


Sideritis congesta P.H.Davi s et 

Hub.-Mor. in Kew Bu ll. 1951 :102 

(1951) (Labiatae) 

Basit veya az dalianm ı ş çok 

y ıllı k bitki. Alt kısmı yoğun beyaz 

tüylü , üst kı s mı az tüylü ve 

yeşilims i. Çiçek durumu her biri 6 

ç içekli, 5-12 s ıralı s ı k başak 

şeklinde . Çiçek sarı , içi kahveren

gi çizgil i ve tüylü. May ı s-Ağu stos 

ayl arında ç içek açar. Deniz 

seviyesiyl e 1000 m aras ınd a, 

makilik meşe ve çam orm anl a rı 

c ivarınd a yeti ş ir . Kurutulm u ş 

çiçekli da ll a rı dağ çayı veya 

adaçay ı adıy l a demetl er halinde 

satılır ve çay olarak içilir. 

Tip örneğ i: C4 içel : Roches pres 

Anamour, v 1872, Peronin 70. 

Güney An adolu. C3 Antalya 

Akseki -Manavgat 29. km., 470 m; C4 Antalya : Beydam, Geyik dağ ı civarı , 1000 

m. ; içel: Kükür, Anamur'un üstü , 700 m. Endemik. Doğu Akdeniz elementi. 

Ref.1. Flora of Turkey and The East Aegean lslands , P.H.Davis (Ed.) , 7, 188 

(1982) ; 2. K.H.C . Başe r , Essential oil s of An atolian Labiatae : A Profil e . Acta 

Horticulturae 333,217-238 (1993) . 
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Say ı 12 

Editörden 

Bu y ı l TBAM ' ı n hizmete aç ıl ışı nın 10. y ı lı. 19 Kasım 
1986 y ı l ı n da devrin Cumhu rbaşkan ı Kenan Evren 

ta rafından aç ıl ı ş ı y ap ıl an hizmet b i nas ı nda TBAM 
pekçok başanl a ra imza att ı. Kas ım 1996 itibari yle 
TBAM' ın ulus l a ra rası dergilerde yayına gö nderdiğ i 
170 makaleden 124'ü yay ı n l and ı 4 6's ı y ay ı n s ı ras ı 

bekli yor. 84 makalesinin 65'i konferans k ita plarında 

yayınlandı, 19'u yay ın s ıras ı bekliyor. Yerli dergilerde 
ise 36 makaleden 33'ü yay ı n l andı , 3'ü yayın s ıras ında. 

Yurt içi ve yu rtdı ş ı bilimse l top l a ntılarda 180 bildiri 
sunan TBAM a raştırmac ı ları ülkemiz bilimini n 
ge l i şmesine yönelik ça lı şm a larını şevk l e sürdürüyor. 

1988 y ılından beri TBAM her yıl düzenli olarak 
TRUMAP grup eğit im programlarını düzenlemekte. Bu 

. güne kadar ya pılan 9 eğ itim prog ramında 37 ülkeden 
91 ki şiye eğ iti m ve rildi . Tü rk Hükümetiyl e Birleşmiş 
Milletler S ınai Ka lkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 

desteklenen ve ge li şmekte olan ülkelere yönelik olarak 
düzenlenen bu eğ itim programının 1 O.su 8-30 Eylül 
1997 tarihleri a ras ında yine Üniversitemizde düzen
lenecek. 

TBAM 1982 y ı lı ndan beri Es kişeh i r'de üç ulusal ve 
üç ulu s l a ra ras ı top l a ntı il e say ı s ı z seminer ve kurs 
düzenledi , 5 ulus l araras ı toplant ının düzen lenmesine 
katkıda bulundu. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 
yürüttüğ ü iki ülke projesi yan ı nda, B i rleşm i ş Milletler 
S ınai Kalkınma Teş kil at ı (UNI DO) ile endüstri yel 
sorun çözmeye yönelik iki projeyi başarıy l a tamam
l ad ı. 

TBAM imkan l arı ile 29 a raştırmacı yüksek lisans; 
8 araştırmacı ise doktora çal ı şmalarını b aşa r ı yl a 
tamamlad ı , 4 araştırmac ı yüksek lisans, yedi 
a ra ş tırmac ı ise doktora ça lı şmal arını sürdürüyor . 
Ayrı ca, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve diğe r ün iver
sitelerden say ı s ı z araştırmac ı tez ve a raştırma 
ça l ı şmalarında TBAM imkanlarından yoğun şekilde 

yararl a ndı. TBAM araştırma çal ı şma l arında geniş yer 
tutan uç ucu yağlar a lanında 28 familyaya ait 106 cinse 
dahi l 341 tür (378 takson) aromatik bitki ile çal ı şma ... 



TAB BÜLTENi 12/1996 

yapıldı. Bunlar içinde 241 taksonia 
Labiatae familyası başı çekiyor. 

Tıbbi bitkiler alanında 12 familyaya ait 
17 cinse dahil 43 tür ile ekstraksiyon, izo
lasyon, yapı tayini ve biyolojik etki belir
leme çalışmaları yürütüldü. 

TBAM' ın Farmakoloji Laboratuvarında 
50 etki ölçülebiliyor. 18 familyaya dahil 40 
tür bitkide aktivite tayinleri yap ı ldı. Hücre 
kültürü laboratuvarında insan ve hayvan 
hücrelerinin kültürü yapılarak farmakolojik 
ça l ışmalarda etki belirlenmesi amacıyla 

kullanı lıyor. Bilhassa yara iyi edici ve cilt 
yaşianmasını önleyici etki araştırmalarında 
çok başarılı sonuçlar alındı. 

Geçen yıl faaliyete geçen Kozmetoloji 
laboratuvarında kozmetik ürünlerin for
mülasyonu, karakterizasyonu ve derma
tolojik etki değerlendirilme l erine yönelik 
çal ı şmalar yürütülüyor. Kozmetik 
firmalarına hizmet veren laboratuvar 
ülkemizde bilimsel kozmetolojinin 
gelişmesine yönelik katkılarını başarıyla 
sürdürüyor. Bu meyanda, Üniversitemizde 
kurulan Kozmetik Araştırmact/an Derneği 
(TÜKAD} Türk Kozmetik araştırmacı ların ın 
yoğun ilgisine mazhar oluyor. TÜKAD 
geçtiğimiz Ekim ayında Uluslararası 

Kozmetik Araştırmacıları Dernekleri 
Federasyonu (I FSCC)'na Türkiye'yi tem
silen üye oldu. 

TBAM müdürü, son beş yıl içinde 
UN IDO danışmanı olanak Nijerya, Gana, 
Sierra Leone, Sudan ve iran'da toplam 5.5 
ay süreyle çalışma ve incelemelerde 
bulundu. Bu ülkelerde tıbbi ve aromatik 
bitkilere dayalı endüstrilerin geliştirilmesi 
konusunda rapor ve projeler hazırladı. 

6-9 Kasım 1995 tar ihleri arasında 

TBAM'da yapılan 3. UNIDO Uçucu Yağlar 
ve Aroma Kimyasalları Endüstrileri 
Serninere seçkin davetiiierin katılımıyla 

gerçekleşti. Çağııl ı bildiriler UNIDO 
tarafından kitap halinde basıldı. 

TBAM araştırmacıları bu yıl Ankara'da 
yapılan 11. Bitkisel ilaç Hammaddeleri 
Toplantısında önemli bir başarı gösterdi. 

Sayfa 4 

Sayfa 46'da metni yer alan poster bildiri 
içerik açısından 2. ve estetik açıdan ise 3. 
lük ödülüne layık görüldü 

Bu yıl yeni bir arazi arabasına sahip 
olan TBAM, arazi çalışmalarını daha mo
dern imkanlarla yürütme mutluluğuna 
e rişti. Gazi ve Balıkesir Üniversitelerinin 
Biyoloji Bölümleriyle verimli ve başarılı 
çalışmalar yapanTBAM elemanları ülkem
iz florasına yeni bitki türleri kazandırdı. 

3-4 Haziran 1996 tarihleri arasında 

Üniversitemizde düzenlenen 3. Türk 
Eczacılık Tarihi Toplant ısı çok sayıda 

güzide araştırmacı ve bilim adamının 
katılımıyla gerçekleşti. 

TBAM yetki li lerinin de kurucular 
arasında yer aldığı "Fitoterapi Derneğı", 
Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi 
(ESCOP)'a Türkiye'yi temsilen kabul edil
di. Bu arada Türkiye'de ilk defa 
"Farmakognozi Derneği' kuruldu. 

TBAM geçtiğimiz yıl Ekim ayında 2. 
Uluslararası Doğal Maddeler Kimyası 

Sempozyumunu (SCNC) düzenledi. ilki 2 
yıl önce Özbekisianda yapılan bu yılki 
toplantıya 12 ülkeden 78 delege 180 adet 
bildiri ile katıldı. 

TBAM 1997 yılında 28. Uluslararası 

Uçucu Yağlar Sempozyumunu 
Eskişehir'de düzenleyecek. Ülkemizde ilk 
defa yapılacak bu toplant ı ya çok sayıda 
araştırmacının katılması bekleniyor. 

Ülkemiz bitkilerinin bilimsel yöntemlerle 
incelenmesinde önemli bir görev ifa 
etmekte olan Merkezimizin yaptığ ı 

yayınlar, düzenlediği toplantılar ve kurslar 
bu bilincin yayılmasına katkı sağlamak
tadır. Ülkemiz biliminin ve sanayiinin 
gelişmesine, bilim adamı yetiştirilme~ine 
ve ülkemizin tanıtımına sağlad ığ ı yarar
l arın devamını diliyor ve TBAM çal ışanl arı 
ile TBAM'a gönül verenleri candan kutlu
yorum. 

Prof1Jr.'l('ffı"i.snü Can 'Ba{er 

'Erfitör 
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3. TÜRK ECZACil IK TARİHİ TOPLANTISI 
. 
Jlki 1990 yılında istanbul'da, ikincisi 1994'te 

Ankara'da düzenlenen Türk Eczacılık Tarihı 
Toplantı sının 3. sü 3-4 Hazi ran 1996 tarihlerı 
arasında Eskişeh ir'de düzenlendi. Anadolu 
Universilesi Eczacılık Fal<ültesince düzenle
nen Top l antının beş oturumunda 21 sözlü 
bildiri sunuldu. Mert Sandal cı tarafından 
sergilenen 150 posterden oluşan "Eczactflk 
Tarihi Epheremast Uzerine" konulu poster 
bildirisi ilgi ile izlendi. 50'yi aşkın araştırmacı 
ve eczacınııı katı l dığı Toplantı'nın şeref 
konukları Fransız Eczacılık Bilimleri Akademisi 
Onursal Başkanı Prof.M. Chaigneau ile 
Fransız Türkolog Dr. Michelle Nicolas idi. 
Bayan Nicholas'ya Türk Eczacılık Tarihi 
çalışma l arına katkılarından dolayı ibni Sina 
Madalyası verildi. 3 Haziran akşamı Rektör 
Prof. Dr. Akar Ocallarafından verilen kokteylde 
Prof.Chaigneau'ya 85. yaş günü münase
betiyle Eczacı l ık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
K.Hüsnü Can Başer tarafından, özel imalat 
Kütahya Çinisi tabak hediye edildi. Toplantı 
sonunda düzenlenen gezide Yazılıkaya gezil
di. 4. Türk Eczacı l ık Tarihi toplantısı iki sene 
sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi tarafından düzenlenecek. 
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AKDENİZİN FAYDALI YABANi BİTKİLER AGI 

28-29 Haziran 1996 tarih lerinde Girit'in 

Hanya şehrinde bulunan Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü (MAICh)'n-

de yapı l an uluslararas ı toplantıda 

Akdenizin Faydalı Bitkileri Ağ ı 

(MEDUSA)'nın kurulmas ı kararlaştırı l dı. 

Ülkemizi Prof.Dr.K.Hüsnü Can 

Başer' in temsil ettiği toplantıya Fransa, 

Tunus, Portekiz , Fas, Cezayir, Mısır , 

italya, Yunanistan ile Ulus l a rarası Bitki 

Genetik Kaynakları Enstitüsü (IPGRI ), 

Dünya Tarım Teşkilatı (FAO) , Uluslararası 

Tıbbi ve Aromatik Bitki ler Konseyi 

(ICMAP) ve LEAD 'den temsilciler katıldı. 

Türkiye'nin de kurucusu olduğu ICA

MAS (Akdeniz ileri Tarım Araştırmaları 

Ulu s l araras ı Merkezi) tarafından destekle

nen topl antıda ülke raporla rı okundu ve 

ağın kurulması ka rarı alın dı. Önce 

"Akdeniz'i n Gıda ve Gıda-dışı Kullanılan 

Yabani Bitkilerinin Belirlenmesi" olarak 

bi ldiri len Toplantının ve dolayıs ı yla ağın 

ad ı Prof . Başer'in önerisi üzerine 

"Akdenizin Faydal ı Bitkileri" olarak benim

sendi ve FAO temsilcisinin önerdiği 

MEDUSA akronimi kabul edildi . Ağla ilgi li 

tüm bilgi le ri her ülken in bağımsız olarak 

derlernesi ve bu bilgilerin ağ merkezinde 

birleştirilmesi ile MEDUSA veri tabanının 

hazırlanması kararı al ındı ·. Sekretaryası 

Girit'te olacak ağın bir de bülten çı kart 

masına karar verildi. 

Prof.Başe r toplantıda "Türkiye'nin 

Yabani Gı da ve Gıda-dı şı Bitkileri 

Hakkı nda Mevcut Bilgiler" isimli kapsamlı 

bir bildiri sundu. 750 bitkinin ku l lan ımların ı 

içeren 45 sayfalık rapor basılacak olan 

kitapta yer alacak. 

Ağın Koordinasyon Komitesi Başkanl ı 

ğ ı na ICMAP Başkanı Prof.V.H.Heywood, 

sekreterl iğ ine ise MAICH'ten Ms.Melpo 

Skoula seçildi. 

2. Toplant ı Tunus'un Manastır 

şehr i nde 1997 yılının Mayıs ay ında 

yapı lacak. 

28. Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu Eskişehir'de yapılacak 

27 yıldır her sene farklı bir Avrupa şeh rinde düzenlenmekte olan Uluslararası Uçucu 

Yağla r Sempozyumu (ISEO)'nun 28. si 1-3 Eylül 1997 tarihleri arasında Eskişehir'de 

düzenlenecek. 

Evsah i pliğini TBAM ' ın yapacağı toplantıya 200'ü aşkın araştırmacının katı lmas ı bek

leniyor. Toplantının tanıtımı 8-1 1 Eylül1 996 tarihleri arası nda Viyana'da düzenlenen 27. 

toplantıda yapıldı. 28. ISEO için internette TBAM sitesini ziyaret edin (Home page :http :// 

www.anadolu.edu.tr/anadolu/tbam/index.html) 
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AÇillŞ YlLDÖNÜMÜ SEMiNERLERi 

19 Kas ı m 1986 tarihinde hizmete geçen 
TBAM ' ın açı lı ş y ıldönümü geleneksel 
olarak kutlanmaya devam ediyor . 1994'te 
sadece TBAM'da düzenlenen Aç ı lış 

Yı ldönümü Seminerleri, 1995 ve 1996'da 
Anadolu Üniversitesi Eczacı lık Fakültesi 'nin 
açı l ı ş ın ı n 1968'de 18 Kas ım olmas ı 

nedeniyle Eczac ı lık Fakültesi ve TBAM'ın 
Açılış Yıldönümü Seminerleri olarak düzen
l enmiştir ve her yı l yap ı larak geleneksel
l eştirilmesi düşünülmektedir. 

TBAM ve Eczacılık Fakültesinin 

araştırmacıları ile bu kurumlarla ortak 
çalışma yürüten araştırmacı ların , son bir yıl 
içinde yaptıkları bir araştırma sonuçların ı 

veya bir kongrede sundukları tebl i ğ ya da 
yapt ı kları bilimse l yayını su ndukları bu 
toplantı tüm izleyici lere açık olarak düzen
lenmekte ve açıl ı ş yıldönümü seminerleri 
olarak bir kitapçıkta toplanmaktadır . 

Bu yılki seminer 18 Kasım günü düzen
lenmiş ve 19 Kasım günü Prof.Dr.K.Hüsnü 
Can Başer tarafından "TBAM' ın On Yılı " 

adlı video-projeksiyon gösterisi yapı lm ı ştır. 

ANADOLU ÜNiVERSiTESi ECZACILIK FAKÜLTESi 
ÖGRENCiLERi DÜNYAYA AÇlLDI 

Eczacılık Fakültesinde Internet bağlantı l ı bi lgisayar laboratuvarı açıldı. 6 Haziran 1996 
tarihinde yapılan törende Rektör Prof.Dr.Akar öcal tarafından hizmete sokulan laboratuvar
da halen 30 bi lgisayar bulunuyor. Hepsi Internet bağlantılı bilgisayarlar öğrencil er i n genel 
kull anımı na sunu lduğu gibi 1996-97 ders y ı lında müfredata alı nan "Eczac ı lıkta Bilgisayar 
Kullanımı " dersinin uygulama l arında da kullanı l ıyor . Laboratuvar hafta içi 8.00-22.00 saat
leri arasında öğrencilerin ku l lanımına açık. 

Türkiye'deki Eczacıl ı k Fakülteleri içinde kuru lan ilk bilgisayar laboratuvarı olma 
özel liğini taşıyan laboratuvardaki bilgisayar say ı s ı nın yakında artması bekleniyor. 
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13. Uluslararası Uçucu Yağlar, Koku ve Tat Maddeleri 
Kongresi (ICEOFF) 'nin Ardından 

İstanbul Swiss O t.e l 'de yupdan lwng reye 53 ii.ll.:eli.en 1000 'i. nşhuı. delege la.ı. t. ıldı . 

1 3 U lus l ararası 

• Uçucu Yağlar , 

Koku ve Tat Maddeleri 

Kongresi (ICEOFF) 15-19 

Ekim 1995 tarihlerinde is

tanbul'da yapıldı. IOFI, IF

RA ve IFEA T' ın destekle-

ülkede düzenlenen kong 

re serisinin 13. sü istan

bul Swiss Otel'de 53 ülke

den 1171 delegenin katılı-

m ı y l a gerçekleşti. 

Kongrede 17 çağ

rı lı , 60 sözlü ve 38 

paster bildiri sunuldu 

ve kongre esnas ı nda 

destek veren 3 ulus

lararası kuruluş un yı l 

lık kongreleri de yapıl

dı. Kongre Başkanı 

Ecz. O.Zeki Konur ve 

genel sekreter Necati 

Güler başta olmak 

üzere Organizasyon 

rel program l arın zenginl i ği 

ile büyük takdir topladı. 

Bilim Komitesi Başkanı 

Prof.Dr.K.H.C.Başer'e, uçu

cu yağla r alanında yaptığ ı 

ça l ışmalar ve bu sektörün 

gel i şmesine yapt ı ğı katkılar 

nedeniyle I FEAT' ı n 1995 yı

lı Üstün Hizmet Madalyas ı 

veri ldi . 17 Ekim günü IFE

i/til.._~ız!fl~~t AT'ın Dünya Konseyi Top

l antısın ı n ardından 

verdiği "Türkiye 'de Bit

kisel Çay Olarak Kul

lanılan Aramalik Bitki

lerin Uçucu Yağlar!" 

adlı IFEAT Madalya 

Dersi'ni takiben yapı

lan kısa törende 

IFEAT madalyası 

Prof. Başer'e IFEAT 

Başkanı Dr. W.Brud 

ta rafından veri ldi. 

Kongre'de su

nulan bildiriler Prof. 
Komitesin in ve VIP Başer'i n ed itör lü

Turizm'in o lağanüstü ~~~~~~~~~-----------, ğünde 3 cilt halinde 
çabal arıyla çok başa - Prof. Dr.K.H.C.Başer'e, uçucu yağ alanında 

yaptığı çalışmalar ve bu sektörün basılarak, kongrenin 
rı lı geçen kong re bi- gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle IFEAT' ın son günü delegelere 
ı . ı ı k""lt·· 1995 yılı Üstün Hizmet Madalyası verildi. ımse, sosya ve u u- L.._:_.:..::...=..::..:c=...:....-'-'--....:..:-'-'-_:_ ___ _j dağıtıldı. 
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TBAM'da Uluslararası Seminer 
UNIDO'nun 3. Uluslararas ı Uçucu Yağ lar ve Arama Kimyasalları Endüstrileri semi

neri 6-9 Kasım 1995 tarihleri arasında Eskişehir'de yapıld ı. 

20 ülkeden 50'yi aşkın uzmanı n katıl ı mıyla gerçekleşen seminerde konularında ünlü bi
lim adam ları birbirinden ilginç tebliğl er sundular. Altı tebl iğ UNIDO tarafından "Uçucu Yağ 
Endüstrisi El Kitabı" adıyla Anadolu Üniversitesi Basımevinde bastı rı l dı. 

Sem in erde Su nul a n Çağ rılı Bi ldiriler 

ıl' Dr.Tuley De Silva, UNIDO, Chemical 

lndustries Branch, lndustrial Sectors 
and Environmental Division, Vienna, 
Austria 
"Development of Essential Oil/ndustries 
in Deve/aping Countries' 

ıl' Dr.K.K.S. Bhat, Department of 

Horticulture and Plantatian Crops, CAB 
INTERNATIONAL, UK. 
"Agrotechnology of Aramatic Plants" 

ıl' Dr.Brian M. Lawrence, R.J.Reynolds 

Tobacco Company, USA 
"The Isolation of Aramatic Materials 
from Natural Plant Products" 

ıl' Prof.Dr.K.H.C.Başer , Anadolu Ün iver

sitesi, TBAM, Eskişehir 
"Analysis and Quality Assessment of 
Essential Oils" 

ıl' Dr.Wiadyslaw S. Brud, POLLENA

AROMA, Paland 
"Formulation and Evaluation of 
Fragrance for Perfumery, Cosmetics 
and Related Compounds" 

ıl' Dr. N. Verlet, CERDEPPAM - Ministry 

of Agriculture, France 
"Commercialization of Essential Oils 
and Arama Chemicals" 
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8.ve 9. TRUMAP Yapıldı 

1 988 yı lından beri her yıl Eylül ayında 
TBAM tarafından düzenlenmekte olan 

Tıbbi ve Aramalik Bitkilerin ilaç ve ilgili 
Diğer Sanayilerde Kull anımı (TRUMAP) 
isimli fabrika-içi grup eğitim programı 4-27 
Eylül t995 tarihlerinde Eskişehir'de yapıldı. 

Etopya, Butan, Kenya, Malavi, Nepal, 
Surinam, Sierra Leone , Jamaica, 
Zimbabwe ve Sudan'dan uzmanların 

katılımıyla gerçekleşen programda teknik 
dersler ve pratik uygulamalar, pilot tesiste 
üretim denemele ri, ilaç ve kozmetik for
mülasyon l arı ve fabrika gezileri yer aldı. 

4 Eylü l'deki açı lı ş tarihinde bir konuşma 
yapan UNI DO'nun Türkiye Milli Direktö rü 
Prof.Dr.Kemal Gürüz Türk Hükümeti ve 

UN IDO'nun ortak desteği ile gerçekleştir

ilen TRUMAP 'ın başarılı bir eğitim prog
ramı olduğunu vurgu l adı ve kursiyerlere 
başarılar diledi. Halen Yüksek Öğretim 
Kuru lu Başkanlığ ı Görevini Yürü 
ten Prof. Dr.Gürüz'e bu vesiley l e 
b iz de başan dileklerimizi iletiyoruz. 

9. TRUMAP ise 9 Eylül - 2 Ekim 1996 
tarihleri arasında Etyopya, iran , Laos , 
Lesoto, Kenya, Sri Lanka, Malavi, 
Myanmar, Nepal, Taytand ve Özbekistan'
dan uzmanların katılımıyla gerçek l eşt i . 9. 
TRUMAP program ı ile TBAM'da bu güne 
kadar 37 ülkeden 9t kişiye eğitim verilmi ş 

oldu. 
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Ilki t-2 Kasım 
t993'te yapılan 2. 

Sayfa tt 

göstermesi, bu yön
temlerin kozmetik 

Uluslararası Koz-
melik Sempozyum
ları (ICoS) serisinin 
ikincisi, 23-24 Ekim 
t996'da zengin bilim
sel ve dostluk havası 

ULUSLARARASI 
KOZMETIK 

SEMPOZYUMU 

endüstrisinde her 
geçen gün ku l lanı l ma

s ı nı arttırmaktadır . 

Kozmetik formülasy
onunda tüm dünyada 

içinde gerçekl eşti. Anadolu Üniversitesi 
Kampüsündeki , Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi yaklaşık 200 katı l ımcı , açı l an t O 
stand, sunulan t2 paster ve tt sözlü bildiri 
ile coşkulu günler geçirdi. 2. Sempozyuma 
ilginin daha da arttığının gözlenmesi 
ülkemiz kozmetik bil imcilerinin kozmetik 
endüstrisi çal ı şanları ve yasal temsilciler ile 
biraraya gelmesi gerektiğ i gerçeği n in ne 
kadar doğru olduğunu göstermişt i r. 

Anadolu Üniversitesi Dekanı ve ICoS 
Organizasyon Komitesi Başkanı Prof.Dr. K. 
Hüsnü Can Başer, T.C. Sağlık Bakanlığı 
ilaç ve Eczacı l ık Genel Müdürü Eczac ı 
Kemal Akalın ve Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Akar Öcal'ın aç ı ş 
konuşmala rı ile başlayan açılış töreni 
Eczac ıl ı k Fakültesi Dekanı Prof. Dr.K. H.C. 
Başer taraf ı ndan Ecz. Kemalettin Aka l ın'a 

Türk Kozmetik Mevzuat ı nın güncelleştir

ilmesi için yürüttüğü başa rılı faaliyetler ve 
ülkemizde kozmetik bilimi ve endüstrisinin 
gelişmesine katkılarından dolayı bir plaket 
sunuldu. Tören A.Ü. Devlet Konservatuarı 
öğrencilerin i n sunduğu küçük konser ile 
son buldu. 

Kozmetik alan ı nda isim yapmış, deney
imli uzmanların sempozyum programında 
yer alması, birçok yeni konunun ortaya 
konmasına, tartışılmasına yol açmı ştır . 

Tüm dünyada hayvan haklarının korun
ması eğilimi kozmetik bilimcilerini alternatif 
aray ı şlara itm iş ve bitkisel orijinli hammad
deler popülarite kazanm ı ştır. Dr. P.C. 
Purohit (A.B.D., Aveda), dünya fitokozmetik 
pazarının dünü, bugünü ve yarını na açıklık 
getirmiştir. 

Kozmetik preparatların gel işen teknolo
jik yöntem ler sayesinde yeterli etkinlik 

üzerinde çalı şılmakta 

olan yöntemler, Anadolu Üniversitesi'nden 
Doç.Dr. Yasemin Yazan ta rafından 

karş ı laştırmalı olarak açıklanmıştır. 

Tüketiciye sunulan bir kazınetik 

preparatın, yan etki oluşturmadan ci lt 
üzerinde güvenli ve etkili olarak 
ku l lanı lmas ı kozmetik bilimcinin en öncelikli 
hedefidir. Paris Üniversitesi'nden Prof.Dr.J. 
Wepierre, deriden absorpsiyon fenomenini 
ve ölçüm yöntemlerini açıklamış ve 
kozmetik preparatlar açısından önemini 
vurgulamıştır. 

Cilt sağ lı ğına yönelik kavramlar 
kozmetik bak ı ş aç ı s ı ile, italya'da kurulu 
Institute of Skin and Product 
Evaluation'dan Dr. Luigi Rigano taraf ı ndan 

i rdelenmişti r . 

Kozmetik preparatların cildi yaşlanmak

dan koruması , son yı l larda üzerinde yoğun 
olarak çalış ı lan bir konudur. Unilever, 
italya'dan Dr. Elio Mignini bu çalışmaların 
kısa, orta ve uzun-süreli stratejilerini özetle
miş ve gelecek için düşünce l erini 

açıklamıştır. 

Kozmetik bil imcilerinin , direkt UV 
ı ş ı nları veya serbest radikal o luşum u na 

etkili olabilecek güneş ı ş ınları konusuna 
son yıl l arda artan ilgisi , L'Oreal , Paris' ten 
Jean-Pierre Arraudeau taraf ından detaylı 

olarak anıatı hp, bunların cilt üzerinde olası 
ters etkilerinin en aza indirilmesi konusu 
tartışı lm ı ştır. 

Kozmetik ürünlerin insan cildi üzerinde 
yıkıc ı olmayan yöntem lerle denenmesi, 
ürünün yeterli etkin liği ve güvenlinin belir
lenmesi açısından çok önemlidir. Bu yön
temleri , Pavia Üniversi tesi 'nden Dr. Enzo 
Berardesca açıklamış ve deneyimlerin i 
aktarmıştır. 

Doç. Dr. Yasemin Yazan, Anadolu Üniversitesi, Eczacı l ık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı 
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Saç boyaların ı n genel bir tanımı ve for
mülasyonu ile bu preparatların güvenliği, 
L'Oreal, Paris' ten Dr. Claude Boui ll on 
tarafından anlat ı lmış ve kalıcı ve geçici 
boyaların sosyal önemi üzerinde 
durulmuştur 

Ekolojik sorunların gündemin en baş 
'konusu haline geldiği günümüzde, çevresel 
sorunların kazınetik endüstrisi ile olan 
ilişk i s i öne çıkan bir konu olmuştur. Bu 
konu Kanebo Ltd. , Japonya'dan Yoshihiro 
Fukuda tarafından detaylı olarak 
açıklanmı ş ve geleceğe yönelik planlarda 
yer almasının önemi üzerinde durulmuştur. 

Ege Üniversitesi'nden Prof.Dr. Sümer 
Peker, polialkoller ve bazı sürfektanları n 
multipl emülsiyon sistemleri içindeki etki
leşmelerini açıklamıştır. 

Türkiye'de hızla gelişen kazınetik 

endüstrisi, diğer birçok ülkede görülen 
sıkıntılar ve yeni durumlarla ka rş ı 

karşıyadır. Gülçiçek A.Ş.'den Hülya Vardar, 
kozmetik ürünlerin ülkemizdeki pazar duru-

B i ı i m s e ı 
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mu nu incelem i ş ve dünya pazarındaki yeri 
ni tart ı şmıştır . 

Tüm dünyada kazınetik ürünlerin rulı 

satlandırılmasının harmonizasyonu konusu 
ilgili endüstri ve tüketiciler açısından önemli 
bir konudur. Bu konu, Rlıode Isiand Üniver
sitesi'nden Prof.Dr. Serpil Kışlal ı oğlu, istan
bul Üniversitesi'nden Prof.Dr. Günsel 
Alpmen, Johnson and J olı nson'dan Dr. 
Yasemin Uzuner ve T.C. Sağlık 

Bakanl ı ğı' ndan Aygün Küçük'ün yer aldığı 
Yuvarlak Masa'da tartışılmıştır. 

Bilimsel programı kısaca özetlenen 
Seınpozyum'un yeni amaçlara dönük bilim
sel ve sosyal iliş k ilerin kurulduğu ve 
gelişti rildiği bir ortam yarattığı umudun 
dayız. 

2. ICoS'un Bidiri Kitabı , Seınpozyum 

sırasında kat ılımcılara dağıtılmıştır. Bu 
kitaptan edinmek isteyenler, Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık Fal<ültesi 'ne başvura
bil irler. 

Dernekler 
1995 ıpfı 11e 1996 if!( altı ayı yeni ıfenı.el([erinl(p.rufu~ıı a.wuııfan oMıı/(sa yoğun 
gerti. '!(pzmetik;,_5lra,<tımıacıiarı 'Derneği '1"7..11(5/'D ve 'Ii66i '13itf(j{eı- a(anuu{a 

5/nfisıra 'ıfa !Qı.rulan ikj ıferneği tanıyalım. 

KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEGİ "TÜKAD" 

T
üm dünyada gelişen teknolojik ve sosyal hareketliliğin paralelinde büyük atılım gösteren 
kazınetik endüstrisi, farklı disiplinlerin birarada bulunması gereğini de ortaya çıkarınıştır 

Ulalan dünyamızda bütünleşme gereksinimi kazınetik alanında da kaç ını l maz olmuştur. 

Ancak bilimsel alt yapıs ı olan endüstriterin başarılı ve güçlü olabileceği gerçeğinden hare
ketle endüstriyel , resmı ve akademik kazınetik bil imcilerinin biraraya getirilmesi amac ı ile. 
"Kozınetik Araştırmacıları Derneği" kurulmuştur . Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde, 
dünyadan ve birbirimizden kopuk olmamız büyük önem taşımaktadır. 

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde koznıetoloji alan ı nda ülkemiz ihtiyaçları 
doğrultusunda bilgi ve hizmet koordinasyonunu sağlamak için kurulan TÜKAD, kozmetolo
ii ve kozmetoloji ile ilgili alanlarda çalışan herkesin üyeliğine aç ı ktır. Bu kapsanıda özell ik
le. resmi kurumlarda, kozmetik endüstrisinde ve üniversitelerde çal ı şan eczac ı, kimyager, 
kimya mühendisi, biyolog, dermatolog, farmakolog, toksikolog, mikrobiyolog, ambalaj ta-.. 
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cıları. kozmetik makinesi tasarımcı ları ve mühendisleri, reklamc ı lar, sosyal hizmet uzman
ları vb.'nin üyefiği kozmetik endüstrisinin ülkemizde bil imsel temelde daha ileriye götü
rülmesini sağlayacakt ır. 

TÜKAD, Uluslararası Kazınetik Bilimcileri Sosyateleri Federasyonuna (IFSCC) üyelik 
için müracaat etmiş ve bu konudaki öngörüşmeleri gerçekleşti rmiştir. Derneğimizin bu üye
fiği dünyada kazınetik alanındaki gel işme l erin , yapı l an toplantıların ve işbir l iği olanakl arının 

kapılarını açacaktır. TÜKAD, her ülkeden ancak bir derneğin üye olabildiği IFSCC'ye gire
rek, kazıneti k bilimcilere yapacağı hizmetleri u l uslararası platforma taşıyacaktır. 

Derneğin 8 Mart 1995'te yapılan ilk "Genel Kurul"u sonunda ol uşturulan yönetim kuru
lunda Başkanlığı Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer , Sekreterliğe Doç.Dr.Yasemin Yazan, 
Saymanlığa Yard.Doç.Dr Berrin Bozan , üyeliklere ise Prof.Dr.Erden Güler ve Uzın. Ecz. 
Müzeyyen Demirel seçilm iştir. 

TÜ KA D, üyelerinin ülke içinde ve yurtdışındaki üyeler ile arasında işbirliği olanaklarını 
araştırmak ve sağlamak; ülkemizde kazınetik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak; 
üyeleri arasında hertürlü iletişimi sürdürme; üyelerini ve kamuoyunu yayınlar aracılığı ile 
ve toplantılar düzenleyerek bilgilendirmek amaçları ile kurulmuşt ur. 

Ülkemizdeki yedi ı FARMAKOGNOZi DERNEGi ı hakkında tanı tıcı ve 
Eczac ı lık Fakültesi 'nin · açıklayıc ı bılgıler yay-
Fa r m ak o g n o z i mak, Türkiye'deki 
Anabilim Dal ı öğretim üyelerinin girişimiyle doğal ürünlerin ilaç hammadde kaynağı 
"Fa rınakognoz i Derneğ i " kuruldu. olarak değerlendırilmesi ıçin yapılacak 
Derneğin amac ı Farmakognozinin dünya- a raştırma ve yayınları teşvi k etmek olarak 
da ve ülkemizdeki gelişmelerini izlemek ve belirlenmiştir 
bunları üyelerine duyurmak, Farmakog- Derneğin kurucu üyeleri Prof.Dr.K. Hüsnü 
noziyi ve kon ularını yur- Can Başer , Prof. Dr. 
dumuzda tanıtmak, bu Maksul Coşkun, 
konulardaki Prof.Dr.lhsan 
araştırmaları teş- Calış, Doç.Dr. 
vik etmek, Far- Amacı , Fitoterapi 'nin ülkemizde bilimsel olarak ta- Fatma Ergun, 
makognozi konu- nıtılma, yerleşme, yayılma ve ilerlemesini sağla- Prof. Dr. Tekant 
sunda yayınlar mak üzere ilmi, kültürel ve sosyal faaliyetleri des- Gözler, Doç. Dr. 
yapmak, bilimsel tekiemek olan Fitoterapi De rneğ i ESCOP Elçin Gürkan, 
toplantılar düzen- (European Scientific Cooperative for Phytotherapy Prof. Dr. Semra 
lemek ve bu alan- = Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi) ta Türki- Kurucu, Prof. Dr. 
da faaliyet göste- ye'yi temsil etmektedi r. Kurucu üyeleri. E.Sezik Nazire Ozkal , 
ren yurtd ı şı kuru- (Prof.Dr), K .H .C.Başer (Prof.Dr.), E.Yeşi lada Prof. Dr. Koray 
t u ş l a r ile işbirliği (Prof.Dr), N .Kırımer (Doç.Dr ), J.Konuç (Ecz.), Sakar, Prof.Dr. 
yapmak, Halk S U.. (E ) M o· (H k. ) B 1 d 1 Günay Sarıyar, 
i tac ı olarak kul - · rgen ez. ' · ıren e ı m ' · r e men Prof. Dr. B ı lge 
lanılan droglar (Hekim) 

A P I N M A P T O P L A N T I SI 

AP I NMAP' ın Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Enformasyon Ağı (API NMAP)'ın 5. Genel idare 
Kurulu Toplantısı 16·18 Ekim 1996 tarihlerinde Fi lipinlerin başken t i Manila'da yapıldı. 
Başkanlığına Prof . Dr.K.H. C.Başer'in seçild iği Toplantıya Filipinler ve Türkiye d ı ş ı nda 

Hindistan, Malezya,Tayland, Sri Lanka ve Çin temsilcileri kat ı ldı. Toplantıda APINMAP 
faaliyetleri tartışıldı ve ağın devam etmesi yönünde karar al ı ndı. 
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2. ULUSLARARASI DOGAL MADDELER KİMYASI SEMPOZYUMU 
(SCNS) ESKİŞEHİR'DE YAPILDl 

ilki 5-7 Ekim 1994 tari hlerinde Özbekistan'ı n başkenti Taşkent' te düzen lenen 
Sempozyumun ikincisi 22-24 Ekim 1996 tari hleri nde Eski şehir'de yap ı l dı. Bu Toplant ı aynı 

zamanda 2. Türk-Özbek Doğal Maddeler K imyası Sempozyumu olma öze ll iği ni de taş ı yor. 
103 kay ıtlı delegeden 78' inin kat ıldığ ı Sempozyumda Azerbaycan , Gürcistan, Almanya, 
ita lya, Kazakistan, Moldova, Pakistan, Rusya, isveç, Ukranya, Özbekistan ve Türkiye'den 
araştırmac ı l ar ta rafı ndan 9 çağ rı lı, 20 sözlü ve 86 paster bildiri sunuldu. 

TBAM ile Özbekistan Bilim ler Akademisine bağ l ı Bitki Maddeleri Kimyas ı Ensti tüsü 
(ICPS) taraf ı ndan o rt ak l aşa düzen lenen toplant ıl a r serisinin 3.sü 1998 yı l ı Ekim ay ı nda 

Özbekistan'ın Buhara şeh ri nde yapı l acak. 

The Essential Oils of Turkey. A 
Comprehensive Review, K.H.C.Başer , 
N. Kırıme r. 
Comprehensive lnv~stigations of Plant 
Substances at the l n stıtute of the Chemistry of 
Plant Substances, Kh.N.Aripov. 
Alkaloids from Cultivated Species of 
Aconitum paniculatum, I.A.Bessonova, Sh.A. 
Saidkhodzhaeva. 
Recent Results in the Search for Sicactive 
Compounds from Turkish Medicinal Plants, 
B.Şener. 
Features of the Canformatian and Electronic 
Structure of Same Alkaloids of Peganum , A 
Quantum Chemistry Consıdera t i on , 
M.A.Ashirmatov, V.P.Bruskov. 
The Concentrations of the Mixtures of Alkannin 
Esiers from the Roots of Arnebia densiflora in 
Aqueous Solutions, H.Y.Sönmez, A.Akbaş. 
Coumarins, Stero ls and Benzoic Acids from 
Palicourea demissa, H.R.EI-Seedi , 
K. B.G.Torrsell, F.Ghia, L.Bahlin. 
LiRids of Same Wild Plan ıs, N.T.UI'chenko, 
D.T .Asibekova, N.P. CGoncharova, 
T.V.Chernenko, T.V.Khomova, S.D.Gusakova, 
A. I.Giushenkova. 
The Study of Catechins and 
Proanthocyanidins from Quercus robur, 
Z.A.Ku liev, A.B.Makmatku lov, A.D.Vdovin, 
N.D.Abdullaev, V.M.Malikov. 

~~:~~~~7y 5Ö~~hu~~i~gan~r~~~~~;Y b~o~~~t~ensd~~ 
P.Weyerslahl. 

~~~~~ıi;~~icA8~~e oNua~~ ~~ ~s~~;rf~~~~~-~~ 
Gerasimova, V.N.'totkachevh L.D.Shipulina, 
O.P. Sheichenko, O.N.Tolkac ev. 
Diterpenoid Alkaloids from Turkish Delphinium 
Specıes, A.Uiubelen. 

S~t~;~~~~~? M. N~~~~~~~~~odz~~~-mistry in 
The Essential Oi ls of Micromeria Species : A 

~:~ew, ~e~~~~~f;r~e~ec.sa~:~tones from 

~~~~~~~:z, sJ.~~~ci'rre,F .Piozzi, M~-.~~unnd~ : 
N.Vassalo. 
A New Dimeric Alkaloid Arudinine from Arunda 
donax, S.F.Aripova, V.U.Khujaev. 

~~~ra~~:ii~e an~nhd~n~~~lyti~f A~~~m~~tbcy 
Tannic Acid , M.Bilgener. 
A Novel Partial Synthesis of Taxol derivatives, 
A.S.Demir, E.Ozgıil. 
New C-Nar, D-Homosteroidal Alkaloid 
Germinine from Veratrum lobelianum and 
Petilium eduardii: Crezminine, edpetinozine, 
R.Shakirov. 
Medicinal Plants· Source of New Sicactive 
Natural Products, M.I.Choudhary. 
The Mechanochemistry of Plant Substances, 
S.S.Khalikov, Kh.N. Arıpov. 
Achievements in the Chemistry of Cycloartanes, 
M. l. lsaev. 

~~rf,;~g:~~e ~r~dm H:~~~~ane 58e9r~~~~ive~: 
A.I.Saidkhodzhaev. 
Conformational Analysis of Germacrenes X-

~'o/ashk~~~ıv , MaR'iAakl;1~~v. Calculations, 
Compari son of the Characteri stic of 

fh~mt~~~6~0a~f~1~"i~~~~~~~f S~~f~~~ ~ensd~f 
Sahad in and Sahasin Germacranolides, 
N.D.Abdu llaev, B.F.Rasulev, M.G.Levkovich, 
I.D.Sham'yanov. 
Phytoecdysteroids from Central Asian J?Jants: 
Structure and Biological Action, Z.Saatov. 
Biaassay Guided Fraction Studies in .JBAM, 

{8i~~~F.~e~;c~.a~~KOr~~lz~ın , N.o ztürk , 

l~Tı PŞ%71~~c~~~~~~~~~~~~p~~~~~~nn~6~~~ 
The Structure and Function from Plant 
Polysaccharides of Ungernia, Eremurus and 

~~~h~~~W~~v , spe~i.k~Rak~~a~~~~~r;~~ : 
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iSTANBUL ÜNiVERSiTESi ECZACILIK FAKÜLTESi 
FARMAKOGNOZi ANABiLiM DALININ 50. YILI 

j stanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 11 Aralı k 1995 Pazartesi günü "Farmakognozi 
Anabilim Dal ı 'n ı n Ensti tü Olarak Kurul uşunun 50. Y ı l ı" ve "Prof .Dr.Turhan Baytop'un 75. 

yaş ı ve meslek yaşamında 50 Yı l ı" onuruna bir toplantı düzenlen miştir. 
Fakü ltede düzenlenen ilk oturumunda toplantı n ın Türkiye'de ilk defa istanbul Üniver

sitesi Eczac ı Okulu'nda 1 O Aral ı k 1845 te Enstitü olarak kuru lan Farmakognozinin ilk 
başkanı Prof.Dr.Hüsnü Sarı m Çe lebioğlu ve bu bilim dalının Eczacılık Öğretimindeki yeri ve 
gelişmesi, Türkiye'nin tıbbi bi tkileri üzerinde 50 yıldır yapılan araşt ırmalar ve bitkisel ilaçların 
öneminin vurgulandığ ı bildiriler sunulmuştur. 

ikinci oturumda ise, i .ü.Eczac ı lık Fakültesi Farm<ıkognozi Anabi lim Dalı emekli öğretim 
üyesi Prof .Dr. Turhan Baytop'un 75. yaşı ve 50. meslek yılı onuruna konuşmalar yapılmıştır. 
Eczac ı l ı k Fakülteleri Farmakognozi Anabilim Da ll arı n ın kutlamaları ve kokteyl ile top l antı 

sona erm i ştir. 

prof. Dr . T. Baytop 
Topçu Albay Emin 

Baytop (1893-1980)' 
un büyük oğlu olup 
1920 y ı lı nda istanbul'
da doğmuştur. istan
bul Eczac ı okulundan 
1945 yılında diplama 
alm ıştır . 1948 yılında 
istanbul Üniversitesi 
Eczac ı okuluna Far
makognozi asis
tanl ı ğı na atanmış, bu 
üniversitede Eczacılık 
bilimleri doktoru 
(1949), Farmakognozi 
doçenli (1952) ve 

PROF.DR. TURHAN BAYTOP'UN 50. 
MESLEK YILI 

Fakültesi dekan lı ğı 

görevini yapmıştır. 

1 Temmuz 1987 tari
hinde, yaş haddi 
nedeniyle, emekliye 
ayrı l mışt ır. Halen 
istanbul Üniversitesi 
Eczacılık 

Fakül t esi ' nde, 
sözleşmeli öğretim 

üyesi olarak, Eczac ı lık 

Tarihi ve Deontolojisi 
dersleri vermekte ve 
Türk Eczacı l ık Tarihi 
üzerinde araştırma l ar 

yapmaktadır . 

Farmakognozi pro- VA YlNLANMlŞ 
fesörü (1963) '""'""'"'.._ _____ ...... _ KITAPLARI 
ünvan iarı n ı almıştır . 1. Türkiye'nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, 

istanbu l Üniversitesi Eczacıl ı k istanbu l (1963) . 
Fakültesi'nde 1952-1991 y ı lları arasında 2. Farmakognoziye Giriş, istanbul (1966). 
farmakognozi dersleri vermiş ve 1984 3. Farmakognozi Ders K itab ı, 2 cilt, 3. 
yıl ı nda Eczac ılı k Tarihi ve Deontoloji ders- baskı (1983). 
leri vermekle görevlendi rilm i şt ir . 1963_ 4. ıü~~Z,e'de Bitkiler ile Tedavi, istanbu l 

1987 y ı lları arası nda 5 dönem Eczac ılı k 5. Bu lbous Plants of Turkey, London 
(1984). 
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6. Türk Eczacılık Tarihi , istanbul (1984). 
7. Türkiye'de Zehirli Bitkiler, Bitki 

Zehirlenmeleri ve Tedavi Yöntemleri , 
istanbul (1989). 

ÜYELiGiNE SEÇiLDiGi 
ULUSLARARASIKURULUŞLAR 

1. Societe Botanique de France (195 1 ). 
2. Societe d'Histoire de la Pharmacie 

(1968). 
3. Academie Nationale de Pharmacie 

(France) (1977). 

BAYTOP ADI VERiLMiŞ TÜRLER 

1. Agrodiaetus baytopi H.de Le s se 
(1959). 

2. Allium baytopiorum Kollm.et 
N.Ozhatay (1983). 

3. Asphodeline baytopae E. Tuztacı 
(1983). 

4. Astragalus baytopianus Cham.eı 
Matıhews (1975). 

5. Circium baytopiae Davis el Parris 
(1975). 

6. Colchicum baytopiorum 
C.H.Brickell (1983). 

7. Crocus baytopicrum B.Mathew 
(1974). 
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8. Ga/ium baytopianum Ehrend.et 
Schönb. (1979). 

9. Gypsophi/a baytopicrum Kit Tan 
(1983). 

1 o. Nepeta baytopii Hedge et Lamand 
(1980). 

11. Stachys baytopii Kit Tan et Y ı ldız 
(1989). 

12. Tripleurospermum baytopianum 
E.Hossain (1973). 

ALDlGI ÖDÜLLER 

1. OPTIMA (Organization for the Phyto
Taxonomic lnvestigation of the 
Mediterranean Area) gümüş onur 
madalyası (1984). 

2. Flora of Turkey'in 8. cildi, editörü mer
hum Prof.Dr.P.H.Davis tarafından , "to 
Asuman and Turhan Baytop in recog
nition of their extensive help on the 
Flora over many years" açıklaması ile 
Asuman ve Turhan Baytop'a armağan 
ed_ilm i ştir (1984). 

3. TUBITAK (Türkiye Bilimsel ve Tekn ik 
Araştırma Kurumu) Bilim ödülü (1988). 

4. EGO (Economic Cooperation 
Organization) ödülü (1992). 
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AV R U PA F iT OT E RA P Ö T i KLE R PAZARI 
RAKAMLAR, EG i Li MLER. ANALiZLER* 

Jörg GrünwaJcll ve Kerslin Bütteı2 
1 Phytopharm Consulling, O laf S tr. 6, D-13467 Berlin , Almanya 

2 Lichtwer Pharına GmbH, Berlin, Almanya 

Fitoterapinin Avrupada'ki 
Kökleri 

Çoğu kültürlerin inanışına göre tarih ön
cesi dönemlerde insanlar hastalıkların ı bit
kilerle tedavi ederdi. Çinden sonra, bitkile
rin tıbbi amaçla kullanımını en iyi belgele
yen bölge Avrupa'dır. Hipokrat ve Galen'in 
hakkında bilgi verdiği Grek ve Romalıların 

tıbbi uygulamaları , Batı tıbbının temelini 
oluşturmuştur. Milatıan sonra 1. yüzyılda 
Grek Hekim Dioscorides t ı bbi bitkilerin kul
lanımı ve özellikleri konusunda ilk Avrupal ı 

Raporu hazırlad ı. Derlemesinde, SOO'den 
fazla bitkiyi tanımladı. Bu eser, 17. y.y.'a 
kadar en önemli kaynak olma öze l liğini ko
rudu. Sonraları , özel tedavi yöntemleri be
lirmeye başladı. 19. y.y. da Samuel Hahne
mann tarafından bulunan homeopati ve 
Sebastian Knepp'in su tedavisi ortaya çıktı. 

Daha yakın geçmişte , geleneksel tıp 

Avrupa'da daha da gelişti ve çeşitlendi. Al
manya, Fransa veya italya gibi çoğu ülke
de fi toterapötiklerle tedavi iyice yerleşti ve 
Federal Sağlık idaresinin kontrolüne girdi. 
Çoğu bitkisel droğun tedavide kullanım 

masrafları sağl ı k sigortas ı kapsamına alın

dı. ABD, ingiltere ve Hollanda gibi ülkeler-

de fitoterapötikler "gıda tamamlayıcıs ı (nut
ritional supplement)" sınıfına dahi l edildi. 
Avrupa Birliği 'n in harmonizasyon çabal arı 

Avrupa Fitoterapötikler pazarında dramatik 
sonuçlar yaratacaktır. Bu makalenin amacı , 

Avrupa Pazarında fitofarmasötiklerin şimd i

ki durumu özetlemektir. 

Bitkisel Drogların Tanımı 
Fitoterapi ve fitoterapötik terimleri ilk 

olarak Frans ı z Hekim Henri Leclerc (1870-
1955) tarafından ortaya atıld ı. Tanıma gö
re , fitoterapötikler, bütün halde veya ekst
resi halinde, yalnızca bitkisel materyalden 
türeti ten ve tedavi amacıyla kullan ı lan ilaç
Iard ır. 500 kadar bitki, bitkisel ilaç üretimin
de hammadde olarak kullanılmaktadır. Ör
neğin, Alman "Rote Liste" (Doktoru n El Ki
tabı ) de yer alan ilaçların %40'ı bitkisel ma
teryalden türetilmiştir (1 ). 1976'da ABD'de 
ruhsatlanmış il açların en az %23'ü bitkisel 
kökenliydi (2). 

Dünya Bitkisel ilaç Pazarı 
Uluslararası Fitoterapötikler Pazarına 

ve bitkisel ilaçların sat ı ş ına il işkin bilgiler 
çok nadird ir. Tablo 1, IMS (Tıbbi istatistik-

· Drugs Made in Germany,39 (1) 6- 11 (1996) ve Herbal Gram {34) 60-65 {1995) da yayınlanan makale 
Dr.J .Grünwald'ın izniyle Prof.Dr.K.H.C.Başer tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 
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Tablo 1. Seçilmiş Bölgelerde Bitkisel ilaç Satışları (Kaynak IMS 1994 ve The Herbal 
Medical Database 1993) 

Ülke Milyon Dolar (Perakende fiyat) 

AB 
Diğer Avrupa ülkeleri 
Asya 
Japonya 
Kuzey Amerika 

TOPLAM 

ler Enstıtüsü)'nün 1994 yılı veri leri ile Bitki· 
sel ilaç Ver itabanı (4)'nın 1993 verilerinden 
derlenen bilgileri içermektedir. Buna göre, 

Avrupa 6 milyar dolarlık parakende sat ı ş 

hacmi ile en yüksek ciroya sahiptir. Bunu 
2.1 milyar dolarla Japonya, 2.3 milyar dolar 
ile Doğu Asya ülkeleri ve 1.5 milyar dolar 
ile Kuzey Amerika takip etmişt ir. Tablo 2, 
bu bölgelerdeki yıllık büyüme hızlarının ne 
kadar etkileyici olduğunu göstermektedir. 
Avrupa en güçlü pazar payı na sahipken , 
gelişme hızı Asya veya ABD'ninkinden dü
şük gerçekleşmişti r. 

Avrupa Pazarında fitoterapötiklerin güç-

6,000 
500 

2,300 
2,100 
1,500 

12,4 Milyar ABD Doları 

lü durumda olmasının önemli bir nedeni 
Avrupalıların geleneksel olarak bu tedavile
ri kabul etmesi ve sağ lık s igortası ş irketleri 

nin büyük çoğunluğunun bu ilaçları kapsa
ma alması ve karş ı lığını ödemesidir. Al 
manya ve Fransa, tüm bitkisel tedavi gider
lerinin yaklaşık %40 ' ını karş ıl arke n, bu du
rum ABD, ingiltere ve Kanada'da oldukça 
farklıdır. Bu ülkelerde bitkisel müshil ilaçla
rının masrafları kı smen karşılanmaktadır. 

Son on yılda fitoterapötikler pazarında 
gözlenen hızlı büyüme, muhtemelen, sağlık 

yapı sında ki değişikiere bağ lıdır. Toplumda 
ölüm yaşı yukarı çekildikçe kronik hastalık-

Tablo 2. Bölgelere Göre Yıllık Büyüme (Yüzde baz ında) (Kaynak, The Herbal Medical 
Database 1993). 

Bölge 

Kuzey Amerika 
AB 
Diğer Avrupa Ülkeleri 
Japonya 
Güney Doğu Asya 
Hindistan ve Pakistan 

1985-91 

10 
10 
12 
18 
15 
12 

Büyüme 

1991-92 1993-98 

12 12 
5 8 
8 12 

15 15 
12 12 
15 15 .. 
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larda artı ş gözlenmekte ve çağdaş tedavi 
yöntemleri bu hastal ı k l arın tedavisinde ye
tersiz kalmaktadır. Çoğu hastalar, yan etki 
lere sahip o ldukl arı gerekçesi ile kimyasal
bazlı (sentetik) i laçları a l mayı reddetmekle 
ve dokto rl arın onların "doğal" biyolojik eş
değerleri ni vermesini istemektedir. doktor 
bu alternat ifi sunmazsa hasta bunu başka 
bir yerde aramaktadır. 

Geleneksel t ı bbın tipik müşteri l erinin 

çoğu, çağdaş tı bbi uygulamala rı şüphey le 
karşı l amaktadır . inançlarına göre, bir kişi 
çoğu hastal ı kl ara karş ı doğal bağ ı şıkl ı k ve 
direnç kazanabilir. Bu yüzden, kendi sağlık
larını kontrol etmek istemektedirler. Bunla
rın çoğu, iyi eğitim gö rmüştür ve ortalama
nın üstünde gelire sahiptirler (5). 

Bölgesel Farklılıkl ar "' .jilinılt: 

Bir bakıma, fitoterapi geleneksel tıpla, 
aş ır ı bilimsel ampirik temelli çağdaş t ı p ara

sı nda bir köprü olarak telakki edilebi lir. Şe-

Asya 

ABD 

Avrupa 
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kil 1 'de gö rüldüğü gibi köprü en iyi Avrupa 
sağl ı k sisteminde kurulmuştur . Mesela, Al
manya'da, doktorları n %80'i bitkisel i laçları 

düzenli olarak reçetelerine yazmaktadırlar . 

Avrupa'da, genel olarak, bu geleneksel tıb
ba dönüş eği limi büyümeye devam edecek
tir. Bu eği lim, bi lhassa, iyi-belirlenmi ş fitote
rapi alanı nda gözlenmektedir ki bu alan 
hergün daha çok kabul görmekte ve sade
ce hastalar değil hekimler taralindan da 
takdir edilmektedir. 

Asya'da, hem geleneksel hem çağdaş 
tıp yöntemleri yan yana uygulanmakta hiç
biri tek başına evrensel addedilmemek
tedir. 

ABD'deki durum, yukarıda bahsi geçen 
iki bölgedekinden farklıdır. Çağdaş ve gele
neksel tı p arasında büyük bir uyuşmazl ı k 

vardır. Bu hasmane tutumun nedeni tarih

sel sebeplere bağlı ise de, büyük ölçüde 
ABD'deki doktorların bilgi eksikl i ğine da
yanmaktadır. Almanya'da her tıp öğrencisi 

Şekil 1. Çağdaş ve Geleneksel Tıp: Bölgesel Farklılıklar ve Eğilimler 
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geleneksel tedavi ve özellikle liteterapi 
dersleri almak zorundadır. Bu imkan, Ame
rikan t1p eğitim sisteminde mevcut değildir. 

Öte yandan gelenekseltibbın çoğu savu
nucuları, çağdaş t1bb1n gerekli kild1ğ1 , klinik 
etkinin ispatlanmasi konusunu gereksiz bu
lurlar. 

Dahasi, Avrupa dergilerinde, liteterapi 
üzerine yaz1lan bilimsel makalelerin çoğu 

ingilizce değildir. Zira, makalelerin hedef 
okuyucu kitlesi Almanya, Fransa veya ital
ya'dır. 

Avrupa Pazarının Durumu 

Avrupa Pazarında bitkisel ilaçların sati
ŞI bölgeden bölgeye farklilik gösterir. Yilda 

kişi baş1na 37 dolar harcamanin yap1ld1ğ1 

Almanya Avrupa 'daki %45 pazar pay1 ve 
2.5 milyar dolar perakende sat1ş hacmi 1le 

baş1 çekmektedir. Bunu, %29 pazar pay1 
ve 1.6 milyar dolar sat1şla Fransa takip et

mekte. arkadan italya, ingiltere, ispanya, 
Hollanda ve Belçika gelmektedir. 

Avrupa Birliği'nde bitkisel ilaçların top
lam sat1ş hacmi 5.5 milyar dolardır. Avrupa 
Birliğinin her ferdi bitkisel ilaçlar için ortala

ma 17.4 dolar harcamaktadır (Tablo 3). Bit
kisel ilaçlar, çok geniş bir endikasyon çeşit
llliğine sahipti r. Şekil 2'de bu 
farkli kategoriler gös-

terilmektedir. Bu-
na göre, kalp 

damar sis
temine etki 
eden fito 
terapötik-

ler pasta

daki en bü -
yük dilimi al 

Oıl)o•le ri , 
Toprk proparatlar. 

" ' 

KPip·Oamar 

rlaç ları . %272 
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num sistemi ilaçları. hazm1 düzenleyen mi

de barsak sistemi ilaçları, tonikler. uyku 
ilaçları, yat1ŞI1nc11ar ve haricen kullanilan 
preperatlar izlemektedir (6). 

Baş1 çeken Avrupa ürünleri Tablo 4'de 

listelenmiştir. Avrupa 'da en başanil yegane 

bitki Almanya ve Fransa'da serebral kan 
dolaş1m1n1 d üzelten ilaçların yap11d1ğ1 Gink

go biloba'dır . En çok satan ilaç, Schwabe 

tarafindan üretilen ve y1ll1k ortalama 200 
milyon dolarlik toptanc1 sat1ş hacmi olan 
Tebonin®'dir. 

ikinci s1radaki ilaç, bir Ginseng ürünü 
olup, Pharmaton/ Boehringer lngelheim ta
rafindan üretilen G insa n a®'dır. Sat1ş hac

mi ortalama 50 milyon dolardır. En çok sa
tan sarımsak ürünü olan Kwai® Lichtwer 

Pharma tarallndan üretilir ve sat1ş hacmi 
40 milyon dolardır. 

Fitoterapötiklerin Avrupa 'daki 
Ruhsatlandırma Durumu 

Geçmişte, Avrupa'da bitkisel ilaçlarin 
ruhsattand ırma uygulamalar~ ülkeden ülke
ye büyük farkliliklar gösterirdi. Mesela, Al
manya'da, Alman ilaç Dairesi'nin özel uz

man komitesi (Komisyon E) farkli bitki lerle 
ilgili monograllar~n hamlanmas1yla görev-

Toniklo•. 

lendiri lmiştir. Güvenilirlik ve etki 

veri lerine bağl1 olarak, 

230'u aşk1n olumlu 

Hıpno!ık/Soda ı ;ı 

proparotlar , %93 

monog(af Alman 

Resmi Gazete
sinde yayin
IanmlŞtir. Bu
na göre, bir 
bitkisel ilai; 

monograftaki 

makta, bunu ök

sürük ve soğuk algm
llğlnda et-

Oıgeslı11oı , %14 4 
pıo~a,r;ı~arı . endikasyonlara 

göre pazarlanabile
cekti. Zorunlu (Statutory) 

Sağl 1 k Sigor

tasi endikas-kili solu- Şekil 2. Avrupai Bitkisel ilaç Kategorileri 

... 
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Tablo 3. Avrupa Birliğinde Reçetesiz Fitoterapötiklerin SatiŞ Rakamlan (Kaynak: IMS 1994) 

Üye Ülke 
1 

Yıll ık Sat1 ş Rakamları (Perakende fiyat) 

ı Milyon dolar % K i şi başına($) 

Almanya 2,500 45.0 37.0 
Fransa 1,600 29.0 28.0 
italya 600 11.0 10.5 
Ingiltere 300 5.5 5.0 
Ispanya 230 4.5 6.0 
Hollanda 100 2.0 6.5 
Belçika 40 1.0 4.0 
[.,,ğ erler i 130 2.0 4.5 

TOPLAM 
1 

ABD$ 5,500 100.0 $17.40 

Tablo 4. Başl1ca Avrupa Fitofarmasötikleri 
(Kaynak: The Herbal Medicinal Database 1993) 

Ürün Üretici 

Tebonin Schwabe 

Ginsana Pharmaton/ 
Boehringer 

Kwai Lichtwer 

Efamoi/Epogam Scotia Pharm. 

Echinacin Madaus 

yonlar 1ç1n genel bır koruma saglamas1 du

rumunda kimyasal veya bitkisel ilaçlar ara
smda bir ay1r1m yapm1yordu. 

Fransa'da geleneksel olarak 37 endi

kasyana sahip 200'ü aşkın bitkiyi içeren bir 
liste hamland1. Almanya'da olduğu gibi, 

Fransa'da da fitoterapötiklerin çoğu sağ lik 

sigortasi kapsamındadir. ingiltere'de, Ge

nel Sat1ş Listesi'nde yer alan veya g1da ta· 
mamlay1c1 olan çoğu fitoterapötikler için si

gorta tarafindan geri ödeme mümkün değil-

Fabrika çıklŞ fiyati Bitki 
(Milyon Dolar) 

195 Ginkgo bilaba 

50 Ginseng 

40 Sarımsak 

30 E~ekotu 
( enothera biennis) 

30 Echinacea 

dır. 

Bütün bu farkli uygulamalar yüzünden, 

Ginkgo bilaba içeren bir bitkisel ilaç Alman
ya ve Fransa'da başka ilaçlar gibi geri öde

me kapsam1na al1n1rken, ingiltere ve Hol
landa'da ancak g1da tamamlaylCI olarak 

sat1 labiliyordu. Başka bir örnek; Alman
ya'da sar~msak, kolestrol düşürücü olarak 

reçetesiz (OTC) statüde "Sadece Eczane
lerde Sat1l1r" Fransa'da, sarımsak, gele

neksel drog addedilerek sigorta kapsamina 

... 
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alınmaz ve Hollanda'da gıda tamamlayıcı 
olarak satılabilir. San Kanıaren (Hyperi
cum) da benzer durumdad ı r. Almanya'da, 

antidepresan olarak, OTC şeklinde, satı l ır

ken, ingiltere ve Hollanda'da gıda tamam
layıcı olarak sınıf landırı l ır. 

Yakı n gelecekte tüm üye ülkeler AB ka
nunları n ı benimseyince, Avrupa'daki durum 
dramatik şeki lde değişecektir. AB Mevzuatı 
65/66'e göre, bitkisel preparatlar ilaçlarla 
aynı kabul edilmekte ve kalite, emniyet ve 
etki kriterlerine göre ruhsatlandın l malan 

gerekmektedir. ESCOP (Avrupa Bilimsel 
Fitoterapi Kooperatifi) Avrupa'da fitoterapö
tiklerin ruhsatlandınlmasına esas teşkil 

edecek Ürün Özellikleri Özeti (SPC) veya 
Avrupa monograflarını hazırlamaktadır. 

Ocak 1995'ten beri , her üye ülkenin ulusal 
ruhsatlandırmasına ek olarak, merkeziyetçi 
olmayan (decentralized) satış yetkisi yürür
lüktedir. Bir ilaç bir AB üyesi ülkede ruhsat
landınlm ı şsa, ruhsat sahibi eşdeğer satış 
yetkisi için diğer bir ülkeye başvu ruda bulu
nabilir. Diğer ülkeler 90 gün içinde yaz ıl ı 

olarak cevap vermekle mükelleftirler. Kabul 
veri lmezse, AB'nin Merkezi Danışma Kuru
lu olan Reçetesiz Tıbbi Müstahzarlar Komi-
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tesi (CPMP), tüm ülkeleri bağlayıcı, AB ça
pında geçerli bir çözüm bulmak zorundadır. 
Ek olarak, düşük endikasyon seviyeli etne
lojik ilaçlan n kullanımını kontrol altına alan 
ulusal esaslar belirlenecektir. 

Avrupa Fitoterapötiklerin 
Büyüme Hızı 

Avrupa Fitoterapötikler Pi yasası, genel 
olarak ilaç p iyasasına nazaran daha hızl ı 

büyümektedir. Nicetas Hall 'a göre (6), bazı 
ülkelerde t 993 yı l ındaki büyüme hızlan 

şöyleydi: ispanya %35, Almanya % t5,ital
ya % t t , ingiltere %1 O. 

ispanya'daki hı zl ı büyüme fitoterapötik
ler pazarının küçüklüğüyle açıklanabilir. 

Son büyüme rakamlan yüzdesel olarak bü
yükse de, diğer pazarlara oranla, dolar 
açısından çok daha küçüktür. 

ingiltere'deki %1 O' luk büyüme, sarım
sak gibi en az % t 6 (1993) paya sahip, iyi 
satan birkaç ürüne bağlanabi l ir. 

Almanya 'da Fitoterapötikler 

Yukanda bel irtildiği gibi, Almanya, Avru
pa fitoterapötik pazarı nda en büyük paya 
sahiptir. Şekil 3'te Alman eczanelerinde 

1993 yılındaki reçetesiz ilaç satış du
.------------------, rumu gösterilmektedir (8). Buna 

Bilkisel OTC 

ilaçlar, 1.6 milyar 

OM (%14) 

Yarı-etik reçeteli 

bi lkisel ilaçlar, 

1.9 milyar DM 

(%16) 

Bilkisel olmayan 
OTC ilaçlar, 8.4 

milyar DM (%70) 

Şekil 3. Alman Eczanelerinde Bulunan Bitkisel ilaçlar 

göre, fitoterapötikler tüm reçetesiz 
ilaçlan n yaklaşık üçte birini (%30) 
oluşturmuştur. bu kategori, ikiye 
bölünmüştür: %54'ü eczaneterde 
sat ı lan ve sigorta kapsamındaki fi
toterapötiklerden ibarettir. Bunl arın 

satış hacmi 1.9 milyar DM'd ı r. 

%46'sı ise 1.6 milyar DM peraken
de satış hacmine sah ip OTC (re
çetesiz) fitofarmasötikleri içine alır. 
ilaç sanayiinde iyi bil i ndiği gibi, ilaç 
piyasası pek çok küçük alt pazar
lara bölünmüştür. Fitofarmasötik

ler konusunda en büyük pazar pa-
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yına sahip alt pazarlar Tablo 5'te gösteril
miştir. Tabloda görülebileceği gibi , aşağı 

daki kategorilerin pazarlan tamamiyle bitki

sel ürünlerden ibarettir .. Kalp ilaçları (Al ıç), 
evrensel ürünler (örn. uçucu yağlar , Car
melite ruhu) ve doğal kaynaklı antiarteri
oskleroz preparatlan ( örn. sarımsak). Alte
ran lar (örn. Echinacea), uroloji ve prestat 
preparatlan (örn. saw palmetto, kabak çe
kirdeği) ve diğer jinekolojik preparatlar (örn. 
Cimici fuga) ve Perkutan linimentler ve bu 
ğu l ar (örn. mentol) de pazarda büyük bir 
paya sahiptirler. 

Almanya'da sıklıkla yazı lan bitkisel pre
paratlar Tablo 6'da listelenmiştir. Başı çe
ken ürün yine Ginkgo bifoba'dır. Toplam 
perakende satış hacmi 461 milyon DM olan 
bu ürünü, 114 milyon DM ile at kestanesi 
takip etmektedir. 

Reçetesiz fitoterapötikler arasında başı 
sarımsak preparatlan çekmektedir. Son ve
rilere göre, Almanya nüfusunun %8'ini teş

ki l eden yaklaşık 7 milyon Alman düzenli 
olarak sarımsak preparatlan almaktadır. 

Başta gelen sarımsak preparatı, Kwai, yıllık 
perakende sat ı ş hacmi 71 milyon DM olan 
sarımsak pazarında %50 paya sahiptir. 

Sadece fitoterapötikler üreten Lichtwer 
Pharma gibi üreticiler ek olarak, Alman
ya'da fitoterapötikler üretimi yapan başlıca 
imal atçılar arasında Nattermann, Madaus, 
Ratiopharm, Klosterfrau gibi bitkisel d ı şın

da sentetik ilaç da üreten firmalar da sayı 

labilir. Alman eczanelerinde en çok satan 
fitoterapötiklerin başında iki Ginkgo bilaba 
preparatı: Tebonin ve Roekan gelmekte, 
bu n lan Kwai ve Klosterfrau Spirit of Car
melite takip etmektedir. Çok satan fitotera
pötikler arasında Sinupret, Gelomyrtol ve 
Bronchicum gibi soğuk alg ınlı ğı ilaçları , 

Echinacin ve Esberitox gibi immunosti
mülanlar; Talso, Bazolon ve Prostagutt 
Forte gibi prestat preparatları ve Venosta-
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sin, Venalot ve Venopyronum N gibi da
mar preparatlan sayılabilir. Satış ı hızla bü
yümekte olan , doktor ve eczacı tavsiyele
rinde sürekli artış gözlenen bir grup ürün 
Jarsin, Kira veya Hyperforat gibi San 
Kanıaren (Hypericum perforatum) preparat
land ı r. 

Fitoterapötikler Endüstrisindeki 
Değişmeler 

Fitoterapötikler konusunda uzmanlaşan 
büyük firmalar ın çoğu Almanya, Fransa, 
italya ve isviçre'dedir. bazılan 100 yıl ı aş
kın süredir faaliyettedir. Çoğu hala özel fir
malardır. Çok uluslu şirketlerin, Avrupa'da, 
küçük fitoterapötik üreticisi firmaları satın 
alma eğilimi son on yı la damgasını vurmuş

tur. Tablo ?'de bu firmaların listesi veril 
mektedir. Alıcılar arasında American Home 
Products, Bausch & Lomb, Johnson & 
Johnson, Pfizer & Searle gibi Amerikan fir
malan sayılabilir. Bu alandaki diğer geliş 

meler, Avrupalı Fitoterapötik üreticileri ile 
Amerikalı ortaklan arasındaki ortak girişim
lerdiL Nature's W ay, 1969 y ılında Murdock 
Health Care ile Schwabe ve Madaus ad lı 

iki alman firması tarafından kurulmuştur. 
1988'de, Madaus Murdock, Madaus ve 
Amerikan firması Murdock Health care ta
rafından kurulmuştur. Diğer bir grup çok 
uluslu ilaç grupları , fitoterapötikler alanında 
uzmanlaşmış küçük firmalan n bitkisel ürün
lerini pazarlamaktadırlar. Buna örnek, isviç
re kökenli fitoterapötik firması Zeller AG'nin 
Valverde adl ı özel ilacını satan Ciba Ge
igy'nin alt kuruluşu Tyma'dır. Zeller AG 
ürünleri Bayer AG ile BASF grubuna dahil 
Knoll tarafından da satı l maktadır. 

1995 yılı ortaları ndan beri pekçok şi r

ket ve bir jenerik ilaç üreticisi fitoterapötik
ler pazanna girdiler. Bu fi rmalar özellikle 
San Kanıaran ürünlerinin yer aldığı anti 
depresanlar pazann ı çekici bulmaktadırlar. .. 



TAB BÜLTENi 12/1996 Sayfa 

Tablo 5. Fitoterapötiklerin Büyük Paya Sahip Olduğu Piyasalar (Kaynak: IMS) 

Pazar Segmentleri Toplam DPM' Toplam Bitkisel 
(Toptan imalatçı fiyatı) Satışları Ilaç Satışları % 

(Milyon DM) (Milyon DM) 

Toplam pazar 22,036 34 
OTC 7,415 

Toplam fi tofarmasötik ilaçlar 2,204 10 
- Sadece eczaneterde satılanlar 2,011 91 
-OTC 193 92 

Diğer kalp preparalları 40 37 92 
Alıç preparalları 

Evrensel ürünler (örn. esanslar, 71 65 81 
v.b) 

Doğal kökenli anti ·arteriosklerotikler 99 91 84 
(sarımsak) 

Bitkisel immünostimülan ürünler 126 106 76 
(Echinaceae) 

Üroloji ve prestat ürünleri 301 230 75 
Diğer jinekoloji ürünleri 44 33 73 

(örn. Cimicifuga) 
Perkutan buğular 75 54 63 

(örn. mental) 
Diğer soğuk alg ı n l ığ ı ve öksürük 60 38 62 

preparatları 

Kolerelikler, kolesinetikler 74 46 62 
Diğer romatizme ilaçları 86 51 60 
Hepatik prolilaktikler ve lipotropikler 87 51 59 
Damar preparat ları 257 127 so 
Serebrai/Periferik vazoterapötikler 697 318 46 

(Ginko) 
Hipnotik ve sedatiller 281 122 43 
Kanser tedavisinde kullanılan 49 21 43 

bitkisel ilaçlar 
Laksatifler 169 71 42 
Antienfeksiyon ajanı taşımayan 454 140 31 

ekspektoranlar 
Yara iyi ediciler 170 44 26 
Nezle ilaçları 108 27 25 
Romatizma Linimentleri 352 78 22 
Kalp gl ikazilieri 96 19 20 
Antidepresanlar 287 48 17 
Tonikler 105 18 17 
Diğer dermatolojikler 110 18 16 
Anjin ilaçları 166 25 15 
Trankilizanlar 125 15 12 
Antiemetikler, mide bulantıs ı ilaçları 120 13 11 

• Alman ilaç Piyasası 
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Tablo 6. Almanya'da en s ı k reçeteye şazılan bitkisel monopreparatlar 
(etken maddelerine ve DM cinsenden sat ı ş hacimlerine göre sıralanm ıştır) 

(Kaynak: Schwabe/Pfaflrath ilaç Reçeteleri Raporu 1995). 

Etken madde Tedavi kategorisi Sat ı ş top lam ı 

Ginkgo bilaba dolaş ım preparat lar ı 461 
At kestanesi (Aesculus hippocastanum) damar preparat lar ı 114 
Al ıç (Crataegus sp.) kalp preparatl arı 65 
Maya antidiyareik, akne 59 
Sarı kanıaran (Hypericum pertoratum) antidepresan 59 
Mersin (Myrtus communis) öksürük ilac ı 35 
l sırgan otu (Urtica sp.) ürolojik 35 
Echinacea immunostimülan 34 
Saw palmetto (Serenoa repens) ürolojik 30 
Devedikeni (Silybum marianum) ürolojik 29 
Duvar sarmaşığı (Hedera helix) öksürük ilac ı 26 
Ökse otu (Viscum album) kanser tedavisi 22 
Soya tasutyesi dermatolojik 15 
Papatya dermatolojik 15 
Karakalesolu (Symphytum oflicinale) dermatolojik 14 
Kava-kava (Piper methysticum) trankilizan 13 
Kırlangıç otu (Chelidonium majus) gastrointestinal 12 
Sineol (=ökaliptol) soğu k algınlığı 11 
Bromelain (Ananas enzimi) antienflamatuvar 11 
Black snake root (Cimicifuga racemosa) jinekolojik 10 

Tablo 7. Çokuluslu ilaç Ş irketl erince Satın al ı nan Bitkisel ilaç Ş irketleri 

Çoku luslu ilaç Ş i rketi Bitkisel ilaç Şirketi 

American Home Products Dr.Munch (Almanya) 

Boehringer lngelheim Pharmaton (isviçre) 

BASF/KNOLL Quest (Kanada) 

Bausch und Lomb 
Planta Subtil (Almanya) 

Degussa 
Boots-Kanoldt (Almanya) 
Dr.Mann (Almanya) 

Fujisawa Asta Medica (Almanya) 
Johnson&Johnson/Merck . Klinge (Almanya) 
Pfizer Wı el lm (Almanya) 
Rhone-Poulenc Rorer Mack (Almanya) 
Sanali Nalterman (Almanya) 

Searle Planıorgan (Almanya) 

Smith Kline Beecham Heumann (Almanya) 

Solvay Fink (Almanya) 
Kali Chemie ... 
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Bu alanda iki büyük üretici ile bir jenerik 
üretici si Bayer, Boehringer Mannheim, Bi
onorica ve Biocur/Hexal faal hale geçtiler. 

Boehringer lngelheim (isveç ve 
Yunan istan), Schering (Belçika), Solvay 
(italya ve ispanya) f irm alar ı , Alman Licht
wer Pharma tarafından üretilen sarımsak 
preparatı Kwai gibi fitoterapötikleri özel 
bölgelerde satmaktadırlar. 

Topyekün gelişme, fitoterapötikler 
alanında uzman laşan Avrupa firma l arı için 
tarihsel durumun değ i ş m eye başladığını 

açı kça göstermektedir. Çokuluslu ş irketler, 

bu hızla gelişen sektöre ilgi göstermektedir
ler. Bu alanda yoğun faaliyetler beklenmek
tedir. 

Mevcut engeller ve fırsatlar 
Avrupa pazarında gözlenen gelişme

lerin yakında uluslararası arenada tekran 
beklenmektedir. Tüm dünyada, geleneksel 
tıp büyümekte ve fito terapötiklerin kul 
lanımında artış gözlenmekted ir. Avrupa, bu 
ürünlerin kali t es ı , güvenilirliği ve etkisi 
konusunda en uzun tarihi tecrübeye sahip
tir. Çoğu Avrupa firmaları, yüksek kaliteli 
ürünlerini Amerika gibi büyük pazarlarda 
saımayı düşünmektedir. 

Bu amaçla, Avrupa-Amerika Fitoterapi 
Koalisyonu (EAPC) kurul muştu r . Baş lı ca 

Avrupalı fitoterapötik üreticileri, ABD 
pazarında pay alma umuduyla bu koalisy
ona kat ı lmışlardır . Tari hsel olarak, ABD 
Sağ lık idaresi ile zorluklar mevcuttur. OTC 
ilaçlarla ilgili mevzuat ABD dışındaki ül 
kelerden bilgi ak ı şın ı engel lemektedir. Bir 
y ı ldır bu durumda değ işme gözlenmektedir. 
Alternatif Tıp için NIH (Ulusal Sağ lık Ens
titüsü) Ofi si, G ıda ve ilaç idaresi (FDA) ile 
görüştükten sonra, fitoterapötiklere doğru 
daha açık fikirli bir eğ i lim belirdi. Bu ge li ş

me yakın gelecekte fitoterapötiklerle ilgi li 
ruhsaliand ırma şartl ar ının değişeceğinin bir 
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habercisi olarak görülmektedir. 
Yeni "G ıda Tamamlayıcı , Sağl ı k ve 

Eğitim Kanunu" g ıda tamamlayıcılarının 

geleceğin i ayd ı nlatmaktadır. Reklamlarda 
ve ürün tanıtımlarında tıbbi endikasyonlar
dan bahsetmek yasak olsa da, 
fitoterapötiklerin insan vücudunda mey
dana geti rdiğ i değişikliklerden bahsedilebil
mektedir. Buna karşılık Avrupa'da fitofar 
masötik ilaçlar için ru hsatlandırma şart la rı 

gitgide ağ ı rlaşmaktadı r. Zira, AB mevzuatı 
65165'e göre bitkisel ilaçlar kimyasal ilaçlar 
gibi işlem görmektedir. Gelecekte, fitoter
apötik üreticileri ya ürünlerinin etkili ve 
zararsız olduklarını ispat için kapsamlı 

araştırmal a r yaparak tıbbi endikasyan ların ı 

belirleyecek ya da sadece reçetesiz ilaçlar 
sektöründe "ge leneksel olarak ku llanılan 

ilaç" olarak kalmasına razı o l acaklardır. 
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G üzel koku dünyası, eski doğu kültürle-
rindeki tütsü ve yağlardan günümüz

deki büyük partüm kuruluşlarına kadar, in
sanoğlunu büyülemiştir . Bugünkü an lamıy

la partümeri 18. yy'da başl arken ancak 
yalnızca uçucu yağlardan o luşmakta idi. 

Tanrıları hoşnut etmek ve takdirlerini is
temek için yakı lan kokulu odunlar, zamklar 
ve reçinelerin ardından, partümler ölülerin 
ve ayrılan ruh l arın uğurlanması nda yaşam 

ötesine götürülecek hazineler aras ı nda sa
yı l mı ştır . Kleopatra, saray kimyac ıl a-

r ı nın haz ırl ad ı ğı pahalı banyo 
s ul arı ile yıkanarak Marc 
Antony'i baştan ç ıkarabil 

miştir . 

Parfümeri , yüzy ıl -

lar boyunca, doğu -

nun gizemli bir sa-
natı idi. Yunanlı ve 
Romal ılar bu sana-
tı geli şt irip çeşme-

lerinden kokulu su-
ların fı ş kırdığı bir 
yaşam benimsem i ş-

lerdir. Aşk ve afrodi
z i yakların ta nrı çası 

olan Afrodi tin, Truvalı 
Helen'e hediye ettiği gizli 
bir güçlü koku maddesinin 
Helen'e baştan çıkarıc ı güzellik 
verdiği söylenegelmiştir. H aç l ılar, 

1200'Ierin başlarında Fil istin'den Ortaçağ 
Avrupası ' na esans ı getirmi ş l erdir. 14. yy'da 
Kral VI II. Charles sarayında parfümcü olan 

ilk hükümdar olmuş ve ilk çiçek ç i ftliğini 

kurmuştur. italyan rönesans ı ile gelişim 
gösteren parfümeri , yiğit şövalyelerin yase
min kokulu hançer ve kınl arı na ve zarif ha
n ımiarın yelpazelerine kadar yaşamın bir 
parças ı haline gelmi ştir. 

C atherine de Medici , partüm sanatın ı 

italya'dan Fransa'ya getirirken çok bü
yük bir endüstrinin kapılarını açtığı nın belki 
de farkında değildi . Uygun iklim ve toprak 
koşu ll a rı ve bilimsel heyecan dolu gençler 

sayesinde 19. yy' ın ortalarına kadar, 
Fransa dünyanın partümeri 

merkezi · hal ine gelmişt ir. 

1828'de sihirli ve şaş ırt ı 

cı yı yakalamak isteyen 
Pierre François Pas
cal Guerlein, s ırrını 

yalnızca kendinin 
bildiği özel ve de
ğerli kokuları, im
paratoriçe Euge
nie , ingiltere krali 
çesi Victoria, ispan
ya kraliçesi lsabella 

ve Avusturya impa
ratoriçesi Sissi gibi 

ünlü müşterileri için ha
z ı rlamıştır. 

Bugün bil e unutulmaz 
kompozisyonlar günümüzde 

pariümeriy i "Ticari bir Sanat" haline 
getirmiştir . Partüm kelimesi, Latince 'duma
nın içinden ' anlamındaki per fumus' tan 
gelmekte ve birden fazla kokulu maddenin 

--
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karışımı olarak tanımlanmaktadır. Ev, kiş i 

sel, endüstriyel ve tarımsal ürünler gibi çok 
geniş yelpazed~ kullan ı lan partümler bu
gün artık dev bir endüstri oluşturmaktadı r . 

Bu endüstrinin büyümesinde sosyoekono
mik zorlamaların yanısıra bi limsel teknikle
rin ve değerlendirmelerin katkısı yadsına
maz. Partüm endüstri sinde kul lanılan ham
maddeleri yani kokulu maddeleri doğal ve 
sentetikler oluşturmaktadır. Doğal kaynaklı 

lar , bitkisel veya hayvansal orijinli olabili r. 
Sentetikler ise yarı veya tamamen sentetik 
olarak sın ı flandırılabilir. Parfüm, bu ham
maddelerin birçoğunun bir arnıani ve den
ge içinde biraraya getiri lmesi ile oluşur. Bu 
olu şumun kimyasal saflığının saptanmasın
da analitik özellikler gözardı edilemezse de 
kokunun "safl ı ğı" için koklama ile (olfaktor) 
değerlendirme yüzyıllardır partümeri en
düstrisi için tek güvenilir kaynaktır. "Burun", 
partümeri endüstrisinin güven il ir liğinden öte 
kaçınılmaz elenıanıdır. Bugün dünya üze
rinde 100 kadar değerli uzman "bu run" par
fümlerin gizemli ruh u için çalışmaktad ır. 

Parfümlerin kreasyonunda ya duplikasyon 
ya da orijinal kreasyon söz konusudur. 
Duplikasyon, var olan bir ürünün veya do
ğanın bir parçasının kreasyonudur. Orijinal 
olan ise, tüketicinin talebi doğrultusunda 
veya üreticinin tercih ettiği bi r ürün sun
maktır. Partüm kreasyonunda b itmiş 

ürünün imajı daima akılda tutu lmal ıdır. Bit
miş ürününün görünümü veya fiyatı kompo
zisyonunu yönlendirecektir. Kişisel kullanım 
için haz ırlanacak karışımlar için önce imaj 
belirlenmelidir. Parfümün hitap etmesi dü 
şünülen tüketici grubunun beklentileri doğ
rultusunda planlama yapma koku kreasyo
nunun ilk adımıdır. Daha sonra "burun", 
saptanan imaja uygun karışımı hazırlama 
işine girişir . 

Koku tanımlamasını yapabilmek için ke
sin ve net terimierin var olmaması, doğada 
var olan subjekl if tanımlay ı cı terimierin kul 
lanılmasına yol açm ı ştır. Kokuların ayrı labi-
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Tablo 
Yeşil (çim, yaprak, ağaç gövdesi, vb.) 

Meyve 
Çiçek 
Aldehit 

Deri , ağaç, kül 
Çiçek buketleri 

Şıpr 

Oryental 
kolanya (narenciye esansları) 

Fujer 

leceği ana sınıflar Tablo'da verilmiştir. 
Bu sını fl arı oluşturmak için bugün bili 

nen 3000'e yakı'n koku hammaddesi kre
atörün burnu ve beynindedir. "Burun" ların 
en büyük özelliği kokl anıak ve hatırlamak
tır. Karışınılarda kullanılan koku hammad
delerine örnek vermek gerekirse; benzil 
asetat, hidroksi sitronellol, bergamot, vani 
lin, ylang esansı, limon esansı, izoöjenol , 
fenil etil alkol, indol , amil sinnamik aldehit, 
yasemin esansı, gül esansı, li nalol, terpine
ol, metil antrani lat, sitronellol, geraniol, al
dehit C-8-12, lavanta esansı, sandalağacı 
esansı, paçuli yağ ı , veliver esansı, kuma
ri n, nerol, leylak esansı, menekşe esansı, 
meşe rezinaili iris rezinaili hemen ilk akla 
gelenlerdir. Bu kokuları n bir araya gelme
sindeki armoni içinde uçuculuk farkları gö
zönüne alınarak bir denge kurulmaya çalı 

şılır. 

K o kuyu oluşturan özelliğe "not" denir. 
Bir parfümün içeriğinde "üst not", "orta 

not" ve "son not" bulunmalıdır. Parfümün 
ana yapıs ını çiçek kokuları oluşturur. Çiçek 
kokuları olmadan bir partüm haz ı rlanamaz. 
Bugün 30-35 kadar çiçek pariümeride kul 
lanılmaktadır. 

Üst not, partüm uygulandığında ilk ve e . 

keskin olarak duyulan kokudur. Kısa süre 
sonra kaybolur veya orta not'a eşlik eder. 
Orta not, üst not uçtuktan sonra geriye ka
lan ve daha uzun süre duyulan kokudur. 
Son not ise, en az uçucu olan kokulardan 
oluşur ve geriye kalan en kal ı c ı not'dur. Bu .. 

. . . 
TBAM 1 O YILDIR HIZMETINIZDE 

TBAM, yani eski adıy la Tıbbi 

Bitkiler Araşt ırma Merkezi, yeni 
ad ıyla ise Tıbbi ve Aromatik Bitki ve 
ilaç Araştırma Merkezi, Anadolu 
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 
1982'den beri 
faaliyet gösteren bir 
araştırma ve uygula
ma kuruluşudur. 26 
Ocak 1995 tarih ve 
22183 sayılı Resmi 
Gazete'de yayın 

lanan yönetmel ikle 
işlev ve faaliyetlerini 
ilaç araşt ı rmaların ı 

da içine alacak şekilde gen i ş letmişti r. 

Bu değişikliklere rağmen Merkezin 
k ı sa ad ı değişmemiş ve TBAM olarak 
kalmıştır. 

Anadolu Üniversitesi Tıbb i ve 
Aromatik Bitki ve ilaç Araşt ı rma 
Merkezi (TBAM) 1982 yılında kurul-

muştur. 1984 yılı baş ında, 
Hükümelimizle Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
aras ı nda akdedilen "Tıbbi ve Aromatik 
Bitkilerden ilaç Hammaddeleri Üretimi" 

isimli uluslararası 
anlaşma gereğ i 

Birleşmiş Milletler 
Sı nai Kalkınma 

Teşkilatı ( UN I DO)'nın 

teknik desteğiyle 
imkanlarını kurup, 

geliştirmeye 

baş lam ı şt ır. 19 
Kasım 1986'da 

Eczacılık Fakültesine komşu 
binasında faal iyete geçen Merkezin 
aç ılı şı devrin Cumhurbaşkanı Kenan 

Evren tarafından yapılmıştır. Ülkemiz
de kendi konusunda gerel<li tüm 

imkanlara sahip tek araştırma/ 

ge l i ştirme merkezidir. 



TBAM, Türkiye'nin bitkisel kaynaklarının rasyonel şekilde değer/endiri 
!erek başta ilaç sanayii olmak üzere kozmetik, gıda, boya ve kimya gibi 

diğer sanayi dallarının da ihtiyaç duyduğu 

ı/ Tıbbi ve aremalik bitkilerden 
hammaddelerin endüstriyel üretimi ; 

ı/ Hammadde ve ürünler için Ar-Ge ve 
kalite kontrol ; 

ı/ Farmasötik ve kozmetik ürün 
gel i ştirme ve değerlendirme ; 

ı/ Farmakoloji , toksikoloji ve 
hücre kültürü çalışmaları ; 

konulannda hizmet amacı 
gütmektedir. 

ı/ Bilgisayar destekli enformasyon 
ve dökümantasyon hizmetleri; 

ı/ Multidisipliner konularda özel 
eğitim ve grup eğitim 
programları düzenlenmesi 

.. . 
BOLU M LERI 

Bitki Kimyas ı Laboratuvarında doğru 
teşhis edilmiş bitkisel materyalden lab
oratuvar ölçekli disti lasyon, ekstraksi
yon ve etken madde izolasyonu 
çalı şma la rı yapılmakta ve laboratuvar 
ölçeğinde en uygun üretim parame
treleri ve proses koşu lları belirlenmek
tedir. 

Ülkemizin sahip olduğ u büyük aromatik 
bitki potansiyelini değerlendirmek 

amacıyla kurulan bu bölümde, aro
matik bitkilerden uçucu yağ üretimi, 

uçucu yağların fraksiyonlandırılmas ı , 

rektifikasyonu, analizi, kalite kontrolu , 
biyolojik etki n li ğ i , ve aroma kimyasal-

l arının izolasyonu , sentezi ve kalite 
kontrolü gerçekleşti r i l mektedir . 

Uçucu yağların analizi konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yetkili kılınan TBAM' ın bu bölümünde 

laboratuvar ve pilot tesis ölçekli her türlü distilasyon, 
fraksiyon lu distilasyon, moleküler distilasyon, ekstrak

siyon, Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu (SFE), SPME, 
head-space, Likens- Nickerson ekstraksiyonlu 

distilasyon sistemleri ile uçucu yağların analizi için 
gerekli GC, GC/MS ve GC/FT-IR sistemleri mevcuttur. 



I• yi Laboratuvar Uygulamal a rı (GLP) 

kura ll a rına uygun olarak, valide edi l

miş yöntemlerle, doğa l ve sentetik ham

maddeler ile ilaç ve kozmetik ürünler 

üzerinde analiz ve kalite kontrol, far

makope ve standartiara uygunluk analiz

leri ile analitik yöntem ge li şti rme 

çalı şma l arın ın yapı l d ı ğ ı bu bö lüm şu 

imkanlara sahiptir : 

Spektroskopik Yöntemler 

- Ultra - viyole Spektrofotometrisi (UV) 
- lnfra - Red Spektrofotometrisi (IR) 
- Gaz kromatografisi /Kütle 

Spektrometrisi (GC/ MS) 
- Gaz Kromatografisi 1 Fourier Transform 

Infrared Spektrofotometrisi (GC/FT-IR) 
- Multinuclei Fourier Transform Nükleer 

Manyetik Rezonans (FT-NMR) 
Spektroskopisi 

Kromategralik Yöntemler 

Sütun Kromatografisi 
Ince Tabaka Kromatografisi 
(TLC) 
Gaz Kromatografisi (GC) 
Orta Basınç l ı Sıv ı 
Kromatografisi (MPLC) 
Yüksek Bas ı nç lı S ı vı _ 
Kromatografisi (HPLC) 
Preparatif HPLC 
Dairesel ince Tabaka 
Kromatografisi (Chromatotron) 
iTK Dansitometrisi 

TBAM, ay rı ca, gerektiği nde 
Atomik Absorpsiyon 
Spektrometrisi, Polarografi 
ve Kapiter Elektroforez 
tekniklerini kul lanabi lme 
imkanlarına sah iptir. 

Ülkemiz in sahip olduğu bitkisel 
potansiyelin endüstriyel boyutta 
değerlendirilmesi ancak bir pilot 
çalı şma sonucu mümkündür. TBAM 
ın Pilot Tesisleri bitkisel ürün 
ge li ştirme konusunda yeterli imkan
lara sahiptir : 

1 O ile 1500 lt kapasiteli muhtelif 
katı -sıvı ekstraksiyon (karı ştırmalı 
ekstraksiyon , perkolasyon ve 
Soxhlet ekstraksiyonu), filtrasyon , 
evaporasyon, kurulma, öğütme , 30-
2000 lt kapasiteli buhar distilas
yonu, 0.5-500 lt kapasitel i fraksiyon
lu distilasyon imkanlarına sahip pilot 
tesis ayrıca 100 lt kapasiteli , cam 
as tari ı çelik, 500 lt kapasiteli 
paslanmaz çelik karıştırmalı reak
siyon ve distilasyon üniteleri. 

Bu imkanlardan yararlanılarak, 

- Tıbbi ve aromatik bitkilerin , pilot 

ölçekte araşt ırılmas ı , ürün ve proses 

teknolojisi geliştirilmes i , 

- Çalı şmayan fitokimyasal ve fitofar

masötik birimlerin iyileştirilmesi. 

- Teknik ve ekonomik fizibilite 

çalı şmal arı , 

- Pilot ölçekte numune üretimi gerçek

leştiriterek iç ve dı ş piyasa araştı 

rılmas ı 

- Pilot ölçekten endüstriyel ö lçeğe 

geçilmesi için gerekli parametrelerin 

belirlenmesi ça lı şma ları 

yapılmaktadır. 



Genel tarama, Santral ve Oto n om 
sinir sistemleri , kardiovasküler, gas
tro-intestinal , endokrin ve immün sis
tem üzerinde etkili 50'yi aşkın 
aktivite tayini ile yapı-etki ve etki 
mekanizması çalışmalarının 

yapıldığı bu bölümde gerekli tüm 
modern cihazlar 
mevcuttur. 

F armakolojik amaca yönelik 
çalışmalar yapan ülkemizdeki tek 
hücre kültürü laboratuarıdır. Primer 
ve sekonder insan ve hayvan 
hücrelerinde yara iyileştirici ve 
yaşlanmayı önleyici etkilerin saptan
ması çalışmaları yapılmaktadır. 

Soğuk oda, dik derin dondurucu 
{·90oC) . Dewar kapları ve sıvı azot, 
soğutmalı santrifüj. steril çalışma 
kabini , C02 - inkübatörü, kuru hava 
sterilizatörü, otoklav, doku homoj
enizatörü, floresan ve invert 
mikroskoplar, Gamma- sayıcı ve 
ELI SA mikroplak okuyucu 
imkanlarına sahiptir. 

• 1 • • • 1 • 
~ 

~~·-~ - . . . .. 
Yasal yönetmeliklere uygun olarak, ilaç 
taşıyıcı sistemlerin biyofarmasötik, far
makakinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmaları, 
katı, yarı-katı ve sıvı ilaç taşıyıcı sistemlerin 
formülasyonu , katı ilaç taşıyıcı sistemlerin in 
vitro değerlendirilmesi ve analizi 
konularında çalışmaların yapıldığı bu 
bölümde, disentegrasyon, çözünme hızı , 
stabilite (sıcaklık , ışık ve nem kontrollü) , 
etken madde miktar tayini , ilaç taşıyıcı sis
temlerin kalite kontrolü de gerçekleştirilmek· 

!edir. 
Püskürtmali kurulucu (Spray dryer). don· 

durarak kurulucu (Freeze dryer), reometre, 
iklim kabinleri, distentegrasyon cihazı, dis
solüsyon cihazı , kondüktometre'nin yanısıra 
analiz laboratuvarında bulunan tüm alet ve 
cihazlar bu amaçlara hizmet etmektedirler. 

.,.. 
• 

n..A 
' .. 

Ülkemizin en detaylı donanı ma sahip kozmetik araştırma ve geliştirme laboratu
varı olan bu bölümde; kozmetik ürünlerin formülasyonu ; Franz Cell kullanılarak 
in ~itro deri penetrasyon testleri, tüm lmzmetik ürünlerin reolojik davranışların ı~ 
degerlendı rılrııesı ~ as ılasyon ve akış testleri; cilt üzerinde nem, sebum, pH ve 
elastıs ıte o lçumlerı; kozmatik ürünlerin yasal yönetmeliklere uygunluğunun sap
tanması; kalıte kontrol ve stabilite çalışmaları yapılmaktadır. 



Merkezdeki tüm bilgisa
yarlar yerel ağ ile birbir
lerine ve ana bilgisayar 
merkezine bağlı olup ulus
lararas ı ileti ş im ağları na 
(internet, bitnet) ve bilgi 
bankalarına (Dialog, STN, 
Napralert), çevrim-içi (on
line) bağ lanma imkan larına 

sahiptir. 
Kütüphane ve "Türkiye bitkileri ile yapılmış bilimsel araşt~rmalar arşiv!' nde ki 

veriler bilgisayar ortamına aktarılmı ştır . Türkiye Florası'na dahil bitki ler ile ilgili 
verilerin yer aldığı FLOTURK veri tabanı hazırlanmaktad ır . Bu veri taban ına 

Anadolu Üniversitesi Home page'inden ulaş ılabilir . TBAM, ay rı ca, Asya Pasifik 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Enformasyon Ağ ı (APINMAP)'n ın Türkiye temsilcisi 
olup, Türkiye'de üreti len verilerin bu sisteme giriş ini sağlamaktadır. 

ı ~ııfi!ılli@Aı)ıj:fi1111ııtrl ı TBAM kütüphanesi, . 
. . çalı şma kapsamına gıren 
ı..

~~~~-·~~~~~~~~~~~~:: konularda bilimsel ve teknolojik araştırma yapan 
kullanı c ıl a rının her türlü bilgi ve 
belge gereksinimini karşılamak 
üzere kurulmuştur. Bölümde ayrıca 

"Türkiye bitkileri ile yapı lm ış bilim
sel araşt ırmalar arş ivi" oluşturul 

muştur. Her kesimden ku ll anıcıya 

açık olan kütüphanede ulusal 
düzeyde diğe r bilgi merkezleriyle 
iletiş im kurulabi ld iğ i gibi Internet 

aracıl ı ğıyla dünya üzerindeki pek çok üniversite, araştırma merkezi kütüphane 
ve dokümantasyon bölümlerinden her konuda kitap, dergi makale vb. materyal
Ierin bibliyografik verilerine, firma ve ürün bilgilerine, istatistiksel verilere ve ben
zeri bilgi kaynaklarına u laş ı labi l mektedir. 

ESSE Akronimi ile Index Herbariorum'da kayıtlı olan 
herbaryum 13.000'nin üzerinde bitki örneğine sah iptir ve 
tüm bitkiler ile ilgili kayıtlar bilgisayar ortamındad ı r. Her türlü alt yapıya sahip 
olan birim, bitki toplama gezilerini tam teçhizatlı arazi arabası ile yapmaktadır. 
TBAM'da bir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi kurulma aşamasındadır. TBAMMüdürü 



• 1984-1994 yıl l arı arasında 

TBAM " T1bbi ve Aramalik 
Projeler isim li 25 gün süreli eği ti m 

programlarında 37 ülkeden 
91 kişiye eğitim ve UNIDO Başarı 

Sertifikası verildi. 
Bitkilerden ilaç Hammaddeleri Üre
timi' adlı UNDP/UNIDO projesinin 
'(DP/TUR/83/003 ve 
DP/TUR/88/001 remizli) 1. ve 2. 
safhasını gerçekleşirdi. 

• 1989'da SI/TUR/88/803 remizli " içe/ 
Silifke'deki Defne Yağ1 Fabrikasma 
Yard1m" isimli , 1994'te ise 
SI/TUR/93/801 remizli "Lityazol 
Cemi/'in Üretim Teknolojisinin 

Geliştirilmesi için Yüksek Seviyeli 
Tavsiye Desteği' ad l ı UNIDO "Özel 
Sınai Hizmetler (SIS) projesini 
başarıyla sonuçlandırdı. 

• 1989-1992 y ıll arı arasında "Bitki 
Droglanmn Farmakolojik Etkilerinin 
Araştirilmasi", 1991-1992 y ı l larında 

ise "Doğal Ürünlerin Saf/aştmlmasi 
ve Kimyasal Yapi Tayini 
imkaniann m Geliştirilmesi" konulu 
DPT projelerini tamamladı. 
"Türkiye Florasmm Yeni Tat ve 
K oku Maddeleri Yönünden 
Taranmasi'' ad lı proje sürüyor. 

• 1988-1996 yılları arasında dokuz 
adet fabrika-içi grup eğitim 
Programlarını düzenledi. "T1bbi ve 
Aramalik Bitkilerin ilaç ve ilgili 
Diğer Endüstrilerde Kullam mi" 

• 1991 -1993 yıl l arı arası nda 

"Türkiyede Yetişen Baz1 Allium 

Türlerinin Kükürtlü Bileşikleri 
Yönündün incelenmesi' ve 1994-
1996 y ıll arı arasında ise "Aromatik 

Bitkilerden Uçucu Yağ Üretimi ve 
Fraksiyonlama Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi" ad lı TUBiTAK Önce
likli Alan Projelerini gerçekleştird i. 

"Türk Labiatae (TU LA B) 
Veritabanmin HazJrlanmasi' isimli 
TÜBiTAK projesi ise yeni baş l adı. 

• Anadolu Üniversitesi Araştırma 
Fonu tarafından desteklenen 
"Kanser Tedavisinde Kullamlma 
Potansiyeli olan Çeşitli Maddelerin 
immün Sistem Üzerindeki Etkileri', 
"Cildi Rejenere Edici Doğal ve 
Sentetik Maddelerin Mu/tip/ 
Emülsiyon Karakterizasyonu, Kalite 
Kontrol ve Stabilite Çalişma/an" ve 
"SivJiaştJnlmJş Gazlarla Bitkisel 
Kaynaklardan T1bbi ve Aromatik 
Madde Üretimi ve Analiz 
Yöntemlerinin Belirtilmesi' isimli 
projeler sürmekted ir. 

Ödüller 1 

• TBAM müdürü Prof.Dr.K.H.C.Başer'e Uluslararası Uçucu Yağları ve Arama 
Ticareti Federasyonu ( IF EAT)' ın 1995 y ı l ı Üstün Hizmet Madalyası verildi 
(17 Ekim 1995, istanbul) Prof.Başer I FEAT'ın Bi limsel Danışmanlı ğına getirildi. 

• TBAM' ın dizayn ettiğ i ve Şah lan Makine A.Ş. tarafından TBAM için imal 
edilen " Hı zlı Konsantratör" Şahlan Makine'ye Eskişehir Sanayi 
Odasını n 1995 yıl ı Teknoloji Geliştirm e Ödülü kazandırdı. 

• Farnıakoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr.Yusuf Öztürk'e SANDOZ Bilim ödülü 
Farmakoloji Dalı 1993-1994 Yılı 3. ödülü veri ldi. 

TBAM'ın Eskişehir'de Düzenlediği 
Seminer Kurs ve Sempozyumlan 

• Tıbbi Bitki Kimyası Semineri, 29 
Haziran 1987 

• Biyoteknoloji Semineri, 28-30 
Haziran 1988 

• Gaz Kromatografisi!Kütle 
Spektrometrisi (GC/MS) Semineri , 
5-7 Aralık 1989 

• Partümeri Kursu, 21-24 Ocak 
1991 

• Bitki Kimyası Semineri, 2-12 
Haziran 1991 

• Narenciye Esansları Semineri , 15-
19 Ekim 1991 

• 9. Bitkisel ilaç Hammaddeleri 
Toplant ı s ı , 6-19 Mayıs 1991 

• UN IDO Tıbbi ve Aromatik 
Bitkilerin Endüstriyel Kullanımı 
Üzerinde UNIDO Proje 
Koordinatörleri Top l antısı, 14-17 
Eylül 1992 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TBAM'ın Düzenlenmesine Katkı 
Sağladığı Önemli Toplantılar 

-

Doğal Ürünlerin Araşt ırıl masında 
Kullanılan Farmakolojik 
Yöntemleri , 12-15 Ocak 1993 
UNDP/TCDC Tıbbi Bitki ler 
Semineri , 11-14 Ekim 1993 
GC/MS Semineri, 9-10 Haziran 
1993. 
TBAM Açılış Yıldönümü 
Seminerler, 19 Kas ım 1994 
3. UNIDO Uçucu Yağlar ve Arama 
Kimyasa l l arı Seminerleri, 4-9 
Kas ım 1995 
Eczacı lık Fakültesi ve TBAM 
Açı lı ş Yıldönümü Seminerleri, 
18 Kas ım 1995 
2. Ul us l ararası Doğal Maddeler 
K imyas ı Sempozyumu , 22-24 
Ekim 1996 
TRUMAP Eğitim Program ları 

( 1988-1996) 

ı 
• IFEAT Ulus l araras ı Uçucu Yağlar , Partümeri ve Aromatik Maddeler 

Konferansı, 27-30 Mayıs 1990, Antalya 
• First International Cosmetics Symposium, Eskişehir , 1-2 Kasım 1993 
• 1. Ulus lararas ı Doğal Maddeler Kimyas ı Sempozyumu, 5-7 Ekim 1994, 

Taşkent , Özbekistan 
• 13. Ulusla ra rası Uçucu Yağla r, Koku ve Tat Maddeleri Kongresi, 

15-19 Ekim 1995, Istanbul 
• Second International Cosmetics Symposium, Eskişehi r , 23-24 Ekim1995 



ll 

Araştırma Faaliyetleri ve Yayınlan 

------

Bilimsel Makaleler Toplam Yayınlanmış 

Uluslararas ı Dergilerde 170 129 
Kongre Kitaplarında 70 65 
Ulusal Dergilerde 34 34 

TOPLAM 274 228 

Kongre Bildirileri : 57 Toplantıda 184 bildiri 

: 12 Kitap, 13 Proje raporu Kitaplar 

Bültenler ; TAB Bülteni (1989-1996, 11 Sayı) 
TRUMAP Newsletter (1994, 1 Say ı) 

Tez Çalışmaları : 

Yayında 

41 
5 

46 

Tıbbi 
Bitkiler 

Aramalik Farmakoloji 
Bitkiler 

Kozmetik Toplam 

Yüksek Lisans 
Tamamlanmış 11 13 
Devam eden 1 

Doktora 
Tamamlanmış 3 2 
Devam eden 3 3 

M a Ver en Özel Eğitim 
Programları .. 

7 31 
1 2 4 

3 8 
1 7 

--

Hindistan, Brunei , Nijerya, Mıs ır , Özbekistan ve Sri Lanka'dan 12 kişiye 
toplam 12 ay tıbbi bitkiler ve uçucu yağ teknolojileri ile bilgi eriş i m ve pros
esleme konularında eğitim verildi. 

Danışmanlıklar 

TBAM Müdürü Prof. Dr. K. H .C.Başer son beş yı lda Nijerya, Ghana, Sierra 
Leone, Sudan ve iran'da Toplam 5.5 ay süreyle UN IDO Dan ı şmanı olarak 
görev yaptı ve tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel ku llan ımları konusunda 
önerileri içeren raporlar ve projeler haz ırl adı. Bu projelerin ikisi uygulanmakta 

olup, üçü hazırlık safhasında. 

TAB BÜLTENi 12/1996 

not'ları armoni içinde bir araya getirmek, 
uzman "burun" ların tüketicinin zevkine gö
re hazırladığı kombinasyonları oluşturur. 

Günümüzde, kadınların eğ i l i mi, "roman
tik çiçek" kokularından yanadır. Bunlar, "sı

cak fakat ağır değil, taze fakat narenciye 
deği l , şeffaf fakat hafif değil" diye tanıınlan
maktadır. Bu tip bir parfümde; üst not, ber
gamot, mandalina, siklamen, taze böğürt

len ve şeftal i ; orta not, frezya, müge, yase
min, manolya ve menekşe; son not ise , 
amber, sandalağacı ve misk olabilir. Gün
lük yaşant ı ya giren partüm karışımlarının 
yanıs ıra, geceleri kullanılacak çok yeni bir 
partüm içinde; üst not, bergamot, greyfrut, 
mandalina, ylang ylang ve fesleğen; gövde, 
gül , müge, yasemin, menekşe ve tuberoz; 
son not ise, van ı lya ve kremalı şeftali, bü
yük başarı kazanmıştır. 

p arfümeri piyasasında yenileri n yanısıra, 
eski ve adı bugüne kadar sürmüş olan 

partümler yeni ambalaj ve yeni pazarlama
stratej ileri ile yerlerini korumaktadırlar. Ör
neği n , 85-yıllık Arnbre Antique (François 
Coty) yalnızca 3500 adedi ile özel tüketici
lere sunulmak üzere yeniden hazırlanmış 

tır. ?O-yaşındaki Shalimar (Guerlain) tüketi 
cinin zihinlerine ve burunlarına '96'da yeni
den yerleşmek üzere yoğun çalışma l ara 

hedef olmaktadır. 
Kadınların hiçbirisi diğer l eri gibi kokmak 

istememektedir. Bu bilimsel yaklaşım için
de partüm endüstrisi de "kişiselleşme" ça
lışmalarına '96 yılında ivme kazandırma 
düşüncesindedir. Yapılan istatistiksel çalış

malar, erkeklerin birden fazla partüm kul 
landıklarını ortaya koymuştur. Geleneksel 
erkek kokuları (Old Spice ve sandalağacı) 
yerini paçuli ve meyve notlarına bırakmak-

. t ad ır . Erkek partümleri piyasasında, yaş 
önemini yitiri rken , yaşam tarzı ve davranış 
biçimi partüm seçimini etkiler hale gelmiş-

tir. 
Kış aylarında çiçek notları, yaz ayla rın 

da ise narenciye notla rı seçiminin yanısıra , 
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kronoparfümeriden de söz etmek olasıd ır . 

Yani, günün değişik zamanlarında kullanı 

lacak partüm farkl ı olmalıdır. Her parfüm, 
herkeste beklenilen sonucu vermeyebilir. · 
Beklentilerin farklı olab i leceği gibi -ci lt 
yapısı, etnik ve genetik özellikler, ci lt rengi, 
çevresel, vb faktörlere bağlı olarak ayni 
partüm kişiden kişiye farkl ı lık gösterebilir. 
Kişinin kendi cildi üzerinde test etmeden 
partüm seçmesi anlam taşımaz. 

p arfüm pazarında yok oluş çok hızlı ger-
çekleşmektedi r. Bu yok oluşun önüne 

geçebilmek için firmalar yeni stratejiler 
gelişt i rmek zorundadır. Kadınlar , erkek par
tümlerini satın almakta ve aradaki sınır 

daha belirsiz hale gelmektedir. Tüketiciler 
çizgileri aşmak eğilimindedir. Böylesine 
karınaşık bir endüstri içinde var olmak için 
geliştirile n yeni stratejiler içinde, bell i renk
Iere uyumlu partüm seri si geliştirme, pres
tij-formülasyon sonucu prestij-fiyatlar, 
profesyonel futbol takım ları ile özdeşleşti r i l 

miş kokular ve müzikal çağrışımla r yapan 
partü mler sayılabi lir. Üreticiler, arkasında 
bir hikayesi olan parfümlerin daha başarıl ı 

olacağı görüşünde bi rleşmek-

tedirler. 
Bugün, üreticiye sunulan parfümler, 

sanat ve endüstrinin, bil im ve çekiciliğin , 

madde ve kalitenin, teknoloji ve geleneğin 
uyum içinde zarif bir şişe içinde toplanması 
anlamına gelmektedir. Moda ve ekono
minin evliliği sonucu farkl ı ürünler halinde 
dev bir endüstri haline gelen parfümeri, 
yeni eğil imler i , bilgi ve deneyimleri gerek
tiren konuların içindedir. Parfünı dün
yas ı nın büyüsü başlangıcından bu yana 
aynı ölçüde süregelınektedir. 
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ADAMOTU'NUN BÜYÜSÜ 

Tari h boyunca, gizemli büyücüler 
dünyasının en etkili bitkisi adamotu 

olmuştur. Adamotu (Mandragora au/um
na/is), Akdeniz ikliminin hakim olduğu böl
gelerde yetişen çok yıllık bir bitkidir. iri 
yapraklara sahip bitkinin gövdesi çok kısa 
olduğundan yerle bir gibidir. Rozet yaprak
ların ortasında mor çiçekler ve daha sonra 
sarıms ı renkli meyvalar yer alır . 

Çoğu zaman adam otu'nun ateş renkli 
olduğu ve geceleri şimşek gibi ı ş ıklar 

saçt ığ ı söylenir. Bir 
yıldız gibi parladığı 

veya ufukta !itrek bir 
alev gibi göründüğü 

için "Şeytan Mumu" 
gibi isimler verilmiştir. 
Bu bir dereceye kadar 
doğrudur. Zira, sıcak 

iklimlerde yetişen bir 
bitki olan adamotunun 
üzerinde ateşböcekleri 
sıkça toplanır. 

Ancak, bitkinin en 
önemli özelliği insan 
şeklind eki kalın 

köküdür ve bitkinin 
bazı özellikleri en az 
a ltı bin yıldır bilinmek
tedir.. Eski Mısırlılar 

kökü bir sıvıda 

(muhtemelen alkol) 
bekleterek elde ettikleri 
ekstreye "Hayat Suyu" (Ab - ı Hayat, Sa ot 
Lite) adını vermişler ve bunun içen kişiye 
sağl ık , canlılık ve uzun ömür vereceğine 
inanmışlardı. 

M ısırlılara göre bitki ilahi bir güce sahipti 
ve bu özelliklerini ilahlarla olan ilişkisin -

den alıyordu. Bu yüzden, adamotunu 
evlerinin bir köşesine koyar ve önünde 
mum yakarlard ı. Eski toplumlarda, bugün 
hıristiyanlarda görüldüğü gibi, ilahi lasvir
lerin önünde ateş yakma adeti yaygındı. 
Mı sır lılar adamatuna adak adarlar ve onu 
dualarında yüceltirlerdi. 

Adam otunu böylesine özel yapan ney
di? Adamotunun vücutta uyuşma yapan bir 
etkisi vardır ve bu etki günümüzde 
kullanılan fokal anesteziklerin etkisinden 

farklıdır. Bu etkinin 
sebep olduğu sersem
lik hali geçici bir 
del i fiğe yol açabilir, 
yüksek dozda ise 
ölüme sebep olur. 
Alkaile alındığında 

sarhoşl uk yan ı nda 

zevkli ve sakinleştirici 

bir pinekleme mey
dana getirir. Kişi bu 
hale büyük stres ve acı 
safhal arından geçerek 
ulaş ır . Yani bitkinin 

· uyuşturucu özelliği 

vardır. 

Bitkinin bu özel
likleri taşıması yüzün 
den bilinmeyen, esrarl ı 

bir güce sahip olduğu 
düşünülmüştür. 

Bitkinin köklerinin 
insan şeklinde olması bunu doğrulayan bir 
kanıt olarak algılanmıştır. Kökün bazen 
erkek bazen da kadın vücudu şekli nde 

olması sempatik büyüde kullanılmasına 

neden olmuştur. Bitkinin sarımsı renkli 
meyvalarının yenmesiyle hem erkek hem 
de kadının cinsel güce ve üretkenfiğe sahip .. 
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olduğuna inanılmıştır. Çoğu kültürlerde 
meyvanın yenmesi hamile kalmanın bir 
garantisi olarak görülmüştür. Kökler ise, bil
hassa doğurganlığı simgeleyen bir tılsım 
olarak vücut üzerinde taşınmıştır. Belki de 
bu yüzden, aşk, güzellik ve şehvet 

tanrıçası Atrodit'e "Mandragonitis" lakabı 
verilmiştir. iyonyalılar bitkiyi "Mandıragor" 
adıyla bilirdi. Odysseus destanında 

Circe'nin argonailara adamotu ile büyü 
yaptığından bahsedilir 

Adamotundan incil 'de de bahsedilir. 
Genesis'te "Reuben hasat zamanında gitti 
ve tarlada adamotunu buldu. Rachel onu 
ku l landı. Hamile kaldı ve bir oğlan doğurdu" 
diye yazar. (Not: 1963'te bir grup Hintli bil 
im adamı Bombay'da Adamotundan 
hazırlanan bir ekstreyle kısır kadınların 

erkek çocuk doğurduğunu iddia ettiler). 
israil 'de buğday hasadı zamanı olgunlaşan 
sarımsı erik benzeri meyvalar son derece 
tatl ı dır. Belli miktar yendiğinde başdönmesi 
yapar, fazlası delirmeye kadar gölürebilir 
Döllenmeyi kolaylaştırdığı 

düşünüldüğünden 

aşk iksirlerinde 
uzun süre 
ku l lanılmıştır. Son 
yıllarda, israil'de 
olgun adamotu 
meyvalarından 

hazırlanan bir içki 
yeni evli çiftiere 
pazarlan maktadır. 

Yahudiler adamo
tu kökünü kötü 
ruhlara karşı 

tıl sım olarak kul
lanırlardı 

Adamotu bugün 
dahi Doğu 

Akdeniz ve Orta 
Doğu ülkelerinde 
aşk tıl sımı ve uğur 
olarak taşınır. 

Adamotunun 

ı u/'ri• '.:.,"\! uı? 
(H (" J1( 

'1 
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tek özelliği aşk ve doğurganlık sembolü 
veya tılsımı olması değildir. Rivayete göre 
Hazreti Süleyman adamotu kökünün bir 
parças ı nı mühür yüzüğünde taşırdı ve 
bunun kendisine ruhlar üzerinde hakimiyet 
gücü verdiğine inanırdı. Hipokrat bitkinin 
ağrı , kuruntu ve buhran'ı tedavi edici bir 
narkotik olduğunu teslim etmekle birlikte, 
zehirlerle ilgili bilinmeyen şeytani güce 
sahip sihirli bir bitki olduğunu da 
belirtıneden geçemeınişti. 

Anibal, Kartaca'nın hükümranlığına 

karşı çıkan Afrika ordusunu yenmekle 
adamotu'nu kullanm ı ştı. Savaşta geri çekilir 
gibi yapmış, terkettiğ i karargahında adamo
tu kökünde bekletilmiş küp küp şarap 

bırakmıştı. Düşınanları zaferlerini kutlamak 
için şarabı içip miskin l eşince gelip hepsini 
ele geçi rmişti. 

Sezar ve Büyük iskender'in de seter
lerinde adamotu'nu benzer şeki lde kul 
landıkları söylenir . Sezar adamotunu 
Sicilya! ı karsanlara karşı, Büyük iskender 
ise doğu seteri esnasında kullanm ı ştı. 

liı:.uwrıt"<' 

/ 

Romalı askerler, 
mahkumları na 
işkence edip 
çarmıha germe
den önce , "Ölüm 
Şarabı " ya da 
"Morion" denen 
bir içki içiriyor
lardı. Bu içki 
adamotundan 
yapılıyordu 

Şarabı içen ölüme 
benzer bir uyku 
haline giriyor, 
netesi kesilip, 
nabzı duruyordu. 
Bu gerçekleşince, 
adam çarmıhtan 

i n d i r i 1 i p , 
gömülmek üzere 
ailesine teslim 
ediliyordu. Ancak .. 
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bazan, ,mahkum gömülmeden önce diriliy
ordu. Bu yüzden, bir dönemde, askerlere, 
vücutları teslim etmeden önce delik deş i k 
etme emri verildi. 

Hazreti isa çarmıhtayken dudakların ı 
ısiatmakta kullan ı lan sünger de büyük ihti
malle adamotu ve mirra (mürrüsafi) ekstre
si taşıyordu. Zira, "Uyutan Sünger" 
(Spongia Somnifera) daha sonraları 15. 
yüzyıl italya 's ında cerrahi operasyonlarda 
kullanılmıştı. Ünlü Anadolu Hekimi 
Dioscorides, adamotu kök kabuğundan 

hazırlanan şarabın anestezik olarak, 
ameliyat olacak ve dağlanacak hastalara 
verildiğini MS. 1. yüzyılda bildirmişti . 

Pliny'nin zamanında adamotu tıpta 

anestezik olarak çok kullanılırdı. Aşk tıls ı mı 

olarak da etkisi güçlüydü. Bitkinin her kısmı 
yararlıydı. Yapraklarından hazırlanan çay 
yaralara ve illihapiara karşı kullanılırdı. 

Bazan fitil olarak veril irdi. Kök kabuğu idrar
la karıştırıldıktan sonra kusturucu , müshil 
ve ağrı kesici olarak kullanılırdı. 

ibn i Sina (980-1 037) Kanun adlı 
eserinde adamotu tohumundan hazırlanan 
lapanın eklem ağrılarını giderdiğ i nden ve 
tohum dekoksiyonunun ise rahim 
hastalıklarını iyileştirdiğinden bahseder. 1 O. 
yüzyılda yaşamış Davut ei-Antaki de 
Tezkere-i Davut adlı kitabında adamotunun 
suyu ile gargara yapılırsa dişağrısını, başa 
lapası konulursa başağrısını geçirdiğini 

yazar ve ağ rı ve uykusuzluğa karşı 

kullan ıl dığından söz eder. 
Ortaçağda adamotu kökü dekoksiyonu 

ameliyatlarda kullanılan tek aneztesikti. 14. 
yüzyılda biraz gözden düştü ve yerine 
adamotu (Mandragora) , ba ldıran (Conium 
macufatum), afyon (Opium), yabani marul 
(Lactuca) ve yer sarmaş ığı (Gfechoma) 
tentürü ile ısiatıian sünger, "Soporific 
Sponge" adıyla kullanılmaya başlandı. 

ihtiyaç halinde, ısiatıian sünger hastanın 
burnundan akıtıl ı yordu. Uykuya dalan has
tanın kendine gelmesi için soğan sirkesi 
koklatılıyordu. 
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Adamotu afrodizyak ve anestezi k etki 
lerinden ötürü tarih boyunca önemini hiç 
yitirmemiş olmakla birlikte, Orta Çağlarda 
esra rlı ve gizli inançların sembolü haline 
geldi. Aşırı miktarda alınan kök bir insanı 
öldürebilir veya halusinojenik hezeyanlar 
içinde delirtebil irdi. Bu yüzden, bir zaman
lar iyil ik timsali dini bir obje olan adamotu, 
zamanla kötülük timsali şeytani bir sembol 
haline geldi. "Aşk Elması" denen "Hayat 
Verici" meyvalara "Şeytan El ması " adı veril
di. Bitkinin kökünü sökmek isteyenlerin 
büyük' tehl ike alt ı nda olduk l arı söylentisi 
yay ı ldı ve kökün topraktan çıkarı l ması için 
özel yöntemler geliştiri Idi. 

inan ı şa göre, kökü ç ıkarmak için en iyi 
zaman dolunay gecesiydi. Bitkiye rüzgar 
yönünden yaklaşmak gerekirdi zi ra bitki 
zehirli gazlar çıkarırdı. Bitki kendisini 
topraktan söken her caniıyı öldürme 
gücüne sahipti . Pliny'ye göre, kök sökücü 
elindeki kı l ıcın ucunu bitkinin üstünde 
tutarak etrafında üç kez döner, bitkinin 
etrafındaki toprağı itina ile temizler, yüzünü 
batıya çevirerek kökü topraktan çıkarırdı. 1. 
yüzyılda yaşamış J.Fiavius'a göre ise, 
açığa çıkan köke uzun bir ip bağlar ve ipin 
ucunu halka yapıp bir hafta aç bırakılmış 
siyah bir köpeğin boynuna geçirdikten son
ra, köpeğe bir et parçasını koklatıp uzağa 
fırlatırdı. Eti kapmak için fırlayan köpek 
kökün topraktan sökülmesini sağlardı. 

Rivayete göre o an bitki kulakları sağır 

eden ac ı bir çığlık atar ve köpek kıvrariıp, 
inleyerek ölürdü . Kök · sökücünün bitkinin 
acı çığlığından etkilenmemesi için kulak
larını mumla sık ı ca kapaması önerilirdi . 
Kökün yaralarından parlak kırmızı kan 
akardı. Kökü insan sökse çı ldırabilir ya da 
acı içinde ölebilirdi . Bitkinin ruhunu şeytan
dan alan canlı bir vücut taşıd ı ğına 

inanılırdı. Topraktan sökülen kök hemen bir 
akar suda yıkanıp şeytandan arındırılırdı. 

Bu rivayetler, yurdumuzun Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde hala söylenmektedi r. Kökleri 
topraktan ç ı karanın sağır olduğu ve cin .,. 
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çarpması ile öldüğü inancı Anadolu 'da 
yaygın olduğundan, bu iş için hala köpek 
ku llanı l ır. Bu esnada, bitkinin ç ı ğlığ ı sağırlık 

yapmasın diye davu l ve teneke çalınır. 

Prof. Turhan Baytop'a göre, bunlar kökçü
lerin başkaları kök sökmesin diye yaydığ ı 

rivayetlerden ibarettir. 
Bir inanca göre, adamotu darağacının 

altında yetişirdi. Bunun sebebi, masumken 
asılan kişilerin toprağa düşen 

gözyaşlarından üremesiydi. Bir başka iza
ha göre, adamotu asılan adamların toprağa 
düşen idrarından veya menisinden mey
dana gelirdi. Bazısına göre, darağac ı nın 

altında adamotu yetişmes i için asılan 
kişinin bir hırsız veya bakir ya da bakire 
olması gerekirdi. izianda'da adamotu'na 
"Hırsızkökü" (Thj ofarot) adı veri lir. Zira, 
asılan hırsızın ağzından çık ı p toprağa 

düşen köpüklerden türediğine inanılır. Bu 
yüzden adamotu'nun bir adı da "Little 
Gallows Man" (Küçük Darağacı Adamı) 'dır. 

Adamotu ile ölüm arasındaki il i şki öylesine 
güçlü kurulmuştu ki bu esrarlı bitkinin inti 
har eden kişilerin öldüğü yerde yetiştiği ne 
de inan ı lmaya başlandı. 

Toplanması böylesine tehlike arzeden 
bi tkiye olan talep onun afrodizyak özellik
lere sahip olmasında ve tılsım olarak kul
lanılmasında yatıyordu . inanışa göre, kut
sal günlerde, bazı ilahilerin eşliğinde 

topraktan söküldüğünde sahibine şans 

getirirdi. insan ı görünmez yapar, zengin 
hazinelere ulaştırırdı. Sahibini ciddi 
yaralanmalardan ve sakatl ıklardan korurdu. 
Bir kişiden hastalığı alıp başka bir kiş i ye 

geçirebilirdi. Hava durumunu değişt i rir , 

hayvanların yaralarını iy il eşti rir , arzulanan 
kişiyi getirebilir - Özetle sahibi ne dilerse 
yapabilirdi. Daha önemlisi gelecekten 
haber vermesiydi . O günkü inanışa göre, 
gelecekle ilgili sorulan sorulara cevap verir, 
günün s ırl arı nı ortaya dökerdi . italya'da 
boynuna kadar toprağa gömülen adamotu 
kökünün sorulan tüm soru lara cevap ver
diği iddia edil mi şti. 
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Bir dönem, adamatuna tapın ı lm aya 

başlandı ve adamotu büyücülerin ayrılmaz 
parçası haline geldi. Orta Çağ 

Almanyasında adamotunu kutsal sayan bir 
tarikat ülke çapında yayılma gösterdi. 
Adamotu kökünün fiyatı hızla yükseldi. 
Artan talep yüzünden baz ı ağaç oymaeriarı 

ve şarlatan l ar adamotu benzeri bitkilerin 
köküne yetişkin erkek veya kadın şekli 

veriyor ve bunu "Airaun" (Adamotu) diye 
satıyorlardı. Alraun, ingilizce, "AIIrun" dan 
türetilmişti ve öldürdüğü adamın 

kafatasından kanını içen ve cesediyle büyü 
yapan, hırpani kı l ıklı büyücüleri simgeliyor
du. Bu heykelciklerin şeytani güçlere sahip 
olduğuna ve bu gücün sahibi tarafından iyi 
veya kötü amaçlarla kullanıldığına 
inanılırdı. Alraun'ların değerleri 

ağ ırlıkl arınca a ltı nla ölçülürdü. Büyük 
kıymetinden ötürü saklanması için usuller 
gel i ştirildi. Beyaz bir kumaşla veya pelerin
le sarılmalı ve pelerinin uçları al t ın bir iple 
tutturulmalıydı. Ya da saf ipek içinde sak
lanma l ıydı. Heykelcik özel bir kutuda sak
lanırdı. Her cuma günü kutusundan 
çıkarılarak yıkanmalıydı. Yıkama suyu 
hamile kadınların doğum sancı larına bire
birdi. 

Doğal olarak, kilise ve yerel idareler bu 
heykelciklerin varlığından haberdardı ve bir 
süre sonra heykelcikler sahiplerine ölüm 
getirmeye başladı. Zira, sahipleri 
büyücülükle suçlanıp idam edilmeye 
başlandı. 1630'da Hamburg'da üç kadın 
adamotu heykelciğine sahip oldukl arından 

idam edildiler. 
idamların sayısı arttıkça sahipleri 

heykelcikleri elden çıkarmaya başladı. Ama 
anlat ı ldığına göre, bu figürden kurtulmak 
imkansızdı. Evden at ıl an heykelcik bir süre 
sonra evde tekrar beliriyordu. Yakmakla 
veya nehre atmakla kurtulmak mümkün 
değildi. Zira, kısa bir süre sonra , hiçbir şey 
olmamış gibi kutu l arında beliriyorlardı. 

Şeytan i güçleri insanın başa ç ı kamıyacağ ı 

kadar büyüktü. Bu yüzden, bu ligüre sahip .,. 
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"büyücülerin" as ıl ma l arı, yakılınaları ve 
linçler uzunca bir süre devam e1ti. 
Fransa'da Orleans yakınlarında bir kadın 
evinde dişi maymun benzeri bir adamotu 
figürü "iblis" bulunduğu için darağacını boy
ladı. Jean d'Arc dahi koynunda bir parça 
adamotu kökü taşımakla itham edildi. Bunu 
ve hakkında yapılan pek çok suçlamayı 

reddetmesine rağmen, bedeni ve kötü ruhu 
(!) i ş kence ve ateşten kurtulamadı. Orta 
çağlarda kötü ruhları kovma yolu buydu. 

Adamotu kökü anestezik, afrodizyak, 
katartik, kolagog , emetik, hipnotik, midri
atik, narkotik, nevrin, zehir, purgatif, refrijer
an, sedatil ve stimülan olarak bilinir. Taze 
kökler bir zamanlar kronik ağrı lar, konvul
siyonlar, romatizma ağrı l arı ve skrofu löz 
tümörlerde kullanılı 

Döğülmüş yaprakları 

ile kaynamış kök-
lerinden 

yara rlanılırdı. 

kaynal ı lan kökler 
yavaş iyileşen yaralara 
bastırılırdı. Brendi'de 
bekletilen kökler kronik 
romatizma tedavisinde 
kullanılır 

Adamotundan ayrıca, 

astım, kolik , öksürük, 
saman nezlesi , hep
atil, şizofren ve 
skierez'da istifade 
edilir. 

Baytop'a göre kök
ler ağrı kesici , uyutu 
cu, yatışt ı rıcı , cinsel 
kudreti arttırıcı etki-lere 
sah iptir. %1 'lik infüzyonu 
günde 1-2 bardak, tozu bir defada 0.20 g 
hap haline getirilerek günde üç defa al ı nır. 

Yerli isimleri: Abdüsselamotu , adamotu, 
ademotu, at elması (Si lifke), hac ıl arotu, 

insanotu, kankurutan, taskafa kavunu 
(Silifke), yerelması (Side)'d ır . Meyvasını 
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yiyenlerde başdönmesi ve sarhoşluk ile 
beliren zehirlenme görülür. istanbul semt 
pazarlarında , bazan adamotu yerine, 
Dövülmüşavratotu ( Tamus communis) 
veya Eşekhıyarı (Ecballium elaterium) kök
leri sat ıl ır. ilki taş ı dığı iğne biçiminde 
kristaller ; diğeri ise alkala it taşımamasıy la 
ayırdedi l ir. 

Adamotu üzerinde yapılan kimyasal 
araştırmalar sonucunda atropin, apoat
ropin , hiyosiyamin, skopolamin, belladonin , 
kuskohidrin , mandragorin , norhiyosiyamin 
·ve skopin gibi alkalailler taşıdığı 
anlaşılmı ştır. Köklerde %0.3 - %0.4 
oranında bulunan alkalaillerin birbirlerine 
olan oranı söyledir. Oiiyosiyamin : skopo
lamin atropin (36 5 2). Türkiye'de 

yapılan bir çal ı şmada 

köklerde %0.3-0.4 
toplam alkaloit içinde 
atropin (%0.3) ve 
skopolamin (%0.03) 
bulunmuştur. Aynı 

çal ışmada yapraklar
da %0.2, tohumlarda 
ise %0.1 alkaloit 
varlığı belirlenmiş, 

atropin oranı yaprak
ta %0.2 tohumda 
%0.1 bulunurken; 
skopolamin oranı 

yaprakta %0.04, 
tohumda ise eser 
miktarda 
bulunmuştur. 

Adamotu 
tohumlarında bu lu
nan sabi t yağın terk
ibinde oleik ve linoleik 

asit, skopolin, skopo
letin , 3-alfa-tigloiloksitropan, 3,6-tig loilok
sitropan, krizatmpik asit ve tropasik asit 
bulunur. Kuru tohumlar %22.6 sabit yağ ve 
%22. 1 protein taşır. Olgun meyvalardan 
ekstraksiyonla elde edilen uçucu yağın 

terkibinde başlıca etilbutirat (%22), .. 
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hekzanol (% 14), bu til asetat (%9) ve hekzil 
asetat (%7) bulunmuştur. Grubumuz 
tarafından yapılan bir çalışmada, taze mey
valardan distilasyonla elde edilen uçucu 
yağın terkibinde başlıca şu yağ asidi esier
lerine rastlanmıştır: etil de kanaat (% 14), etil 
dodekanoat (%13), des il asetat (%1 1 ). 

Bitki zehirlidir. Atropin hem santral hem 
de peri ferik etkili antikol inerjiktir. Vücutta 
sekresyonları (gastrik, intestinal , nazal, 
tükrük , ter, gözyaş ı ) ve mide-barsak 
malilitesini azaltır. Safra kesesi, mesane ve 
rahimde gevşeme görü lü r. Kalp atışını 

hı z landırır. Gözbebeğini genişletir , 

intraoküler basıncı arttırır fototabi 'ye yol 
açar. levo-hiyosiyamin ve levo-skopolamin 
benzer etkilere sahiptir, ancak skopolamin 
daha güçlü bir hipnotiktir, genellikle kalp 
atışını yavaşlatır. Hiyosiyamin yüksek doz
da serebral karteksi uyarırken, skopolamin 
küçük dozda motor depresan etki, yüksek 
dozda ise derin uyku meydana getirir. 
Geleneksel Çin tıbbında skopolamin 
taşıyan bitkiler asırlardır anesiez ik olarak 
kullanılmaktadı rlar. 

Adamotundan yapılan iki ilaç 
Martindale-Extra Pharmacopoeia' de 
kayıtlıdır. Bunlar: Mandrorhinon ve 
Rheuınadoron'dur. Mandrorhinon, adamotu 
kökü yanında Radix Scopoliae, efedrin 
HCl, nikotinaınit , kalsiyum laktat, kalsiyum 
hidrojen fosfat, potasyum iyedür ve propife
nazon taşıyan kompoze bir ilaç olup üst 
solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılır. 
Rheumadoron ise homeopatik damla ve 
merhem halinde bulunur. Merheıni romatiz
ma ve adale ağrı l arı için kullanılır. 

Terkibinde adamotu kökünden başka 
Aconitum napel/us yumrusu, Arnica mon
tana , Betula alba yaprağı ve biberiye 
(Rosmarinus officinalis) yağ ı bulunur. Son 
drog damla formunda bulunmaz. 

Tıp ve insanl ık tarihinde yerini alm ı ş bu 
önemli bitki Ege ve Akdeniz bölgesinin kay
al ık kesimlerinde, tarla kenarlarında ve boş 
arazilerde yetişmekte, yılın ilk ay l arında 
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çiçek açıp meyvaya dönmektedir. 
Yapılacak yeni araştırmalarla bu bitkinin 
uhrevi olmasa da dünyevi pekçok yeni 
özelliklerinin ortaya çıka!ı labileceği 
inancınday ı m. 

Kaynaklar: 
1. J.Whitman, The Psychic Power of 

Plants. Star Books, Londra (1974). 
2. B.L.Bolton, The Seeret Power of Plants. 

Abacus, Londra (1974). 
3. L.Aikman, Nature's Healing Arts, 

National Geographic Society, New York 
(1977). 

4. J.E.F.Reynolds (Ed.), Martindale - The 
Extra Pharmacopoeia, 30th Edn. , The 
Pharmaceutical Press, Londra (1993). 

5. D.Frohne and H.J .Pfaender, A Colour 
Atlas of Poisonous Plants. Wolfe, 
Londra (1984). 

6. J.A.Duke, CRC Handbook of Medicinal 
Herbs. CRC Press, Boca Raton (1986). 

7. T.Baytop, Türkiyede Bitkiler ile Tedavi. 
istanbul (1984). 

8. A.Baytop ve N.Tanker, Yalancı iki 
Adamotu. istanbul Ecz.Fak.Mec. 1, 1 
(1965). 

9. T.Baytop and N.Güner, Study on the 
Atropine and Scopolamine Contents i n 
Turkish Solanaceae. Istanbul Univ.Ecz. 
Fak.Mec. 19, 47(1983). 

1 O. H.Staub, Chemical lnvestigation of 
Mandragora Root. 2. Alkaloids. Helv. 
Chim.Acta 45,2297 (1962). 

11. J.Politis, Distribution of Chlorogenic 
Acid in Solanaceae and in the Organs of 
These Plants. Compt. Rend. 226, 692 

(1948). 
12. E.Dölen, Binlerce Y ı ldır ilgi Duyulan bir 

Drog: Adamotu. Aktüel Eczac ı , 1 (1 O), 
25 (1994). 

13. Z.Fieisher and A.Fieisher, The 
Odoriferous Principles of Mandrake, 
Mandragora ollicinarum L., J.Essent. 
Oii.Res. 4, 187 (1992). 
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Xl. BİHAT YAPILDl 

11. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantısı 
(B iHAT) 22-24 May ı s 1996 tarih lerinde 

Ankara Üniversitesi Eczacıl ı k Fakültesinde 

yapıldı. Toplantıya 170 araştırmacı 25 

sözlü, iki çağrılı ve 76 paster bildiri ile 

katıldı. Toplantı ' nın iki çağrılı bildirisi 

Nagoya (Japonya)'dan Prof. H.Sunada ve 

Saarbrücken (Almanya)' dan Prof.H.Becker 

tarafından sunuldu. Toplantının son günü 

yedi eczacılı k fakültesinin Farmakognozi 

Anabilim Dalı başkan veya temsilcilerinin 

katılımıyl a bir panel düzenlendi. Panelde 

Farmakognozide terminoloii birliğinin nası l 

sağlanacağ ı konusu görüşüldü. Panel 

sonunda 12. B iHAT'ı n 1998 yılında Ankara 

Hacettepe Üniversitesince düzenlenmesi 

kararı alındı. 

Estetik ve içerik yönünden derece alan 

posterierin sahiplerine ödül leri verildi. 

Estetik açıdan birinciliğ i P81 , ikinciliği P58 

ve üçüncülüğü P19 no'lu posterler; içerik 

açısından ise birinciliği P33, ikinciliği P19 

ve üçüncülüğü ise P81 no'lu posterler aldı. 

Bunlardan P19 no'lu paster TBAM eleman

/annca haz~rlanan "Türkiye Piyasasmda 

Bulunan Kuşburnu Ürünlerinde C Vitamini 

Tayini" adlı çalışma. Bu tebliğin tam metni 

sayfa 44 de yayımlanmıştır. 

Toplantı . sonunda hazırlanan sonuç 

bildirgesinde tıbbi çayların ve bitkisel sağlık 

ürünlerinin eczacı denetiminde hazırlan 

mas ı ve ecziınelerde satı l ması; ithal çay

ların ithal izinlerinin farmakognozi uzman

ların ın yer alacağı bir komisyonca veri lme

si, ku ll anımı hayati önem taşıyan bazı 

öksüz i laçların ithal ve imali için Bitkisel ilaç 

Ruhsatlandırma Komisyonunun yeniden 

kuru lması; Eczac ıl ık Fakü ltelerince 

eczac ıl arı , hekimleri ve kamuoyunu tıbbi 

bitkiler ve li teterapi konusunda bilgi lendirici 

eğitimin verilmesi; aklarlarda bi tkisel ilaç 

yapımı n ın yasaklanmas ı gibi konusunda 

tavsiye kararları al ındı. 
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ÇAGRILI BiLDiRiLER 1 
PLENARY LECTURES 

Pharmaceutical preparation of crude drug 
powder -Ham drog tozundan ilaç haztrlamşt
H.Sunada 

2. In vitro culture of Bryophytes for the pro
duction of natural products - Doğal ürün
lerin üretimi için Bryophyte'lerin in vitro 
kültürü- H.Becker 

SÖZLÜ BiLDiRiLER/ 
ORALLECTURES 

1. Doğrudan basım yöntemi ile kuşburnu 
tozu ve C vitamini içeren tabietierin 
hasılabilme özelliklerinin incelenmesi -
lnvestigation of the pressibility of tabfets can
ta in rosehip powder and vitamin C by direct 
pressing method - M.Kartal, G.Gökdil, 
A.Evcin, T.Baykara, S.Kurucu, M.Coşkun, 
M.Tanker 

2. Türkiye'de yeti şen Papaver polychaetum 
ve P. trinifolium türlerinin alkaloitleri - The 
alkolaids ol Papaver polychaetum and P. 
trinifolium growing in Turkeys - G.Sarıyar, 

N.Özhatay, A.Sarı, M.Atay, A.Mat. 
3. Türkiye 'de yetişen Delphinium ve 

Acon itum türlerinde diterpen alkaloitleri 
üzerinde yeni sonuçlar - Recent results on 
the diterpene alkaloids of Delphinium and 
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Aconitum species growing in Turkey -
A.H .Meriçli, F.Meriçli , A.Uiubelen. 

4. Avrupa Topluluğunun lider ülkesi 
Almanya'da eczanelerde Farmakognozi' 
nin yeri ve GB ile Türkiye'de güneelleşen 
sorumluluklar - The place of pharmacog
nosy in pharmacies of Germany, the /eader 
country of European Community, and actual 
responsibilities in Turkey related to Customs 
Union- F. Meriçli. 

5. San icula europaea L bitkisinden elde 
edi len bioaktif maddeler ve yeni bir 
saponozit - A new sapanin and bioactive 
substances isolated from Sanicula europaea 
L. N.Gören - N.Arda, J.M. Pezzuto, 
G.A.Cordell, O.Sticher 

6. Cyclamen coum ve C.mirabile'den elde 
edilen saponozitler ve antimikrobiyal etkiM 
leri - Saponins isolated from Cyclamen 
coum and C. mirabile and their antimicrobial 
activity - i.Çalış, A.Yörüker, M.E.Şalana , 
N.Tanker, R.Aiaçam, R.Demirdamar, 
O.Sticher. 
Bup/eurum falcatum L. kök ler inin sa iko· 
saponin i çe riği aç ı s ınd an incelenmesi -
lnvestigation of the saikosaponin content of 
Bupleurum falcatum L. roots - M.Coşkun, 

N.Tanker, U.Özgen, L.AIIun , i. Yüksel. 
8. TTM 813 ve C6127 Zea mays L. (M ı s ır) hib

ritlerinin taze fidelerinden 1,4Mbenzoksazin 
türevler i ve benzoksazolin on'ların teş hi s .. 



TAB BÜLTENi 12/1996 

ve izo lasyonlar - The investigation and 
identification of 1,4-benzoxazine derivatives 
and benzoxazolinons from fresh seedligs of 
Zea mays L. (Maize) lıybrids TTM 613 and C 
6127 - i.Atilla, H.B.Şentürk , S.Özden. 

9. Türkiye'den ihraç edilen geofitlerin korun
mas ı ve üretimi konusunda ge li şme l er -
Developments in the production and profec
tion of geophytes exported from Turkey -
M. Koyuncu. 

10. Türk iye 'den ihraç edilen baz ı Amarylli 
daceae fami l yas ı bitk iler inin biyo loji k 
aktiviteleri ve alkaloitleri üzerinde yapılan 
a ra şt ı rma la r - Studies on the alka/oids and 
biofogicaf activities of plants of the family 
Amaryllidaceae exported from Turkey -
B.Şener, F.Muhtar, i.Erdoğan . 

11 . Gitrus laurifolius L. çiçeklerinin gastrik ve 
duodenal tezyonlar üzerinde antiülsero
jenik etk isi. 1. In vi vo çal ı şma l a r - In vivo 
studies on the antiulcerogenic activities ot 
Gitrus laurifolius L flowers on gastric and 
duodenal Jesions - i.Gürbüz, E.Yeşilada. 

12. Kastamonu yöresinde orman kesim yan 
ürünlerinin değerlendirilmesi - The evalu
atian of forest secondary products in 
Kastamonu region - M.Tanker, N. Tanker, 
M.Koyuncu, M.Coşkun, O. Soner, L.Aitun, 
H.Eroğlu . 

13. Amebia densiflora (Nordm.) Ledeb. bit 
kisinden elde edilen naftakinonla rın g ı da, 

kozmetik ve ilaç endüstr isinde 
kulla nı l ab ilirli ğ i n in a raşt ı rı lmas ı 
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/nvestigation on the useability ot naph
thaquinones ex Amebia densiflora (Nordm.) 
Ledeb. in tood, cosmetic and pharmaceutical 
industries- B. Bozan, S. Kara, K.H.C.Başer. 

14. Allium seksiyonuna dahil 23 Al/ium 
türünde alliin ve allisin miktarla rının belir
lenmesi - De termination ot alliin and allicin 
contents in 23 Allium species belonging to 
seetion Allium - M. Koşar , K.H.C.Başer , M. 
Koyuncu. 

15. Baz ı bitkisel halk il aç l a rının genatak
sisitesi - Genotoxicity of some plant-based 
fo/k medicines - A.A.Başaran, O.Anderson. 

16. Türkiye'de iki fa rkl ı yörede elde edilen 
Propolis örneklerinin GC-MS yöntemi ile 
incelenmesi - lnvestigation of Propolis 
samples from two regions of Turkey by 
GCI MS technique - S.Kurucu, S.Kaya, 
M.Kartal. 

17. Cnidium silai fo lium (Jacq.) Simonkai su b
sp. orientale (Boiss.) Tutin rizem iarı nda 

bulunan kumarin ierin YBSK yöntemiyle 
ince lenmesi -The investigation of coumarins 
occurring in the rhizomes of Cnidium silaifali
um (Jacq.) simonkai subsp. orientale (Boiss.) 
tutin by HPLC - Y.Sazak, M.Coşkun . 

18. Türkiye'de yetişen Echinophora uçucu 
yağların ın bi l eş imi - Composition of the 
essential oils from Echinophora species 
growing in Turkey - K.H.C .Başer, M. 
Kürkçüoğlu , H.Malyer, A.Bıçakçı. 

19. Matricarla chamomilla L. var. recutita 
Grierson 'un uçucu yağ ı - The essential oil 
of Matricada chamomilla L var. recutita 
Grierson - E.Sezik,G.Gül. 

20. Türk sak ız ı uçucu yaQının bi leşi kleri -
Compasifian ot the· essential o il of Turkish 
Gum Mastic - G.Tümen, K.H.C.Başer, 

N . Kınmer. 

21. Micromeria türleri nin uçucu yağları - The 
essential oils of Micromeria species -
N . Kırım er, K.H .C.Başer. · · 

22. Bellardia trixago'dan elde edilen iri do itıer 

-The iridoids from Bel/ardia trixago -
T.Ersöz, F. N .Yalçın, O .Taşdem ir , i. Ça lı ş, 
O.Sticher. 

23. Symphytum sylvaticum Boiss. subsp. 
sepulcrale (Boiss. & Bal.) Greuter & 
Burdet bitkisin in alkaloitleri ve antifungal .. 
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aktivite leri -The alkaloids of Symphytum syl
vaticum Boiss. subsp. sepulcrale (Boiss. & 
Bal.) Greuter & Burdet and tlıeir antifungal 
activities -S.Kurucu, M.Kartal , M.l. 
Choudhary, S.Kaya. 

24. Türkiye Ephedra türlerindaki alkatoi tlerin 
mevsime ve cins iyete göre gösterdiğ i 
değ i ş i mteri n YBSK metodu ile ince len
mesi -lnvestigation by HPLC of the variation 
in the alkaloid content ot Ephedra species 
according to season and sex- N.Tanker, 
M.Coşkun , M.L. Altun. 

25. Gonocytisus dirmi/ens is Hub.-Mor. bitk
isindeki I lavonait ve alkaleillerin izolasy
onu -The isolation ot flavonoids and alka
laids from Gonocytisus dirmi/ensis Hub. -Mor. 
- N.Tanker, F.Tosun, A.H .Meriçli, i. Yüksel. 

POSTER BiLDiRiLER 1 POSTERS 

1. Türkiye 'deki etnobotanik ça lı şma l a r 

hakkında bir ön değerlendirme - A prelimi
nary evaluation of the ethnobotanical survey 
in Turkey- K.Aipınar , S.Saçlı . 

2. Ballota saxatilis su bsp. saxatilis Sieber 
Ex.J.&C. Pres!. bitkisi üzerinde 
a raştırma l a r - Research info Ballota sax
atilis subsp. saxatilis Sieber Ex.J.&C. Pres/. 
- M.Tanker, B.Sever. 

3. Scabiosa ratata Bieb. bitkisi üzerinde 
farmakognoz ik araştırma l a r -Pharmacog
nosic research info Scabiosa ratata Bieb .
T.Panayır, T.Baykal. 
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4. Cydon ia oblonga Miller meyva l a rı 

üzerinde a raştırma l a r - Studies on the 
fruits ot Cydonia oblonga Miller- S.Türköz, 
U.Koca. 

5. Türkiye 'nin değiş i k yörelerinden toplanan 
Haplopyllum tür ler i üzerinde anatomik 
ça l ı şmalar - Anatemical studies on 
Haplopyllum species collected from various 
regions in Turkey - i.ince, H. Sağ lam, 
S.Noyan, N.Ünver, G.Arar, T.Gözler, 
M.A.Önür. 

6. Üç yak ın t ı bbi cinsin (Ferula, Ferulago ve 
Peucedanum) ayırt edici morfolojik özel
lik leri - Morphological differences in three 
close medicinal genera (Ferufa, Ferulago 
and Peucedanum) - E.Akalın , N.Özhatay. 

7. Türkiye'de aromat ik bir bitki: Ziz iphora 
tenuiorun morfolojik ve anatomik özellik
leri - Morphologica/ and anatemical features 
of Ziziphora tenuior, an aramatic plant in 
Turkey- F.Koca, G.Tümen. 

8. Daphne pontica L. gövdesi üzeri ndeki 
anatomik incelemelere bir örnek - An 
example of anatomic studies on Daphne 
pontica L. stems - N. Özkal, A.Tosun. 

9. Linaria genistifolia (L.) Miller ssp. confer
tiflora (Boiss.) Davis bitkisinin morfolojik 
ve anatomik özellikleri - Morphological and 
anatomical features of Unaria genistifolia (L.) 
Miller ssp. contertiflora (Boiss.) Davis -
F.Bingöl, B.Şener, N.Küçükboyacı . 

1 O. Artemisia austriaca, A.spicigera: Dış mor
foloj ik özellikleri ve Türkiye'deki 
yay ı lı ş l a rı - Outer morphofogical features 
and distribution in Turkey of Artemisis austri
aca and A.spicigera - L.Öztürkmen, 
G.Melikoğlu . 

11. Conocephalum conicum üzerinde 
kimyasal araştırm a la r - Chemical studies 
on Conocephalum conicum - A.H.Meriçli, 
F.Meriçli, H.Becker. 

12. Akdeniz bölgesi susam tohum l a rında 

(Sesamum indicum L.) yağ asitleri ve 
sesamalin analizi - The analysis of fatty 
acids and sesamalin in sesame seeds 
(Sesamum indieuro L.) ot the Mediterranean 
region -S. Kurucu, Ç.lşık. 

13. Esk i şehir , Bursa ve Bornova'dan 
top lanan Semen Hippocastanii droğunda

r 
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ki essin 'in spektrofotometrik miktar tayin i 
-Spectrophotometric determination of essin 
content in Semen Hippocastanii coflected 
from Eskişehir, Bursa and Bornova -
Ö.Çitoğlu, B . Kıvçak . 

14. Lupinus sp. tohumlarındaki yağ asit· 
lerin in gaz kromatografisi ile incelenmesi 
- Gas chromatographic analysis ot fatty 
acids in Lupinus seeds - Ş. Küsmenoğlu, 

B.Şener , N.Küçükboyacı, M.Mülayim , 
i. Özkaynak. 

15. Rumex tür lerinde bu lunan antrakinan 
aglikon larının YBSK ile incelenmesi - The 
investigation ot antraquinone aglycones in 
Rumex species by HPLC- L.Ö.Demirezer, 
A.Kuruüzüm, A.Özcan, A. lş ı mer. 

16. Aloe vera (L.) Bu rm. Fit. bitkisin in yaprak
larındaki antrasen türevleri - Antraquinone 
derivatives in the leaves of Aloe vera (L.) 
Burm. Fil. - S. t pek-Küçü kta las lı , N.Sütlü
pınar. 

17. Bazı Boraginaceae fami l yası bitki lerinde 
enantiomerik naftakinon bi l eş i klerinin 

HPLC ile kantitatif analizi - HPLC analysis 
of enantiomeric naphthaquinones in some 
Boraginaceae plan/s - E.Yeşitada, E.Sezik, 
M.Astan. A.Yeşilada . 

18. Rhus taitensis'den elde edilen fenalik 
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bileş i k ler- Phenofics from Rhus laftensis 
A.Yörüker, O.Sticher. 

19. Türkiye p iyasasında bu lunan kuşburnu 
ürünler inde C vitamini tayini 
Determination of vitamin C content in rosehip 
products sold in the Turkish market -
B.Bozan , Z.Tunalıer, M.Koşar , A.Aitıntaş , 

K.H.C . Başer. 
20. Farkli konakç ıtarda yetişen Viscum a/bum 

L. (Ökse otu) örnek terindeki askorbik 
asit' in HPlC ile kantitatif tayini - HPLC 
analysis of ascorbic acid in Viscum album L. 
{Mistletoe) samples grown on dillereni hes/s 
- F.Ergun, D. Deliorman. 

21. Vitamin-C'nin bi tkilerdeki tayinine yönelik 
bir kapi ler elektroforetik yöntem - A capif· 
lary electrophoresis technique for the deler
mination of vitamin C in pfants- N.Kırımer , 

B.Tunçel , F.Dağt ıoğlu , M. Tunçel 
22. Türkiye 'de yeti şen bazı Rhamnus ve 

Frangula türler i üzerinde DAB 9'a göre 
kalite kontrol ça li şma l arı - Ouafity control 
studies according to DAB 9 on some 
Rhamnus and Frangula species growing in 
Turkey- F.Kutluk, i.E.Mete. 

23. Türkiye 'nin değiş i k bazı yöre ler inden 
topl anan Chelidonium majus L. toprak 
üstü kısımla rı üzerinde DAB9'a göre ka lite 
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kontro l ça li şma l ar ı - Ouality control studies 
according to DAB 9 on aerial parts ot 
Chelidonium majus L. collected from differ
en/ paris of Turkey- S.Noyan, N.Ünver, 
H.Sağlam , i.ince, G.Arar, M.A.Önür, 
T.Gözler. 

24. Abies nordmanniana su bsp. equitrojani 
ekstrelerinin ant imikrobiyal ve sitotoksik 
akt ivite leri - Antimicrobial and cytotoxic 
activities ot the extracts of Abies nordmanni
ana subsp. equitrojani- M.K.Sakar, D.Ercil , 
A.Ü. Tamer. 

25. Clematis vitalba L., Equisetum romasissi
mum Desf. , Eryngium maritimum L. , 
Melissa officinalis L. subsp. altissima 
(Sm.) Arcangeli , Typha demingensis 
Pers., üzerinde yap ıl a n biyoakt ivite tay in
leri - Biological activity studies on Cfematis 
vitalba L., Equisetum romasissimum Des!., 
Eryngium maritimum L. , Melissa otticinalis L. 
subsp. al/issima {Sm.) Arcangeli, Typha 
demingensis Pers. - E.Gürkan, Ü.Sarıbo
yacı , A.Çevikbaş , K. Derici , E.Tuzlacı. 

26. Heliotropium hirsutissimum Grauer bitk
isinin ant ibakteriye l ve antifungal etkileri 
- Antibacteriaf and antifungal activities of 
Heliotropium hirsutissimum Grauer- D.Sür
Ait ıner , E.Gürkan , Ü.Sarıboyacı , M.Uzun , 
E.Tuzlacı. 

27. Centaurea hermannil F. Hermann ' nın 

antibakteriyel ve antifungal etkileri -
Antibacterial and antifungal activities of 
Centaurea hermannii F.Hermann- D.Sür
Aitıner , E.Gürkan , i.Sarıoğlu , Ö.Ang , E. 
Tuzlacı. 

28. Daphne pontica L. 'nin antibakteriyel ve 
antifungal etki leri - Antibacterial and anti
fungal activities ot Daphne pontica L. -
D.Sü r-Attıner , E. Gürkan , i.Sarıoğlu , 
Ö.Büyükbaba, E.Tuzlacı . 

29. Viscum album L ekstralerinde antifungal 
akt ivite araşt ı rılmas ı - Jnvestigation ot the 
antifungal activitiy of Viscum album extracts 
- F.Ergun , D.Deliorman , B.Şener, B.Özçe
tik, U.Abbasoğtu. 

30. 4'-0-metilhipoletin-7-0-glukopiranozit ve 
antien fl amatuvar aktivitesi - 4 '-0 -methyl
hipoletin-7-0-acetyl glucopiranoside and its 
antiinflammatory activity- Y.Akcoş , N.Ezer, 
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R.Demirdamar, B.C.Tel. 
31. Berberis crategina DC. bitkisinden elde 

edi len berber in alkalaidi ve ekstrelerinin 
antimikrobiyal aktiviteleri - Berberine alka
loid from Berberis crategina OC. and antimi
crobial activities of the extracts- N.Özkal, 
i.Ertürk. 

32. Ferulago aucheri Boiss.'den elde edilen 
bazı aromatik bileşik ler i n Artemia sa lina 
(Brine shrimp) yöntemi i le 
değerlendirilmes i - Determination of bio
logical activity of some aramatic compounds 
in Ferulago aucheri Boiss. by brine shrimp 
test - S.Doğanca , E.Gürkan, F.Hırtak , 

O.T.Tüzün, E.Tuzlacı. 
33. Cistus Jaurifolius L çiçekler inin gastrik 

ve duodenal lezyon lar üzerinde 
ant iülserojenik etkis i. ll. Histopato lojik 
ça lişma l ar - Antiulcerogenic activity of 
Cistus laurifolius L. ffowers on gastric and 
duodenallesions. ll. histopathological stud
ies- E.Yeşitada, i.Gürbüz, E.Ergun. 

34. Türk iye 'de yeti şen bazı Rumex türlerinin 
sitotoksik aktiviteleri - Cytotoxic activites 
of same Rumex species growing in Turkey 
A.Kuruüzüm , L.Ö.Demirezer. 

35. Hypericum perforalum bitk is i fraks iyon
l arının hepatoprotektif etkisinin 
araştı rıl ması - lnvestigation on the hepato
protective activity of fractions from 
Hypericum perforalum - T.Herekman , 
F.Demirci, S.Aydın , Y.Öztürk, K.H.C.Başer. 

36. Baz ı bitki ekstreleri nin fibrinolitik sistem 
yönünden değer lendiri lmes i - The evalua
tion of same pfant extracts for fibrinofytic sys· 
tem - M.Ş.Uğur , E.Gürkan, I.Sarıoğlu , 

Ü . Boyacı , E.Tuzlacı. 
37. Kekik (Origanum anites L) uçucu yağ ı nın 

kardievasküler sistem üzerine etkisi - The 
activity of Origanum anites L. essential oil on 
cardiovascular system- S.Aydın , Y.Öztürk, 
K.H . C.Başer. 

38. Kek ik (Origanum anites l.) yağ-a tt ı-suyu 

nun kardievasküler sistem üzerine etkisi 
- The activity ot Origanum anites L. water on 
cardiovascular system- S.Ayd ı n , Y.Öztürk, 
K. H.C.Başer. 

39. Kekik (Origanum anites l.) yağ -att ı -suyu 

nun koleretik etkis i - The choleretic activity .. 
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ot Kekik (Origanum anites L.) water -
S.Aydın , Y.Öztürk, K. H. C.Başer. 

40. Fibroplast hücre kültürler inde Centella 
asiatica ekstresi ve dekspantenol'ün yara 
iyileştirici etkilerinin araştırılmas ı -
lnvestigation of the wound-healing activity of 
dexpanthenol and Centelfa asiatica extract 
on fibroblast eel/ cuftures - S.Korkmaz, 
H.Zeytinoğlu, M.Zeytinoğlu , Y.Öztürk, 
K.H.C.Başer. 

41. Dictamnus albus'un kontakt dermatit 
yap ıc ı etkisinin deney hayvanlar ı üzerinde 
incelenmesi - Study of contact dermatitis 
inducing action of Dictamnus albus on exper
imentalanima/s - R.Beis, Y.Öztürk, S.Aydın, 
K.H.C.Başer. 

42. Şeker has ta lı ğ ında ku ll anılan bazı bitki
ler in kan aminoasit düzeylerine etkisinin 
YBSK ile belirlenmesi - Determination of 
the action of some plants known to be used 
for diabetes on blood amino acid !eve/s by 
HPLC - B.Bozan, M.Koşar, Z.Tunalıer , 

i.D eğirmenci , C.Üstünel, A.Başaran, 
K.H.C . Başer . 

43. Ant ioks idasyon gücünün askorbik asit 
cinsinden tayini - Determination of antioxi
dant activity over ascorbic acid - N.Gönen, 
N . Kırımer, M.Tunçel. 

44 .Pinaropappus roseus'dan elde ed ilen 
f lavonoitler ve ant iaksidan akt iviteler -
Flavonoids ot Pinaropappus roseus and their 
antioxidant activity - i. Saraçoğlu, Ş.Harput, 
P.Kelicen, i.Erdemli, K.Kojima, Y.Ogihara 

45. Lilium candidum L. bitk is in in 
soğanla rında bulunan alka loitler üzerinde 
yap ıl an ça lı şma l ar - Studies on the alka
laids ot Lilium candidum bu/bs- i.Erdoğan, 
B.Şener. 

46. Türkiye'de yetişen bazı Amary llidaceae 
familyas ı bitkilerinin likerin yönünden 
değerlend irilmes i - Determination of the 
licorine content ot some Amaryllidaceae 
plants exported from Turkey - F.Muhtar, 
B.Şener. 

47. Thalictrum isopyroides C.A.M. alka loitleri 
- The alkaloids of Thalictrum isopyroides -
A.Ertan, K .H .C. Başer 

48. Consolida armeniaca bitkisi çiçeklerinden 
flavono it izo lasyonu ve karakterizasyonu 
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- Isolation and characterization of Ilavonaids 
from Consolida armeniaca flowers - M. 
Küçükislamoğlu, H.Basri Şentürk , S. Özden. 

49. Gonocytisus angulatus (L.) Spach bitk
isinin f lavono itleri - The flavonoids ot 
Gonocytisus angulatus (L.) Spach. 
F.Tosun, Ç.Akyüz. 

50. Urtica dio ica L. üzerinde ça lı şmalar -
Studies on Urtica dioica L - P .Akbay, 
A.Başaran . 

51. Crataegus stevenii türünün f lavonoitleri 
üzerinde araşt ı rma l ar - Studies on the 
flavon"oids of Cra taegus stevenii - G. 
Melikoğ lu , A.H.Meriçli. 

52. Maciura pomifera (Rafin.) Schneider mey
va la rının izoflavonla rı üzerinde ça l ı şmalar 

- Studies on the isoflavones ot the fruits of 
Maciura pomitera (Rafin.) Schneider -
G.Toker, B.Şener, i. Erdoğan. 

53. Türkiye'de yetişen baz ı Rumex tür lerinin 
kemalaksonomik aç ıdan 

karşı l aşt ı r ıl maları - A chemotaxonomic 
comparison of some Rumex species in 
Turkey - A.Kuruüzüm, L.Ö.demirezer. 

54. Nepeta caesarea bitkis inin terpenik 
b ileşi kleri - Terpenic compounds of Nepeta 
caesarea- G.Topçu, G.Kökdil, S.M.Ya lç ın. 

55. Angelica sylvestris bitkisinin kumarinieri 
üzerine araştırma l ar - Studies on 
coumarins of Angelica sylvestris- M.Özipek, 
i.Çalı ş , Y.Okada. 

56. Prangos p latyclaena Boiss. ex. Tchiat 
(Umbelliferae) bitkis inden elde edi len 
furanokumarinlerin türev i iki bileş ik 

hakkında - On the turanocoumarins isolated 
from Prangos platyclaena Boiss. ex. Tchiat 
(Umbelliferae) - M.Tanker, O.Soner, 
T.Okuyama, A.A.Şahin. 

57. Linum türlerin in ariltetra lin lignan l arı 

aç ı sından değerlend i ri l mes i - An evalua
tion ot Linum species for arytetralin lignan 
contents - B.Konuklugil. 

58. Helichrysum p licatum DC ssp. p lica
tum'un uçucu yağ ı - The essential oil of 
Helichrysum plicatum OC ssp. plicatum -
E.Sezik, M.Aslan. 

59. Morina persica l. uçucu yağının b ileşimi -
Composition of the essential oil of Morina 
persica L. - K.H.C.Başer , M.Kürkçüoğ lu . .. 
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60. Eucalyptus camaldulensis Dehn. ve 
Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden 
yaprak ve meyva uçucu yağ l a rının 

bileşim l e ri - Composition ot the essential 
oils from leaves and fruits ot Eucalyptus 
camaldulensis Dehn. and Eucalyptus grandis 
W. Hill ex Maiden - N.Azcan, M.Kürkçüoğlu , 

M.Kara, K.H.C.Başer. 
61. Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden & 

Scheng. türü üzerinde morfolojik ve 
anatomik a raşt ırma lar - Morphological and 
anatomical studies on Cyclotrichium niveum 
(Boiss.) Manden & Scheng. - A.Kaya, 
K.H.C .Başer . 

62. Güney anadolu bölgesinde yetişen baz ı 

Nepeta türlerinin uçucu yağ l arı üzerinde 
ça lışma lar - Studies on the essential oils of 
same Nepeta species growing in South 
Anatolia - G.Kökdil , S.Kurucu , G.Topçu. 

63. Nepeta flavida Hub.Mor. ve Nepeta su/fu
riflora P .H.Davis uçucu yağların ın bi leşim i 

- Composition ot the essential oils of Nepeta 
flavida Hub.Mor. and Nepeta sulturiflora 
P.H.Davis- K . H .C.Başer, B.Demirçakmak, 
H. Duman. 

64. Sideritis erythrantha' nın iki varyetesi: var. 
ery thrantha ve var. cedretorum uçucu 
yağ l a rının b il eşim i - Composition o., the 
essential oil contents of two varieties of 
Sideritis erythrantha: erythrantha and var. 
cedretorum N.Ermin , N.Kırım er, 

K . H.C .Başer. 

65. Catamintha grandiflora (L.) Moench uçu
cu yağ ının kimyasa l bi l eşimi - Chemical 
composition of the essential oil of 
Calamintha grandillora (L.) Moench -
E.Şarer , S.Solakel Pançalı. 

66. Eğirdi r (Isparta) yöresinin geleneksel halk 
i l ac ı olarak kul l a nıl an bitk ileri - Plants of 
Eğirdir (Isparta) region used as traditional 
fo/k medicine- M.Kayhan Erol , E.Tuzlacı. 

67. Türkiye'de üretilen doğa l kaynakl ı a nt i b i ~ 

yelik spesialiteleri 1995-1996 - Natural 
antibiotic specialities manufactured in Turkey 
1995-1996 - S.Süzgeç, B.Çubukçu. 

68. 1989-1995 yılla rı arasında sağ lık bakan lığ ı 

tarafından bitkisel ilaçlar için verilen ithal 
ve üretim ruhsatları üzerine bir ça lışma -
An investigation on manufacturing and 
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import licences issued by the Ministry of 
Health for plant-based medicines between 
1989-1995 - G.Özçelikay, S.Şar , E.Asil. 

70. Türkiye'nin güzel kokulu soğan lı bitkileri 
- The fragrant bufbous plants of Turkey
N.Özhalay. 

71. Çukurova koşu ll arında anason 
(Pimpinella anisum)'da fark lı ekim zaman~ 

l arının verin ve ka li teye etkisi - T11e effect 
of different planting times of Anis (Pimpinella 
anisum) on the yield and quality in Çukurova 
conditions- Ş.Nacar , S .Tansı. 

72. Baz ı k i şn i ş ( Cariandrum sativum L.) pop
u l asyonlarının Ankara şa rtlarında kışa 

dayanıklılığı üzerine bir araştırma - A 
study of the winter hardiness of same 
Coriander (Coriandrum sativum L.j popula
tions in Ankara conditions - N.Arslan, 
B.Gürbüz, A.Gümüşçü. 

73. Dereotu (Anethum graveotens L)'nda 
farklı ekim za manla rı ve ekim yöntem
lerinin verim ve ka liteye etkileri - The 
ettect of different sowing time and methods 
ol dil/ ( Anelhum graveolens L.) on the yield 
and quality - E.Bayram, E.Çakmak, 
A.Ceyhan. 

74. Ulucami çay plantasyon a l a nl a rınd a 

tohumla yet i şt iril en fark lı bitk i t iplerinin 
tesp iti ile t ip lerinin verimleri ve ka litesi 
üzerinde araştırma l ar - Studies on different 
plant types grown by seeds in Ulucami tea 
Plantations and on their yield and quality 
S.Ayd ı n , N.Arslan. 

75. Fa rkl ı yörelerden temin edilen kimyon 
(Cuminum cyminum L.) örneklerinin özel
likleri üzerine araştı rma lar - Studies on the 
features ot Cumin (Cuminum cyminum L.) 
samples obtained from different regions -
M. Turan, N.Arslan. 

76. Ülkemizde safran kültürü terk mi ediliyor? 
- ls the cultivation of saffron being aban
doned in our country? - M.Koyuncu, A 
Güvenç. 

77. Türkiye'de yetişen Marrubium peregrinum 
ve Marrubium anisodon tür ler inin 
k imyasa l i çeriği - The chemica l compasi
tion ot Marrubium peregrinum and 
Marrubium anisodon growing in Turkey -
G.Çitoğl u , J.Englert, R.Anton. 
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TÜI~KiYE PiYASASlı\OA BULUNAN KUŞBURNU 

ÜRÜNLERiNDE C ViTAMiNi TAYiNi 

Berrin BOZAN, Zeynep TUNALIER, Müberra KOŞAR, 
Ayhan ALTINTAŞ, K.Hüsnü Can BAŞER 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aramalik Bitki ve Jlaç Araştırma Merkezi , 26470, Eskişehir 

C vitamini bakımından zenginli - artmıştır. Çalışma materyalinin temini sıra
sında edinilen bilgilere göre halkın ği ile bilinen Rosa canina 

L.'nın (Rosaceae) parlak kırmızı 
renkli , oval veya armudi şekilli 

meyvaları halk arasın

G r i ş bu ürünleri genellikle C vitamini 

da kuşburnu adıyla bi
linmektedir. Bu mey
valar C vitamini yanın
da pektin , tanen, şe 

ker, organik asitler, fla
vonoitler ve antosiya
ninler içermektedi r. 
içerdikleri peklin ve or
ganik asillerin diüretik 
ve laksatif etkiden so
rumlu olduğu bildiril
miştir (1,2, 3). 

Halk arasında kuş
burnu, çay, marmelat, 
şurup ve benzeri şekil
lerde kullanılmakta, 

ayrıca piyasada aynı amaçla hazırlanmış ti
cari ürünleri de bu lunmaktadır (3,4). Avru
pa ülkelerinde ise kuşburnu ekstreleri, tab
le!, kapsül, şurup v.b. formlarda doğal vita
min preparatlarının hazırlanınasında kulla
nılmaktadır (4). 

Taze kuşburnu meyvaların ı n %0 .5-1.7 
arasında C vitamini içerdiği ve kuşburnu
nun C vitamini açısından limon ve doma
testen 30-40 kat, elmadan ise yaklaşık 300 
kat daha zengin olduğu belirtilmektedir (4-
7). 

Son zamanlarda ülkemizde gerek aklar
lardan temin edilen kuşburnu meyvalarına 
gerekse ticari ürünlerine olan talep oldukça 

kaynağı olarak grıp ve soğuk al
gınlıklarında veya gün
lük vitamin ihtiyacını 

karşılamak amacıyla 

kullandığı tespit edil
miştir. Taze kuşburnu 
meyvaları yüksek 
oranda C vitamini içer
melerine rağmen, ticari 
olarak kullanılan ku ru 
meyvaların içerdiği C 
vitamini miktarı, bi tki
nin türüne, mevsim, 
toprak tipi , toplanma 
zamanı , kurutma ve 
depolama metoduna 
göre değişmektedir (4, 
6). C vitamini (Askor

bik asit) havanın oksijeni , sıcaklık, ışık ve 
bulunduğu ortamdaki bazı metal iyonlarının 
(bakır, demir) varlığı ile çok çabuk akside 
olup bozunan bir maddedir (6, 8, 9). Özel
likle toplanma zamanı, kurutma ve depola
ma metodu kuşburnundaki C vitamini mik
tarını önemli bir şekilde etkilemektedir. Bu 
nedenle C vitamini içeri(jinin kantitatif ola
rak tanımlanması, hem bitkinin kalitesinin 
hem de üretim yönteminin belirlenmesinde 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada C vitami
ni kaynağı olarak bil inen, aklarlardan sağ
lanmış kuşburnu meyvaları ve ticari çayları
nın hangi oranlarda C vitamini içe rdiği 

YBSK yöntemi kullanılarak tespit ed i lmiştir. .. 
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Kuşburnu Meyva ı M t l 
ve Çay Örnekleri a e r Y a 
Çal ışmada Eskişe-

hir'de bulunan sekiz aklardan toplanan 
kuşburnu meyvaları kullanılmıştır. C vitami
ni mi ktarları kaba toz edilmiş meyva, kabuk 
ve tohumları nda• ayrı ayrı i ncel enmişti r. Al 
tı yerli, iki yabancı sekiz adet çay örneği de 
yine Eskişehir marketlerinden toplanmıştır. 
Standart C Vitamini ve Kimyasal Madde
ler: 
Standart olarak saflığı YBSK ile belirlenmiş 
(>%95) C vitamini (Askorbik Asit) (Toprak 
ilaç A.Ş.), ekstraksiyanda ve hareketli faz 
hazırlanmasında metafosforik asit (Merck) 
(MFA) ile bidistile su kullanılmıştır. 

Yüksek Basınç lı Sıvı Kromatografisi 
(YBSK) Yöntemi ile C Vitamini (AA) Mik· 
tar Tayini: 

C vitamini miktar tayininde kullanılan 
YBSK yönteminde analizler Varian Model 
2010 Cihazında, UV-VIS Dedektör kullanı
larak yapılmıştır. Hareketli faz olarak 
%0.5'1ik MFA çözeltisi kullanı l mış, ayır ı m l ar 

Reversed Phase ODS C18 (250x4.6 mm, 
5m) kolonda, 242 nın dalga boyunda, 0.5 
ml/dk akım hızında gerçekleştiri lm i ştir. Ör
nekler 1 O ml sabit loop'lu Rlıeodyne Model 
Manual lnjector sistemi kullan ı larak uygu
lanmış, sonuçlar Shimadzu Model CR3-A 
l ntegratöıde değerlendirilmiştir. Analiz ler 
sırasında her numuneden üçer paralel de
ney yapılmış ve ortalama değerler ku l lanıl 

mıştır. Sonuçlar ıng C vitamini/100 g drog 
olarak kuru baz üzerinden verilmiştir. 

C Vitaminin in Stabilitesinin Belirlenmesi: 
C vitamininin kolayca akside olması ne

deniyle stabilitesinin çok zayıf olduğu bilin
mektedir. Çözünınüş halde bulunan oksi
jen, sıcaklık, ışık ve metal iyonlarının varlı 

ğı oksidasyonu h ı zlandıran faktörlerdendir. 
C vitamini bazik ortamlarda dayanıksız, 
asitti ortamlarda ise daha stabil bir yapıya 
sahiptir ve bu nedenle özellikle asitt i ortanı 

larda çal ı şılmaktadır. Daha önce yapılan 
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y ö n t e m ı çal ı şınalarda C vita-
v e . mininin özell ikl e 

MFA çözeltisi 
(%0.5-%6) içinde stabil olduğu bi ldirilm iş ve 
kromategralik çalışmalarda, numune hazır

lama işlemlerinde MFA çözelti si kullanıl 

mıştır (6, 10, 11). Ancak bu çalışmada 
ekstraksiyon şartlarının belirlenebi tmesi ve 
sonuçların daha iyi değerlendirileb i tmesi 

amacıyla C vitamininin hem suda hem de 
MFA (%3) çözeltisi içindeki stabili teleri 
kontrol edilm iştir. Bu amaçla 1 O mg civarın 

da tam olarak tartılan standart C vitamini 
100 ıni'ye su ile tamamlanmış, reaksiyon 
çözeltisi ise stok çözeltiden 1/25 oran ı nda 

seyrel tme yapılarak hazırlanmıştır. Bu çö
zelti ışıksız bir ortaında oda s ıcakl ı ğında 

bekleti lerek C vitamininin O, 1 O, 20, 30, 45, 
60, 90, 120, 180, 240, 360 ve 1200. dakika 
bekleme şürelerinde YBSK'da analizleri ya
pılmış ve askorbik asit konsantrasyonunda
ki azalma gözlenm i ştir . C vitamininin suda 
ilk üç saatte yaklaşık %35'inin altı saat için
de de %60'ın ı n bozunduğu görülmüştür 

(Şekil 1 ). Aynı şekilde hazırlanan ve aynı 
şartlarda bekletilen C vitamini'nin %3'1ük 
MFA çözeltisi içinde ilk üç saatte sadece 
%5'inin bozunduğu tespit edilmiştir. Bu so
nuca göre, YBSK analizlerinde kalibrasyon 
eğrilerinin çizilmesinde kullanılacak stan-

so t~-,.O'S--o--e-----~-· u 
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Şekil 1. C vitamininin suda ve %3'1ük MFA 
çözeltisindeki stabilitesi 

'Kuşburnu m~yvası elli hipan!ium il ~ halk arası nda tohu.~ adıyla b i l i n~n tüylü _se rı _rneyva lardan o_luşmaktadır . Kavram 
ka rgaşasını onlemek amac ıyla nı etınd e se rt meyvalar ıçın tohum. e llı hipantıum ıçın ıse kabuk ıladesi kullanılmıştır .. 
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dart C vitamini çözeltileri ve analizi yapıta
cak kuşburnu örnekleri %3'1ük MFA çözelti
si ile hazırlanmıştır. 
Standart C Vitamini Çözeltisinin 
Hazırlanması: 

%3'1ük MFA çözeltisi içinde 0.123 
mg/ml konsantrasyonda hazırlanan stok 
çözeltiden, 1.23x10-3 - 12.3x1 0-3 ıng/ml 
konsantrasyon aralığında 5 sey reltıne ya
pılmış ve bu çözeltiler kalibrasyon doğrusu
nun hazırlanınas ı nda kullanılm ı ştır (Şekil 

2). 
Kuşburnundan C Vitamini Ekstraksiyon 
Parametreterinin Belirlenmesi : 
Ekstraksiyonlarda kullanılacak çözücü mik
tarının ve ekstraksiyon zamanını n belirlen
mesi amacıyla bir dizi ön çalışma 
yapılmıştır. 

Kat ı s ıvı oranının belirlenmesi: 
Kuşburnu meyva l arının ekstraksiyonunda 
çözücü olarak %3'1ük MFA çözeltisi kulla
nılmış ve ekstraksiyon sü resi t 5 dakika 
olarak sabit tutulmuştur. 0.5'er g numune 
sırasıyla 5, 7.5, tO , t 5, 20 ve 25 ml çözücü 
ile Vortex tipi karıştır ı cıda ekstre edilmiş, 
filtre kağıd ı ndan süzü lmüş ve ekstreler 25 
ıni'ye tamamlanarak YBSK ile analizi yapıl

mıştır. C vitamini miktarları (m git 00 g drog) 
ve katı/sıvı oranları grafiğe geçirildiğinde 
0.5 g drog/20ml MFA (%3) lik katı/sıvı ora-

so,.....~-~~-~--~--"--1 
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KullarıılanÇozücUmiktarı(ml) 

Şekil 3. Katı/sı vı oranının ekstraksiyon verimi 
üzerine etkisi 
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nı nın ekstraksiyon için yeterl i olduğu göz
lenmişti r (Şekil 3). 

Ekstraksiyon süresinin beli rlenmesi : 
Kuşburnu meyvala rı 0.5g drog/20 ml 

%3'1ük MFA ile tO, t 5, 30, 45 ve 60 dakika 
süreyle Vortex tipi karıştırıcıda ekstre edil
miş, fil tre edildikten sonra 25 ıni 'ye tamam
lanm ı ş ve YBSK'da analize tabii tutulmuş
tur. Zamana karş ı C vitamini miktarları 

JOOOOO Y =. 22768467.883x • 3485.993, r2 = .999 
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KorsiJllras)Qn(mg/ml) 

Şekil 2. C vitamininin YBSK analizinden elde 
edilen kalibrasyon doğrusu 

(mg/1 00 g drog) grafiğe geçirildiğ i nde (Şe

kil 4) ekstraksiyon için en uygun sürenin 30 
dakika olduğu bulunmuştur. 
Numune Çözelt ilerinin Hazır l anmas ı : 

%3'/ük MFA ile ekstraksiyon Kuşburnu 
meyvaları, kabukları v·e çayları yukarıda 
belirlenen ekstraksiyon parametreleri kulla
nılarak ekstre edilmişlerdir . t g kuşburnu 
örneği 40 ml %3'1ük MFA çözeltisi ile 30 dk 
karışt ı rılarak ekstre edilmiş , filtre edildikten 
sonra aynı çözelti ile 50 ıni'ye tamamlan
mış ve analize tabii tutulmuştur 
%2'1ik intüzyon : Kuşburnu meyvaları ve 
çaylarından hazırlanacak infüzyonlar için t 
g tam tartım alınmış ve 50 ml sıcak su ilave 
edilmiş, ağzı kapalı olarak 80 •c'de su 
banyosunda bekletilmi ş, sıcakken filtre edi l-,.. 
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Şekil 4. Ekstraksiyon süresinin ekstraksiyon 
verimi üzerine etkisi 
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men analizi yapılmıştır. Ayrıca %2'1ik infüz
yenda bekleme sonucu oluşan C vi tamini 
deği şi mi incelenmiş ve infüzyonla hazırlan

mış kuşburnu numuneleri O, 20, 40 ve 60. 
dakikalarda analize tabi tutulmuşlardır. 

Kaynalmalı Ekstraksiyon · C vitamininin 
kaynatma ile bozunup bozunmadığı anla
mak için tohumu alınmış meyvalar (t g) su 
( 40 ml) ile geri çeviren soğutucuda kaynalı 

larak 30, 60, t 20, t 80, 240 ve 300 dk süre
lerle ekstre edilmiş ve ekstreler YBSK ile 
analize tabii tutulmuştur. 

Ku şburnu eksireterinin YBSK analizle
rinden okunan C vitamini alan değerleri, 
kalibrasyon doğru denkleminde yerine ko
nularak sonuçlar mg C vitamini/ ! 00 g örnek 
olarak kuru baz üzerinden hesaplanmıştır. 

Doğal c vitamini ı S o n u Ç v e Ta r t ı ~ m a ı Çalışmanın ilk 
kaynağı olarak bili - '---------------------'aşamasında C vita-

nen ve özellikle günümüzde tüketimi ol- mini'nin sudaki ve %3'1ük MFA çözeltis in-
dukça artmış bulunan kuşburnu meyvaları deki stabil iteleri kontrol edilmiş ve suda ilk 
ve ürünleri üzerinde yapılan çalışmada, üç saatte% 35'inin bozulduğu tespit edii-
kuşburnu meyvasında, tohumu alınmış miş, %3'1ük MFA'da ise stabil kaldığı görül-
meyvasında, tohumunda ve ticari çayları n- müştür (Şekil t ). 
da C vitamini miktarl arı belirlenmiştir. 
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%3'1ük MFA çözeltisinde hazırlanan 

standart C vitamini çözeltisi kullan ı larak 

Konsantrasyon (mg/mi)-Aian değerleri gra

fiğe geçirilmiş ve 1.23x1o-3-12.3x10-3 

mg/ml konsantrasyon aralığında doğrusal

lık sağlanmıştır (r2=0.999, y=23023097.7x-

5623.9) (Şekil 2). Bu kalibrasyon doğrusu 

yardımıyla kuşburnu örneklerinin çeşitli 

eksi reteri kullanılarak C vitamini miktarları 

mg/1 00 g drog cinsinden hesaplanmıştır. 

Kuşburnu örneklerinin ekstraksiyon pa

rametrelerinin belirlendiği çalışmalarda da 

katı /s ıvı oranının ve ekstraksi

yon süresinin ekstraksiyon verimi üzerine 
etkisi incelenmiş, 0.5 g örneğin 20 ml 

%3'1ük MFA çözeltisi ile 30 dk'da içermiş 

olduğu tüm C vitamininin ekstre edilebildiği 

görülmüştür (Şekil 3,4 )-

Kuşburnu meyvaları ve kabukları belir

lenen ekstraksiyon şartlarında %3'1ük MFA 

çözeltisi ile ekstre edilmiş ve sonuçlar Şekil 

6'da, ticari çaylarda ise %2'1ik infüzyon ve 

%3'1ük MFA çözeltisi ile ekstraksiyon sonu

cu bulunan değerler Şekil ?'de gösterilmiş-
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--------

tir. 

Literatürlerde taze kuşburnu örnekleri

nin içerdiği C vitamini miktarl arının %0.5-

1.7 arasında olduğu ve bu miktarlann bitki 

nin türüne, mevsim, toprak tipi , toplanma 

zamanı, kurutma ve depolama metoduna 

göre değişlikleri bildir i lmiştir. Mevsim nede

niyle bu çal ışmada taze kuşburnu örnekleri 

kullanıtamam ış, dolayısı ile taze meyvalar

daki miktarlar belirlenememiştir. Farmako

pe standartındaki kuşburnu meyvalannın 

en az %0.1 C vitamini içermesi gerektiği 

bi ldirilmiştir (8, 12). Ancak aktarlarca satı la

rak halkın doğrudan kullanımı na sunulan 

meyva örneklerinde C vitamini miktannın 

standartların çok altında olduğu görülmüş

tür. Meyvalardaki C vitamini miktarlan 1.43-

41.88 mg/ 100 g, tohumsuz meyvalarda 

5.82-125.67 mg/1 OOg olarak bulunmuşt ur. 

C vitamini 'nin meyvanın etti hipantiumunda 

bulunduğu tohumlannın ise C vitamini içer

mediği bilinmektedir ve bu durum yapılan 

çalışmada da görülmüştür. Meyvalardaki 

hipantium/tohum oranı, kurutma ve sakla-

• %3'1ük MFA i le 
ekslraksi yon 

Illi %2'1ik İnfüzyon 

Ürün Kodu 

Şekil 6. Kuşburnu meyva ve tohumsuz meyvalarındaki C vitamini miktarlan 

TAB BÜLTEN i 12/1996 Sayfa 49 

140 • Meyva 

'M 
o 120 .. ~ Tohumsuz Meyva 

't) 

"" o 100 
o 
~ 80 
5 

60 
·a 
'§ 40 
$l 
:> 20 
u 

o 
A B c D E r G 1-1 

Ürün Kodu 

Şekil 7. Ticari çaylardaki %3'1ük MFA ve infüzyonla elde edilen C vitamini miktarları 

ma koşullan C vitamini miktarını etki leyen 

en önemli nedenlerdendir. Kuşburnu mey

valannda C vitamini miktarlannın standart

ların altında olması meyvaların kurutulması 

ve özellikle aklarlarda saklanması sırasın 

da koşulların uygun olmamasına bağlana

bilir. Ama şu da bir gerçektir ki aklarlarda 

satılan kuşburnu meyvalan C vitamini kay

nağı olarak düşünülemez. 

Kuşburnu meyvalanndan hazırlanan ti 

cari çaylarda yapılan çalışmalarda da aynı 

durum söz konusudur. Yerli ve yabanc ı çay 

örneklerinde C vitamini miktarları çok farklı 

bulunmuştur. Altı farkl ı yerli çay örneğinin 

sadece bir tanesinde 203.65 mg/1 00 g ola

rak bulunan C vitamini miktannın diğer ör

neklerde 5.00-94.11 mg/1 00 g arasında de

ğiştiği görülmüştür. Yabancı çaylarda ise 

bu miktarlar 137.0-138.57 mg/100 g olarak 

bulunmuştur. Bu çaylar tohumsuz kuşburnu 

meyvalanndan yapılmaktadır. Rengini ve 

aramasını güzelleşiirmek amacıyla da Hi
biscus sabdariffa (Karkadeh) katiksieri ile 

karıştırılmaktadır (3). Bu karışımın oran ı 

çaylardaki C vitamini oranını da etkileye

cektir, çünkü yaptığımız çalışmalarda Hi
biscus bitkisinin kesinlikle C vitamini içer

mediği saptanmıştır. Çayların hazırlanmas ı 

sırasında tohumların meyvadan tamamen 

ayrılması gerekmektedir. Ancak özellikle 

yerli çaylarda tohumların tam olarak ayrıla

madığı gözlenmiş ve bu nedenle çaylardaki 

miktarlar oldukça düşük çıkm ı ş ve hatta ba

zı çaylarda C vitaminine rastlanamamıştır . 

Bu durum yabancı çaylarda mevcut deği l 

dir. Çayların yapımındaki üretim koşulları 

(tohumu ayırma, kurulma, öğütme ve sak

lama) C vitamini açısından oldukça önemli 

dir_ Yerli çaylarda gözlenen bu durum, çay

ların üretimi sırasında bazı işlem problem

lerinin olduğunu düşündürmektedir . 

Konunun diğer bir yönü de, tüketicinin 

<r 
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gerek kuşburnu meyvalarından gerekse 
çaylardan C vitamini açısından ne kadar 
yararlanabi ld iği d ir. Geleneksel olarak kuş
burnu meyvalarından demierne yani infüz
yon ile çay hazırlanmaktadır. Yaptığım ız 

ça l ışmala rda infüzyon ile haz ırlanan çayla
rın C vitamini miktarları olması gereken 
miktarlardan düşük bulu nmuştur (Şeki l 7). 
Ayrıca çay l arın infüzyon l arındaki C vitamini 
mi ktarı n ın ilk 20 dk da %15, 60 dk da ise 
%70'inin azaldığı görülmüştü r . Bu neden le 
çayların , ticari ürün etiketlerinde yazıld ı ğı 

şeki lde , ilk 5 dk da tüketi lmesi gerekmekte
dir. 

Kuşburnu meyvalarının içindeki C vita
mini mikta rı nın kaynama sırasında bozun 
ab i i eceği düşüncesi ile yap ı lan kaynalmalı 

ekstraksiyon sonuçlarından görüldüğü 

üzere C vitamini, meyvaları n kaynatılması 
ile bozunmamaktadır. Kaynatma i şlemine 

son verild iği andan itibaren ise C vitamini 
miktarı hızla düşmektedir. C vitamini özel
likle ortamda çözünmüş olarak bulunan ok
sijenin varlığı ile akside olarak bozunabilen 
bir maddedi r. Ancak kaynatma sırasında C 
vitamininin bozunmaması ortamdaki çözün
müş oksijen miktarın ı n azalması kuramı na 
dayandırı l abilir. Meyval arın kaynat ı l ması 

sonucu elde edilen bir ürün olan marmelat
larda da C vitaminine rast l an ması (6.83 
mg/1 00 g) bu kuramı doğrulayıc ı bir sonuç 
olarak değerlendirilebilir. 
Sonuç olarak; 

Çal ı şmam ı za konu olan a l t ı yerli iki 
yabancı markal ı çay örneğ i nden yabancı 

ve iki Türk kuşburnu çayla rı hariç diğer
lerinin içerdi ği C vitamini m i kta r ları stan
dart l arı n çok alt ında bulunmuştur . Sekiz ak
tardan temin edilen kuşburnu meyva la rı n 

dan biri hariç diğerlerinin C vitamini aç ı sın

dan oldukça fak ir olduk l arı belir l enmiştir. 

Sayfa 50 

Ticarette bulunan kuşburnu ürün leri nin 
maliyetinin , sentetik C vitamini ürünlerinden 
yaklaşık 25 kat fazla olduğu rapor edilm işt i r 

(4). Piyasada bulunan çay ve droglardaki C 
vitamini yüzdelerinin düşük bulunmas ı bu 
maliyetin tüketici için çok daha yüksek ol
duğunu göstermektedir. Zira, bu çaylardan 
arzu edilen miktarda C vi tamini 
a lamayacakl arı açıktır. Tüketicinin korun 
ması açısından kuşburnu çay l arı n ın içerd iği 

C vitamini miktarla rı nın paket üzerine yaz ı l

mas ı uygun olabi lir. 
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KISA ... KISA ... KISA 

TBAM Müdürü Prof.Dr.K.Hüsnü Can 

Başer 21 Ocak 1996 tarihinden itibaren 3 

y ıl süre ile Anadolu Üniversitesi 

Eczacı lı k Fakültesi Dekanllğma yen iden 

atandı. 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer Merkezi 

Londra'da bulunan Uluslararas ı Uçucu Yağ 

ve Arama ticareli Federasyonu (IFEAT)'m 

Teknik Danışmanlığı 'na getirildi. 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer 3-31 Aralık 

1995 tarihleri arasmda UNIDO Teknik 

danışmanı sıfatıyl a g itt i ğ i Sudan'da tıbbi 

ve aromatik bitkilerin endüstriyel 

değer lend i rme potansiyelini inceled i, 

SriLanka as ılll ABD vatandaş ı ikt i satçı 

ve pazarlama uzmanı Kenneth 

Abeywickrama ile birlikte bir durum 

raporu ve bir proje hazı r l ad ı . 

Prof.Dr.K.H.C.Başer 15 Temmuz 1996\ari· 

hinden itibaren 3 hafla süreyle !ittiği iran'da 

UN IDO Danı şmanı s ıfat ıy l a ça lı şmalarda 

bulundu Tahrah 'daki Shahid Beheshti 

Üniversitesinde kurulmakla olan Tıbbi 

Bitkiler Araştırma Merkezi hakkında öneri· 

leri içeren kapsamlı bir rapor haz ırladı. 

Araştırma Görevlisi Biyolog Süleyman 

Aydın "Kekik (Origanum onites L.) Yağ Alt ı 

Suyunun Farmakolojisi" isimli teziyle 

Farmakoloji da l ında doktorasın ı başarıyla 

tamam lad ı. 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer Avrupa 
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Farmakopesi 11 no 'lu (Organ ik Kimya

Doğa l Ürünler) uzman l arı komitesine 

üye seçildi. Farmakope Komisyonu üye

si de olan Prof.Başer'e yen i görevinde 

başarı l ar dileriz. 

Anadolu Ün iversitesi Eczacılık Fakültesi 

Dekanı Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer, 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr.Gülhan Zitouni ve Montpellier 

Üniversitesi Eczac ıl ık Fakültesi Farmasötik 

Kimya Anabilim Dal ı Başkanı Prof.Jean 

Castel'in gi rişimi ile Anadolu Üniversitesi ve 

Monlpellier Üniversi tesi Rektörl eri 

tarafından 20 Haziran 1995 larihinde bir 

i şbirliği anlaşması imza l andı. 

Anadolu Üniversitesi ile Esk işehir 

Sanayi Odasının ortaklığıyla kuru lan 

Anadolu Teknoloj isi Araştırma Parkı 

(ATAP) A .Ş.'nin Tekoopark inkübatör 

b i nası 16 Haziran 1996 günü 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 

taraf ından hizmete açıldı . 

Ayn ı gün Eskişehir Sanayi Odasında 

düzenlenen \örende ESO'nun 1995 yılı 

Teknoloji ödülleri dağıt ı ldı. Teknoloji 

Ge l işt irm e Ödülünü Arçelik ile paylaşan 
Şahlan Makina TBAM dizaynı Hı z lı 

Konsanıratör ile kazandığı ödülü 

Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel' 

den aldı. 

Prof.Dr.K .H.C . Başer Merkezi Paris'te 

bulunan T ıbb i ve Aremalik Bitki ler 

Konseyi (ICMAP)'m Orta ve Güney Batı 

Asya Bölgesi temsi l c i liğine getiri ldi. 
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November 1996 

HISTORY OF PHARMACY 
3rd Symposium on the History of Turkish 
Pharmacy was held on 3-4 June 1996 in 
Eskişehi r . The meeting was attended by 50 
scientists. Ms. Michele Nicolas, a French 
Turcalogisi was awarded "The Avicenna 
Medal". (p.5) 

28th ISEO 
The 28 th International Symposium on 
Essential Oils wil l be held in Eskişehir 

between 1-3 September 1997. (p.6) 

2nd SCNC 
The 2nd Intern ational Symposium on the 
Chemistry of Natural Compounds will be 
held in Eskişeh ir between 22-24 October 
1996. (p.1 4) 

SCIENTIFIC SOCIETIES 
Phytotherapy Society and Pharmacognosy 
Society were established in Ankara. TBAM 
has played an active role in the establish
ment of both societies. The Society has 
recently been admitted to ESCOP 
(European Scientific Cooperative on 
Phytotherapy) to represent Turkey. (p.13) 

3rd UNIDO WORKSHOP 
The 3rd UNIDO Workshop on Essential Oil 
and Arama Chemical lndustries was held in 
Es kişeh i r petween 4-9 November 1995 
wi th the participation of 50 scientists from 
20 countries. The pl enary lectures were 
publ ished by UNIDO as a book titled "A 
manual of Essential Oil lndustry" The book 
can be obtained from UNIDO, Vienna. (p . .9) 
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VITAMIN C CONTENT OF SOME 
ROSEHIP PRODUCTS 

Ascorbic.acid (Vi tamin C) content in rose
hip products purchased from the Turkish 
market was determined. (p.44) 

THE MAGIC OF MANDRAGORA 
The use of mandragora root through the 
ages as well as its chemisty and pharma
cology are reviewed . (p.30) 

8th and 9th TRUMAP 
8 th in-plani group Training Programme on 
the Utilization of Medicinal and Aramatic 
Plants in Pharmaceutical and Related 
lndustries (TRUMAP) was held in Eskişeh i r 
between 4-27 September 1995 with the 
part icipation of ten participants fro m 
Ethiopia, Bhutan, Kenya, Malawi, Nepal, 
Sudan, Suriname, Sierra Leone, Jamaica 
and Zimbabwe. 9th TRUMAP was held 
between 9 September-2 October 1996 with 
ten participants from Eth iopia, Iran, Laos, 
Lesotho, Kenya, Sri Lanka, Malawi, 
Myanmar, Nepal , Thailand , Uzbekistan . 
(p.10) 

MEDUSA 
A new network was estatilished at a meet
ing held in Crete with the participation of 
representatives from M edilerranean coun
tries. The network wi ll deyelop a database 
on usefull wi ld plants of the Mediterranean 
region. The acronym of the network· is 
MEDU SA. (p.6) 

PERFUMERY
THE MARRIAGE OF 

ART AND TRADE 
The l ine art of Perfumery is explained with 
its artistic and social influences as well as 
its implications in trade.(p.27) 

3. ULUSLARARASI 
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Sergi \ 
Sosyal etkinlikler 

: Doç. r. azemin Y~ 
Anadolu Üniv_ersitesi....._ 

1 ezacı/ık Fakültesi 

\ 26470 Eskztehir , 
Tel. : 222-3350580-978621, 3635 
Fax: 222-3350127 

e-mail: y.yazan @vm.baum.anadolu.edu.tr 



28TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ESSENTIAL Ol lS 

(28TH ISEO) 

l-3 September 1997, Eskişehir , Turkey 

Anadolu University Medicinal and Aramatic Plani and Drug 
Research Centre ([BAM) ls pleased to be the host of the 28th 
ISEO. The Cantre ls engaged in research and development as 
well as training activities ın the field of medlclnaı and aromatic 
plants w ith speclal reterence to pilot and semi*commercıo ı scoıe 
processing and onolyticaı quolity control of extrocts, essential oils 
and arama chemicaı as well as pharmocology and tissue 
cuıture studies to formuiate them into phormaceuticoı and 
cosmetlc products with proper testing. 

The place of the meeting ls the compus of 
Anadolu University in Eskişehir which is situoted 
at half wav between Istanbul and Ankara 
within easy reach of both cities. Eskişehir has o 
distinguished place in history being the capital 
of old Phrygia, the City of King Midas 
(Yazılıkaya). Gordion where Alexander the 
great cut the famous knot to open up the way 
to Asla for his ormies and Pessinus (Bollıhisar) 
where the b lggest femple of Kybe le, the 
Goddess of Goddesses. the greatest goddess 
of ontlqulty In Anatolla existed are not for from 
Esk~ehlr. Söğüt. the birth place of the·Ottoman 
emplre. isoıso very cıose by. Eskişehir is world 
famous for its best quality meerschaum. o seml· 
precious stone which is usuany hand·carved to 
make smoke pipes and necklaces. Kütahya. 
the home to best ceramic chlna works is only 
one hour ride from Eskişehir. 

Above all. Eskişehir is o city of higher educatlon with 
two univesities and has o strong industriol and ogricutturaı 
bose with high·tech industries toking horbour. 

The excellenf centerence focilities at Anadolu University 
Compus are set in a nice and green environment with 
leetura holls. hotels and restaurantson site. TBAM is alsa 
situated in the same areo. 

Contacf Address: 

Essential oil scientists are cordially invited to 
porticlpafe In this prestlgious meeting to be 
held for the first time in Turkey, wifh or 
without contribution. ..... 

Prof .Dr . K . H.C.Başer. Anadolu University, Medtelnal and AromOtıc 
Plont and Drug Reseorch Centre (TBAM). 26470 Eskişehir . Turkey. 

Phone: (90-222) 335 29 52 Fax: (90-222) 335 Ol 27 

P~EltMINA~Y ~EGISTRATtON 28fh ISEO 

o Prof. o Dr. o Mf. 

Name: 

Address: ................................... . 

Town : 

Tel: Fax: 

e·moll: tbam@vm.tx:n.ırn.ancx:tolu.edu. tr (Internet) 
home·page: http://www.onadolu.edu.tr/onadolu/tbom/lndex.html 

o Ms 

Country: 

e ·moil : 

O 1 om lnterested In ottendlng the 28th International Symposlum on Essentiol Oils 0·3 September 1997). Pleose put me 
on your mailing list fOf tuther Information. 

""'··-·-·~ .. . ~ .. ._ ........ .... 
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