelerin yük- .---------------- ----, 
sek fiyatla rı kullanımlarını engel
leyen bir faktörd ü. Zira baş lan 

gıçta steroidal hormonlar hayvan 
guddelerinden ekstraksiyon yo
luyla elde ediliyor l a rdı. Verim 
hayli düşüktü. 1 gram hormonun 
maliyeti 200 dolar civarınd aydı. 

Başlangıçta steroidal hormonlar hayvan 

guddel erinden el de edi liyordu. 

Dr.Edward Dorsy, 80.000 domuzdan 

elde edilen 4 ton yumurtalıktan sadece 

Fiyat ın bu derece yüksek olmas ı - 12 mg östradiol izole ederek bu 
nın nedeni çok sayıda guddeden 
çok az miktar steroidal hormon hormonun ilk üretimini gerçekleştirdi. 
elde edilmesindendi . Dr.Edward ,llilllllilllllillllllll!illilllllilllllli!llllll!illlll!illilllllli!IIIIRIIlll!illilllllilllllli!IIIIRIIlll!il 
Dorsy, 80.000 domuzdan elde 
edilen 4 ton yumurtaliktan 12 mg östradiol 
izole ederek bu hormon un ilk üretim ini ger
çekleşti rm işti . 1931 de Butenant ve Tsehe
ring 15.000 litre erkek idrarınd an 15 mg 
andrasteren hormenu izole etti. Ernst Laqu
eur'ün 300 mg kadar kristalize testesteren 
elde edebilmesi için yaklaş ık bir ton boğa 
testisi ge rekmişti . 

izolasyon veriminin bu denli düşük olma
s ı yüzünden daha başka üretim yollarının 
bu lunm as ı gerekiyordu . Kolay ve ucuz te
min edilen basit organik malaküllerden baş-

uzaklaştırılm as ı ça lı şmaları sonunda bu i ş

lemin pek de kolay olmad ığ ı anl aşı ldı. so
nuç yine ekonomik değ ild i. Zira 1 ton koles
terolden ancak 1-2 kg hormon elde edilebi
liyordu. Stigmasterol ise yan zinci rd e çifte 
bağ taş ıdığından kolayca akside edilebili
yordu . Ancak yine ver im düşük o ld uğu n 

dan, o da kolestero l gibi uygun bir prakür
sor (sentez ön maddesi) değildi. Bu yüz
den, dünya çapında büyük bir uygun pre
kürsor tarama çalı şmas ı içine girildi. Aranı 

lan prekürsor tercihan 3 ve 11 pozisyonla 

'Prof.D r . K. H . C . Başer , Anadolu Üniversitesi, Tıb bi ve Aromatik Bitki ve Ilaç Araşt ırma Merkezi 
(TBAM), 26470 Eskisehir ..-
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rı nda hidroksil ya da kolayca hidroksile çev- yuvar süspansiyonunu hemoliz ederler. 
rilebil ir fonksiyon taş ı m alıyd ı. 1939 y ılı nda Yürütülen tarama program l ar ı sonucun-
11 pozisyonunda hidroksil grubu t aş ı yan bir da Dioscorea, Agave ve Yucca türü bitki-
bitkise l steroit keşfedi ldi. Sarmentogenin lerin zengin steroidal sapanin kaynakları ol-
adl ı bu steroit teorik olarak kortizon, hidro- duOu anlaş ı ldı. Dahası, başta Dioscorea 
kortizon ve diOer kortikosteroitlere çevrilebi- mexicana olmak üzere diOer bazı Oiosoo-
lirdi. Ancak büyük bi r talihsizlik eseri sar- rea türlerinden bol miktarda izole edi len di-
mentogenin'in izole ed ildiOi tohumların bit- osgenin, 17. karbondaki yan zincirin uzak-
kisel kaynaOın ı n bilinmediOi an laş ıldı. Bi li- laşt ı rı lmasıyla steroidal harmoniara çevrile-
nen tek şey bu tohumların Afrika'da yetişen bildi. 
bir Strophantus türünden elde ed ildi0i idi. Steroidal hormonların mi lyonlar ı n kulla-
Bu kaynaOı bulabilmek için Amerika ve Av- nımına sunulm asın ı saOiayan kiş i, bir kim-
rupa'dan pek çok ya dahası olan 
araştırmac ı grubu Russell E.Marker 
Afrika'ya bilimse l olmuştur. 1923 
gaziler düzenledi- 18 yılında Maryland 
ler. So nund a, Üniversitesinden 
sarmentogenin Organik Kimyacı 
veren bir bitkisel olarak mezun 
kaynak bulundu olan ve doktora 
ve sarmentoge- çal ı şmalarına 
nin kortizon'a başlayan Marker, 
çevri ldi, ancak ti- iki yıl sonra, pro-
cari miktarlarda fesörlerinden biri 
sarmentogenin Steroit iskaleti ile a nl aşm az l ık 
verecek tohum içine düştüOü için 
bulunamadığın- dekteras ı n ı ta-
dan ilgi azald ı. L _________________ mamlamadan 

Ama bu gelişme daha büyük ileriemelere Üniversiteyi terketti. Önce bir petrol firma-
zemin hazırladı. s ında, daha sonra ise Rockfaller Tıbbi 

Bitkiler aleminin kortizon prekürsor ları Araştırma Enstitüsünde ça lı şt ı. Bu s ırada 
yönünden çok zengin bir kaynak olduOunun steroit kimyas ı ile ilgilenmeye başladı. 1935 
keşfi, pek çok araşt ı rm a grubunu, bitkilerin y ı lında Pennsylvania State College'dan Or-
steroit kaynaO ı olarak !aranması ça lı şma la- ganik Kimya profesörlüOü teklifi aldı ve ka-
rına itti. Çok geçmeden sapan in ad ı verilen bul etti. Orada, bir ilaç fi rm asının desteOi ile 
maddelerin prekürsor olabileceOi an laş ıldı . steroidal hormonlar konusundaki çalışmal a-
Bu maddeler su ile çalkaland ı k i arında kalı - rını ilerletti. 8 y ıllı k bir süre içerisinde, ina-
c ı köpük olu şturdu kları için bu ismi almış - nılmaz bir şekilde, 147 bilimsel makale ya-
l ard ı r ve bitkilerde genellikle glikozit halin- yınladı ve 70'in üstünde patent aldı. Bu 
de, yani şekere baOiı olarak bulunurlar. Şe- arada, 1937 y ılı nda Dioscorea türlerinden 
ker molekülünün asit hidroliz sonucu uzak- izole ettiOi diosgenin l'iakkında yap ı s ını he-
l aşt ı rı lmas ı ile sapogeninler elde ed ilirler. nüz bilmediOi halde bir kitap yazdı. Mar-
Her sapon in, steroit prekürsoru olarak yarar kar'in bu ku ru luşta yaptıOı araştırmaların 
saOiamaz. Bitkilerde iki tip sapanin bulunur: en olaOanüstü yanı, bu ça lışma ların, sayı -
stero idal ve Iriterpanik saponinler. Her iki ları iki ya da üçü geçmeyen öOrencilerinin 
tip de su ile çalka landıO ında köpürür ve al- yardımıyla gerçekleştirmiş olmasıydı. Ça-,.. 
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Yuccagenin Yucca türleri 

Agave türleri 

HO 

Oiosgenin 

lışma la rı sırasında sapagenin yan zincirinin 
17. karbanda olduğunu keşfetmişti. 1940 
yılında yan zinciri koparıp sapogeninleri 
progesteron 'a çeviren 5 basamaklı bir pro
ses geliştirdi. O günlerde aynı işlem için en 
az 30-40 basamaklık bir iş lem gerekiyordu. 

1941 -43 yılları aras ı nda Marker ve bir
kaç yardımcısı, Meksika'dan 50 tondan faz
la, 400 farklı tür bitki topladı. Bu tü rlerin ya
r ı s ından 20 yeni sapegenin izole etti ve 
hepsine dostlarının, düşmanlarının ve ku
rumların (m. pennogenin) isimlerini verdi. 

Sayfa 11 

Orta Amerika 

Mali destek için yanaştığı kişilerden yüz 
bulamaması yüzünden yarı yılın ortasında 
okulu terkedip Meksika'ya gitti. Meksika'da 
kiralad ıOı bir ku lübede derme çatma bir la
boratuvar kurdu. Yeterli miktarda Diosco
rea türü bitki toplad ı ktan sonra 1943 yılın

da tek başına iki ki lodan fazla progesteron 
elde etti. Gazete kaOıdına sar ılı iki kavanoz 
progesteron ile Hormona firması nın müdü
rünün odasına giren Marker, Progesteron 
için kaç para ödeyebileceklerini sordu. Gra
mına 80 dolar cevabı nı aldıOında, kava-

.-
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Oiosgenin 

HO 

Testasıe ren 

Hidroliz 

dehidrasyon 

AcO 

Oppenauer 

oksidasyonu 

HO 

~----- - ------- · 

Sayfa 12 

'V -diosgenin asetat 

1 Oksidasyon 

lo~ 
o 

Progesteron 
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nozlardan birini masanın üstüne koydu ve Bugün milyonlarca kadın ı n hamile kal-
kendisinin imal ettiğini söyledi. Firmanın sa- mamak için, kontrasaplif ku ll andığı bilin-
h ibi Dr.Frederick Lehmann şaşkınlıktan öle- mektedir. kontraseptff ler %80 oran ında 10-
ceğini zannetti. Zira dünyan ı n bir yıllık üreli- nor-t7-alfa-etinittestosteron tipindedir. Pro-
mi masasının üzerinde duruyordu . Markar gesteron kendi baş ına da!)al kontrasaplif ol-
ikinci kavanozu da çıkard ı . Masada piyasa m akla beraber oral yolla alınd ı ğında, aklivi-
liyat ı t60.000 dolar olan iki kilo progesteron tesini kolayca yitird~ inden klinikte kullan ı mı 

vardı. Pazar lı k la bu fiyat ı n çok altında ma lı yoktur. öte yandan, progesteron türevi tO-
a ldıktan sonra Lechmann, yeni bir ş i rk et norsteroitlerin çoğu oral yolla.aktivite göste-
kurdu ve Marker'a %40 hisse verdi. Bu şe - rir. Dahas ı , eğe r molekü le t 7-alfa-hidroksil 
kilde Syntex şirketi 2t Ocak t944'de kurul- grubu ve 6 klor grubu eklenirse Chlormadi-
muş oldu. Bir yıl içinde Markar tO kg pro- none adlı çok güçlü etkiye sahip bir doğum 
gesteron daha üretti ve ulu s l araras ı tekel kontrol ajanı elde edilmiş olur. 
kırıldı. Progesteron'un fiyatı gramı 3 dolar Bu gibi oral progestasyonel ajanların 

seviyesine indi. üretimi, bitkilerden elde edilen steroidal sa-
Anlaşmaz lı k sonucu bir yıl sonra Sy- pageninlerden hareketle hazırlanan sentetik 

ntex'ten ayrı l an bu değerl i bilim adamının kortikosteroitlerin teknolojisi sayesinde ger-
nerede olduğu , hatta hayatta olup olmad ığı çekleşmişt ir . Şurası muhakkak ki, oral koni-
dahi bilinmemektedir. Bu unutulmu ş bilim raseptifler için en çok kullanılan başlangıç 
adamı Meksika'da tek başına bir endüstri maddesi, steroidal bir sapagenin olan dios-
ya ratmıştır . Bugün steroit prekürsorlarının genin'dir. Onu takiben en çok, bitkisel sterol 
ve hormonların ihracat ından ülke yı lda mil- olan stigmasterol ve hayvansal sterol olan 
yonlarca dolar döviz geliri sağ lamaktad ı r. kolesterol kullanı lı r. Steroitlerin hemen he-
Marker' ı n çalı şmaları, ayrıca, kontraseptff- men hepsi (85 -90 'ı ) diosgenin veya stig-
lerin ve diğe r steroidal ilaç la rın ge l iştirilme- masterolden; sadece %t 0-t5' i hayvansal 
sine de büyük safra asitlerinden 
katkılarda bulun- ve kolesterolden 
muştur . elde edilmektedir. 

Syntex'te Mar- O l930' Ia rın ba-
ker'ın ayrılmasın- ş ında kortizon li-
dan sonra yerine pi maddeler keş-
geçen Dr.George fedildi. önceleri 
Rosenkranz Pro- böbreküstü be-
gesteron'u üç ba- zinden elde edi-
samakl ı bir işlem- len kortizon ol -
le testosteron'a O dukça pahalıyd ı. 
çevirdi ve di ş i l ik Kor ıi zon Zira, ayda 50 kg 
hormenu esi - kortizon elde et-
ro n'u n sentezini m ek için günde 
gerçek leştirdi. '-------------------' t 000 böbrek üs
t950 '1erin başın-
da Syntex'te i şe baş layan Dr.Carl Djerassi 
"Doğum Kontrol Hapı'nın Babas ı " olarak ta
n ımlanmaktadır. Parlak bir kimyager olan 
Djerassi ilk sentetik kontrasaplif olan tO
nor-t 7-alfa-etinil testosteron'u sentezledi. 

tü bez i gereki 
yordu. bilinen prekürsorlardan bu maddeyi 
yapmak çok zordu, zira bu prekürsorların 

hiçbiri tt -keto fonksiyonu taş ı m ıyordu . Ay
rı ca , diosgenin gibi prekürsorlarda tt -po
zisyonu civarında hiçbir fonksiyonel grup ... 
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ya da çifte baQ ,----------------------, ron'u kort izon ti -
bulunmadıQ ı pi maddelere çe-
için o pozisyona virdiQi anlaş ıldı. 

bir keto grubu Bu sayede dies-
so km ak da genin de korti -
mümkün deQil- zon prekürsoru 
di. Bu bakım - oldu. 
dan, diosgenin 1970•9 kadar di-
prekürsor olarak 
kullanılamadı. 

0 
osgen in steroi 
dal kontrasaptil 

1944'de 10-nor-17-a-atinilt86tosteron üretimi için tek 
Merck firmas ı - (Noroıtı indrono) kaynakl ı. Maksi-
nın genç kimya- ka'daki endüstri-
geri Dr.Lewis nin devlet leştirii-

Sarett büyük mesiyle fiyat lar-
baş h ayvan ların saf ras ından baş laya rak da görü len aş ırı artış üreticileri Agave' ler-
36 basamaklı bir iş lem sonucu birkaç mi- den elde edilen hekogen in'e ve Sola-
ligram kortizon üretmeyi başardı. Sareti'in num'lardan elde edilen steroidal alkaloitle-
safra asitlerini baş langıç maddesi olarak re yönehti. Kortikosteroitlerin total sentez-
alm asının sebebi 12. karbanda oksijen ta- de ekonomik şekilde gerçek l eştirildi. son 
ş ımalarıydı . Merck, Sareti'in maddesini yıllarda Çin'in dünya piyasalar ın a ucuz 
Mayo kliniğinin romatizma uzmanı Dr.Phil- diosgenin vermeye baş lamas ıyla bu mad-
lip Hench'e yo ll ad ı. 1948'de Hench 100 mg deye olan yöne lişte artış gözlenmekted ir. 

~~~~~~u Y!:,:~~~~ ~~rmk:~~i~:~~t~e:ft:~~: Bitkisel sapaninlerden insan hormon-
rey le hergün enjekte etti. Kadın bir hafta l ar ının ve doQum kontrol ajanlarının keşfi 
sonra tüm ş ikayetl eri bitmiş olarak tedavi organik kimya daha larının asr ımızın orta-
oldu. larında gerçek leşt irdiQi büyük başarı l ardır. 

Kortizonun antienflamatuvar etkileri ve 
matsal romat i zmasında ku l lanımı keşfedil

dikten sonra önemi daha da arttı. 1949 yı 

lında 12-keto fonksiyonuna sahip bir sapo
genin olan botogen in Markar tarafından 
Dioscorea türlerinden elde edi ldi. 12-keto 
fonksiyonunun 11 pozisyonuna kaydırıl
ması sonucu sapegenin kortizona çevrile
biliyordu. Ancak bu hiçbir zaman gerçek
leşmed i 1951 y ılı nda Djerass i ve ekibi di
osgenin'den baş layarak kortizon sentezini 
gerçek leşt irdi . Ancak bu da ticari önem ka
zanamadı, zira 1952 y ılında kortizon tipi 
maddeler için yeni bir sentez metodu Up
john kimyagerleri Murray ve Peterson tara
f ından tesadüfen bulundu. Rhizopus nigri
cans adlı mikroorganiz manın progeste-

Bu buluş lar dünyayı deQiştirmiş, ilaç sana
yiinde ç ıQ ır açm ı ş, kompleks yapı lı mole
küllerin sentez ça lışma lar ı s ıras ında pek
çok yeni reaksiyon mekanizmaları bulun
muş ve yeni analiz yöntemleri ge li şt i rilmiş
tir. Yani steroit kimyas ı ça lışmala rı sade
ce kimya deQil. tıp, botanik, farmakoloji, 
analit ik kimya, sosyoloji ve antropoloji gibi 
pek çok alanda büyük ge lişme le re yol aç
mıştır . 

Kaynaklar 
1. M.Kreig, Green Medicme, Rand Mc Nally, 

New York (1 964) 
2. W.C.Evans, Treasa & Evans' Pharmacog

nosy, 13th Ed., Bailliere Tindall , Londra 
(1989). 

3. C.Djerassi, The Pill , Pygmy Chimps and De
gas's Horse, Basic Books, New York (1992). 
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TBAM'da HO ere KOltOrO Çalışmalan * 

Gerekli fizikse l a ltyapı ça lı şma la rı ile vadeli saklama ve sak lan mı ş olan hücrele-
1991 yı lında kuruluşu tamamlanan TBAM rin tekrar üretilrnek üzere kültüre al ınm a 
hücre kühürü l aboratuvar ı, 1992-1993 y ıll a- aşama la rı da başarı ile tam aml anmı şt ır . 

rı nda laboratuvar optimizasyon çalışmalar ı - Bu aşama, özellikle kültür ortam ı na adap-
nı başarı ile sonuçl andırı p 1994 y ılında tasyonu yüksek olan sekonder hücre kü l-
araştırma amaç lı hücre üret im faaliyetlerine türlerinin uzun sü reli üretimi ve sak lanmas ı 

başlad ı. aç ı s ı ndan çok önemlidir, 'çünkü bu tür hüc-
1991 y ılı nda gerekli don an ı m ve kimya- reler yurt dı ş ında n oldukça paha lı ve zah-

sal maddeler sağ l andıktan hemen sonra metli bir biçimde getirtilebilmekted ir. 
TBAM' ın ek binas ında kuruluşu gerçek leş- Bu opt imizasyon ça lı şm a larının ard ın -

tiri len "Hücre Kü ltürü Laboratuvarı" 1992 dan, 1994 y ılı nda gerçek anlamda araşt ır-

yılında laboratuvar optimizasyon çal ı şma- ma faaliyetlerine başlayan TBAM Hücre 
!arına başl amıştır. Bu dönem içinde, yaşa- Kültürü Laboratuvarında "Yara lyileşt i rici" 
tılması ve yetiştirilm es i en ko lay olan özellik taş ıdığ ı halk arasında iyi bilinen ba-
"Myoblast (çizgili kas) hücreleri" kültürlene- z ı bitki akstrelerin in "Fibroblast (baQ doku-
re k, yaşam ve üreme koşu ll arı, medium su)" kültürlerindeki etki lerinin incelenmesi-
(Hücre vasat ı ) seçimi, C02 inkübatörünün ne geçilmişt ir . Bu etki için TBAM'da araşt ı -

optimum ça l ışma şartları ayrıntı lı olarak in- rılm akta olan bitkiler şu nl ard ır: Arnebia 
celenip optimize edilmiştir. densiflora, Hypericum tü rleri , Dictamnus 

Anadolu Üniversi tesi Fen Fakü ltesi Biyo- albus. Bu bitki lerden haz ırla nan ekstraler 
loji Bö lüm ünün de ,----------'-ya_r_a_i"-y_ile=-'ş"-ti"'ri_::_c"'i _::_öz_::_e:.cll"'ik_::_le::.:r"'i .:.-iY:.ci _:b_::_il_::_in:.::e_::_n_v:..:e:..=bu 
özveri li katkıl ar ıyl a 

gerçekl eşt i rilen bu 
ça lı şm a la r s ıras ı n 

da l abo ratu va rın 

sterilite kontroller i 
ile koniaminasyon 
risk a raşt ı rmaları 

da gerçekleştiril

miştir. Bu arada 
kültür vasatı na uy
gun antibiyotiklerin 
seçi mi yap ıl arak 

optimizasyon çal ı ş
maları tamamlan
mıştır . Çok sayıda 
deneysel paramet
ren in a raşt ırıldı ğ ı 

bu çalışma l ar s ıra

s ında, kültü re alın 

mış hücrelerin s ıvı 

- . 
.•• . . -

azot içinde uzun ,_ _____ T_ıs_ı_ib_ro_b_ıa_s_t h_u_·c_re_s_in_de_ko_ıı_ai_en_gr_a_nu_· ıı_er_i ____ __J 

"Prot.Dr.Yusuf Öztürk, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve Ilaç Araştırma Merkezi 
(TBAM), 26470 Eskişehir ..-
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amaç la kli nikte kullan ıl an panteno l 
(Bepanthen ®) ve standardize Centella asi
atica ekstresi (Madecasol®) il e karş ıl aş
tırmalı olarak araştırılmaktad ır. i lk etapta, 
Arnebia densil/ara'dan hazırlanan ve iki 
madde karış ı mından o l uştuğu bilinen eks
tre ile incelemeler yapılmaktad. ır. Bu amaç
la şu hücre tipleri (ce ll lin es) kullan ılmakta

dır: 1) Primer f are/sıçan f ibroblastları , 2) 
3T3 sekonder fibroblastlar ve 3) T1 5 se
konder fibroblastlar. 

Bu fibroblastlarda sonuçlar şu standart 
biyoloj ik parametreler ile değerlendirilmek
ted ir: Hücre sayıları, katianma zamanı (do
ubling time), ko llajen 
granüllerin in varl ı ğı, 

say ı s ı , büyük lük leri 
ve çekirdek DNA 
replikasyonu . Ay rı 

ca, boyama yapıl

m ış preparat lardan 
a lı nan fotograf larla 
da morfolojik öze ll ik
ler belirlenmektedir. 
Bu şek i lde, sözkonu
su bitkilerin yara iyi
leşimin in pıhtılaşma

dan sonraki ve epi
te lizasyondan önce
ki ikinci fazı olan si
kat rizasyon (debris 
dokusu oluşumu) 

aşamas ı ayrıntılı bi
çimde a r aştırı lmak

tadır. Bu ça l ışmala

rın en önemli avantaj l arı, çok fazla hayvan 
ku l lanmayı gerektirm emesi, çabuk ve kesin 
sonuç vermesi, elde edilen sonuçların gü
venilirlik ve tekrarlabili r liğinin yüksek olm ası 

ve belki de en önemlisi, mekanizma çalı ş

ma larına gen i ş ölçüde olanak tanımasıdır. 
Bilindiği gibi etkil i bir kimyasal bileşi k ya da 
karış ı m ı n ilaç olabi lmesi için gerekli en 
önemli özell iklerden birisi de etki mekaniz
masının bilinmesidir. 

Mikroskobik ve morlolojik olarak araştır ı -
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lan hücre kültürlerinin biyokimyasal yön
temlerle de araşt ırılm as ı TBAM Hücre Kül
türü Laborat uvarının yak ın gelecektek i 
hedefleri aras ındadır. Yine yakın bir hedef 
olarak "Fioresans Mikroskopisinin" kul lan ı 

ma alınmas ı planlanmaktadır. Ayrıca, yara 
iyil eştiric i etkiye yönelik olarak "Epitel hücre 
kültürü" de planlama aşamas ındadır. Ayrı 

ca, manipulasyon ve gerekl i kimyasal mad
deler tamamland ı ktan sonra da, kültürlen
mesi en zor hücreler olan hepatositler (ka
raciğe r) ve damar endotel hücrelerinin de 
sıras ıyla hepatoprotektif ve hemod inamik 
etkilerin · araşt ırılm as ı için kullanımı tasar-

! anmaktadır. Ancak, bu son iki kültürün 
gerçek l eştir il ebilm esi geniş ölçüde hedefle
nen biyokimyasal yöntemlerin uygulanma
s ına bir ölçüde de "Fioresans Mikroskopisi" 
metod larının ku ll anımına bağ lı d.!J.- Tüm bu 
uygulama ve tasa rıl a r Türkiye'deki ilaç ge
li ştirm e çalı şma larına büyük bir güç kata
cak niteliktedir. Yine bu ça lı şma la rın ürün
leri Türk biliminin ulus l a ras ı bilim a renas ın 

da başarı ile temsil ed ilmesinde önemli bi
rer araç olacaktır. 
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Cedrus libani (TOROS SEDİRİ) UÇUCUYAGI 
K. Hüsnü Can Başer ve Betül Demirçakmak 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve Ilaç Araştırma Merkezi (TBAM), Eskişehir 

Cadrus Link cinsinin dünyada 4 türü bu
lunm aktadır . 

1. C.atlantica Manetti (syn. C.libani var 
atlantica Hook), Kuzey Afrika'da, Atlas 
Dağ larında yayılış gösterir. 

2. C.brevifolia (Hook) Henry (syn. C.li
bani var. brevifolia Hook) sadece Kıbrıs1a 
yay ıl ı ş gösterir. 

3. C.deodara (Roxb.) Loud. (syn. C. li-
bani var. deodara Hook. ve C.deodara 
Laws) Himalaya dağ l arında yayı lı ş gösterir . 

4. C. libani A.Rich (syn. C. libanotica 
Trew., C.libani Loud., C.libanensis Juss. 
ve Cedrorum libani Hist. ) Türkiye'de (To
ros Dağ l arı) ve Lübnan'da yetişir. 

C.libanlnin dört formu bil inmektedir. 
- C.libani 'argentea' Gord. (Gümüş i yap

raklı) 

- C.libani'nana' Loud. (Bodur form) 
- C. libani 'nana pyramidata' Carr. (Bo -

dur ve sivri tepeli). 
- C.libani 'pen

du la' Knight. et 
Pery. (Sarkık da llı ) 

·Cedrus türl eri 
"Ge rçek sed irler" 
olarak adl andırılır 

ç ünkü Juniperus 
ve Thuja türleri de 
dı ş ülkelerde Sedir 
(Cedar) adıy la bil in
mektedir (1) . 

Sedir , dolgun 
gövdeli ve kalın dal
lı, göste ri şsiz bir or
man ağac ıd ır. Pek
çok literatürde C. /i
bani Lübnan Sediri 
olarak geçmektedir. 

olarak ad land ırılm asının daha doğru olaca
ğı belirtilmi ştir, çünkü baş lıca yayıl ı ş alanı 
Toros Dağ la rı 'dır. Lübnan'da yaln ızca s ı 

nırlı bir alanda yay ılı ş gösterir (2). 
Toros Sediri 'nin ülkemizdeki yayılış ının 

bat ı s ınırı Köyceğiz civarında başlar, doğu 

ya doğru Toroslar üzerinde uzan ır ve Gök
sun, Kahramanmaraş dolaylarında bir ka
vis çizerek Amanoslar üzerinden güneye 
yönelir (3). 

Vurdumuzdaki en iy i sed ir ormanları 
Alanya civarında E lma lı, Bucak, Ç ı ğlıkara , 

Katrand ağ ı ve S us uzdağ 'da top lanmıştır . 

Sedir, ekonomik değe ri olan önemli bir or
man ürünüdür. Sed ir odunu, ev, tap ınak , 

saray , gemi, liman ve kale kapıla rı n ın yap ı 

mında inşaat malzemes i olarak enaz 5000 
y ıldan beri k ullanılm aktadır. Günümüzde 
tel ve maden direğ i , demiryolu traversleri, 
köprüler, a rı kovanı, ambalaj yapım ında , 

kalem, dolap ya

Fakat Toros Sediri 1------------------.-l 

pımı nda, gemi in
şas ınd a, binala 
rın iç ve dış de
ko rasyonla rı nda, 
su a lt ı in şaat l a

rında ve kağ ıt ha
muru iç in ham 
mad de o larak 
kullanı lır (3). 
Gövde ve da ll a rın 

kuru distilasyonu 
il e elde edi len 
katran, halk ara
s ında dahilan id 
rar ve teneffüs 
yo ll a rı hasta l ık l a

rınd a, haricen ise 
cilt hastalıkl a rın 

da antiseptik ola-

t .Özbek-Türk Do~al Maddeler Kimyası Ulus lararas ı Sempozyumu (5-7 Ekim 1 994-Taşkent , Özbekis
tan)'nda bildiri olarak sunulmuştur . Khim.Prir.Soedin 'de baskıdadır. ,... 
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rak ku l l anılmaktadır. koyun, keçi, s ı ğır ve 
develerde görülen bi r nevi uyuz hastalığ ı 

(mange) na karş ı etkili o ld uğu bilinmekted ir 
(1.4,5). Sedir uçucu yağı partümeride ve 
sabunlarda hoş ve kalıc ı kokusundan dola
yı, mikroskop tekniğinde ise inceleme orta
m ı olarak ku l lanılmaktadır. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, se
dir ad unundaki seskiterpen alkollerinin an
tispazmod ik özell ik taşıdığın ı , sed ir uçucu 
yağın ı n da antibakteriyal ve antifungal etki
ye sahip olduğunu göstermiştir (6). 

Gerçek sedirierden Cedrus atlantica ve 
C.deodara üzerinde çok sayıda kimyasal 
araşt ırma yapılm ı şt ır . C.libanlde yap ı lan 

ça lı şma sayısı az olup, C.brevifolia ile ilgil i 
çalışmaya ise rastlan mamıştır (1 ). 

Bu ça lışmada, Antalya'dan temin edilen 
C.libani gövde odun u ve Tarsus (içel) yö
resinden gelen C. libani kök ve gövde 
odun ları kullan ı lmıştır. Odunlar yonga hali
ne getirildikten sonra ayrı ayrı su ve buhar 
distilasyonlarına tabi tutulmuşlardır. 

Laboratuvar ölçekte, Clevenger apare
yinde 1 00 gr materyal 11 saat süreyle su 
distilasyonu işlemine tabi t u t ulmuştur. Su 
distilasyonu ile kuru baz üzerinden %4.02 
(Antalya-gövde), %4.30 (Tarsus -kök) ve 
%4.44 (Tarsus-gövde) uçucu yağ verimleri 
elde edi l miştir. Pilot ölçekte buhar distilas
yonu işleminde iki farklı büyüklükte (30 L 
ve 200 L kapasitel i) paslanmaz çel ik ka
zan lar kul l a n ı l m ı şt ır . 4.5 kg ve 14.23 kg 
yonga halindeki materyal, kg-madde baş ı 
na 0.6-2.5 kg buhar gönderilerak 8-1 O saat 
süreyle buhar distilasyonu işlemi yap ı lm ı ş

tır . 

Antalya-gövde odunu için sekiz saat sü
reyle distilasyona devam ed il miş ve disti
lasyonun ilk dört ve son dört saati sonunda 
yağlar ayrı ay rı al ı nm ı ştır. Sekiz saatlik ça
lı şma sonucunda kuru baz üzerinden 
%6.92 verimle uçucu yağ elde edilmişt i r. 

Yine yonga halindeki Tarsus-gövde ve kök 
odunları on saat süreyle buhar distilasyonu 
işlemine tabi tutulmuş ve yarım saat aral ı k-
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larla fraksiyonlar halinde yağ a lı nm ı ştır. 

Kök odunu için ise %5.97, gövde odunu 
için %5.27 veri mle uçucu yağ elde edil miş 

tir. Tüm bu fraksiyon l arın ay rı ay rı GC ve 
GC/MS analizleri yap ıl mışt ır . 

Antalya-gövde ve Tarsus-kök ve gövde 
odunlarından elde edilen total yağ la rda ana 
bileşen olarak : j}himakalen (%27.5-38.2), 
trans-a-atlanton (%7.8-23.7), a-himakalen 
(% 1 0.3- 12.8) ve himakalol (% 1.2-9. 7) bu
l u nmuştu r. 

Antalya-gövde odunundan buhar disti
lasyonu ile ilk 4 saatte alı nan Iraks iyanda 
himakalenler (~-. a- ve y- s ıras ıyla %34.2, 
%11.7 ve %7.5) ana bi l eşe n son 4 saatte 
al ı nan Iraksiyanda atıan ton l ar (trans-u, cis
a-, t rans-~ -. cis-j3-, cis-y- ve trans-y-, s ıra 
sıyla %32.2, % 4. 7, %4. 1, %3.2, %2.8 ve 
%2. 7) ve allohimakalol (%3.8) ana bi l eşen 

ler du rumundadır (Tablo 1 ). 
Himakalenler seskiterpen hidrokarbon

lard ır . Atiantoniar ise oksijenli seskiterpen
lerdir. Yap ıl an çalışmala r ilk 4 saat içerisin
de toplam yağ ı n %90'n ı n elde ed ilmesine 
rağ m e n oks ijenli seskite rpen lerin distile 
edilebilmesi için uzun distilasyon süresinin 
gerekl i o lduğu nu gösterm i şt i r. Distilasyon 
süresinin 8 saatten 1 O saate iki saat uza
mas ı ile trans-u-atıan tonca zengin fraksi 
yanun veriminde yaklaş ı k %1 lik bir art ı ş 

gözlenm i şt i r. 
Uçucu yağla rda n , yağla rı n yaklaşık 

%67-76's ı n ı o lu ş turan sekiz madde izole 
edilm i ş ve ay rılan maddelerin spektrosko
pik teknikler ku l lanılarak yap ıları aydı nl at ıl 

mıştır. yap ı ları ayd ınl at ıl;ın maddelerden 
a-himakalen, ~-himakalen, himakalol, allo
himakalol, trans-a-atlanton ve cis-a-atlan
tone C. libani ve diğe r s edir türlerinde daha 
önce bu l u nmuş maddeler olmas ına karş ılık 
(Z)-10, 11 -dihidroatlanton ve (E)'1{),11-di
hidroatlanton 'un C.libani uçucu yağında 
varlığ ı ilk kez rapor ed ilmekted ir. Bunlar
dan son b il eşik ilk olarak C.atlantica ya
ğından (7) ve daha sonra Ginkgo bilaba 
öz odunu ekstrasinden izole edil mişt i r (8). 

" 
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Tablo 1. Cedrus libani kök ve gövdesinden buhar distilasyonu ile elde edilen uçucu 
yağların bi leşim i 

Bileşen A B c D E 

et-pinen 0. 16 0.03 0.17 0.24 0.26 

limonen e e e 0.01 0.02 

terpinalen e e e 0. 01 e 

langipinen 0.10 0.02 0.1 1 0.08 0.07 

a-y ılangen e e 0.02 0.02 e 

kafur 0.02 e 0.03 0.03 0.02 

sativan e e 0.01 0.01 e 
1-metil-4-asetilsiklohekz-1-en 0.28 0.16 0.29 0.07 0.08 

a-gurjunen e e e e e 

langitalen 0.52 0.10 0.62 0.41 0.37 

a -himakalen 11.7 2.57 12.82 11 .52 10.25 

(Z) - ~-fa rnesen 0.03 e 0.08 0.05 0.04 

y-himakalen 7.54 1.68 7.61 6.80 7.07 

~-sedren• 0.90 0.29 1.80 2.27 1.10 

~-himakalen 34.23 9.24 38. 17 34.34 27.46 
8,9-dehidroneizolongifolen• 0.90 0.36 0.89 0.25 0.25 

kuparen 0.09 0.03 0.06 0.01 e 
a-ar-himakalen 0.84 0.48 1.90 0.17 0.23 
ar-himakalen 0.25 0. 11 0.34 0.14 0.17 
~-ar-himakalen 0.84 0.50 1.03 0. 42 0.24 
et -kalakoren 0.31 0.33 0.21 0.08 0.08 
libanon 0.28 0.68 0.21 0.07 0.21 

oksidohimakalen 0.51 0.40 0.57 0.15 0.18 
(Z)-1 0,1 1-dihidroatlanton 0.79 0.80 0.85 0.13 0.12 
nerolidol 0.20 0.16 0.13 0.16 0.14 
izohimakalon• 1.66 2.87 1.03 0.12 0.07 

(E)-1 0,1 1-dihidroat lanton 3.24 3. 19 3.65 0.02 0.13 

longiborneo l 0.84 0.67 0.75 0.74 0.66 

cis-~-at lanton 0.99 3.21 1.09 2.50 2.28 
himakalol 1.11 0.45 1.17 8.84 9.70 
trans-~-atlanton 1.34 4.05 1.35 2.44 2.28 
kadalin e e e e e 
cis-y-atlanton 0.92 2.75 1.05 0.37 0.34 
trans-y-atlanton 0.90 2.73 0.98 0.50 0.45 

allohimakalol 1.50 3.78 1.80 2.26 2.19 
cis-a-atlanton 0.91 4.70 1.06 2. 10 2.83 
Irans-a-atianton 3.91 32.23 7.77 14.78 23.72 

e :_eser ( <% 0.01 ), •Kütle spektrumu benzerl iğinden, A:Antalya-C. /ibani odun u, ilk 4 saat 
B: Antalya, -C.Iibani, son 4 saat, C: Antalya-C.Iibaniodunu toplam, D: Tarsus--C.Iibani, ' 
odun, toplam, E: Tarsus-C. Iibani, kök, toplam. 

" . '· "•r:..: ·~si 



TABBÜLTEN i 11/1995 

Tablo 2. C. libaniyağı ve eksiresinde bulunan bi l eşik l er 

Antalya-gövde odunu Fethiye-

Bileşik 
yaOı gövde 

odunu yaQı 
Buhar Su dist.A Su dist.9 dist. 

a-pinen 0.17 0.10 
limonen e 0.05 
terpinalen e 0.03 
a -tuyon 0.02 
langipinen 0.11 0.07 
a-yılangen 0.02 e 
a-kopaen 0.02 
kafur ·0.03 0.02 
sativan 0.01 e 
1-metil-4-asetilsiklohekz-1-en 0.29 0.68 0.23 
a-gurjunen e e 
junipen 0.62 0.42 0.31 
a-bergamoten 0.13 
~ -yı langen 
a-himakalen 12.82 8.51 4.87 
(Z)-P-farnesen 0.08 0.05 O .o? 
'Y·himakalen 7.61 6.02 4.44 
~-sed ren' 1.80 0.67 
~-himakalen 38.17 23.94 8.08 
8,9-dehidroneisolongifolen' 0.89 0.96 
kuparen 0.06 0.06 
binbogen 
a-ar-himakalen 2.90 1.22 1.56 
ar-himakalen 0.34 0.34 
~-ar-himakalen 1.03 1.26 1.49 
a-kalakoren 0.21 0.22 
libanon 0.21 0.58 0.48 
oksidohimakalen 0.57 1.22 
6, 7 -epoksihimakalen 7.52 
(Z)-1 O, 11 -dihidroatlanton 0.85 2.10 
nemlidal 0.13 2.32 
izohimakalon' 1.03 0.21 
(E)-1 O, 11 -dihidroatlanton 3.65 7.81 
longiborneol 0.75 1.36 
(Z)-~·atlanton 1.09 1.64 
himakalol 1.17 1.36 19.70 
(E)-~·atlanton 1.35 2.29 ~. 

kadal in e e 
cis·'Y·atlanton 1.05 1.96 0.31 
cis-atlanton 
trans·'Y·atlanton 0.95 1.76 0.28 
trans-atlanton 
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Gövde 

odun u 

eksiresi 10 

+ 
+ 
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+ 
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+ 
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allohimakalen 
allohimakolol 
cis-a-atlanton 
trans-a-atlanton 
amanason 
beril 
dehidrolibanon 
maraşan 

7 -epihimakalol 
göksunan 
andimiaktan 
trans-atlanton-6-ol 

Tablo 2. (devam) 

1.80 
1.06 
7.77 

2.74 
1.20 
9.54 

2.49 

1.89 
19.69 
0.19 

6 : Bu çalışma 14 : Avcı , 1993 10 : Avcıbaşı, 1977 
: bilgisayar taraması e : eser (% <0.01 ) 

a.-himakaten 

C15H2-4 204 

j\-Atlohimakalol 

C15H260 222 

trans -a- aılantona 

C15H220 218 

~- himakalen 

C15H24 204 

cis - a-aııanıon 

C 1 5H~O 218 
{Z)-10, 11-dihidıoatJanton 

CısH240 220 

jE)-10, 11 -dihid ıoaUanton 

C 1 5Hı.ı0 220 
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ilk bileşik ise ilk olarak Ginkgo bilaba öz 
odunu akstresinden izole ed il ip yapısı ay
dınlatılmıştır (8). 

C. libani kök ve gövde yağ larında aşağ ı 
daki minör bileşenlerin varlığı ilk kez bu ça
lı şmada rapor ed ilmektedir. Bunlar; kada
lin, kafur, ~ -sed ren , 8,9-dehidroneoizo lon 
gifolen (bu bileşiğin izomeri 8,9-dehidroizo
longifolen'in Cedrus atlantica odun yağın
da bulund uğu k ı sa bir süre önce bi ldirilmiş
tir (13)), longifolen, longipinen, nero lidol, 
sativen, a-yı l angen . 

Türk Sed ir Yağı üzerinde daha önce ya
pılmış ilk GC/MS çalışmas ında, Avc ı , göv
de odunu uçucu yağında him aka lol 
(% 19.7-30.1) ve t rans-a -atlanton (%19.7-
28.0)'u ana bileşen olarak rapor etmişt i (9, 
14). Avcıbaşı ise C. libani öz odun u akstre
sinden 27 seskilerpan izole etmişt i (1 0-12). 
tan ımlanan bileşikler bu çalışmanın sonuç
l a rı ile Tablo 2'de verilmiştir. 

DENEYSEL ÇALIŞMA 
Bu çalı şmada ku l lan ıl a n Antalya C.liba

ni gövde odunu Antalya Bölge müdürl üğü 

taraf ında n, Tarsus-kök ve gövde odunları 
ise Tarsus'da (lçel) Doğu Akdeniz Orman
c ılık Araştırma Müdürlüğü ta rafından 1993 
yılında gönderi l miştir. Kök ve gövde odunu 
yonga haline getiri ldikten sonra Clevenger 
apareyinde su distilasyonu yapılmış, pilot 
ölçekte buhar distilasyonu için ise paslan
maz çel ik üniteler kullanılmıştır. 

Yağların GC ve GCIMS analizleri yapıl
mışt ı r. GC anal izleri Shimadzu GC-9A, 
CR4'A integratör ile yapılmıştır. Thermon 
600T silika kapiler kolon (50 m x 0.25 mm 
iç çaplı ) kullan ıl mışt ır . Taşıy ıc ı gaz azottur. 
Ku ll a nılan s ıcaklık program ı 70' C'de 1 O 
dk, 180'C'ye 2' Cidak art ı ş l a, 180' C'de 30 
dak dır. Enjektör ve dedektör (F ID) s ıcak

lıkl a rı 250'C'd ır . GC/MS analizlerinde Shi
madzu GC/MS QP 2000A sistemi kul l anıl

mıştır . kolon Thermon 600T FSC ve taş ıyı 

c ı gaz helyumdur. S ı caklık programı GC ile 
aynıdır. kütle spektrumları 70eV'da al ın 

mıştır. Kütle ara lı ğı 10-400 miz, tarama 
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aralığ ı ise 2 sn'dir. Değerlendirmeler , LSS-
30 Kütüphane Tarama Yaz ılımı kullanı l a

rak"NBS/N IH/EPA kütüphanesi"nin yanısı
ra "TBAM Uçucu Yağ Bileşen le ri Kütüpha
nesi" kulla nılarak yap ılm ı şt ır . 

IR spektrumlarının alınm as ında Shi
madzu IR-435 Spektrofotometresi ku lla nıl 

m ı şt ır . FT-NMR spektrumla rı 90 MHz (1H) 
ve 22.4 MHz (1 3C) Jeol JNM -EX90A, 
CDCI:ı'de dahili standart olarak TMS kul la-

nılmı şt ır . 

Foto : Prof.Dr.Turhan Baytop, istanbul 
üoiversitesi, Eczacı lık Fakültesi 
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Türkiye'de 

Kozmetik Endüstrisi 

Ne Durumda ?* 

Bireysel özenin bir göstergesi olan koz
matikier in kullanım ı insanl ı k tarihi kadar es
kidir. Uzun süre lüks olduğ u dü şü nül en 

kozmetik preparatlar bugünkü modern ya
şamda gereksinim haline ge l miştir. Çevre
nin ve yılların neden o lduğu deri yıpranma

s ı gerçeği kozmatik anlayışının da_ bu ko 
nuda öne çıkmasına yol açm ı ştır . üzeilikle 
ekolojik propaganda
l arı n artış göstermesi 
cilt bak ımı endişeleri
ni de beraberinde 
getirmiş ve bunun 
sonucu bu tip koz
melik preparatlara 
talep artm ı şt ır. Ülke
mizin sosyal ve iş ya
şamında kadının git
tikçe artan yer alışı 

da kozme t ik ler in 
günlük kullanımının 
artmasına neden ol
muştu r. Türk kozme
lik endüstrisine ve ti
caretine yeni bir bo
yut katan psikolojik 
etkilerin bu artışa 

katkısı büyüktür. . 
Türk kozmetik endüstrisinin geleceğı 

parlak göründüğünden firmalar ürünlerinin 
kalitesini ve çeşidini arttırma çabas ına gir
mişlerdir. 8 Nisan 1994'te yayınlanan 'Koz
matik Yönetmeliği' de bu büyük pazarın 
sosyal baskısı ile üretim ve ithal ürünlerine 
ve kontrollerine il işkin kura ll a rı ve önlemlerı 
içermektedir. Bugün yaklaş ık 65 milyon 
olan Türkiye nüfusundaki a rtı şla ilişki l i ola
rak kozmetiklerin tüketiminde görülecek bir-
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kaç misli artışın sürpriz olmaması gerekir. 
Nitekim, 1993 yılında ithal edilen kremlerin 
miktar l arındaki artış 1991 y ı lına oranla 
%280 olmuştur. Bu rakamın tüketime yan
sıdığı düşünülürse pazarın ge leceğ ini tah
min etmek pek de güç olmasa gerekir. 

1980'1erden bu yana liberal ekonomi mo
delinin uygulanmaya ça lı ş ıld ı ğ ı ülkemizde, 
kozmetik preparatların da sosyal standardi 
zasyonu için rekabet ortam ını yaratmak 
amac ıyla ticaret ile ilgili kurall a rın yumuşa

tılmas ı sonucu büyük miktarlarda ürün itha
latı yapılmıştır. Bu ithalatta özellikle a raş

tırma-ge l işt i rme için büyük emek ve para 
harcayan ve dünya pazarını elinde tutan 8-

1 o büyük firmanın cilt 
bak ı m ı p re paratları 

yüksek oranda yer al
maktadır. 

Yerli firmaların ürün
lerinin ithal ed ilenlere 
oranla ucuz o lması ve 
kalite o larak hiç de 
aşağ ı o lmamas ı tüke
timi için önemlidir. 
Yerli üretimin ithalat
tan bağıms ız olmama
sı sektörde ku ll a nılan 

hammadde ve amba
laj maddelerinin %80-
90'ının ithal olduğu 

gerçeğinin doğa l so
nucudur. Yerli üretimin 
modern teknoloji , hij

yen ve kalite standartları na sahip olduğu 
düşünülü rse, ci lt bakımı preparatları dı ş ın 

da kozmetik preparatların tüketiminde terci
hin. yerl i preparatlara yönelik olması doğal
dır. Ancak sosyal ve resmi baskılar sonucu 
yerli üreticiler cesaretini yitirmemali ve sek
törün cesaret lendirilmesi gerektiği aç ı kça 

vurgu lanm a lı dır . Kozmat ik endüst ri sini n 
dünya çap ınd a hı z lı g e l işmesine paralel 
olarak dünya rakamlarının altında da olsa 

' Doç.Dr.Yasemin YAZAN, Anadolu üniv. Eczacı lı k Fakül tesi, 26470 Eskişeh ir 



Türkiyenin Kozmetik itha latı (1 991-1994)* (Değerler US $'dır) 

1994 •• 

Sınıf 1991 1992 1993 •• (8 aylık) 

Uçucu yağlar ve tuvalet suları 2.828.042 4.083.806 4.918.267 2.002.802 

Aromatik sular 53.269 7.731 3.757 1.286 

Koku veren karışım ve partümler 2.927.078 3.256.617 47.839.977 31.596.406 

Kolonya 598.448 1.626.903 1.815.913 755.752 

Dudak preparatları 591.002 770.942 1.783.208 77.686 

Göz preparatları 993.632 1.390.745 1.995.045 903.539 

Manikür, pedikür preparatları 226.984 171.156 315.062 139.216 

Pudralar 324.277 372.341 694.146 278.002 

Kremler, emülsiyonlar, yağlar 2.400.396 3.901 .663 6.590.887 4.235.664 

All ıklar 222.941 294.525 575.120 245.965 

Vücut losyonları 269.493 304.001 287.918 662.021 

Şampuanlar 2.120.233 2.977.156 3.861.0~5 1.769.513 

Saç preparatları 1.110.455 1.156.867 1.762.601 814.033 

Ağız ve diş preparatları 434.783 437.274 504.052 242.828 

Traş preparatları 132.425 161.174 88.540 1.992.685 

Deodoran ve antiperspiranlar 760.855 1.087.994 2.536.192 692.908 

Banyo praparatları 225.040 148.527 162.951 149.386 

Oda için koku preparatları 333.718 404.768 1.061.106 412.247 

Sabunlar 25.754 222.601 225.004 148.434 

Kontakt lens çöieltileri 1.636.907 2.174.896 2.197.663 2.016.849 

Diğer çözeltiler 311.575 158.183 243.845 116.601 

TOPLAM 18.527.319 24.41 5.978 79.462.309 45.441.733 

~ 
• Kaynak: T.C.Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü 
•• 1993 ve 1994 rakamları kesin değildir 

Türkiye'nin Kozmetlk ihracatı (1991-1994)* (Değerler US $ 'dır) 

1994 •• 

Sınıf 1991 1992 1993 •• (8 aylık) 

Uçucu yağlar ve tuvale! suları 5.157.575 5.932.047 6.434.258 5.079.999 

Aromatik sular 80.877 163.939 108.512 75.310 

Koku veren karışım ve partümler 661.315 374.482 271.188 304.263 

Kolanya 203.581 346.285 359.323 147.518 

Dudak preparatları 50.307 198.177 246.012 110.204 

Göz preparatları 25.095 43.584 19.779 39.660 

Manikür, pedikür preperatları 22.072 8.060 82.494 52.659 

Pudralar 9.153 39.686 12.387 90.084 

Kremler, emülsiyonlar, yağlar 16.643 37.717 60.703 160.613 

Allıklar 25.725 29.011 31.668 14.020 

Vücut losyonları 3.910 11.283 27.137 17.008 

Şampuanlar 426.007 1.025.895 1.204.436 1.369.611 

Saç preparatları 83.678 165.061 221.044 253.647 

Ağız ve diş preparatları 6.773.754 4.097.774 1.326.917 983.062 

Traş preparatları 161.442 436.603 606.023 321.658 

Deodoran ve antiperspiranlar 118.751. 196.702 242.993 265.635 

Banyo preparatları 5.602 15.346 31.294 2.253 

Oda için koku preparatları 58.222 61.696 32.473 18.973 

Sabunlar 6.824 1.046 68.847 40.152 

Kontakt lens çözeltileri 47.802 

Diğer çözeltiler 105.575 313.843 201.996 81.164 

TOPLAM 13.996.118 12.574.935 11.589.493 9.475.302 

~ • Kaynak: T.C.Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü 
•• 1993 ve 1994 rakamları kesin değildir 

1991-1993 
arasında 
%değişme 

73.9 

-92.9 

1534.4 

203.4 

201.7 

100.8 
38.8 

114.1 

174.6 

157.9 

6.8 

82.1 

58.7 

15.9 

-33.1 

233.3 
-27.6 

217.9 

773.6 

34.3 

-21.7 

328.9 

1991-1993 ı 
arasında 

%değişme 

24.8 

34.2 

-58.9 

76.5 

389.0 
-21.2 

273.7 

35.3 

264.7 

23.1 

593.9 

182.7 

164.2 

-80.4 

275.40 

104.6 

458.6 

-44.2 

908.9 

91.3 

-17.2 

~ 
:ı> 
ı:D 
CD 
c 
r 
~ 
m 
~ 

CD 
CD 
oı 

(/) ., 
'< 
iii 

~ 

~ 
ı:D 

CD 
c 
~ 
m 
~-

CD 
CD 
oı 

(/) 

~ 
iii 

"' "' 



TABBÜLTENI 11/1995 

diş macun la rı , cilt kremleri, saç boyala rı ve 
deadaranların tüketim inde ülkemizde hız lı 

bir artış görü lmekted ir. Eğitim düzeyi ile 
doğrudan il i şki l i olan kozmatik tüketimi, ta
nıt ı m ı n ı ve promosyonunu iyi yapan ya
banc ı firmaların lehine iş l emekted ir. Kalite 
öncelikli nitel ik o lduğu ndan, tüketiciye 
bu yönden u laşab ilen yerl i ürün kalite 
ve ücret aras ındaki dengeyi sağ l aya

bil irse pazardaki pay ı art ı ş göstere
cekti r. 

Kozmatik endüstrisin in ülkemizde
ki tüketici grubu, 15-45 yaş grubun
daki kad ı n l ar ı n ard ı ndan erkekler ve 
bebeklerdir. Eğ itim ve gelir düzeyi ile 
orant ı l ı olarak 'marka' tüketiminde ar
tış görülmekted ir. Bu biraz da yer li 
ürünlerin tanıtım ve promosyonunun 
iyi yap ılarnamas ı na bağ lıdır. 

Farklı coğraf ik özelliklere sahip ül
kemizde kozmatik ve partüm endüst
ris inde kullanılabilecek zengin doğa l bitki 
floras ı nın öneminin kavran amamas ı ve 
araşt ı rmaya ay rılan bütçelerin k ı s ı rl ı ğ ı so
nucu her y ıl tonlarca kaynak kayb ı olmak
tadır. Dünyanı n 'doğaya dönme' eğ ilim i ne 

paralel olarak bu kaynakların verim li kulla
nımı, ekonomik ve yasal sorunları n aş ı l ma

sı ile yerl i kozmatik endüstrisinin araşt ı rma

gel iştirmeye ay ırd ı ğ ı pay ı artt ıracak, parlak 
geleceği olan bu alana yatırım yap ılmas ını 
sağ layacaktır. Yalnızca gülden elde edilen 
uçucu yağ ve konkret in 1994 yıl ı sekiz ay
lık ihracat rakam ı 2 879 SOO$ olmuştu r . Bu 
rakamın göstergesi gelecek için umut veri
cidir. 

Tablo 1 ve 2'de 1991-1994 (8 ay lı k) yı l 

ları arasında kozmatik preparatları n ithalat 
ve ihracat rakamla rı veri lmi ştir . 1991 y ılı n

da partüm ve kolanya için 246 167 $ olan 
ihracata karş ılı k 754.968 $ 'lı k ithalat yap ıl 

m ı şke n 1993'te 393.29 1 $ olan ihracata 
karş ılı k 2.182.103 $ 'lı k ithalat gerçekleş

miştir. iki y ıl içinde bu ürün lerin ih racat ı 
%59.8 artarken, ithalattak i art ı ş %189 ol
muştur. Makyaj ürünleri, krem ler ve güzellik 
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ürünlerinde 1991 ith alat ının d eğe ri 5.272 
008 $ iken 1993'te 13.1 42 232 $ ile %149.3 
art ı ş göstermişti r . Aynı yıllarda bu ürünlere 
ait ihracat değerle ri s ıras ı ile, 161.293 $' 
dan 539.053 $'a ç ıkarak artı ş %234.2 ola
rak gerçekleşmişt ir. Ihracatı yapılan ürünler 

aras ında ilk s ı 

ra la rı sabunlar, 
vücut losyonla
rı ve banyo 
prepa ratla rı a
lırke n, ithalatta 
ise bu ürünler, 
koku veren ka
rı ş ımla r ve par
fümler, sabun
lar ve deado
ran ve anti
perspiranlard ır. 

ça rpı c ı olan, 
toplam kozma

tik ihracatındaki % 17.2 '1ik gerilerneye ka rş ı 

lı k toplam ithalattaki %328.9'1uk artı ş tır . 

Türkiye'n in toplam 1993 ith a l atı olan 29 
428.000.000 $' 'ın içinde koz m etik ürünleri 
nin pay ı binde 2.7 iken 15.345.000.000 $' 
olan toplam 1993 ihracatındaki payı binde 
O. 76 'd ır . Fransa, Almanya, Birleş ik Amerika 
Devletleri, !talya ve !sviçre baş lı ca ithalaıç ı 
ülkelerd ir. Bunun yanında Türkiye'nin ihra
catı ise AET ülkelerine, Kuzey K ıb rı s Türk 
Cumhuriyet i'ne, lrak'a, lsrail'e, Suudi Ara
bistan'a, Polonya'ya, Romanya'ya, Ürdün'e, 
Türki Cumhuriyetleri'ne, lsviçre'ye, Avustur
ya'ya, Kanada'ya, Libya'ya ve Amerika Bir
leş ik Devletleri 'nedir. 

Tü rk kozmatik endüstrisinin sahip oldu
ğu modern teknoloji ve ekiprnana karş ıl ık , 

yeti şmiş eleman eks ikliğ inin , Eczacılık Fa
kültelerinde gecikme li olarak da olsa kurul
muş olan Kozmetoloji Bilim Dallarındaki bi
limsel eğitim ile (endüstri -üniversite işbirliği
nin mutlak o lduğ u) gelecek yılla rda hızla 
ortadan kalkacağ ı in ancınday ız . 

·Kaynak : T.C. Devlet Planlama Teşki latı 
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BRUNEI YAGMUR ORMANLARINDA* 

1994 y ılının Haziran ayı sonlarında il 
ginç bir tecrübe yaşadım . 

Asya-Pasifik Tıbbi ve Aramalik Bitkiler 
Enformasyon Ağ ı (APINMAP)'nın Yönetim 
Kurulu Toplantı s ı için Ma lezyanın başşehri 

Kuala Lumpur'a gidecektim. Gid i ş tarihin e 
yakın Brunei'den telefon geldi. Telin öbür 
ucundaki ki ş i Eskişe hir'e iki kez eğ itim ve 
araştırma amacıyla gelmiş olan Dr. Karn ari 
ah Abu Salim idi. Malezyaya gideceğ imi öğ

renmiş, ı s rar la oradan Brunei'e geçmemi is
tiyordu. Kabul ettim. Çılg ın kı z ! sadece be
nim Malezya'dan Brunei'e g id i ş-dönüş ve 
ağ ı r lam a masraflarımı ka rş ılamakla kalmı 

yor, ay rıca TBAM'dan a rkad aş ı Nurhayat 
Ermin 'in Türkiye'den Brunei'e gidip dönmesi 
için gerekli masrafla rı da ka rş ıl amay ı öneri

kurmuş old uğ u Saha Araştırmal ar ı Merkezi
nin müdireliği. .. 

Brunei Darussalam, Güney Batı Pasifik
teki Borneo adas ının kuzeybat ıs ında, Ma
lezyaya ait Sabah ve Sarawak su lta nlıkla rı 

a ras ında sandviç olmuş bağ ıms ı z küçük bir 
s ulta nlık. Adanın kalan kı s ımları ise Endo
nezyaya ait. 

Brun ei, Sultan Hac ı Hasanal Bo lkiah 
Muizzaddin Waddullah tarafından yönet ilen 
müslüman bir ülke. Sultan Dünya nın en 
zengin adam ı olarak biliniyor. Ülke toplam 
yüzölçümünün (5765 km2) %80'i (4700 
km2) trepik yağmur ormanla rı ile kap lı ve 
260.000 (1 991 sayımı)'i aşkın bir nüfusa 
sahip. Ülkenin en önemli doğal kaynak l ar ı 
petrol ve gaz. Milli gelirin t amamına yakını 

PHILIPPINES 

South 
C/una 
Sea 

SABAH 

yordu. Birkaç gün sonra 
Acele Posta ile benim ve 
Nurhayat'ın biletleri gelin
ce iş in ciddiyetini an ladık. 

Brunei'e gitmek artık şart 

o lmuştu . Plan lar yapıldı. 

Ben önce Ku ala Lum
pur'a gidip topla ntım ı ya
pacak, oradan Brunei'in 
başşeh r i Sandar Seri Be
gawan' uçacaktım . Ay nı 

gün Nurhayat ise Singa
pur üzerinden aynı şehre 
varacaktı. 

BRUNEI 
DARUSSALAM ~ 

MALAYSIA SARAWAK 

Kamariah (Kamary a 
okunur) doktoras ını ingil
Ierede yap m ı ş Brunei'li 
bir biyokimyacı. Brunei 
Üniversitesi Biyoloji Bölü
münde öğretim üyesi ola
rak ç alı ş ıyor. Önemli bir 
d iğe r görevi Üniversitenin 
yağmur orman la rı içinde 

lnd1an 
Ocean 

SINGAPüRE 

INDONESIA 

• Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başe r ta rafından kaleme alındı. 
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bunl a rı n üretim ve rafinasyonundan sağ l a- dünyanın en büyük su köyünü oluşturduğu -
nıyor. Tarım ve endüstri yok denecek kadar nu ve bu evlerde 3o.qoo kiş i n i n yaşad ı ğını 
az. Ülke ,ormanların ı gözü gibi koruyor. Or- söy led i. Bir motor k i ralayıp oraya gitt ik. 
manların %70'i el değmemiş prim er yağmur Tahta kazıkl ar üzerinde yükselen ahşap ev-
orman la rı. 1930'dan beri ağaç kesimi aş ırı ler, aralarındak i geçit ler, köprüler ve sudan 
kıs ıtl ı sahalarda ve çok kontrollü olarak ya- sokakları ile karadaki benzerlerinden fark-
pı lı yor. Nüfusun büyük kı sm ı şeh ir ve bü- s ı zdı. Okul, cam i, postane·, hastane, kara-
yük kasabalarda yaşadığ ından orman üze- kol ve itfaiye bina ları dahi su. üzerindeydi. 
rindeki bask ı kalkmış durumda. Bu yüzden, Her evde elektrik ve su var. Tuvale! ihtiyacı 
Brun ei Yağmur Ormanla rı bilim alemi ve malum şekild e giderili yor. Çöp sorunu da 
dünya ekoloj isileri tarafından çok değerli bir doğa l yolla halledilm i ş ! Köye ulaş ım motor-
araştırma alanı olarak d eğe rl endir iliyor. En botlarla yapı lıyor. Karada parketmiş çok sa-
gen i ş primer yağm u r orman ı rezervi Te m- yıdak i arabanın bu köyün sakinlerine ait ol-
burong bö lges indeki Batu Apoi. i ş t e, gide- duğunu öğrendim. Köyde s ık s ık ç ıkan yan-
ceğ imiz Kuala Be lalong ,----------·--, g ın l arda çok say ıda mal 
Saha Araştırmaları Merke- ve can kayb ı o lduğundan, 
zi bu rezervde yer a l ı yor. Su ltan, köyün biraz ileri

sinde daha mod~rn im-
Ülkede petro l'ün bulun- kaniara sahip yeni bir su 

masıy l a ilgil i ilginç bir hika- köyü i nşa ettirm iş. Ancak 
ye an l at ılı yor. 1903 y ıl ı nda h a l k ı oraya nak letmek' 
Sh9ll ş i rketinin bir çalışan ı epeyce sorun o l uyorm uş: 
plajda güneş len irken bur
nuna petrol koku su ge lir. 
Bunu araşt ırdı ğ ında mu
azzam bir petrol rezervinin 
üzerinde oturd uğunu an
lar . Brunei'de petrol i ş l et im 

hak l ar ı Shell şirketine ait. 
Araştırma Merkezinin tah 
ta evlerinin in şaat ını da 
Shell finanse etmiş. 

Ülkenin resmi dini islam 
olmakla beraber bayanla
rın k ı yafet l er inde kanuni 
bir kısıtlama yok. Devlet 
dairelerinde han ım l a rın bir 
kısmı saç l a rın ı beyaz bir 
türbanla örterken, modern 
giyimli kad ın l a rın da sayı
s ı az değil. Kamariah da 
kapanmayan cinsten. Her 

Brune i H avayo ll a rının şeye rağmen buran ın res-
uçağı Bandar Seri Bega- men bir islam ülkesi oldu-
wan'a i ndiğinde Kamariah ğu nu unutmamak gerek. 
ve Nurhayat tarafından ı_ ___ s_ru_n_e_i B_a..:.ş.:_şe_h_rin_d_e __ __j 

karş ıland ım . Şe hre giden O akşam ertesi günkü yol-
yoll ar ve görkemli binalar zengin bir ülkede cu luk için hazırlandık. Taksi iş l ev i gören sü-
old uğumuzu hatırl atıyord u. Hele, uçak iner- rat li motorbella ,Bandar Seri Begawan'dan 
ken gözümü alan Omar Ali Saiffudin Ca- ayrıldık. Temburong nehri boyunca 40 da-
mii 'nin altın kubbesinin şavk ı tek kelimeyle kika kadar süren ve Mangreve b11takl ı k ve-
büyüley iciyd i. jetasyon u aras ı ndaki aç ık l ık l a rda geçen bir 

Ertesi gün şeh i rde bir tur attı k . Cam i ve 
diğer mabetieri gezd ik. Sahile indiğ imizde 
Kamyong Ayer nehri üzerinde gördüğüm 
ev ler dikkat imi çekti. Kamariah bu evlerin 

yolcu luktan sonra Bangar kasabas ın a u laş
tı k. Buraya Brune i'den sadece nehir yoluyla 
ulaşılabiliyor. Gelirken yolda Sarawak ve 
"uzun ev" denen kara su larından geçmek 
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gerekiyor. Oradan Merkezi ait bir jiple ya rım 
saat kadar seyahat edip, Kampong Botang 
Duri ad ı verilen küçük bir yer l eş im merkezi
ne ulaşt ık. Saha Araştı rm a l ar ı Merkezinin 
işç i le ri ve aileleri buradaki evlerde yaş ı yor. 

Bundan sonraki yo l culuğumuz Suııga i Tem
burong nehri boyunca uzun botl ftrla olacak. 

Sota binmeden ön_ce tüm eşyam ı z nay
lon terbalara doldurulup s ı k ı ca bağ l and ı ve 
botun arka k ısm ı na ye rl eştiri l di. Altımı ıda 

şo rt, ç ı plak ayağ ım ızda kesim-le bota bin
dik. Bol içinde arka arkaya yer l eşt i r i l miş ta
burelere oturduk. iban yeriisi genç bir kız, 
Ram lah, elinde uzun bir bambu s ırıkla bo-
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Belalong çay ı ağz ında kurulu Araşt ı rma 
Merkezine ul aşt ı ğ ı mızda hem yağmurdan 

hem de suya dalıp ç ıkmaktan vücudumuz
da kuru yer kalmamışt ı. 

Araştırma Merkezi, Belalong Orman Re
zervinde Üniversiteye ait 5000 hektarlık ba
kir yağmur ormanlarının ortas ında kurulu. 
Bungalovlardan ibaret bu küçük kampta 
elektrik bir jeneratörle sağ l an ıyor. Içme su
yu ve kirli su arıtma tesisleri mevcut. Orma
nı n en yüksek noktası olan Bukit Belalong 
(9t3 m)'a dikili biranten vasıtasıyla günün 
be ll i saatlerinde başkent ve diğer yerl eşim 

birim leriyle telsiz-radyo bağ lantı s ı kurulabi-
lun ön ucuna ye r l eşt i . Arkaya ise motoru liyor. Kampta te levizyon ve video da var. 
idare eden yerli Burası primer 
genc i Gawing yağmur ormanla-
oturdu. Yağmur rında ekolojik çe-
a lt ı nda yola çık- l ı ş m a l a r yapan 
t ık. Öndeki kızın bi l im adaml a r ı 
bambu s ı rı kla için bu lunmaz bir 
ne yapacağı az çal ı ş m a ortam ı 

sonra an laş ıld ı. sağ lı yor. 
' Nehir yer yer 
s ığ l aş ıyor ve bo- Akşam saat al-
tun altı çakıliara tı c ivarınd a ye-
otu ru yo r. Sığ mek öncesi soh-
yerlere yaklaşır- beli yaparken er-
ken, dümenci m anın gizemli 
motoru· durdurup sess iz liğini y ı rtan 
kaldırıyor ve ön- seslerin Cicada 
deki kız elindeki (Sikada okunur) 
s ırı ğ ı suya dal- adı verilen bir 
dır ıp hız l a iterek böceğin marilet i 
kay ığ ın gitmes i- o lduğun a inan-
ni sağ lıyo r. Öyle mam kolay olma-
anlar oluyor ki dı. Karın cidarla-
herkesin suya rını sa niyede 
at l ayıp kayığı 600 kez titreştire-
çekmesi gerek i- rek ç ı kardığı se-
yer. Suya bata sin kilometreler-
ç ıka iki saatlik ce öteden duyu-
maceralı bir yol- l a bi ldiğin i öğren-
culuktan sonra diğim bu böcek, 
nehrin küçük bir sabah ve akşam 
ko lu olan Kuala Sungai Belalong Saha Araştırma ları Merkezi saat 6'da ölmeye 

L_ ______________________ ~ 
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baş lad ı ğ ından ad ın a "Saat a ltı C icad as ı " Av.u stra lyalı kelebek uzmanı Prof.Rudi 
den iyor. Kuhout, Merkezin bir kilometrekarelik ala-

Kampta düzen li bir hayat var. Akşam ye- nı içerisinde 324 kelebek türünün bu lun-
rnek birlikte yen iyar ve sohbet ed iliyor. Saat duğunu söyled i. Kampı n hemen yanında-
lO'da ise herkes yatakta olmal ı zira jenera- ki atı k s uların nehre aktı ğı k ı s ı mda "Ra-
tör kapatı ldığ ında ı ş ıkla r sönüyor. jah Brook's Birdwings" (Trogonoptera 

brookiana) kelebeğ inin yüzlercesini bira-
Sabah a ltı'd a C icada'l a rın, orman kuş la- rada gördük. Oraya, uzun süre uçabilmek 

rının, kamp horoz l a rının ve ne olduğunu için iht iyaç l a rı olan tuzu almaya gel iyor-
a nlayamadığ ı m hayvanla rın ses lerind en l armı ş. Bu tür nadir olduğ und an koruma 
oluşan bir senfoni il e uyand ı m. Yüksek altına alınmı ş. Toplanmas ı yasak lanmı ş. 
ağaç la rın d a ll a rı aras ından süzülen güneş ingilterade bu ke l ebeğin tanesine 75 po-
ış ınla rı yeri bulmakta güçlük çekerken, çi- und (yak l aş ık 5 milyon Tl) veriyorlarm ı ş. 

seleye n yağmurun sesi fısılt.rı~g~ib~i ~g~e~liy~o~rd~u~.~~~~-~iJi~~iiiia~iii!ii~~ Medeniyetten ki lometreler- l 
ce uzakta, gerçek bir yağ
mur o rm an ında doğa ile 
başbaşaydım . Nehir kena
rın a ind im. Karşı k ı yıda 

maymunlar su içiyor, or
man, sess iz liğini bozarak 
günü karş ı lı yord u . Janera
törün an iden ·baş layan gü
rültüsü doğanın ses lerini 
bastırdı. 

Kahva ltı dan sonra or
man için e yapacağımız 

yo lculuk için hazırland ık. Trogonoptera braokianakelebeğ i 
Kesin altında çarap i a rın L_ _____ ___:: _ _:_ ______ _:_ _____ _j 

üstüne d izim ize kadar bezden toz luklar ge
çirdik ve bağladık. Bunun sebebi, nemli or
manda yapraklar üzerinde yaşayan sütükle
ri n ayakkab ı m ı zdan içeri girmesini ön lemek 
içindi. Dik bir bayırdan tırma narak orman 
içinde yüksaimeye baş lad ı k. Dura dinlene 
ilerlerken ye r yer ı s l ak zeminde kayıyor, 
sarmaş ı k i a ra tutunarak kendimizi frenliyor
duk. Kamariah çev redeki ağaç l a r ve bitki
lerle ilgili bilgi veriyordu. Ormanı n alışık al
mad ı ğ ımız nemli s ıcağ ı kı sa sürede beni 
ve Nurhayat'ı bitkinleştird i. Bir saatlik dik ç ı 

kı ş iyice halsiz düşürdüğü ve çevrede or
man ağaç larından başka çiçekli bitki göre
med iğ imiz için geri dönüp orm an ı n daha il 
ginç başka bir bölgesin i keşfe karar verdik. 

"Bat h azır! " sözüyle uzun bota atlay ı p , 

akınt ı ya ka rş ı nehir y ukarı gitmeye başla
dık. Kah iterek, kah içinde yarım saat gittik
ten sonra bir dere ağz ı na yanaştık. Dar ve 
sığ küçük bir derenin içinde yürüyerek bir 
şe la l e ile önünde olu ştucduğu havuzun bu 
lunduğu yere ulaştık. Bu kadar yolu gelipte 
bu billur suya girmernek olurm uydu. Sabah
tan beri vücudumu saran nemli tropik s ıca

ğ ın ı havuzun serin suyunda söndürdüm. ls
s ı z orm anlar içindeki bu müte(iazi havuz 
benim için o an saray h avuz larında duyul
mayacak bir zevkin kay nağ ı olmuştu . 

Tropik yağmur ormanla rı in a nı lmaz sayı 

ve çeş itlilikt e hayat formlarını içinde barın 

dıran ve her milimetrekaresinden hayat f ı ş-

.-
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kıran, gezegen im izde hayat ın en yoğ un ya- kayaları n ortaya ç ıkmasına neden oluyor. 
şand ığı eşs iz bir ortam . Yüksek ağaçla rın Toprağ ın en üstteki tO cm'lik k ısm ı yokol-
bol yapraklı s ı k da ll arının güneş i gören en d uğunda toprakta artık hiç bir şey yetişmi-
üst kıs ı mlarından köklerinin eriştiğ i kill i top- yar. Bu orman ların da bir gün kel kayalara 
raklar veya kaya tabakatarına kadar hayat- dönüşeceğin i düşünmek kabus gibi bir şey. 

~:~~fe~~~~a~:~ad~ı::~ ,:an~=~Ş ııı~öı~~=~~= Araştırma Merkezinden unutulmaz an ı -
yokedilebilecek kadar narin bir dengeler larla ayrıldık. Son akşam. yemeğinden önce 
manzumesi. Orm anı oluşturan dev ağaçla- masada otururken Alman araştırmac ı 
rın kök sald ı ğ ı toprak tabakasının ka lınlı ğ ı Dr.Hubertus Bolte'ye burada ne yapt ı ğ ı nı 
30 cm'yi geçmiyor. Ağaç la rın kesilmesi bu sordum. Iki aydır doktorası için, Irapiklerde 
orman ı o luşturan eko lojik dengelerin tü- yet i şen incir (Ficus) ağaç la rı üzerinde ya-
müyle bozulmasına yol açan bombanın fiti- şayan bir böcek türünü arad ığ ını ancak he-
lin i ateş liyo r. K ı sa süre sonra oluşan eroz- nüz bu lamad ı ğın ı söyled i. O an, gözüm bir-
yon toprağ ın sürüklenmes ine ve kil ya da den masan ın üstünde yürüyen küçük kara 
,-----------------=b:::i r_:bö::"::c::eğ~e tak ıld ı. Şaka niyetine, "Bu olma

s ın?" deyip parmağımla i şaret 

ettim. Birden cidd il eşti. Gözleri
ni böceğe dikti ve yerinden f ır

l ay ı p "Bu, gerçekten!" diye ba
ğ ırdı. Boynunda sürekli t aş ıdı 

ğ ı kı sa hortumla havay ı içine 
çekip yaratt ığı vakum ile yaka
l ad ığı böceği küçük b ir 
ş işeye yerleştird i. Şan s lı gü
nündeydi. Zira, o akşam ona 
tezi için iki örnek daha buluver
dim. 

Ayrılı k vakti ge l mişt i. Tüm 
kamp sakinleri bizim için müte
vaz i bir veda töreni yapt ıl ar. 

Güneş li bir havada, ayn ı yol la
rı ayn ı vas ıta l ar la katedip San
dar Seri Begawan'a vardık. 
Dönüş daha az heyecanlı ydı. 

Zira, bil diğimiz yere gidiyorduk. 

Üniversiteye, Tarım Bakanlı
ğ ın a, bazı araştırm a merkezle
rin e ve t ı bb i bitki bahçesine 
yaptığımız ziyaretler yeni şey
ler öğrenmem ize ve yeni dost
lar edinmemize imkan sağ lı 

yordu ancak dü nyan ın bu kö
şesinde bizden başka dört Tür-

Belalong orma nlarının ziçekli ağaçlarından biri, k ün daha yaşad ığ ını öğren-
c_ _____ J_a_ru_m_-J_a_ru_m_:_( x_o_ra_:'_R_u_bi_ace_ a_:e) ____ __j rnek büyük bir sürpriz ol-
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du. Dilek bir Ingilizle evlen ip gelmişti. Eş i· 
nin i ş i dolayıs ı yla buradaydı. Oğ lu Cem 
Benjamin'le gün lerini geçiriyordu. Kamari
ah'n ın en az onun kadar ç ılgın ve sevimli 
bir arkadaş ı ydı. Kamariah'ya Türkçe öğret
menliği yapıyordu can s ıkıntı s ından ... Di· 
ğer Türklerden Esi, Ingilterade mimarlık ya
pan zarif bir genç han ı m. ilk gördüğümda 
onu Zuha l Olcay'ın kardeşi zannettim. Bu 
kadar benzerlik olur. Brunei'e ge li ş sebebi 
ilginçt i. 400 mimar arasında aç ılan bir proje 
yarışmasını kazanm ı ş ve Sultan'ın erkek 
kardeşinin BOO'ü aşk ın Mercedes arabas ı 

için Automobilia (otomobilya) inşa etmek 
için gelmi şt i. Hepsi aynı yılın modeli olan 
Mercedesler hiç kullanılmıyormuş. Her sa
bah bir görevli hepsinin koniaklarını s ıra· 

dan teker teker açıyor, sonra teker teker 
kapatıyormuş. Efendim , Sultanın kardeşi 

birgün bu model Mercedesi ku ll anırken bir 
kaza geçirmi ş, Mercedes araban ın hayatı

nı kurtardığı na inanıp, o modelin dünyada
ki bütün örneklerini, ne pahasına olursa ol
sun, toplamaya başlamış. "Yok yahu!" der-
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ken, Saray ın diğer mensuplarının da Auto
mobi lia'ları olduğunu öğrendim. Herbiri hın
cah ınç araba do luymuş. Diğer Türkler de 
mimar. Eski saray ı n restorasyonunda ça lı 

ş ı yorlar. 

Bu şirin, temiz ve sevimli ülkeden ayrılır
ken k ısa süre için de olsa Brunei yağmur 
orman larında Türk rüzgarı estirmiş o lmanın 

mutluluğunu yaşıyorduk. 

TeşekkOr : Earl of Cranbrook ve D.S.Ed
wards tarafından yazı lan Belalong: A Tropical 
Rainforest kitabından baz ı fotoğrafların yayın lan
mas ına izin veren The Royal Geographic society 
ile Sun Tree Publishing'e teşekkür ederim. 

~: 

·AP 3.:'r~~~i ~~n~~\ Belalong Saha Araştırmaları 

A.G.Orr. Trogonoptera brookiana kelebeQi (s. 
30) 

P.Harris, Belalong ormanlarının çiçekli aQaçla
rından biri, Jarum-Jarum (lxora, Rubiaceae) 
(s.31) 

Dr.Kamariah AbuSalim, University of Brunei, 

Department of Bi ology (s.32) 

Sungai Temburong nehrinde maceralı yolculuk 
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AVAUPA"DA BITKILEALE TEDAVI 

f-: ünümüzde "bitkiler/e tedavr sadece 
'j ge lişmekte olan ülkelerin sağ lı k prob· 

lamlerin i çözmek için kullanıldıkları bir 
yöntem olmaktan çıkm ı ş olup, art ı k ge l i ş· 

riı i ş ülkelerde de halk doğayı yeniden keş
feimiş ve tıbbi bitki ler öze llikle Avrupa'da 
gitt ikçe önem kazanmaya baş lamıştır. 

Avrupa'da 1990 y ılı nda 2.4 milyar do
la r'lık pazar bulan bitkisel ilaçlar toplam ilaç 
piyasasının %3'ünü oluşturmuştur. Ancak 
bu pazarın büyüme hı z ı y ılda %1.5 olarak 
veri l mi şt i r. Bitkisel i l açları n kullanım alanla
rı ve öncelikleri ülkelere göre değişse de 
genelde mide hastalı k l arı, dolaş ı m bozuk
lukları, damar se rt l iği, sakinleşt irici, uyutu
cu, öksürük ve ü şütm e l e rde ve akciğer 
hastalıklarında kullan ım alan la rı bulmak
tad ır. 

Althaea officinalis 

Digitalis lanata 

Thymus vulgaris 

Yard.Doç.Dr.Berrin Bozan, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve Ilaç Araştı rma Merkezi 
(TBAM), 26470-Eskişehir ... 
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Avrupa ülkeleri içinde Bat1 Almanya bit· 
kisel ilaç pazarının 1.5 milyar dolar il e 
%65'ini temsil etmektedir. Tüketim diğer ül
kelere nazaran 8-1 O kat daha fazladır. Al· 
manya'da kişi başına düşen tüketim oranı 
yılda 29 dolara ulaşmıştır. Bu ülkede bitki
sel ilaç pazarı, toplam ilaç pazarının %7 si
ni temsil etmektedir. Bitkisel ilaçların %80'i 
eczaneler tarafından yapı lmakta, %42'si 
ise reçeteli ilaç sınıf ın a girmektedir. Al· 
m anya'da bu pazarın büyüme hızı %5 ola
rak bulunmuştur ve bitkisel ilaç piyasasının 
en önem lidroğu sarımsakt ır. 

Diğer Avrupa ülkelerindeki durum: 

Toplam ilaç pazarının °/o1.5'unu bitkisel 
drogların oluşturduğu Belçika kişi başına 
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rı Avrupa ortalamasından daha düşüktür. 

Bitkisel droglarla ilgili detaylı bir istatisti 
ğin sağlanamad ığı ingiltere'de yapılan ça
lışma l ar sonunda kişi başına yılda 2 dolar
lık bir tüketim bu sektörün öneminin henüz 
bilinmediğini göstermiştir. 

Bitkisel ilaç pazarının yaklaşık %50 s ın ı 

dolaşım bozuklukları ve digestif ilaçların 
oluşturduğu Avustutya'da kişi başına dü
şen yıllık tüketim 3 dolardır. 

Kişi başına yıllık 21 dolarlık tüketim 
miktarı /sviçre/i/erin bitkisel ilaçlara duydu
ğu ilgiyi göstermektedir. Bu ülkede bitkisel 
ekstrelerle yapılmış ürünler hemen hemen 
her markette bulunabilmektedir. 

yıllık tüketim miktarı 4 dolar ile Avrupa ül- Görüldüğü gibi Avrupalı, bitkilerle teda
keleri arasında ,------------------ viyi yeniden keş-
en düşük tüke- fetmiş ve kabul 
tim miktarların- etmişt ir . Yine de 
dan birisine sa- bitkilerin halk 
hiptir. Ancak bu aras ınd ak i vey a 
ülkedeki bitkise l modern tarzd a 
il aç pazarının kullanımı ülke-
büyüme hızı %7 den ülkeye de-
olarak ölçülmüş- ğişme göster-
tür. mekte oluduğu 

için, Avrupa'da 
Fransa'da bitkilerle tedavi 

bitkisel ilaç piya- konusunda bir 
sası 210 milyon c_ _____ __:Sa= /v.::ia.::o.::lf'.::·c,.::·na=/'.::_·s ______ _j birliğin sağ l an-
dolar ile tüm ilaç ması zaman isteyen bir iştir. Ancak bitki· 
piyasası içinde %1 lik bir paya sahiptir. Yıl - lerle tedaviyi temsil eden ulusal kuruluşlar 
da kişi başına 3.7 dolarlık bir tüketim var- aras ınd a gerek sosyal, gerekse bilimsel 

dır. ve endüstriye l düzeyde bir ili şki, ESCOP 

Yıllık tüketim oranı kişi başına 8 dolar 
olan Hdllanda'da oldukça değişken bir eği· 

lim gözlenmektedir. 

Yılda kişi başına düşen bitkisel ilaç tü
ketim miktarın ın düşüklüğü italyanlann 
bitkise l ilaçlara pek de s ıcak bakmadığını 

göstermiştir. · 

ilginin özellikle midevi ilaçlara o lduğu 
ispanya'da kişi başına yıllık tüketim mikta· 

adlı bir organizasyonun kurulmasıyla sağ
l anmıştır. 

Avrupa ülkeleri içinde Batı 

Almanya bitkisel ilaç pazarının 

1.5 milyar dolar ile %65'ini 

temsil etmektedir. 
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ES COP (European Scientific Cooperati 
ve on Phytotherapy) bitki lerle tedavi ve bit· 
kise l ilaçlar için Avrupa ülkelerind e bulunan 
kuruluş l a rın o lu şturd uğu bir Avrupa organi
zasyonudur. Bitkisel il açl arın sosyal, yasal 
ve bi limsel anlamda sadece Avrupa'da de
ğ i l tüm dünya'da kabul e dil e bilirli ğ ini sağ l a

ma çal ı ş m a la rını yürütme amac ı y l a kurul
m uşt ur . 

Temsil ettiğ i k uruluşl ar ; 

Gesellschaft für Phytotherapie, 
Almanya 

Nederl andse Verenig ing voor Fytot
herapia, Hollanda 

Societe Belge de Phytotherapie/Bel
gi sche Vereniging voo r Phytcithera
pie, Belçik<ı 

lnstitut Francais de Phytoth erapie, 
Fransa 

British Herbal Medicine Association, 
ingiltere 

Schwerze ri sche Medizi nische Ge
sellschaff tür Phytotherapie, \sviçre 
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ve Avrupa'da bitkisel ilaçlar ve bitki se l 
droglar için h az ırlanmış monograflarda 
uyumluluğun sağ lanmas ın a yardımc ı ol
maktır. Baş lıca amaçları aras ında ; 

Bitkisel ilaçlar ile ilgili bi limsel bir çatının 
oluşmasına yardımc ı olmak, 

Özellikle t ı p doktorlarının bitkisel il açla r ı 
kabu lünü kolay laştırm ak, 

Bitkilerle tedavide klinik ve deneysel 
araşt ırmala r ı desteklemek 

Bilimse l ve pratik bilginin ulus l a ra ras ı 
düzeyde toplanmasını sağ lamak say ı la· 
bilir. 

ESCOP bitkisel il aç l a rı tıbb i ürün olarak 
değer l endire rek Ortak pazarda bu tür ürün
lerin karş ıl aştı ğ ı problemierin çözümüne 
yardımc ı olmayı da amaçlamaktad ı r. 

Bitkisel ilaç, bitkileri, bitkinin bölümlerin i 
veya bitkiden haz ırlan an ve kimyasal bir 
kompleks halinde bileş ik l e rde n oluşan pre
pe ratl a r ı içerir. Bir bitkise l ilaçta kimyasal 
bileş i k say ı s ı binlerce olabilir. Bitkide bulu
nan bu bileş ikl e r a ras ı nd ak i iliş k ile r bi lin· 
mayabilir ve etki genellikle deneyimle orta
ya ç ı kar . Bitkisel il açla rın öze llikleri, uygu
lama alanla rı veya miktarla rı (dozaj) uzun 
süreli kul l anımla bilinirler ve çok gen i ş bir 

ES COP doktorlar, ecza
c ıl a r ve d iğe r bilim adamla
rı nd an oluşan 1500'ü aktif 
olmak üzere, yüzb inlerce 
doktor ve milyonlarca tüke
t iciyi ve toplam ilaç paza rı 

nın %30'unu temsil etmek
tedir. 

doz ara lı -
ESCOP'un amaçlarından birisi de ğ ı nda te-

bitkisel droglar için hazırlanmış davi edici 

ve ülkelerin ayrı ayrı ulusal veya veya koru-
i 1 f k i . d yucu akti-u us ararası arına ope erın e yer viteye sa-

almış monograflarda birlik hiptir. Kul-

sağlamaktır . l anımda, 
18 May ı s 1989'da Hol- ,mOOilllllllilllllllillllllllmlllillllllllmlllillllllllmlllillllllllmlllilllllllilllllllilllllllmil!! uygun 

landa'da beş ülkenin karar- dozlarda 
l aştırıp biraraya gelmesiyle kuru lan bu or
ganizasyon, 18 Haziran 1989 da Köln'de 
yap ıl an bir top l a nt ı da ESCOP ad ı y l a res
miyet kazanmışt ır. 

ESCOP'un kuru lu ş amac ı bitkisel ilaçlar
la ça lı şa n b i l imadamlar ı n a yo l göste rm ek 

alındıkla r ında , yan etki leri ya çok az ya da 
hiç yoktur. Bitkilerle tedavi modern tedavi 
uygulamas ı iç inde güngeçtikçe daha çok 
önem kazanmakta, modern bilimse l a raş

t ırm a l a rl a desteklenerek, bilimin gittikçe 
büyüyen bir kolunu teşkil etmekted ir. ... 
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Papaver rhoeas 

ESCOP'un amaçlarından birisi de ulusal 
veya uluslararası tarmakopelerde yer alan 
bitkisel droglar için hazırlanmış monograf
larda bir birlik saQiamaktır. 

Her ülkenin bitkisel ilaçlarıyla ilgili hazır
lanmış monografları vardır. ÖrneQin 1984 
teri bu yana Almanya'da 230 dan fazla mo
nograf kullanılmaktad ır . Monograflarda bit
kinin tanıtım ı , özellikleri, kullanıldıQı yerler, 
yan etkileri, ve dozajı yer almaktadır. 

Fransa'da 200 bitkisel drog ve 37 endi
kasyon monografı bulunmaktadır. Ingilte
re'de ise General Sale List'te bulunan 130 
adet bitkisel drog vardır. 

Yaklaşık olarak 2000 droQun ku ll anıldı
Q ı tahmin edilen Avrupa'da en çok kullanı
lan 135 drog Tablo 1'de; kesinlikle kullanıl
maması gereken drogların listesi de Tablo . 
2 de verilm iştir. 

ESCOP bu amaçla bitkilerle tedavide 

kullanılan bitkisel droglarla ilgili tüm Avru
pa'da geçerli o.lacak ortak bir monograf ha
zırlama çalışma larına başlamış ve 1990-
1992 yılları arasında Avrupa'da çok kulla
nılan onbeş bitkinin monografını hazırla
mıştır. Bu bitkiler Frangulae Cortex, Matri
cariae Flos, Sennae Folium, Sennae Fruc
tus Valeriana Radix, Allii sativi Bulbus, 
Cr~taegus, Lupuli Strobili, Passiflorae Her
ba, Plantaginis ovatae Semen, Calendulae 
Flos/Calendu lae Flos cum Herba, Mentha 
piperitae Aetheroleum, Taraxaci Folium, 
Taraxaci Radix ve Uvae ursi Folium. Gele
cek 10-12 yıl içerisinde ES COP 250 mo
nografın hazırlanmasın ı planlanmıştır. 

Ülkemizin ESCOP'a üyelik başvurusu 
kabul edilmiş olup, Fitoterapi Derneği ku
rulmuştur. Bu yil içinde Türkiye'nin ES
COP üyeliğinin tam olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

Melissa officinalis 
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Tablo 1. Avrupa'da Yaygın Olarak Kullanılan Droglar 

Achillea millefolium Herba Chondrus crispus Tallus 

Acorus ca/amus Rizom Cimicifuga racemosa Rizom 

Aesculus hippocastanum Tohum Cinnamomum aromaticum Kabuk 

Agar Gitrus limon Uçucu yaQ 

Agrimonia eupatoria Herba Cnicus benedictus Herba 

Agrimonia procera Herba Cola nitida Tohum 

Agropyrum repens Rizom Commiphora mo/mo/ Gummi rezin · 

Alehemilla vulgaris Herba Cariandrum sativum Meyva 

Allium cepa SoQan Crataegus laevigata Yaprak 

Allium sativum SoQan Crocus sativus Stigma 

A/oe barbadensis Usare Curcuma longa Rizom 

Aloe capensis Usare Cynara scolymus Yaprak 

Aloe ferox Usare Drosera rotundifolia Herba 

Alpinia officinarum Rizom Equisetum arvense Herba 

Althaea officinalis Çiçek, Kök Eucalyptus türleri Uçucu yaQ 

Anethum graveolens Meyva Ferula asa-foetida Gummi rezin 

Angelica archangelica Kök Ficus carica Meyva 

Arctium lappa Kök Filipendula u/maria Çiçek,herba 

Arctostaphy/os uva-ursi Yaprak Foeniculum vulgare Uçucu yaQ ve 

Armaracia rusticana Kök var. vulgare Meyva 

Arnica montana Çiçek Fraxinus exce/sior Kabuk ve Yaprak 

Artemisia absinthium Herba Fucus vesiculosus Tallus 

Atropa bel/adanna Yaprak Fumaria officinalis Herba 

Barasma betulina Yaprak Geraniuro robertianuro Herba 

Betula pendula Yaprak Glycyrrhiza glabra Kök 

Ca/endula officinalis Çiçek Hamame/is virginiana Yaprak 

Gapse/la bursa-pastoris Herba Harpagophytum 

Gapsicuro annuum Meyva procumbens Kök 

Carum carvi Meyva Hedera he/ix Yaprak 

Cassia angustifolia Yaprak Humulus lupulus Çiçek kozalaQı 

Cassia senna Yaprak, Meyva Hydrastis canadensis Rizom 

Centaurium erythraea Herba Hypericum perforatum Herba 

Cephae/is ipecacuanha Kök Hyssopus officinalis Herba 

Chamomilla recutita ÇiÇek 11/icium verum Meyva 
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Tablo 1 Devam 

/nu/a heleniuro Rizom Prunus spinosa 

Juniperus communis Üzümsü kozatak Ouercus robur 

Krameria triandra Kök Quillaja saponaria 

Lamium album Çiçek Rhamnus frangula 

Laurus nobilis Yaprak Rhamnus purshianus 

Lavandula angustifolia Çiçek Rheum officinale 

Levisticum officinale Kök Rosa canina 

Linum usitatissimum Tohum Rosa centifolia 

Lobelia inf/ata Herba Rosmarinus officinalis 

Ma/va sylvestris Çiçek ve Yaprak Rubus fruticosus 

Marrubium vulgare Çiçek ve Herba Rubus ideaus 

Melaleuca türleri Uçucu yağ Salvia officinalis 

Melissa officinalis Yaprak Sambucus nigra 

Mentha piperita Uçucu yağ ve Silybum marianuro 

Yaprak Solidage virgaurea 

Menyanıhes trifoliata Yaprak Tamarindus indica 

Myristica fragrans Tohum,Arillus Taraxacum officinale 

Myroxylon balsamuro Thymus serpyllum 

var. pereirae Balzam Thymus vulgaris 

0/ea europaea Yaprak ve Yağ Tilia cordata 

Origanum vulgare Herba Trigonella foenum-

Panax ginseng Kök graecum 

Papaver rhoeas Çiçek Urtica dioica 

Passiliara inearnata Tüm bitki Vaccinium myrtillus 

Peumus bo/dus Yaprak Valeriana officinalis 

Pimpinella anisum Meyva Verbascum phlomoides 

Pinus türleri (Terebentin) Uçucu yağ Verbascum thapsus 

Plantago ovata Tohum Verbena officinalis 

Podophyllum peltaturo Rizom, Rezin Viburnum prunifolium 

Polygonum avicu/are Herba Viola odorata 

Patentilla ereeta Rizom Viola Irico/or 

Primula veris Kök Vitis vinifera 

Prunus cerasus ssp. Zea mays 

acida Meyva sapı Zingiber officinale 
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Çiçek 

Kabuk 

Kabuk 

Kabuk 

Kabuk 

Kök 

Meyva 

Çiçek 

Yaprak 

Yaprak 

Yaprak 

Yaprak 

Çiçek 

Meyva ve Herba 

Herba 

Meyva 

Kök 

Herba 

Herba 

Çiçek 

Tohum 

Kök 

Yaprak 

Kök 

Çiçek 

Çiçek 

Herba 

Kabuk 

Çiçek 

Çiçek ve Herba 

Yaprak 

Püskül 

Rizom 

.... 
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Tablo 2. Avrupa'da Kullanı lması Sak ınca lı Olan Droglar 

Aconitum'un bütün türleri, b~kinin bütün kısımları 

Angelica archange/ica, Meyva, Herba 

Aristolochia türleri, tüm kısımları 

Artemisia cina, Çiçek-Iemurcuk 

Berberis vulgaris, Kabuk, Kök kabuğu, Kök 

Borago officinalis, Herba, Çiçek 

Bryonia türleri, Kök 

Chenopodium ambrosioides var. anthelminthicum, Uçucu Yağ 

Chrysanthemum vulgare, Çiçek, Herba 

Citrullus colocynthis, Meyva 

Claviceps purpurea, Seeale Cornutum 

Convolvulus scammonia, Reçine 

Craton tiglium, Tohum, Tohumdan elde edilen sabit yağ 

Cynoglossum officinale, Herba 

Dryopteris fi/ix mas, Rizom 

Exogonium purga, Kök, reçine 

Juglans regia , Meyva kabuğu 

Juniperus sabina, Herba 

Ledum palustre, Herba 

Mallotus philippinensis, Salgı tüyleri 

Ocimum basi/icum, Uçucu yağ 

Petasites hybridus, Yaprak 

Petroselinum crispum, Meyva 

Pulsatilla vulgaris, Herba 

Ruta graveolens, Herba, Yaprak 

Rubia tinctorum, Kök 

Sassafras albidum, Odun, Kök 

Senecia türleri, Herba, Kök 

Strychnos nux-vomica, Tohum 

Symphytum türleri, dahili kullanım 

Teucrium chamaedris, Herba 

Tussi/ago farfara, Çiçek, Kök 

Vinca minor, Herba, Yaprak 
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1 Özbek-Türk Doğal Maddeler Kimyası Uluslararası Sempozyumu 
Prof Dr. K.Hüsnü Can Başe r' i n 19-26 

Nisan 1993 tarihleri aras ında Özbekistan'a 
yaptığ ı ziyaret sıras ı nda, başşeh i r Taş

kent'teki "Özbekistan Bilimler Akademisi 
Bitkisel Madde Kimyas ı Enstitüsü" Müdürü 
Prof.Khamidulla Aripov ile bir işbirliği proto
kolü imzalanmı ştı. Bu protokol kapsamın

daki faaliyetlerden birini ortak bir sampaz
yum düzenlenmesi oluşturuyordu. ilk sern
pazyum Özbekistan tarafından 1994 y ıl ı 
Ekim ay ı nda plan iand ı. 15 Türk Bilim ada
mı sempozyumu misafir olarak davet edil
di. Temmuz 1994'te yapılmas ına karar ve
rilen bu .sempozyumun Türk Bilim adamla
rına duyuru lmas ı Türk Düzenleme Komite
si Başkanı Prof. Dr. Başer tarafından ger-

çek leştiri l di. Tüm Eczac ılı k fakülteler inin 
Farmakognozi Anabil im Daliarına kat ılı m 

form ları u l aştırı ld ı. 

Bu ön haz ır lı klar sonucu Sempozyum, 
5-7 Ekim 1994 tarihleri aras ı nda Taş

kent'te Bitkisel Madde Kimyas ı Enstitüsün
de yap ı ldı. Özbekistan, Türkiye, Rusya, 
Beyaz Rusya, Kazakistan, Tacikistan, 
Türkmenistan, Ukrayna ve Çin'den 193 bi
lim adam ı nın kay ıt lı olarak, toplam 230 bi
lim adam ı nın bi ldirileriyle katıldığı sem
pozyumun di li Ingilizce ve Rusça idi. Bir 
dilden diğerine simültene tercümeler yapı l 

d ı. Sabahları düzenlenen ortak oturumlar
da 16 çağ rı lı bildiri sunuldu. Öğ leden son-

"ÖZBEKISTAN'LA BILIMSEL IŞBIRLIGIMIZIN 
SINIRLARINI GENIŞLETMEK ISTIYORUZ" 

Prof.Dr. K. Hüsnü Can Başer, 19-26 Nisan 1993 tarihleri arasmda yap1lan 1. Ozbek, Türk 
Doğal Maddelere Kimyasi Uluslararasi Sempozyumu slfasmda Özbekistan televizyo-
nunda canli yaymda t1bbi bitkiler ve Türk-Ozbek işbirliği hakkmda bir konuşma yapm1ş-
tlf. Şimdi bu konuşmadan bir pasaj sunuyoruz. 

Merhaba Özbek kardeşlerim, 

Güzel ülkeniz Özbekistan'da tekrar bulunmaktan do lay ı çok mutluyum. Geçen yılki ilk 
gelişirnde Bitki Maddeleri Kimyası Enstitüsü ile Eski şehir Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitki-
ler Araştırma Merkezi aras ında iki işbirliği protokolü i mzalam ı ştık. Bu protokoller, ülkeleri-
miz arasında bitki kimyası alan ında başlaH ı ğımız i ş birliğinin araçları olmuştur. Geçen bir 
yı l için~ e. üç özbek bilim adamını birer ay süreyle Merkezimiıda ağırlad ı k. Prof.Aripov da-
hil iki Ozbek profesör Eskişehir'de düze n led iğimiz Ulu s la ra ras ı Tıbbi Bitkiler Sempozyu-
mu'na kat ı ldı. Bu sempozyum Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteğ iy le düzen-
lenmişti. Yürütülen ortak araştırma projeleri sonunda yen i bileş ik l er in izolasyonu ve yap ı 
tayini gerçekleştirildi, ortak yayınlar yapıldı. 

Imzalamış olduğumuz ikinciprotokolünde hayata geçiri lmesinden büyük mutluluk duy-
maktayım. Bitki Maddeleri Kimyas ı Enstitüsü t. Ozbek-Türk doğal Maddeler Kimyas ı Sem-
pozyum'unu Taşkent'te düzenledi. Bu f ırsat bana büyüleyici ülkenize yeniden gelmek, Öz-
bek kardeş lerimi görmek, yeni dostlar edinmek, bilimsel sempozyumun zengin ve s ı cak at-
mosterinde yeni şeyler öğrenmek, fikir ve görüş alışveri şinde bulunmak şans ın ı verdi. 

Bu defa, Türk mes l ektaş larım l a beraber geldim. Bu şeki ld e işbir liğ im iz i ge liştirmek ve 
s ınırların ı geniş letmek ist iyoruz. Bu işbirlik l eri sadece ülkelerimizi daha iyi tan ı yıp öğren-
memize yardımcı olmakla kalmayacak ayn ı zamanda ülkelerimizin refah ve mutlu luğu için 
birlikte çalı şm amıza imkan sağ l ayacaktır. Yüce milletlerimizin, işbir l iğ i yapt ı k la rı taktirde, 
her sahada çok parlak bir geleceğe sahip olacak larına inan ı yorum. ... 
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ra l arı üçer seks iyon halinde y ap ı la n otu
rumlarda 75 bi ldiri, ayrıca 103 pester su
nuldu. Bildiri ler Enstitünün yayın organı 
Khimiya Prirodnych Soedinenii (doğ a l 
Maddeler Kimyas ı) dergisinde 1995 y ı l ı 

içerisinde yayınlanacak. Ad ı geçen derg i 
ABD'de ingilizeeye çevrilip "Chemistry of 
Natural Compounds" ismiyle yayınlanmak
tad ır. Sempozyum'da Türkiye, Anado lu 
Üniversitesinden Prof .Dr. K.H.C.Başe r ve 
Doç . Dr . N.Kırım e r, Gazi Üniversites inden 
Prof.Dr.E.Sezik ve Prof. Dr.E.Yeşi l ada'n ı n 

sunduğu 5 çağrılı bildiri ile temsil ed i lmi şt ir. 

Sempozyumun kapanış töreninde 2. 
Türk-Özbek doğal Maddeler Kimyas ı Sem
pozyumun un 1996 yılında Eskişehir de dü
zen lenmesi için hazırl anan protoko l imza
l andı. Prof.Başer yaptığı konuşmada 

Sempozyum'un muhtemelen 1996 y ı l ı 

Ekim ayında düzeı'l l eneceğin i belirtti. 3. 
sempozyumun 1998 de Özbekistan-Buha
ra, 4. sempozyumun 2000 y ı lınd a Anka
ra'da yap ı lması karara bağ l andı. 

Sempozyum 8-9 Ekim 1994 günlerinde 
Semerkant'a düzenlenen turistik geziyle 
son buldu. 
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Bu semfHJzyumda sunulan çağnil bildirikr: 

1. The Chemistry of Planı Subtances in the 
Republic of Uzbekistan, Kh.N.Ar ipov 
(Özbekistan). 

2. The Essential Oils of Taurus Cedar (Ced
rus libani): Recent Results, K.H.C.Ba
şer , B.Oemirçakmak (fürkiye). 

3. Synthetic Transformatian of Somc Plant 
Terpenoids and Alkaloids as the way to 
Perspective Medicinal Preparations, 
G.A.Tolstikov (Rusya). 

4. Carvacrol Rich Plants in Turkey, N.Kırı
mer, K.H.C.Başer, G.Tümen (fürkiye). 

5. Synthetic Ephedrine Analogues, B.Kh. 
Kimsanov, M.B.Karimov (facikistan). 

6. Correlation Betwecn Structure and effect 
of Cardiac Glycos ides in the Regulation 
ofTissue Metabolism, E.l.lsaev, M.E.Ka
malova, T.S.Saatov (Özbekistan). 

7. Composition of the Essential Oils of 
Thymus Spccies Growing in Turkey, 
G.Tümen, N.Kırımer, K.H.C.Başer (für
kiye). 

8. Evaluation of Anti-inflammatory Activity 
of Turkish Medicinal Pl anı: Sambucus 
ebu/us L., E. Yeşilada (fürkiye) . 

9. Structure and Function of Microbial Lipa
ses, K.D.Davranov (Özbekistan). 

1 O. Coumarins, Flavonoids and Lignans from 
the plants of f/aplophyllum genus, 
E.Kh.Batirov, M.P.Yuldashev, V.M.Mali
kov (Kırgızistan). 

1 1. lnvestigation of Achievements and Pers
pectives in the Field of M edicinal Remedy 
Creation on the Basis of Plant Substances 
and their Analogues, N.Tulyaganov (Öz
bekistan). 

12. Biologically Active Sesquiterpene Lacto
ncs are the Sources of New Practically 
Valuable Preparations, S.M .Adenekov 
(Kazakistan). 

13. Rescarehes on a Turkish Folk Medicinal 
Plant Ecballium elaıerium, E.Sezik 
(fürkiye). 

14. Application of Mechanical Activalion for 
the Solubi li zation of Medicinal Substan
ccs, V.V.Boldyrev, A.V.Dushkin, T.P. 
Shakhıshncider (Rusya). 

15. Dependence of Cellulose Derivatives. Bi
odegrada tion from Chemical Structure 
and Molecular Paramcters, A.S.Turaev 
(Özbekistan). 

16. Riogenes is of Diterpene Alkaloids, 
M.N.Sultankhodzhaev, A.A.Nishanov 
(Özbekistan). 
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Tıbbi ve Aromatik 
Bitkilerin İlaç ve İlgili Diğer 
Sanayilerde Kullanımı 
Grup Eğitim Programı 
(TRUMAP) 

ilki 1988 yılında olmak üzere her yıl Ey
lül ayında düzenlenen ve şimdiye kadar 31 
ülkeden 70 kursiyerin katıldığ ı "T ı bbi ve 
Aramalik Bitkilerin i laç ve ilgil i Diğer Sana
yi lerde Kullanımı" (TRUMAP) ad lı grup 
eğitim programının yedincisi 5-28 Eylül 
1994 tarihleri nde TBAM'da yapıldı. Hükü
metimiz ve Birleşmiş Milletler Sı na i Kalkın 
ma Teşki l at ı (UNIDO)'nın desteği ile dü
zenlenen üç haftalık bu programa bu sene 
Lao P.D.R., Nijerya, Kenya, Mozambik, 
Hindistan, Ürdün, Uganda, Özbekistan ve 

Sri Lanka olmak üzere 9 ülkeden 1 O kursi
yer katı ld ı. 

Tıbbi ve aramalik bitki lerin endüstriyel 
kullan ımlar ına yönelik ders, uygulama ve 
pi lot ölçekli üretim denemeleri yanında 
Bolvadin, Isparta, Antalya ve Istanbul'daki 
ilaç ve uçucuyağ üretici firma l a rının gezil
diği program sonunda kursiyerlere UNI
DO'nun başarı sert ifikas ı dağıtı ldı. 

8. TRUMAP 4-27 Eylü l 1995 tarihlerin
re Eskişehir'de düzenlenecek. 
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(7f conitum (Ranuncu laceae) türleri ile ortak yürütülmektedir. A.orientale kök-
./1_ tüm dünyada tıbbi ve zeh irli bitkiler lerinden , N-desasetillapakonitin, delkozin, 
olarak tanınmaktadır. Türkiye'de 4 Aconi- lappakonin, likoktonin, 1 0-oksilappakonin, 
tum türü yeti şmektedir. Bunlar Aconitum talatizin, antrano illikoktonin, likakanitin ve 
orientale, A.nasutum, A.cochleare ve metillikakonitin adl ı alkaloitler izole edilmiş-

A.anthora'dır. Aconitum türleri içerdikleri tir (1 ). Bunlara ilave olarak izole ed ilip yapı-
alkaleiller nedeni ile araşt ırmac ıl a rın ilgisin i s ı ayd ınlat ıl an yeni bir alkaleile oreakonln 
çeken, üzerlerinde çok say ıda araştırma- adı verilmiştir (2). Ayn ı bitkinin toprak üstü 
nın yapıldığı türlerdir. Ancak yurdumuzda kı sımlarından lappakonit in , lappakonin, li -
yetişen türler üzerinde şimdiye kadar geniş koktonin, 1 0-oksilappakonin, antranoillikok-
kapsamlı bir çal ışma ~------------- tanin, likakonitin, metilli-
yapı lm amı şt ır . Vurdu- kakonitin, delfatin, tala-
muzda yapılan ça lı ş- tizin izole edilmiştir (3). 

malar: 1962'de T.Bay- Bu sonuçlar ad ı ge-
top ve M. Tankar'in lst. çen Enstitünün yayın 
Ecz.Fak.Mec. 25: 157' o rg an ı Khim.Prir. Soe-
de basılmış "Anadolu din'de üç makale halin-
Aconitum' l arı nın Al- de yayına kabu l adil-
kalait leri Üzerinde miştir. Aynı enstitünün 
Araştırmalar" başlığı A.leucostomum' dan i-
il e yayınlanan çal ı ş- zole edi len allapinin al-
manın materyali Türki- kalaitini içeren bir pre-
ye Florası'na göre paratı halen piyasalar-
Aconitum orienta- da satı lmakta, üç farklı 
/e'nin sinanimi olarak alkaloit preparatının da 
kaydedilen A.ponti- Aconitum orienıale klinik ça lı şma l a rını n 
cum 'dur. Ajacin, pan- devam ett iği bilinmek-
taconitin B ve C ad lı alkalailler izole edil-
miştir. N.Noyanalpan 'ı n 1971 'de hazırladı
ğ ı doktora tezinin konusu A.coch/eare al
kaloitleridir. izole edilen ve bazı spektral 
analizleri yapı l an bir madde, ·Kohleazin adl ı 

yeni bir alkaloit olarak rapor edilmi ştir . Tür
kiye'de Aconituntların yeni bilimsel ge li ş

meler ışığında yeniden ele al ınm ası ge
rektiği düşüncesiy l e 1993 Ağustos ay ında 

Trabzon:Hamsiköy-Zigana arası ndan 

1300-1400 metreden toplanan A.orientale 
ile TBAM'da Aconitum çalışmalarına baş

landı. Alkalaillerin izolasyonu ve yapı tayini 
konusundaki çalışmalarımız Bitki Maddele
ri Kimyas ı Enstitüsü (Taşkent-Özbekistan) 

tedir. 

Diğer Aconitum türleri ile ça lışmal arı

mız sürm ektedir. A.nasutum toprak altı ve 
toprak üstü alkaloitleri TBAM'da bir yüksek 
lisans tezinin konusunu oluşturmaktadır. 
1. Alkaloids from the roots of Aconitum orienta

le, E.G.Milgrom, V.G.Piugar, U.A.Abdullaev, 
N . Kırımer, K.H .C.Başer, B.T.Salimov, Kh im. 
Prir.Soedin. (6) 878-879 (1994) 

2. Oreaconine-A New alkaloid from Aconitum 
orientale, B.T.Salimov, E.G.Milgrom, U.A.Ab
dullaev, N.K ırı mer, K.H.C.Başer,Khim.Prir. 
Soedin. (6) 879-881 (1994). 
Alkaloids from the aerial parts of Aconitum 
orientale, E.G.Milgrom, N .Kırımer, K.H.C. 
Başer, U.A.Abdullaev, B.T.Salimov, V.N.Piu
gar,Khim.Prir.Soedin. (Baskıda). 

'Doç. Dr. Neş'e K ı rımer, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve Ilaç Araştırma Merkezi 
(TBAM), 26470-Eskişehir 
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TB~M'DA AÇlLlŞ YlLDÖNÜMÜ SEMİNERLERİ 
TBAM 19 Kasım 1994 tarihinde aç ılı ş ı 

nın 8. yılını aç ılı ş yıldönümü seminerleriy
le kutladı. Bu yıl ilk kez baş lat ıl an ve her 
sene 19 Kas ım da tekrarlanması düşünü
len seminerlerde TBAM uzman personeli
nin yapmış olduğu çal ı şmalar sunu ldu. 
Açılış konuşmasının Prof.Dr.K.Hüsnü Can 
Başer tarafından yapıldığı seminerde, 
TBAM Müdür Yard ımcısı Prof.Dr.Mustafa 

Kara, TBAM'ın Proje Faaliyetlerini, Prof.Dr. 
Yusuf Öztürk, TBAM'da Yapılan Biyolojik 
Etk i Çalı şma l arın ı, Doç.Dr.N K ırım er, 

TBAM'ın Bilimsel Yayınlarını ve Doç.Dr. 
Yasemin Yazan ise TBAM'da yapılan Bitki 
Dışı Araşt ırma Faaliyetleri'n i özetled iler. 
14 uzman personelin yaptıkları çalışmaları 
özetiediği seminerde sunu lan konu l arın 

başlık l arı aşağıda verilm iştir: 

a-pinen'den Kamfen · Sentezi, 

Yard.Doç.Dr.T.Özek 
Arnebia densiflora'dan Elde Edilen 
Naftakinonların, Gıda, Kozmatik ve ilaç 
Endüstrisinde Ku llan ılab ilirli ğinin Araş
tırılması,Dr.B.Bozan 

Scolymus hispanicus Kök Kabuğu 

Eksiresinin Biyolojik Etkisi ve Etkil i Bile
şikleri, Uzm.Ecz.Zeynep Tunalıer ' 
Cedrus libani Uçucu Yağının Bileşimi, 
Uzm.Ecz.Betül Demirçakmak 
TBAM Bilgi Merkezinin Dünü, Bugünü 
ve Geleceği, Uzm. Berna Bozan 
Defne (Laurus nobilis) Meyvası Sabit 
Yağının Üretim Parametreleri ve Bileşi
mi, Dr.Sedat Hakkı Beis 
Gül (Rosa damascena) Yağı ve Konk
reti, Dr.Mine Kürkçüoğlu 
Yabani Allium (sarımsak) Türlerinde 
All i in ve Allisin Miktar tayini, Uzm.Ecz. 
Müberra Koşar 
Türkiye'nin Thalictrum Türlerinin Alka
loitleri, Kim.Zerrin Erdemg il 
lridoitler, Uzm.Ecz.Nilgün Öztürk 
Aconitum Alkaloitleri, Ecz.Ayhan Altın
taş 

Türkiye'nin Sideritis Türlerinin Uçucu 
Yağları, Doç. Dr. Gülendam Tümen 
Bazı Eucalyptus Türlerinin Uçucu 
Yağları, Kim.Y.Müh.Nezihe Azcan 
Kekik Suyunun Biyolojik Etkileri, 
Uzm.Bio.Süleyman Aydın 
Aromaterapi, Bio.Nurhayat Ermin 
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TBAM'da Tamamlanan Tez Çalışmaları 

TBAM'ın kuruluş günlerinde ilk görev alan, o günün yeni mezun pırıl pırıl genç Kimya 
Mühendis/eri, Şimdi Doktor ünvaniarı ile Akademik hayata katı/manın gururunu yaşar
ken diğerleri de başarılı Yüksek Lisans çalışmaları ile onları izliyor. 1994 yılı içinde 
doktora ve yüksek lisans çalışmalarını bitiren arkadaşlarımızın tez özetlerini veriyoruz. 

DOGAL MONOTERPENLERDEN KOKU BILEŞIKLERININ ELDESI 
Doktora Tezi, Kim.Y.Müh.Temel Özek · 

Türkiye yeterli doğal kaynaklara sahip olmasına karş ılı k bu kaynak
lar yeterince kullanılmamaktadır. Ülkemizde mevcut doğal monoter
panlerden koku bileşikleri üretimini amaçlayan bu çalışma ile partüm 
sanayiinde geniş kullanımı olan maddelerin üretimi için laboratuvar öl
çekli ilk aşamalar gerçekleştirilmiştir. 

a-pinen'den başlayarak kafur'a kadar uzanan reaksiyon işlemlerinin 
ilk basamağı nı oluşturan kamfen izomerizasyonunda, elde edildiği çam türüne göre içinde 

%65-90 a-pinen olan terebentin hammadde olarak kullanılmıştır. terebentin'in fraksiyonlu 

distilasyonu ile içinde en az %95 a-pinen taşıyan fraksiyonlar elde edilerek a-pinen'in 
kamfen'e izomerizasyonu için reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonlarda farklı katali
zörler denenerek uygun katalizör seçimi yapılmıştır. 

Metatitanik asit katalizörü kullanılarak gerçekleştirilen izomerizasyon reaksiyonlarında 
a-pinen'den kamfen'e maksimum dönüşüm sağ lanm ı şt ır . Katalizörün reaksiyondaki saçid

liğinin de değerlendirildiği çalışmalardan elde edilen ürünlerin kalitesi ve bileşimi spektros
kopik analizler sonucu belirlenmiştir. 

DEFNE ÇEKIRDEK y AGfNfN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKsiYON U VE 
ÜRÜNÜN KARAKTERIZASYONU 

Doktora Tezi, Kim.Y.Müh.Sedat Hakkı Beis 

Bu çalı şmada defne (Laurus nobilis L.) ağacı meyva çekirdeğin in 
endüstriyel ölçekte çözücü ekstraksiyonuyla sabit yağ üretimine temel 
oluşturacak uygun proses değişkenleri laboratuvar ve pilot ölçekte 
araşt ırılmı şt ır. 

Silifke Çad ıri ı köyünden 1993 yıl ında temin edilen defne meyvala
rın ın , kurutulması, kırılması ve kabukların çekirdeklerden ayrı lması işlemlerinden sonra 
elde edilen çekirdeklerle gerçekl eştirilen çalışmalarda, çözücü olarak hekzan kullanılmış
tır. 

Yürütülen çalışmalarda kuru madde bazında defne meyvasının %34, kabuğunun (peri
karp ve mezokarp) %48 ve çekirdeğinin (endokarp) %25 sabit yağ içerdiği tesbit edilm iştir . 

Ça lı şmalarda değişik tanecik boyutları, sıcaklığa ve zamana karşı denenerek ekstraksiyon 
için uygun hammadde hazırlama tekn iğ i , süre, s ı caklık, ekstraksiyon yöntemi, ekstraksi
yon kademe sayısı ve kat ı/çözücü oran ı laboratuvar ölçek ve 1 O litre kapasiteli pilot ölçekl i 
perkolasyon sisteminde belirlenmiştir. 

.. Defne çekirdeğinin 0.5 mm kalınlıkta pullar haline getirilmesini takiben, 111.5 katı/çözü
cu oranında, 25'C sıcaklıkta. 3 kademeli bir perkolasyon sisteminde, toplam 6 saatl ik bir ... 
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sürede çekirdekteki %25 sabit yağ ı n %99'unun ko lay lı k l~ akstre ed il e bi ldiğ i be l ir l enm i şt i r . 
Gaz kromatografis i-kütle spektrometrisi yöntemi ku l l an ılarak Defne çekirdek yağ ı nın %51 
laurik as~ içerd iğ i , yağın %61 'inin doymuş yağ asitlerinden, %39'unun doymam ış yağ asit
lerinden o luştuğu belir lenmiştir. Defne çekirdeğ i küspesinde% 9 oran ı nda ham proteinin 
varlığ ı t esb~ ed ilm i şt i r. 

Arnebia densil/ara (Nordm.) Ledeb. bitkisi, tıbbi bitki özelliğin i n ya
n ı s ıra, içermiş olduğu nallakino nlardan dolay ı bayar madde olarak 
kulla nılan ekonomik potansiyeli haiz bitkilerimizden birisidir. 

Naltakinan türevleri taş ı yan diğer bitki türleri, günümüzde dünyada 
özellikle g ıda, kozmatik ve ilaç endÜstrisinde hem bayar madde olarak, 

hem de i l açla rın terkibinde ku llanılmaktad ır . 
Arnebia densiflora bitkisinin kökleri alkann in türevi nallakinonlar taşımaktad ır . Alkannin 

ve antipodu olan ş i konin bugün doğal bayar madde olarak kabul edilmekte ve Color In
dex'de Natural Red 20 ve Şikon i n veya Tokyo Violet (Cl. 75520 ve 75530) adıy l a yer al
maktadır. Günümüzde Japonya'da hücre kültürü yoluyla endüstriyel ölçekte üretimi yap ıl 
makta olan şikonin, g ı d a, kozmatik ve ilaçlarda bayar madde olarak kullan ılm aktadır. 

Bayar madde olarak kul lan ılma özell iklerinin yanıs ıra, alkannin ve ş ikonin türevleri sahip 
o lduk l arı biyolojik aktivitelerden dolay ı da özellikle cilt hastalı kl a rında , yan ık, yara, ekıama 
tedavilerinde ku llanılan ilaç la rın etken maddelerini de ol uşturm aktad ır lar. 

Bu çal ı şma kapsamında ilk olarak köklerden alkannin türevlerinin elde edilebilme yön
temleri i nce l enm i ş ve analiz metod l a rı gel i ştir il mi şt ir. Gerek bayar madde gerekse t ı bbi 
amaçlı ku llanım larınd a, doğal b i leş ik le r in sentetik olanlara nazaran daha az stabil oldukları 
bil inmekted ir. Bu yüzden alkanninlerin bu l undukla rı ortamlardaki stabilite testleri yap ı l a rak 
reaksiyon ki natiği çalı ş ılmı ş ve çeşit li ortamlarda dayanıkl ılık l a rı tespit ed i l miştir. 

Amebia densil/ara köklerinden bayar madde ekstraksiyon u yak laş ık %5.5 verimle ger

çekleşt i ri l m iş , akstrade etken madde olan terakrilalkannin ile izovaleril - ve a-metil -n-bütilal

kannin ka rı ş ı m ı n ı n miktar la rı s ıras ıyla %20 ve %35 olarak bulunmuştur. 
Ana bileşen terakrilalkannin üzerinden naltakinan l a rın çeş itli ortamlarda yapılan stabilite 

testlerinde, pH 2-3 değerle rinde uzun süre bozunmadan kaldık la rı, güneş ı ş ı ğ ı ve gün ı ş ı 
ğ ı lamba la rın bozunmala rını hız l and ırdığı ve en stabil o lduğu çözücünün ise at ilasetat ol
duğu bu lunmuştur. Nallakinonların çalı ş ı l an ortamlarda bir inci mertaba hız fonksiyonuna 
göre bozundukları görü l müştür. Ay rıca ekstra ku lla nı l a rak çeş itl i farmasötik formülasyonlar 
(tablet ve tıbbi pomad) haz ırlanm ı ş ve ı ş ı ğa karş ı stabil ite testleri yap ıl mıştır . 
G ıda, kozmatik ve ilaç endüstrisinde ku l l anımlarına yönel ik olarak sahip olduk la rı biyo

lojik aktivitelerini ortaya ç ı karmak üzere tarmakolaj ik çalı şma l ar yap ılmış ve akstrenin yara 
iy i ed ici etki leri bel ir lenmişt i r. Ay rıca yap ılan toksikolajik çalı şmalarda da LDso değeri 17.83 

mg/kg olarak bul unmuştu r. 
Elde edi len veriler, g ıda, kozmatik ve ilaç sanayiinde kullanı lmas ı na izin verilen madde

lerle ka rş ılaşt ı rı l mış , uygun formülasyonlarda bu alanda gerek bayar madde olarak ve ge
rekse t ı bbi preparat ların bi leşim i ne g irebi l eceğ i sonucuna varı l mışt ır . 
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TÜRK GÜL YAGI, KONKRETI ve ABSOLÜSÜNÜN ÜRETiMi ve 
ÖZELLIKLERI , Doktora Tezi, Kim.Müh.Mine Kürkçüoğlu 

Gül yağ ı ve konkral i Türkiye'nin önemli ve ekonomik değeri yüksek 
ihraç ürünleridir. Konkret1en elde edilen absolü ise doğal partüm ham
maddelerin in başında gelmektedir. Ancak absolü yurdumuzda halen 
üreti lmemektedir. · 

Bu araşt ı rmada 1991 y ı lından bugüne 9 f a rklı gül yağ ı n ı n analiz 
sonuçları yanında, 7 ayrı gül konkralinden çeş it li metodlarla absolü el 

de etme denemelerinin sonuç ları yer almaktad ı r. Absolü elde etme yöntemleri açı k lanmış, 

verimler hesap l anm ı ş, ürünlerin GC ve GC/MS analiz sonuç la rı ver ilm iştir. 

Ayrıca taze materyal ve konkralten gerçek kokuyu veren bi leşen le rin belirlenmesi ama
c ı y la headspace çalı şm a l a rı yap ı lm ı ş, elde ed ilen ürünlerin GC ve GC/MS analizleri karş ı 

laştırm a lı olarak verilm i şt i r. 

BAZI OKALiPTÜS TÜRLERiNiN V APRAK UÇ UCU V AGLARININ 
DiSTiLASYONU, Yüksek Lisans Tezi, Kim.Yük.Müh.Nezihe Azcan 

Bu ça lı şmada ülkemizde Tarsus'ta kü ltürü yap ıl an Eucalyptus glo
bu/us 'un alt türleri olan E.globulus ssp. globulus, E.globu/us ssp. 
bicostata, E.globu/us ssp. maidenii nin yapraklarından uçucu yağ el
de edilmi şt i r. 

Bu amaçla değ iş ik dönemlere ait yaprakları n laboratuvar ölçekte su 
disti lasyonu çalı şm a larında en yüksek uçucu yağ verimi E.globulus 
ssp. globulus yapraklarından alı nmı şt ır. Pilot ölçekte fark l ı kapasitelerd eki su buha rı disti
lasyonu ünitelerinde kalı n da l ları ay rılm ı ş bitki lerle yap ılan çalışmalarda da ayn ı sonuçlara 
varı lm ı ştır. 

Uçucu yağların fiziksel özellikleri be l irle nmiş ve analizleri Gaz Krcmalagraf isi (GC) ve 
Gaz Krcmalagrafisi /Kütle Spektrom etresi (GC/MS) ile gerçekl eşt ir ilm i şt ir. 

DICTAMNUS ALBUS 'UN DERMATIT YAPlCI ETKILERiNIN 
DENEY HAYVANLARI ÜZERiNDE INCELENMESI 

Yüksek Lisans Tezi, Biyolog Rana Arslan 

Fitodermatit'e yo l açt ı ğ ı bildirilen Dictamnus albus'un bazı etkileri 
çeş i tl i deneysel modeller kullan ı l arak araşt ırılm ı şt ır. Kabay larda uy 
gulanan sulu ve alkollü masarat ların dermatit yapıcı etkisi farked i lmiş 

tir. Histolojik ça l ı şmalar deri içine uygulanan masaratl arı n önemli öl
çüde masi hücresi aktivasyonuna neden olmadığ ı n ı ve daha çok löko
sit i nfi~rasyonuna yol açt ığ ı n ı göstermişt i r . Kobay ileumunda sulu ma 

serat la rın kast ırıc ı etkisi göz lenmiş ve bu etki histarnin ile karşılaştırmal ı olarak incelen
mişt ir . Ay rıca histarn in antagonist ve liberatörleri ile yap ılan deneylerde bu kast ırıc ı etkinin 
o l u şmasında endojen histaminin önemli bir rolünün olmad ığ ı a n laş ılm ı ştır. Masaratların al
jezik ve analjezik etkisinin olmad ı ğ ı , toksisitesinin çok düşük o lduğu ancak sedatil etkisinin 
bulunduğu göz lenmişt i r. 



TABBÜLTENI 11/1995 Sayfa 48 

TBAM'IN BILIMSEL DERGILERDE VE KONGRE KITAPLARINDA YAYlNLANMlŞ VE 
YAYINA KABUL EDILMIŞ MAKALELERI (1994-) 

(TAB BOltani Kasım 1994'den devam) 

1) S . Ayd ı n, Y.Öztürk, R.Arslan, K.H.C. 
Başer, N.Kurtar-Öztürk, Thyroid Hor
roone Enhancing Activity of Juglans 
regia L. in Mice, Phytother. Ret~. 8, 
308-310 (1994). 

2) K . H . C . Başer, F.Z.Erdemgil, T.Özek, 
The Essential Oil of Echinophora te
nuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) 
Tutin, J.Essent. 011 Res,. 6 (4) 399-
400 (1994). 

3) N.Kırımer, T.Özek, K . H . C . Başer, 
G.Tümen, The Essential Oil of Sideri
tis hispida P.H.Davis, An Endemic 
Species from Turkey, J.Essent. 011 
Res., 6 (4) 435-436 (1994). 

4) K.H.C.Başer, G. Tümen, Composition 
of the Essential Oi/ of Lagoecia cumi· 
noides L. from Turkey, J.Essent. 011 
Res., 6 (5) 545-546 (1994). 

5) G.Tümen, N.Ermin, T. Özek, K.H.C. 
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tae from Turkey Recent Results, La
mlales Newsletter;ı, 6-11 (1994). 
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Özek, Composition of the Essential 
Oil from Viburnum orientale Pal/as 
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26) K . H.C.Başer, T.Özek, M.Tutaş, The 
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(Bask ı da). 

33) G.Tümen, K.H.C. Başer, M . Kürkçüoğ

lu, B.Demirçakmak, Composition of 
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na (Sm.) Boiss.from Turkey, J.Es
sent. 011 Res (Baskıda). 
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Constituents of the Essential of Ruta 
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men, E.Sezik, Composition of the Es
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49) K.H.C . Başer, B.Demirçakmak, The 
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rus libani A.Rich): Recent Results, 
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mic to Turkey (Micromeria fruticosa 
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011 Res. (Baskıda) 

52) K.H.C . Başer, T.Özek, B.Demirçak· 
mak, A.B ıçakc ı , H.Malyer, The Es· 
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53) K.H.C. Başer , N.Erm in, N.Ad ıg ü zel, 

Z.Aytaç, Composition of the Essential 
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J.Essent. 011 Res(Bask ıda) 

54) K . H.C . Başer, H.Malyer, The Essenti· 
al Oil of Tagetes minuta L. from Tur· ... 
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58) K.H .C. Başer, G.Tümen, The Essen
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011 Res. (Baskıda) 
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of Essential Oils from Three Varieties 
of Thymus praecox Opiz Growing in 
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60) K.H . C.Başer, T.Özek, H.Duman, 
A.Güner, The Essentia l Oil of Pimpi-
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ne/la aromatica Bieb. from Turkey, 
J.Essent. 011 Res(Baskıda) 

61) N . Kırımer , M.KürkçüoQ iu, T.Özek, 
K.H . C.Başer, Composition of the Es
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G.Tümen, Composition of the Essen
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Britton Grown in Turkey, J.Essent. 
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63) G.Tümen, N.Ermin, M.KürkçüoQiu, 
K.H.C.Başer, The Essential Oil of 
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Ülkemizde kozmatik alanındaki bir boşluQu doldurmak üzere, Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi olarak, "TOrk Kozmatik Arattırmacıları Dernaği(TÜKAD) (Turkish 
Society of Cosmetic Scientists-TCOS) kurmak üzere ilk adımlar atılmıştır . IFSCC 
(International Federation of Societies of Cosmetic Chemists-Uluslararası Kozmatik 
Dernekleri Federasyonu) ile kurulan ilişki sonucu Türk DerneQinin Kuruluşu ilgi ile 
karşılan m ış ve kurulduQu anda Federasyona kabul edileceQi bildirilmiştir. 

Merkezi Eskişehir'de bulunacak olan DerneQin amacı, ülkemizde kozmetoloji alanı 
içinde yer alan araştırma ve geliştirme, üretim ve yasal uygulama çalışmalarının ileriye 
götürülmesini saQiamaktır. Tüm bilimsel ve endüstriyel araştırmacılar ve üreticilerin bu 
dernek içinde yer almas ı dernek amaçlarının gerçekleştiri l mesi aç ı s ından çok önemlidir. 

Eczacılık Fakü~elerinden , kozmatik endüstrisinden ve SaQiık BakanlıQı 'ndan kurucula
rı n, yasal süreç içinde DerneQi kurma çabaları hızla sürmektedir. Dernek, kozmatik 
alanındaki hertürlü bilgi aklarımı ve güncelliQi saQiama çalışmalarına önayak olacak ve 
bu yönde çaba gösterecektir. 

Tüm kozmatik araştırmacılarını bu derneğe üye olmaya çaQırıyoruz . 
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KNA KTSA .KTSA IHSA 
• TBAM'ın uzman personelinden Temel 
Özek, Berrin Bozan, Sedat Hakkı Beis ve 
Mine KürkçüoOiu ise Eczacılık Fakültesi 
TBAM'ın ilk doktoralı elemanları oldular. 
Kimya Müh. Nezihe Azcan ve Ecz.Betül 
Demirçakmak ve Biyolog Rana Arslan ise 
akademik kariyorlarinin ilk aşaması olan 
yüksek lisans programlarını başarıyla ta
mamladılar. 

• TBAM'ın sözleşmali statüde çalışan do
kuz uzman personeli araştırma görevlisi ol
dular. Doktorasını tamamlayan elemanları 

m ı zdan Temel Öz ek, Sed at Hakkı Be is ve 
Berrin Bozan ve Mine kürkçüoOiu ile Ecza
c ılık Fakültesi e leman larından Dilek Ak ve 
Zeki Alkaşa r Yardımcı Doçent kadrosuna 
atand ıl ar. 

• Eczacılı k Fakü~es i Farmasötik teknoloji 
öOretim üyesi Yard.Doç Dr. Yasemin Ya
zan Ekim t 994 tarihinde doçentlik sınavını 
başarıyla tamamlayarak Doçent ünvanı al
dı. 

• Eczacılık Fakültes i Farmasötik Kimya 
Anabilim Dalı öOretim üyeleri Doç.Dr.Gül
han Zitouni ve Doç . Dr. Şeref Demirayak 
Profesör ünvanı aldı lar. 

• Nisan 1993 de TBAM ve Özbekistan Bi
limler Akademisi Bitkise l Madde Kimyası 
Enstitüsü tarafından imzalanan işbirliOi pro
tokolü gereOi, TBAM eleman l ar ından 
Arş.Gör.Ecz . Müberra Koşar ve Arş.Gör. 
Ecz. Ayhan Altıntaş, 20.12. t 994-20.1.1995 
tarihleri arasında bilimsel araştırmalar yap
mak üzere Özbekistan'ın Taşkent şehrinde 
bulundular. 
• TBAM, biri TÜBITAK ve birisi de DPT' 
den olmak üzere iki yeni projeye imzasın ı 
att ı . "Aromatik Bitkilerden Uçucu Yağ Ore
tim ve Fraksiyonlama Teknolojilerinin Ge
liştirilmesr konulu TÜBITAK Projesi Şubat 
1995'de baş ladı. Proje süresi 2 yıl. Mart 
1995'de başlayan ve 2 yıl sürecek olan 
DPT destekli projenin konusu ise " Türkiye 
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Florasmm Yeni Tat ve Koku Maddeleri 
Yönünden Taranmasr. 
• TBAM Müdürü Prof.Başer gibi, Eczac ı 
lık Fakültesi Farmakoloji Anabi lim Dalı 

Başkan ı ve TBAM'ın Farmakoloji laboratu
varı sorumlusu Prof .Dr.Yusuf Öztürk de 
Şubat 1995~e New York Bilimler Akademi
si'ne akin üye seçildi. 
• TBAM ve Özbekistan Bilimler Akademi
si Bitkisel Madde Kimyas ı Enstitüsü tara
fından imzalanan işbirliOi protokolü gereO i, 
Özbek Bilimler Akademisinden iki uzman 
bir ay süreyle uçucu yaOiar konusunda eO i
tim görmek amacıyla TBAM'da bulundular. 
• TBAM kuruluş aşamasından beri bü
yük bir özveri ile gecesini gündüzüne kata
rak ça lı şan iki as e lema nını, Yard. 
Doç.Dr.Temel Özek ve Yard.Doç. Dr.Sedat 
Hakkı Beis'i askere gönderdi. On altı ay ye
d aksubay olarak vatan hizmetinde buluna
cak olan arkadaşlarımızı şeref li vatani gö
revlerine uourlarken onları en k ısa zaman
da tekr;ır aramızda görmek en büyük dile
Oimiz. 
• TBAM' ın Uçucu yağ lar ve arama kimya
salları araştırmalarına büyük hız kazandı 

racak olan yeni bir Gaz Kromatografisi/Küt
le Spektrometrisi sistemi ile iki adet Gaz 
Kromatografisi cih azı faaliyete geçti. 
• TBAM'ın Kütüphane ve Dokümantas
yon Merkezi'ne yeni bir uzman personel 
atandı. Ankara Üniversitesi Dil -Tarih ve 
CoOrafya Fakü~esi Kütüphanecilik Anabi
lim d a lı mezunu olan Özlem Buluş 'un 
TBAM'a büyük katk ıl arı olacaoı inancı nda

y ı z. 
• Norwich East Anglia Üniversitesi Orga
nik Kimya Bil im Dalında Yüksek Lisans 
EOitimi'ni başarıyla tamamlayan arkadaş ı 

mız Arş.Gör.Fatih Demirci tekrar aramızda . 

Hoşgeldin Fatih. .. " · 
• Prof.Başer YÖK tarafından SaO iı k Bilim
leri Alt Komitesine üye seçildi. kornitade 
Eczacılık Fakültelerini temsi len Başer'in dı 

ş ında, Prof.Dr.Attila Hıncal ve Prof.Dr.Ay
han Ulubelen bulunuyor. 
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MEDICINAL ANDAROMATIC PLANT BULLETIN 
ABSTRACfS 

.. August 1995 

8th anniversary of the apaning of the 
service building of TBAM was celebrated 
by the organization of a Saminar on 19 No
vember 1994. 14 staff members of TBAM 
gave an account of the ir work. (p. 44) c 7th TRUMAP HELD ~ 

7th in-pl anı group training programme 
titled "Training on the Utilization of Medici
nal and Aromatic Plants in Pharmaceutical 
and Related lndustries (TRUMAP)", a regu
lar training activity of TBAM, was held bet
ween 5-28 September 1995 with the parti
cipatian of ten selected experts from Lao 
P.D.R., Nigeria, Kenya, Mozambique, ln 
dia, Jordan, Uganda, Uzbekistan and Sri 
Lanka. In seven programmas held since 
1988 71 participants from 30 countries ha
ve been trained . 8th TRUMAP will be held 
between 4-27 September 1995 again in 
Eskişehir , Turkey. (p.42) 

ACADEMIC ADVANCES 

Four staff members of TBAM completed 
Ph.D. and two staff members completed 
M.Sc. studies and were granted degrees 
in 1994. These are: Dr.Temel Özek-Pro
duction of Arama Compounds from Natural 
Monoterpenes; Dr.Sedat H.Beis-Solvent 
Extraction of Laurel Berry Oil and Charac
terization of the Product; Dr.Berrin Bozan -

No: ll 

Research into Possibility of Using the 
Naphthaquinones lsolated from the roots of 
Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb in Fo
ad, Drug and Cosmetic lndustries; Dr.Mine 
Kürkçüoğlu-The Production and Properties 
of the Turkish Rose Oil and Rose Concre
te; Chem.Eng. Nezih e Azean-The Distillati
on of of Leaf i;:ssential Oils from Some 
Eucalyptus Species; Biologist Rana Ars
lan- lnvestigation of the Dermatilis-form ing 
Activity of Oictamnus albus on Experimen
tal Animals. (p.45) 

TURKISH ACONITUMS 

Four Aconitum species, namely A.ori
en tale, A.nasutum, A.cochleare and 
A.anthora grow in Tu rkey. Their alkaloids 
have been jointly investigated by TBAM 
and ICPS of Tashkent, Uzbekistan. 20 al
kaloids have been isolated and characteri
zed from A.orientale. One of the alkaloids
oreaconine is new. Studies on the alkaloids 
of A.nasutum is in progress. (p.43) 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

The 1 st Uzbek-Turkish Symposium on 
Chemistry of Natural Compounds was held 
between 5-7 October 1994 in Tashkent, 
Uzbekistan. The Symposium was organi
zed according to a cooperation agreement 
signed between TBAM and Institute of 
Chemistry of Plant Substances (ICPS). 193 
scientists from Uzbekistan, Turkey, Russia, 
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Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uk
raine and China attended the Symposium. 
16 plenary lectures, 75 papers and 103 
posters were presented. The second 
Symposium wi ll be held in October 1996 in 
Eskişehir, Turkey. (p.40) 

APINMAP ~ 

Asian -Pacific Information Network on 
Medicinal and Aramatic Plants (APINMAP) 
is a regional network for collecting and dis
seminating data on MAP via electronic me
ans. This UNESCO-backed network has 14 
members states including Turkey. lntegra
ted and Factual dalabases have been de
veloped. (p.5) 

~ 3th ICEOFF ~ 
13th International Congress of Flavours, 

Fragrances and Essential Oils (ICEOFF) 
w ili be held between 15-19 October 1995 in 
Swiss Hotel, Istanbul, Turkey. Over 1500 
participation is expected. 174 oral and pas
ter presentations wi ll enrich the scientific 
atmesphere of the Congress. This is the 
only joint congress of the three giant inter
national trade associations IFRA, IOFI and 
IFEAT. (p.8) 

STEROIDAL DRUGS ~ 

This article by Prof.Başer gives a histari
cal background of the development of ste
roidal drugs such as hormones and contra
septives. (p.9) 

CELL CUL TURE 

TBAM has been successfu l in culturing 
human cel ls in Iabaratery conditions in the 
newly established Cell Cu lture Laboratory. 
The project is jointly implemented w ith the 
Biology Department of. the Faculty of Scien 
ce. (p.15) 

Sayfa 54 

; ~ COSMETIC INDUSTRY IN TURKEY 
L ,~~--.---·-- ·- > 

Cosmetic lndustry in Turkey is steadily 
growing in recent years. Production is ba
sed 80-90% on imported raw materials or 
finished products. lmported finished pro
ducs include main Iy skin-care products. Ex
ports cansisi mainly of perfumes and eau
de-colognes. 

The Turkish Society of Cosmetic Scien
tists (TCOS) has been established in Eski
şehir. TCOS is expected to become a 
m ambar of IFSCC (The International Fede
ration of Societies of Cosmetic Chemists) 
soo n. 

The 2nd International Cosmetic Sympo
sium (2nd ICoS) wi ll be held on 23-
24 October 1995 in Eskişehir, Turkey. (p.23) 

essential i 
Cedrus libani (Taurus Cedar, Lebanon Ce
dar) have been invest igated. P-himachale
ne, trans-u-atlantone, u-himachalene and 
himachalol were found as major constitu
ents in water-, and steam-d isti lled oi ls. Dis
tillation conditions were optimized to obtain 
oils rich in the desired components. (p.17) 

ESCOP 

The European Scientific Cooperative in 
Phytotherapy (ESCOP) was established in 
1989 in order to secure safe use of Phyto
terapy in Europa. Germany, Holland, Belgi
um, France, England and Switzerland are 
the fo unding members. Turkey has recently 
set up her national association "The Tur
kish Society of Phytotheraphy" to become a 
fu ll member of ESCOP. (p.33) 

BRUNEf RAIN FORESTS 

This article by Prof.Başer is about his 
impressions and reflections of his trip to a 
primary rain forest in Brune i Darussalam. 
(p.27) 

KULLANILMIŞ 

HPLC KOLONLARlNIZI 

ATMAYlN! 

ELSICO-TBAM garantisi ile 

kullanılmış HPLC kolonlarını 

tekrar dolduruyoruz. 

İsterseniz kendi dolgu 

materyalinizi isterseniz 

ELSICO-TBAM dolgu 

materyallerinden birisiyle 

kolonların ız artık tekrar 

doldurulabilir ve yepyeni bir 

k o 1 o na sahip olabilirsiniz. Hem 

de yeni bir k o 1 o na vereceğiniz 

fiyatın çok çok altında. 

Ayrıntılı ·bilgi için: 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik ve ilaç Araştırma 
Merkezi (TBAM), 26470, Eskişeh i r 

Tel : (222)-3350580 (10 hat) 3661-3662 
Fax : (222)-3350127 
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