


Crocus artuinensis Q.Phill ippov) Grossh. , 

Flora Kavkaza 1:248 (1928). C.artuinensis 

Türkiye'nin endemik ç iğdem türlerinden 

biridir. İ lk defa ll Oca k 1910 tarihinde, 

Anclronaki isimli bir kiş i tarafı ndan , Artvin 

ya k ınında Lamaşen mevkiinden topla nmış 

ve Rus Araştırıcı J.Phillippov tarafından 1917 

yılınd a C.bijlorus Miller va r. artuiııemis]. 

Phil adıyl a yayınlanmışt ır. A.A. Grossheim 

bu isrn i C.cırtuinensisQ. Phil. ) Grossh. olarak 

cleğ i ştirmiştir. 

Genel görünüşü C.biflorus Miller 

türüne benzer. Çiçekler beyaz veya açık 

mavi renklic\ir. Perigon pa rça larının s ırt 

k ıs ı mlarında koyu renkli çizgiler bulunur. 

Bu güne kada r yalnız Artvin ya kın ı nda 

görülmüştür. AS Çoruh, Lomaşen (Seyitler 

mezarlığ ı , çalılıklar altında, kaya lık yerler), 

T.Baytop, iSTE 31253. 

Verilen renkli fotoğra f, T.Baytop tarafından 15 Ağustos 1997 günü Artvin 

ya k ınından (Seyitler mezarl ı ğı) top lanrn ış olan soğa nların İ stanbul 'da verd i ği çiçek

lerden 27 Ara lı k 1997 günü çekil mişt iL 
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EDiTÖRDEN 

1 997 yılı TEAM faaliyetleri 

açısından oldukça yoğun geçti . 

B'ylül-Ekim. c~ylm·ında üniuei"Silem.iz 

üç önemli uiuslararctsr. aklivileye ev 

sabiplıği yapti. ve çoğunluğu yabancı 

topictın 300 kişiyi ağırladı. 

AuustuJya 'nr.n doğusunda bir 

ülkede ve Türkiye de ilk de fet düzen

lenen Uluslararast Uçu.cu Yağlar 

(esanslc11 ) Sempozyumunun 28.si 1-

3 E)lıil 1997 tarib/erinde yapıldı. 

Alcllü J"k Kü/tü1· ve Smutt 1Herkezinde 

düzenlenen toplantıya 2.7 Ülkeden 

153 araşt t.nnacı ve sanayici kattldt. 

Bilimsel program. dışında sosyal ve 

kültürel faal()letlerinde yer cı/dığı. 

toplantı uesilesiyle ülkenüzin turistik 

ve doğal zenginlikleri de konukleırcı 

tanıtıldı . 

Bu. toplantuun. peşinden 

1 O. TRUMAP Eskişehir'de dı.izeıı./endi. 

J988 'den beri ber yıl ycıpılıııcıktct 

olan bu. g1u.p eğililn.i progrctm.tnct 

dokuz ü.!kedeıı birer kişi katı/ch. 

Türk !-/ükümeti ue UNIDO 'nun 

katkılcı-rıylcı düzeııleneıı bu toplantı 

ile son on yılda 40 ülkeden 100 kişi 

eğitilm iş oldu. 

Bu programr, takiben düzenle-
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nen 3.Uluslammsı Kozmetik Sempoz

yumu (ICOS) 10 ülkeden 150 

katılımcının iştiraki ile gerçekleşti . Artık 

gelenekselleşen ve her iki yılda biı· 

üniversitenıizce düzenlenen toplantı 

dünyada tanınıyar ve saygı görüyor. 

TEAM geçen yıl ayrıca, Tunus'ta 

yapılan MEDUSA (Akdeniz 'in Faydalı 

Bitkileı·i Ağı) toplantısında, ABD'de 

Washington - Seattle'da yapılan Neme 

Sempozyumunda, Arjantin 'de yapılan 

2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya 

Kongresinde (WOCMAP II) Zimbab

we'de yapılan UNIDO toplantısında ve 

Hindistan 'da yapılan UNDP!TCDC 

toplantısında sözlü bildiri ile temsil edil

di. 

Ekim ayında UNIDO'nun talebi üze-
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merkezimiz Bilgisayar, Sıvı 

Kroıııatogı-ajisi ve Doku Kültürü labo

ratuvarlarını bu kata taşıdı ve biı· 

toplantı salonuna kavuştu. jeneratör, 

kesintisiz güç kaynağı, yeı·el bilgisayar 

ağı ve güçlü bir hidroforla donatılan 

TEAM alt yapı sonıniarını büyük ölçüde 

halletmiş oldu. Halen 2500 ııı2 lik 

toplam kullanım alanına sahip olan 

TEAM'ın kütüphane imkanları da 

geliştiriidi ve verilerin bilgisayar 

oı·tamına aklarıını gerçekleştirildi. 

Analitik ve bilgisayar iıııkanlcırını gün

celleştiren ve çağdaşlaştıran ıııerke

ziıııizde geçtiğimiz yıl bir de Tıbbi ve 

A romalik Bitkiler Bahçesinin 

K ımıtuşuna geçildi. 

Özbekistan 'daki Doğal Madde 

rine gittiğim altı Afıika Ülkesinde yirmi Kimyası Enstitüsü ile (JCPS) olan işbirliği 

günde 31 firma ile göriişıııeler yaptım ve 

Zimbabwe'de yapılacak UNIDO 

toplantısına katılacak katılınıcıları 

belirlediııı. Bu ülkedeki endüstriyel ölçek

te uçucu yağ ve aroıııatik ürün üretimi 

ile ilgili bir rapor bazırladıııı. 

A1jantin 'de yapılan WOCMAP II kon

gresi esncısında yapılan Uluslararası 

Tıbbi ve Aroıııatik Bitkiler Konseyi 

(JCMAP) 'rıirı Genel Kurul Toplan

tısında, konseyin Genel Sekreterliğine 

seçilcHm. 

TEAM 1997'de yaz boyunca süren 

inşaatta yeni bir kata kavı~çtu. Yaklaşık 

800 ııı2 lik yeni bir mekana sahip olan 

çerçevesinde iki TEAM araştırınacısı 

Taşkentte birer ay süreyle çalışmalar 

yaptı. TEAM ise iki ICPS araştımıacısını 

ağırladı. Üç ICPS araştırmacısının Şubat 

1998'de TBAM'a geldiler. Bu arada 

Hindistan 'ııı }amıııu şehrinde Kuı·ulu 

Bölgesel Araştırma Laboratuvarı (RJIL

jcmunu ile TEAM arasında işbii-liği için 

niyet mektubu imzalandı. 

TEAM'ın bilimsel çalışma/cm yoğun 

şekilde sürerken tıbbi ve aroınatik ıııadck 
endüstrileriyle olan ilişkileri de artarak 

devam etmekte. Türk ilaç sanayinin 

henüz yeterince ilgilemnediği bitkisel 

ilaçlar konusunda her türlü alt yapı 
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eksikliğini lctnlamlanuş olan merkez imiz 

blf sa uayiniu ilgisini beklemekledir 

Uçucu yağ/arın. )la/11 bitkisel 

(esa nsla n n) /irelim i, a naliz i ka lile kon

tm!ü. rektijikasyonu, ji'aksi)IOrtlanacak 

arama kimyasallannin iz o/asyonu, yap1. 

ve kira/ila tay ini. ll"ireulendirilmesi, f or-

1/lüla~yonu konulannda ülkemiz in tek 

uz man kuruluşu olan TBAJitf"ı. n bu 

imka nlan Jlirk sanay ici ve müteşebbis

ferilt.in hiz melincledir. 

1997 yı!uwt Arailk aymda ün.iuer

silemiz Rei:Jiör seçimine sahne oldu. 15 

Arcılık 7997Cie yapılan rektör aday belir

leme oy/amas /1/da 265 oy alc11 ı 

ProfDr.Jj'ngin !I laç CumhurbaşkanimlZ 

/a rqjiudan ömimliz deki dört yıl için 

Anadolu Üniuersilesi Reklörhiğtine 

al andı. Ye ni rektörüm/i ze 

yardt!JIC!Ia n na başanlar dilerken Öltceki 

reklörümı"iz Prof Dr. Akar Öcal ue 

yardunct!a nJW 017iPersitemize son dörl 

y t!da yapmış old ttkla n hiz metten öti'ini 

şi'ikranlanmtzı a rz eder. sağ/tk ue mutlu

luklar d ileriz . 

7998 y /.lt Anadolu Üniue,itesin.ill 

40.. Ecz act /t k Fakıd/esinin ise 

30Xumluş y t!dönümii. Bu ueden!e bu 

yt! çeşitli bilinisel ue kiilliirel etkinlikler 

diizen!enecek. 40 y t! önce 7958 yt!lllda 

Eskişehir ikiisaeli ue Ticari ilimler 

Akademisi ad1yla hiz mete aç1/an şehri

miz in ilk y/ikseü öğrenim kurumu 40 

yı/do gelişerek ülkemizin önemli üniuer-
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sitelerinden biri bctliue geldi. f:.'czacilık 

Faktillesi ise 7968 yılmda f-IAST!I Ş 

Eczaci/ık ue Kimya Jllli."ihendisliği Yüksek 

Okulları adty!cı kum/au şehrimizin 

2 .yüksek öğrenim kuru111u olma 

özelliğini taştyo r. 1982 'de fakülte haliue 

gelen okulumuzdcut bu güne kadar 

2000"i aşkm eczact t."illıentizin sağlık~ 

OJdttsuna kaza ndtl"tldt. 

1997 y t!t hem fakültemiz bem de 

TBA.Af olarak haklı bir gururu iki kez 

yaşama mlflluluğuna erişlik . 

Farmakoloii prqj'esör/i Yusuf Oz liirk 

arkadaştnnz önce Eczetc l bCJŞ I TtjJ ue 

Eczacı/ık ödı"ilt"in e. daha sonra ise 

7VBIIAK Teşvik Ödii!O ne !aytk gönildii 

KeJJ.disin.i bu vesileyle birkez daha kul 

luyo' ~ bilimsel başarılarının devanum 

TBJLW 2000 'e 2 kala. kendi uz nwn!tk 

ala mnda en ~yi bildiğini yapmaya ue 

t"il/..~emiziu bilim ve gelişmişlik seviyesinin 

yt"d~selmesi için çaba gös/ermeye devam 

ediyor. Ülkemizin, (i niversilemiz in ve 

"It:irk bilimin il/. ttlttslarart:JSI pla(f"ormtlll 

da en ~yi şekilde !emsil edilmesinin 

gcz)'rel ve uğraşı içerisinde çaltşmalanm 

slirdOriiyor. 

713AJ~f'a gönül veren ue gayre!lerini 

des/ekleyen !ürn kişi ue Aw ruluşlara bu 

vesileyle bir kez c/aba !eşekkt."irlerimi 

bi/diril~ sevgi ue des/eklerinin devamtJ/.1 

/emen.ni ederim. 

Prqf Dr. K.f-l!"isnt"i Ccı.rt Başer 
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ÜNİVERSİTEMİZDE 
REKTÖRLÜK 

SEÇİMİ 
15 Aralik 1997de Anadolu 

Üniversitesi Spor Salonunda altı 

rektör cıclayım belirlemek için 

yapılan oylcıma soııncundcı 

Engin Atcıç 295, Semib Biiker 

66, Ergiil Ha n 15 () )! cılırkeıı, 

f-filımet Seçim, Erhcın Türker, 

Özccın Uçkcın. Musa Şenel, 

Sabri S ektöre birer oy aldılar. 

Geçerli oylcırm %78'ini cılcııı 

ProfDr. Engin Ataç 

Cumbnrbaşkcı nı Süleyman 

Denıireltcıra{mdan dört yıl için 

Anadolu Üniversitesi 

Rektörlüğiine atandı. Rektör 

Ycırdımcılt.klcın. na ProfDr. 

Fevzi Sürmeli, ProfDr-Atilla 

Barkana, Proj:Dr. Nüvit 

Gerek, 

ProfDr. Haluk Gürgen ve 

ProfDr. NeziiJ Varcan 

getirildi. iV/ali işlerden sorumlu 

Rektör ycırdım.c ts t. alcırak görev 

ycıpıııcıktayken rektörlüğe 

aıananProfAtaç ·cı başanit bir 

çcılişmcı dönemi geçirmesini 

di/erken, son dört yılcia 

reletörlük görevin i bcışanylcı 

yiin.i.tenProfDr.Akar Öcaf :a 

yap11.ğ 1 hiznıetler için teşekkür 

eder; sağlık/i ve mutlu bir 

yaşam ıemenn i ederiz . 
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Yeni Rektörümüz 

Prof.Dr. Engin At aç 
J 943 yıl ında 

Es ki şe hir'd e 

doğdu. ilk ve 

ortaöğ r e nim i ni 

Es ki şe hir'd e 

l a rnaml a dı 

Or t aöğ r e nimini 

Eskişehir Kolc-

ji 'nde (Anadolu 

Lises i) - sürdü -

rürken 1959 

1960 öğrenim 

yılında , burslu 

o lara !<. öğrenci 

cleği;; iın programı 

ile (AFS) Amerika 

Birleşik Devlet

leri'nde bir y ıl öğrenim gördü . 

1 968 yılında Ankara Üni,·ersitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ' ı\ l a l iye 

,.e İktis;:ıt Böh.inılfndcn mezun olduk

tan sonra. aynı y ıl. ı\ l aliye Bakan lı ğı. 

Bütçe 1·e il·lali Kontrol Genel 

ı\ıllicllirlüğü , 'Bütçe Hefornı Grubu 'nda 

bütçe uzmanı olarak ça lı ş ınay~ı 

başladı. 

1969 yılında, üç ay lık bir programla , 

· çağdaş Bütçe Tekniklerini ' incelemek 

a macı y la New York eya leti Bütçe 

Dairesinele ça lıştı. 

Eylül 1970 

Şubat 1972 ta rilı 

leri ar~ı s ıncl ~ ı 

University o f 

Southcrn Ca lifor-

nia'da (U SC) 

"Kamu Yönet imi" 

bilim dalında 

lisansüstü öğren i 

mini ı~ınıanıladı 

ve uzma nlık 

(M I'A) derecesini 

aldı. 

Ey ıeıı 1972 

Ocak 197,ı ta rilı -

leri a rasında 

askerlik hi zmetini '! \ı z l a Piyade 

Okulu ,.e r ... ı illi Savunma Bakanl ığı 

Konıptro l orllik Daires inde yedek 

subay olarak t;:ınıaınlaclı. 

Ekim 1974 tarihinele Ku zey Kıbrı s 

Türk Cumhuriyet i blitçe sisteminin 

ge l i şıirilnı esincle ı\laliye Bakanlığınca 

danışman o larak görevlenclirildi. 

3 :ı Temmuz 1975 tarihine kadar 

ı\ü li ye Bakanlığında Bütçe ve ı\ lali 

Kontrol Genel ivlüclür ı\. l üşavi ri o larak 

göredrıi sürdürelli ve ayn ı tarihte 
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Eskişehir iktisadi \ 'C Ticari ilimler 

Akademisi ı\ l ~ıli ye Kürslisü asistanı 

ola rak akademik yaşamına baş ladı. 

1 5 Anıl ık 1979 tmihincle ·· 7iirkive d e 

Eğilint l-liz 111et!erinin Kam11 f-larca

malan iiÇIStllclan Ancılizi -Pianh 

Dö11e111 0 963 - 1977) · adlı tezini 

savunarak "doktor" ünvanını aldı. 

Nisan 1980 tarihinde Eski;ıclıir İktisa 

di ve ·r icari ilimler Akademisi ı\laliye 

KCırsüsüne öğretim görevlisi olarak 

atandı. 

Mart !981 - ı\lart ·1932 döneminele 

University of Sou thern Ca lifornia"da 

(USC) bir y ıl konu k öğretim üyesi 

olarak çı lı şmaların ı s Cırclürclü. 

'T'emınuz ı 982'cle Anadolu Üniversite

si Açıköğretim Akademik Danışmanlık 

ve Uygulama H izmetleri Genel 

KoordinatörlüğCınc getirildi. 

N isan 1983 tarihinele İkti sadi ve İ dari 

Bilimler Fakti lLesi ı\· l a l i ye BöiCımCı 

Bütçe ve ı\la li Planlam~ı Ana Bilim 

Dalı Yardımcı Doçentliğine ve 6 

Kasım 1985'dc ayn ı An;ı Bilim Dalı 

Başkanl ığın a atandı. 

Ağuslos 198'1 yılında yeni kurul ~ı n 

dört yıllık lisans eğitimi \'e öğretimi 

yapan Uygu l amalı Güzel Sanatbr 

Yüksekokulu t\· l üclürlüğünc atandı . 

l s Ekinı 1984 tarihinele Anadolu 

Ün iversitesi iktisadi ve idari Bilimler 
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Fakültesi t\ l ::ıli ye Bölümü Bütçe ,.e 

ı\lali Planl;ıına Ana Bilim Dalı'nda 

Doçent üıwanını aldı. 

Haziı-:ın - Ey lül 1988 dönem i nde 

Uni versity o f Ca lifo r nia·cıa (UCC) 

konuk öğretim üyesi olarak ~traştınmı 

ve ince l enıe k: rini s ürdürcl ı:.-ı . 

5 Ağustos 1991 tarihinde Profe

sörlüğe ylikselcli ; 18 Eyllil 1992 tari 

hiıı<le ele Güzel. Sa natlar Fakültesi 

Dekanlığına atandı 1·c 28 Eylül 1995 

tarihine k~ı cbr bu görev ine devanı eni . 

Güzel s:ı natlar eğitimi \ 'C kCıltür 

alanındaki ka tkıl ;ı rınd;ın dola yı !talya n 

Foycr Des Arı i s t cs Centro 

ln terrı~ı z ionali Di Culıura kurul u~u 

tamfınclan .. FOYER 199T ödül li 1-eril 

di. 

1 3 Eyl lil 1991 tarihinde Rektör 

ya rdımcılığına a ı :ınan Engin Ataç bu 

göre,· ini sürdürürken 15 A ralık 1997 

tarihinde yapıbn rektörlük seçiminde 

Anado lu Üni,·ersites i öğret im 

üyelerin in yüzde 78'inin oyunu a l dı 

1·e 20 Ar" lı k 1997 tarihinele ele 

Cu ınhtırb; ı~ kanı t : ı r~ıfınclan rektörlöğe 

<ıtandı. Prof.Dr. At:ıç. Anadolu Ün iver

sites i ik tisad i ve idari Bilimler 

Fakültesinele lisans, Sosya l Bilimler 

Enstitüsünde ise li sans- Cı stü derslerini 

y ı:.-ırütrn e kteclir. 

E ,·li , .e bir çocuk babas ı dır. 
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.. 
İ9ss yılında . ANADOLU VNivERSiTESi 
ş imdi İş n: i şç i 

b u ra d :ı k i 

tt:sisler y ılın 12 

ayında hcnı 
Bulma Kurumu 

!\ !üdürlüğü 

ol:ırak hizmet 

veren "İ şç i 

40 YAŞlNDA ünh·t:rsite men

suplannın hcın 

dt: Esk işehir ve 

U:ırındırma Yurdu"nun bir kı .s nıınd:t 

e ın :ıneı ın:ılzeıney l t.: E.ski şt.:hir Yüksek 

ikıis: ıı , ·ı..: Tic:ıre ı Okulu eğitime 

b: ı .ş l : ınıı ş tı. Kıs: ı bir süre:: sonr: ı 

Esk işehir İktisad i ,.e Ticari iliınl t.: r 

Akaclc nıis i adını alan ve l9)8'de Prof. 

Dr. Orlı:ın Oğuz·u n öncülüğü ve ç:ıh:ıl ;ın y l : ı 

kurulan bu eğitim kuruıTıu. "'Ü ya\illl olgu n

luğun:ı ul:ı şa n Anadolu Cnin .:rsitesinin 

teını..:lini oluşturdu . 

Tü rkiye'de ihti

y:ıç du) · : ı n herkesin lıi z nıt:tindcdi r . 

Yüksekoku lunun in ~ :ıaıbnnın 

dc, · : ını ett iği 2 Eylül K :ınıpusCı de evn.:nsd 

üniversire anlayışı ile gelişiyor. 

Amıdolu Üniversitesi. ge rçekl eştirdiğ i 

biliınsd. külti:ırcl \'1.:! san:11 sa l etkinliklerle 
Yurdumuzun deği sik kentlerindeki k t.:nt i u lus larara s ı biı konuma ı : ı ş ı yo r : 

bazı yükseköğretim kurumlarının kurulu~ ve 

gd i ~nıesi ne katkı veren. öndi lük eden 

An~ıclolu Üniversitesi bugün yüzhinlerle if: ıde 

edi len gencimi ze yükseköğ ren im o l :.ınağ ı 

s:ı ğ l aınaktaclır. 

Yükseköğn.: ıinı :ıbnında bir çok "ilk"c 

inız:ı atan Anadolu Un iversitt:si. yurduımı zda 

uzaktan öğretim sistt:mi uygubyar:ık yüzbin

lı.:rct: gencimize hi 7.mt:t sunmaktadır . Aynı 

hizmet Kuzey Kıbrıs Türk Cuınlıuri rctindek i 

soyd: ı şbnınwı ,·e B:ııı Avrupa 'da y:ış: ı y:ı n 

yu rtta ş ianınıza ci:J ula şıınlnıakı ::ı dır . Bu 

hi zmet in sunulmasında ç:: ı ğd:ı ş eğitim 

ı ekno l oj i sinin sağladığ ı olanakl:ır 

kulbnıl ırken 80 ilimizckn -:-4'ündc açılan 

Eski\'t.:hir'in düny:ı çapıncb t:ınınm:ı s ını 

s: ığlı yo r. ı lht:r y ıl di.izenkncn çok sa rıdaki 

ulu s l : ırar:ısı kongre. scınpozyum gibi bilimsel 

et kinlikler hem çok s:ıy ı cb y:ılxıncının gdıne

sine ve ülkelerinde gönüllü birer ··Eskişdıir 

Temsilcisi" olnıal :ı nna vesile o luyor lı em dt: 

kentin ekonomik ya~anıına önemli k:-ıtkı 

sağlıyor. 

Anadolu Ünivt:rsites i ttO y:ı~ın olgu n

luğunda. Prof. Dr. Orhan Oğu z' la baş l ay ı p 

Prof Dr. Kemal Tunça ta }., Prof. Dr. 1 !alil 

Dirinıtckin ,.c Prof. Dr. ilhan Ceınalcıl ar· ıa 

gelisen ; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'lc bu 

gd işıneyi cloruğ:ı çık:ı r:m An:ıdolu Üniversite

si. Prof. Dr. Ak:ır Öcal'ın rek törlü k döne-
Açıköğretim bürola rı cl:ı öğre ncil erin çq it l i minele de kunılu ş as:ıın:ısınd:ıki "ciddi, 
sorunların:ı çözüm gt:tirnıc kte, onl:ır:ı hi 7.ı nct 

vermekted ir 

Örgün bölümlerinde 19 bine yakın 

öğ renc i bulunan Anadolu Ün ivers itesi'nin 

Yunuse ınre K:ımpusü. çağdaş üniversite k;ı m -

demokratik, siyasetten uzak kalma '' 

ilkesinelen ödün vernıt:yerek 40 yaş ın:ı ulaştı 

Anadolu Üniversitesi. 40. y ıkl:ı Rektör Prof. 

Dr. Engin At:ıç'ın öncü lüğü nde genç. 

din:ımik. deği~imden y:ın:ı \ 'e insan öncel ikli 

puslerine güzd bir örnek olu ~tururken. bir :ınl::ıyışb yoluna de,·:ım ediyor. 
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ECZACILIK FAKÜLTELERİ 2000'Lİ YlLLARA HAZlRLANlYOR 

"Gelecek için Eğitmek: Bezacılık 

Eğiliminde Yeni Eğilimler ve 

Yöııtemleı4 '' isimli sen-ıpozyum 26-28 

Eylül 1997 tarihleri arasında Lond r<ı ' da 

düzenlendi. 

Türki ye'den Hacettepe ve Anadolu 

Üniversitelerinin Eczacılık FakCıltelerinin 

üye olduğu Avrupa Eczacıl ık Fakülteleri 

federasyonu (EAPF)'nun Londra Üniver

sitesi Eczacılık Fakültesinde düzenlediği 

topla ntıya 36 ülkeden 52 kuruluşu re nı 

sil en 152 l<i tı i katıl d ı. Toplantıda 

Hacettepe Üniversitesi Eczac ılık 

Fakültesi ProfDr.AtTiLı Hı nca l , Anadolu 

Üni\·ersitesi Eczacılık Fakültesi ise 

Prof.Dr.K.J:-Iüsnü Can Başer tarafından 

temsil edildi. 

Dokuz çağrılı , o ndörı. sözlü ve yir

miiki püster bi ldiri nin s unulduğu 

toplantıda iki de u ygul a nıalı seminer 

yapıldı. Bunlardan biri Ecza cılık Eğit i 

minde Internet Kullanımını , diğeri ise 

Klinik Eczacılık eğitin-ı 

u ygulamalarının yapıldığ ı bir hasraneye 

ziya reti içe riyo rciLı. 

27 Eylül günü öğleel e n sonra 

EA PF'nin Genel Kurulu topland ı ve 

Yönetim Kurulunda boş bulunan beş 

üyelik için seçim ya pıldı. Federasyonun 

1997-2000 y ılları masında uygulanmak 

üzere hazırladığ ı Aksi yon Planı da bu 

toplantıcb kabul edildi. 

Toplant ıda orta ya çıkan görüş, 

eczac ılık eğ i timind e yeni arayışların 

hızlanacağ ı ve 11 SOruna da yalı eğitim li 

(PBL) modelinin eczac ılık eğitimin e 

uygulanmasıy l a başarı sağlanacağı 

şeklinele belirdi. Öğretmekten ziyaele 

öğrenmenin teşvik edilmesinin vurgu

bındığı tebliğ ve tartışınalarda öğrencinin 

eğitime ilgisini a rtıracak modeller öneril

di. 

Prof.Başe r , ülkemizde de s ıkıntısı 

hisseclilen, eczacılık eğitiminde modern 

~ı ra y ı ş lar açısından top l antını n çok 

ayd ınlaıı c ı olduğunu belirtti. 

ECZACIUK FAKÜLTESi INTERNETIE 

Anadolu Üni versitesi Eczacılık Fak1:.-tltesinde kunılan yerel bilgisaya r ağıyla 

tüm öğreri ın üyeleri inrerner bağlantılı bilgisayar imkanına ka vu-?tu. Dersane ve 

laboratuvariara da çekilen hatlarla multimedya imkanlarını eğitimele kulla n ı lması 

mümk i.."ın olduğu gibi, öğrencilerin öğretim üyeleriyle e-mail habe rl eşmesini 

sağ l a maları da imkan dahiline girdi. 
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 

ESKİŞEHİR'DE 30 Ylll1K BİR YÜKSEK EGİI'İM KURUMU 

ÜniverBitui 

wacıM fa~ültooi 6u yıl 
30. yıftnı ~utluyor. [s~işNJir 
frlllkademieinden BtJnra 

[e~işNJir 'de ~urulan 2. 'fü~se~ 

Öğretim Karomu olan &zoc.dtlr 
fa~ültesi f968 yıftnm f8 Knsım inda, 

63S ooytfı Özel lJ~ullar Yaooema ta6i 

olara~. Yeni ~ol~ler ll.Ş. tarafindan, 

r epelıoşı mev~iinde, Kimya 

hfühendieli§i '(ü~ .. ~ mulu ile 6irlilde 

HllSrllŞ wa<tlı~ Özel 'fü~se~ 

Dirulu adt ile açdmtl} ve öğrerime 
başfamtl}ftr. 

63S ooytfı Yaoonm llnayaooya 

oylrtnftğmtn ortoya çtlrmaemdon 

Mnra, 2S.08.f97f tarihinde ~afxtl 

edilen flf72 ooyıft Yooo ile Reı.mi Yü~ee~ 

lJkul haline yetirilere~. 02.06. f979 tari

lıine Iradar ItTiili l§itim Balronftğt deneti~ 

minde &kişNJir lldioodi ve fiwri Itim

ler ll~ademieine lıofjlanmış ve l.r:l.ll. 

wacıM 'fü~ee~ mulu adını 

Anadolu 

Üniversitesi 

almıştır. 2237 sayılı Yasa ile 

[dişNJir I.T:/.Il. iıe tama

men 6ağfandtldon !rtoo 
E czac ılık 

Fakültesi bu yıl 

kuruluş y ılını kurlu yor. 1968 

yılından beri eczac ı lık eğitimi veren 

okuldan bugüne kadar mezun olan 

torilıinde 

ll~ademinin Profeııijrfer 

Kurulu ~ararıyla SafjM 

Bilimleri falrüftui odt altmda 

fakülte lıofine dönüştürülmüştür. 

Gere~ 2Slf7 ooyıft Yoeonın, yere~eıı 

daha oonra çı~mış olan 2809 No 'lu 

Yaooya esae olan If f ooyıft Knnun hii~-

münde kararname ile kurufon Anadolu 
Üniversituinde ''Euac.tftlr falrüfteai" 

ismini almtşttr. l<arufuşundan 

f979 yıftna ~adar yü~eıı~o~ul 
müdürlüğü sörevinde bulunan 

Prof.Dr.lhoon Sarı~ordafJIJfjlu 
(982- f993 yılları arasmda da 

fakülte Delranltğt söreuini yürüt~ 

müş. f979-f982 yılları orasında 
~urulan Bagttk 13ilimleri fa~ültesi De~anftfjı 

ise Prof.Dr.fahre"in ÇiçeMofj tarafindan 

yürütülmÜ!JIÜr. lc.zac.tftlr falrültuinin 

f993 yıftndan beri de~anftfjmı yap

malda olan Prof.Dr.K.Hüenü Can 

Başer, yönetkisi olduğu 
laac.tftlr falrültuinin ilir 

mezunu olma özelfiğini 

taştyor. 

2 000' i 

a ş k ı n 

ecza c ı yurt 

satbıncia hizmet 

veriyor. 

30 y ıl önce Hastaş Eczacılık ve 

Kimya Mlihendis liği Özel Yüksek 

Okulları adıy l a hizmete açılan okul ilk 
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mezu nla rı nı verdiğin el e cl e ,llct l eşriri l nıi ş olarak a l gı l a nmak tad ır TBAM 

ve Milli Eğitim Bakanlığına clevred il 

mişti. Esk işehir rktisacli ve Ticari i limler 

Akademisi (E İT İ A)'ne bağla nan yüksek 

oku limdan eczacı l ı k 1982 y ıl ında YÖK 

yasas ıy l a Fakülte haline getirildi . 1958 

y ılında kuru la n EİT İ A'clan son ra, 

Eczac ılık ,.e Kimya Mlihenclis li ğ i Ö zel 

Yüksek Okulları Eskişeh irel e kurulan 2. 

yüksek öğretim kurumu olma nite liğini 

taş ıyo r. 

Ankara , İstanbul ve İ zmir ilieri 

dı şındaki tek Ecza c ılık fakü lresi oln-ıa 

öze l liğini 29 y ıl sürdüren fakü llemi z, 

Erzururncla geçen y ıl hizmete açılan 8. 

Eczac ılık Fakülresiyle bu nite liğ ini yiti r

di . Anca k , Esk i şe h irin huzurl u 

ona nı ıncl a çağda ş eczac ı! ı k eğit i mi 

sunma hedefinden ta viz ve rmeksizin 

ça bal a rı nı sürdüren fakültemiz hem 

eğ i tim hem de araştı rma alanında gös

te rdiğ i performansla d ikkati çekiyor. 

1982 yılıncia kurulan Tıbbi ve 

Aro nıa t ik I3itk i ve İl aç A raştınna 

vas ıta s ı y l a ülke sanayiinin sorun l arına 

da ı ş ık tutan fakü ltemiz ülkemiz ve böl

gemizin ka lk ınmas ı iç in ya p ılan 

çaba lara katkı sağ lamaktad ır. 

1988 y ı l ı n cl;ın beri TBAi-.J'cla 

clüzenlenmckte o lan, Türk l-l ükümeti ve 

Birleş miş ı'vl il l et l e r S ınai Kalk ı nma 

Tc~kil a t ı (UNIDO) destekli ulus l a ra ras ı 

eğitim programına fakCıl temiz öğretim 

li ye ve ya rclıın cı ları da katkı sağl a mak

tadır. On progranı ci a 40 ülkeelen 100 

ki ş inin eğitilcliği 25 gün süreli ve 

TH UfVIAP k ı sa ad l ı hıbrika - i ç i grup eğit i 

nıinde tıbbi ve aroına tik bitk ilerin ilaç 

ve ilg ili diğer sanayilerde kullanım ı 

konusu i ş l e niyor. Dünyada tek olan bu 

eğitim programı büyük ilgi roplu yor. l3u 

şek ilel e faki..il temiz sadece ül kem izin 

d eğiL ge li şme kte olan ü lkelerin 

kalkınma çaba ları na da destck vermiş 

oluyor. 

1993 y ıl ından beri her iki y ı l cia bir 

U\uslarar~ı s ı Koznı etik Seınpozyuınu 

ıv ı erkez i ('T'BAM)'nin modern a raştırrn a ( !CoS)'nu Esk i şe hirde dü zenleyen 

olana kl a nnın eğitim ve araştırma l arda fakülte nıi z, Es kişc h ir ' i koznıet i k 

kullanı lmas ı y l a hern nite l ikli cczac ı , araşt ı rnı a t ~ı rı a t a nınci a odak n oktas ı 

hem de nitelikli öğretim üyesi ye ti.~tirnıe 

ça bal a rı lxı şa rı y la sürmektedir. Bilimsel 

sev iyes i yüksek ulus larar<ı s ı sayg ın 

derg ilerele ya pılan yayın say ı s ı s Cı rc kli 

yaprna yolunda ilerli yor. Türkiyeele ilk 

kez kurulan Kazınetik A raştırınac ıl a rı 

Derneğ i (TÜKAD) fakültenıizcle faaliyet 

gösteri yo r. TÜKA D 1996 y ılıncia 

artmakta , bu da fakü l te ıııi z in bi limsel U l us l ara ras ı Koznıetik A raştırmac ı l a rı 

düzeyinin yüksekliğinin bir göstergesi Dernekl eri Federasyonu ( IFSCC)'na 
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ülkemizi temsilen üye kabul edildi. masına geçtiğimiz kredil i sistemin ver-

TBAM bünyesinde ku rulan kozıneti k 

a raştırma ve test laboratuva rı ülkemizde 

ilk o lma öze lliğini koruyor. 

Uluslararas ı bir kuruluşdan üstün 

hizmet mada lyas ı ; ulusal kuruluş la rd a n 

bilim ve teşvik ödü tleri alan , ulu s l a raras ı 

ku ru luş l a rda d a nı şmanlık ve genel 

sekreterlik görevleri ifa eden öğretim 

üyeleri ne sahip olan fakültemiz geçen 

y ıl Avrupa Eczacılık Fakülteleri 

Federasyonuna üye o ldu. Eczac ıl ı k 

eğ i t imini gel i ştirme yolunda büyük bir 

a rayış içinde o lan fakülremiz, feclerasy

onun kara rl a rı nı ya kında n ve dikkatle 

taki p etmektedir. 30. yıl kutlama pro

gram ı içerisinele her hafta bir anabilim 

dalı fakültemiz dış ında n kendi 

branşl annc\a ki öğretim üyelerini davet 

etmekte ve eği tim in daha da i y il eşt i r

ilmesi için yapılmas ı gerekenler fa rklı 

uzman lardan clinlenerek ya pılan beyin 

j imnastiğ i ile bir fikir olgunluğu sağ l a n 

maya ça lı şılmaktadı r. 

mekte olduğumuz eğitim ve öğreti min 

kalitesini o lumlu yönde etkileyeceğini 

umuyoru z. 

Bi rkaç y ıl önce uygulamaya 

koyduğumuz 11 A Takım ı Projesi 11 mezun

larını verdi ve fakü ltemiz yüksek 

öğretiınde destekleyici bir eğitimin eş 

zama nlı olarak ve rilebil eceğini gösterdi. 

2. s ın ı fa doğruda n geçmiş başarılı 

eczacıl ık fak ültesi öğrenci l e ri a ras ında n 

mülakatla seçilen arzulu 29 öğrenc iye 

mezuniyetlerine kadar, mesa i saatleri 

dışında fa rk lı bir p rogram uygulanarak 

yoğu n ingili zce, türkçe , b ilgisayar, 

giri ş iıncilik , i ş letme ekonomisi, hukuk, 

stokiometri , çevre, dans, kül tür, vs. gibi 

bir seri ders verildi. Böylece öğrenci

lerin sınav stres inele rı uzak şekilde 

eczacı lık mCıfrecl a tında o lırı ayan ancak 

kend ilerine ileriele yara rlı olacak nosy

onlara sahip o lma l a rı amaçl andı. Ek yük 

yüklenmeyi göze alaınadıkları için diğer 

öğrenci l e r ta ra fında n makul karşılana n 

Bu yıl 14 May ı s Eczacıl ı k Günü proje sonunda tüm A takımı öğrenc il eri 

ku tlama etk inlikleri içinele ağ ı rlıklı süresi içinele fakül teden mezun oldular 

o larak eğ it i m konusu i ş lenecek ve bu Ö zgüvene sahip, ideal sahibi eczacıl a r 

konuda Sağ l ı k Ba ka n l ığ ı , Üniversite, 

Türk Eczaoları Birliğ i (TEB) ve sanayici 

görüş l e ri yetkili ağ ı z l arda n clinlenecek-

tir. 

o larak topluma kaza n cl ırdığ ım ı z bu 

öğrenci l e rimiz i n başarılarının takipçisi 

o lacağı z . 

Önceki y ıl öğrencil e r için 30 bil -

1997-98 öğretim yılında uygula- g isaya rlı modern bir bilgisayar laboratu-

varını hizmete açan fakülreınizde son 
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s ınıfra ''Eczacı lık ta Bi l g isa y~ı r K ul l an ımı '' 

dcrsi okutuluyor. Bu yıl kurulan yerel 

ağ ile tüm öğretim üyelerini bilgisayar 

sahibi ya ptığım ı z ve internete 

bağladığımız fakü lte miz eğiti mde d e 

çağdaş tekno loji< imkanlardan yara rlan

ma çabas ını sürdlirüyor. 

Son üç y ı ldır , F~ıkülte nıi z in ve 

TBAM'ın aç ılı ş tarihleri olan 18 ve 19 

Kasını ' da ''Aç ılı ş Y ıldönümü 

Seminerleri " dCızenleniyo r . Bu seminer

lerele öğretim üye \ 'C yardırncılarınıı z 

son bir y ı l içinele ya prıkları bilimsel 

yayın ve tebliğler i sunuyor. Daha çok 

genç a raştırmacıların hoca l a rı önünde 

b ilimsel sunuş ya pımı l a rını teşvik a nıac ı 

güden bu seminerierin metinleri k itap 

ha line getirilerek ilgili tCını ki ş i ve kuru

luş l a ra dağıtılıyo r. 

Fa külte miz bu y ıl baş ından 

itibaren tüm öğrenci l e rini sigonalatarak 

yen i b ir ilke daha imza attı. Öğrenci lerin 

güvenliğini her za man ön p landa tutan 

fakülterniz l a boraı:uva rları nda etkin bir 

ha valand ırma sistemi ile enıniyet li bir 

doğa l gaz sistemi kurarak k~ı za ve 

zehirl enme rizkin i en aza ind irme 

yönünde önemli ya tırımları 

gerçek l e~tircli . Son otu z yı l lık clöne ıııcle 

l a boratuva rl arımı zda ö ll'ı nı ya da sakat

lanmaya yol açan ciddi bir kaza olma 

masına rağmen , öğ rencilerimi z eği tim 

süreleri boyunca kaz~ı y<ı k a rş ı sigorta

l a ndı . Öğrenc il erimi ze hiçbir mali kCı lfe t 
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getirmeyen bu uygulama daha sağlıklı 

ve sorumlu bir ecz<ı c ıl ı k eğitim ve 

öğreıi rni verme çaba l arımızın yeni bir 

boyutu o larak görCıl nıe lidir. 

ı\ l ezunl a rımı z arasında 

daya n ı şmayı sağlamak ve fakülte-mizin 

güçlenmesine imkan vermek amac ıy l a 

kurma kararı a ldığımı z "Anado lu 

Üni ve rsitesi Eczacılık F<ıkültes i 

i\ l czunları Derneğ i " ya kında faaliyete 

geçecekti r. 

'T\i rk Farmakope 

Avnıpa Farmak o pesi 

Komisyonu , 

Kom isyonu 

Uzmanlar Kom itesi. İl aç Ruhsa r 

Kom isyonu gibi koın isyonbrcla görev 

alan öğretim üyelerine sahib iz. 

Fakültem iz mezunla rı arasında 

bakan lık , mi ll e tve killiğ i , cl ekanlık , 

ıVI ecl i s 'te komisyon başkanlığ ı , ilaç \ 'C 

eczac ıl ı k genel ınü c\Cı rlüğ li , T EB başka n 

yard ımc ıl ığı , elekan ya rdımcı lı ğ ı , eczac ı 

odas ı başka nl ı ğı gibi öne ırı li göred eri 

i fa eden ve ermek tc o lan 

mes l ekcla ş l a nnıı zl a gurur duyuyoruz. 

Kuruluşumuzun 30. yılında , ka y

bettiğimiz öğretim i.i yesi ve öğrenci l er

imizi ralı ınetl e anarken, fakültemizin 

kunılup , y l"ı ce lnıcsine katkıda bu lunan 

herkese şükranla rımı arzeder, fa kUltenı 

izin ebecliyete kadar varolrnas ını d!le

rinı. 

Prof Dr. K.f-f(islll'i Can Başer 

Deka11 
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WOCM~P ll 
İ nsan Sağlığı iç in Tıbbi ve Aromatik 

Birkiler 2. Dünya Kongresi 

(WOCıVIA P ll) 10-15 Kasım 1997 rarih

lerinde Arjanti n' in Mendoza şe hrinde 

yapıldı. 52 ülkeden 1200 ki ş i nin 

katılımı y l a ge rçe kleş ti ril en kongrede 

clö rclü çağrılı 540 bildiri sunuldu. 

WOCil·lAP. U l u s l a rara s ı Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler Konseyi (ICMAP)' nin 

konferans serisi olup, ilki 1993 yılın cia 

Hollanda ' nın 

ya pılmışt ı. 

ıVlaa stri cht şehri nde 

Kongre. cczac ı , kimyager, far

makolog, biyolog. etnoboranikçi, çevre

ci, tica ri üretici ve mevzuat uzmanı gib i 

tı bbi ve aro mat ik bi rkil eri n insan 

sağ lı ğında kullan ı mı ala nında geni ş bir 

ycl pazeclek i uzmanları biraraya getirdi. 

Kongreye bu ko clar çok s<ıy ıcla 

ka tılı mın olmas ı , halen perakende sa lış 

hacmi 14 m ilya r do lar o lan bi l'kise l 

ihı ç lara dünya ça pında gösterilen ilgi 

a nışının önemli bir göstergesi o larak 

a l g ılandı. Aç ış k onuşmasında Kongre 

Başkanı Prof.Vernon Hey\vood, doğa l 

kaynaklar o lan tıbb i ve aromatik bitki

lerin çoğunlukla doğadan roplanclığına 

d ikkat çekti ve bunların sürdürCılcb il ir 

şe kilde ve akıllıca ku ll a nılma l a rının , 

varlıklarını s i.'ırdürebilnı e l e ri iç in ş a rr 

olduğunu vurgulad ı. l3u konudaki ulusa l 

ve uluslararas ı mevzuata uyulmas ı gerek

tiğ i ne dikkat çekti ve kaynak ülkeleri n 
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İnsan Sağlığı için 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

2. Dünya Kongresi 

hem kendi doğa l b itk i kaynaklan hem de 

ülkelerinele üretilmiş bilgiler Cı zerinde 

hüküm ran lık h a kları bulunduğunun 

a lrını çizd i. 

Kongrede şu kararlar ben iınsendi: 

V Sadece t ı bbi ve aromatik b itkiler 

değil , bu nla rın ku l lanıınla rı yla ilgili 

b ilgiler de korunmalıdır. 

V Bu b itk ilerin ta rı mı, ısla hı ve çevresel 

gereksinimleri ile ilgili bilgiler der

lenerek rantabl şe kilde üretimleri 

sağlanmalı ve yabani bitkilerin aşırı 

roplanması ile doğaya verilen za ra r 

en aza indirilmelidir. 

V Yerel floralardaki tıbbi ve aroınatik 

bitkilerin sistenıl i b ir şeki l de incelen

meleri sağLınma lı ve geleneksel kul 

l anım l a rının geçe rliliği ispa tl an

ma lıclır. 

V Tıbb i ve a roın at ik bitk iler ile onlardan 

rüretilen ürünlerin fa rmakolo jisi ve 

taksikol ajisi ile ilgi li merkezi bir 

enfo rmasyon sistemi kunı l ııı a lıdır . 

'V i yi imalat Uygu lam~ıl a rı (GMP) 'ıı ın ve 

endüstriyel i ş l emle rin validasyonu 

yöntemlerinin t ı bbi ve aromatik bit

kiler ile bunların ekstrelerinin üreti

minde kullanılmas ı t eşv i k edilmelid ir. 

'V Ulusa l ve ulusl a ra ras ı monografla r, 

fa rnıakopele r , yönetmelikler ve ruh

sar t a nd ırma sistemleri yo luyla bitkisel 

tedavi ürünleri ile ilgili mevzmıt ve 

sta nda rtl aş tırınanın ulus l a ra ras ı 

seviyede ~ırmon i zasyonu sağ l <ın -
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malıdır. 

V Ulusa l, bölgesel ve uluslararas ı 

piyasa larda endüstriyel t ı bbi ve ara

ımılik bitkisel CırCınlerin tica reti ile 

ilgili b ilgilerin , Birleşmiş Milletler, 
Dünya Tica ret Örgütü ve Ulusl a ra rası 

Ticaret Merkezi gibi kuruluş l arla 

işb i rl i ği içinde, derlennıes i ve hizmete 

sunu l mas ı konularında gerekli 

adımlar atılmalıd ı r . 

V ICMAP'ın Gıda ve Tarını Örgütü 

(FAO) ve U l uslarara s ı Bitki Gen 

Kayna kları Enstitüsü (IPGRI) il e 

i şbirliği içinde, ubbi ve aronıatik bit
kilerin genelik çeş i t liliğinin sürdürü

lebilir kullan ım ı ve korunması için 

ça lışma grubu kurulması, ve yerel, 

bölgesel ve ulusl a raras ı kuruluşların 

katk ı l arıyla t ı bbi ve aronıatik bitki

lerin in situ ve ex situ korunmalarına 

yönelik hareket planı önerileri 

hazı rl amas ı is tennıe l id i r. 

Kongre esnasında ICMAP Genel 

Kurulu da topla ndı ve Bü ro (yani , 

Yönetim Kurulu) için seçimler yapıldı. 
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İng ilte redeki Reading Üniversitesinden 

ProfVernon Heywood ikinci bir dönem 

için yeniden Başk a nl ı ğa seçilirken, 

Anadolu Üniversitesinelen Prof.Dr. K. 

Hüsnü Ca n Başer I CMAI'' ın Genel 

Sekreterl i ğine seçildi. 

Kongre1nin Onursa l Başka n 

Ya rdımc ı s ı da olan Prof. Başer, kongreele 
11Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstriyel 

Kullanımının Globa l Perspekt iften İnce
l enınesi11 konulu bir çağrı~ı bileliri sundu. 

Prof.Başer bi ldirisinde , asırl a rdır 

geleneksel up sistemlerinele kullanılmak

ta olan ubbi ve aromatik bitk ilerin 

endüstriyel kullanınıla rının bilhassa son 

on yılda büyük bir a rtış gösterdiğine 

dikkat çekerek, bu ge lişmeele bilhassa 

ge lişmiş ülkelerele toplumun doğal ürün

lere yöneliş i ne paralel olarak 

kolaylaştınc ı mevzuat deği ş i kliklerine 

gidilmesin in, bitk ilerle reelavi konusunun 

tıp fakültelerinin nıüfreclat l a rı na sokul

masının ve ilaç endüstrilerinin bitkisel 

ilaçla rı kaliteli şe kilele üretip pazara sok

masının etkili 

olduğunu vurgu l ad ı. 

Dü nyadan tıbbi ve 

aroına ti k bitkisel ürün

ler için Cı retim ve tüke- . 

tim ra ka nılan veren 

Başe r bu sektörde, 

önümüzeleki yı llard a, 

hem ge lişmiş hem ele 

ge lişmekte olan ülke

lerele daha büyük iler

Iemelerin bek len

d iğini kaydetti. 
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Prof.BAŞER ICMAP 
GENEL 
SEKRETERLiGiNE 
SEÇiLDi 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can BAŞER , 10 -

15 Kas ı nı 1997 tarihlerinde Arjantin 'in 

Mencloza şehrinde ya pılan 2.Tıbbi ve 

Aroınatik Bitki ler Dü nya Kongresi 

(WOCıYIAPIJ)'nin düzenleyicisi, Ulus

l a ra ras ı T ı bbi ve Aronıatik Birkiler 

Konseyi (ICMAP)nin genel 

sekreterliğine Prof.Dr.K.Hüsnü Can 

BAŞER oybi rl iğ i ile seçildi . Kongre 
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s ı rasında düzenlenen 

ICMAP genel kurulunda 

yap ı l a n seçimlerele 

başkan lığ ı yenielen Prof. 

Vernon Heywoocl 

seçilirken, eski genel 

sekreter Mr.H .Va ıı eler 

Borg say ımınlığa getirildi. 

ULUSLARARASI NANE SEMPOZYUMU YAPILDl 

Uluslararas ı Nane Senıpozyumu 3 sanayicinin katıldığı top l ant ıd a 18 sözlü 

Ağustos 1997 tarih lerinde ABD'nin ve 10 poster bilelir isi sunuldu. 6 - 7 

Washington eyaletinin Seattle şehrinele 

yapıldı. 26 Ülkeelen 240 bilim adam ı ve 

Ağus tos tarih lerinde Washington ve 

Oregon eyaletlerinclek i çeşitli nane çift

likleri ve distilasyon tesis

leri gezildi. 

Prof. Dr.K.Hüsnü Can 

Başer toplamıya, Mine 

Kürkçüoğ l u , Gül Tanın-

cı l ar ve Gönül Kaynak ile 

birlikte haz ır l ad ığı "Kuzey 

Türkiye' deıı Meııtha 

Türlerinin Uçııcu Yağları " 

adlı sözlü bilel iri ile katıldı. 
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ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONSEYİ 
(ICMAP) 

Uıuslararası Tıbbi ve Aroımıtik 
Bitkiler Konseyi (ICMA P), 1993 

yı lında H o l landa ' nın ı\laa strichı 

şehrinele yap ıl an Tıbbi ve Aromatik 

Bitkilerin insan Sağlığında Kullanıını 
J. Dünya Kongresinde (WOCMAP) 

e, _ ... ;, bulunmak t adır. 1". (} .. ~ Başkan, iki başkan 
ya rd ımc ısı , Genel Sekreter, Say-

ınan , bülten Editörü ve iki üyeelen 

ICMAP olu ~an Büro (ya da yönet im kuru
lu) Konsey tarafından atanı r . Büro 

ve Bölge Temsilc il iklerinden oluşan Kurul 

(Board) da Konseyce atanır, ve yönetmelikte alınan karar gereği, 8 1-hı ziran 1993 tarihinde 

Pariste Ulusla raras ı Biyolojik Bilimler Birliği 

(IUBS) sekret:.ı ryası ncla yapılan bir toplantıda 

uluslararası bir sivil toplum örgütü olarak 

kuruldu. 
I Cı\IAP ' ın genel amaçları , tıbbi ve aro

rmıtik bit'k i lerin bilim. tıp, ticaret ve 

endüstrideki rolü konusunda ulusal ve ulus

lara ra s ı kurulu ~ lar arasındaki anlayış ve 
işbirliğini geliştirmek ve bilgi akışın ı sağ l:ıınak 

olarak belirlendi. 

Konsey. taraflar arasındaki işbirliğini 

koordine etmek için dünya çapında insa n 

sağlığında önemli rol oynayan bu birkilere 

ili~ kin her sa hada eğitim , öğrel'i m dahil olmak 

üzere. konunun her boyutuyla tartışıldığı bir 

fonı nı o luşıu ımakla gön..:v[encl irildi. 

Konseyin anıaçiarı şöyle özet lendi : 

l-ler beşyılda bir ·r!bbi ve Aroınatik 

Bitk ilerin insan Sağlığında Kullan ı mı 

Dünya Kongresi (WOCı\- I AP)' ni düzen

lemek 

ilgi gerekti ren özel konularda Görev 

Birlik leri (T~ı sk Force) ku ımak 

Bülrcn y::~yınlamak 

Bilgi merkezi oluşturmak 

Geleneksel tıp sistemlerinin ku l lanıını 

ile ilgi li bilg ilerin tan ıtı mını yapmak. 

I Cı\IAP. I UBS'i ıı özel bir faal iyetidir ve 

ı\ l e rkez i Paris 'te IUBS merkezinde, 

Sekrete ryası ise Anadolu Üniveresitesi'nc\e 

belirlenen görevleri yapa r. · 

Üyelik: 
Konseye Oyelik şu dört kategoride gerçekleşir· 

Kunımsal üydik (I ıı st ituti on~ıl nıenıbcr) 

Destekleyici üyelik (Supporting meınber) 

Bağlı üyelik (AtTiliated nıenıbe r) 

Kişisel üyelik ( lnclividual member) 

ilk üç· kategoriye kuruınbr üye olabilir. 

İlk iki kategorideki üyelerin oy hakları vardır 

ve üyelik aidatı olarak y ılda 325 Oohu· (650 
Hol landa Florini) öderler. Oy hakkı olmayan 

Bağlı Üyelerin yı llık aidatiarı 125 Dolar (250 

Hol landa Florini); Kiş i sel Üyelikleri ise 50 
dolar (100 1-i o llanchı Florini )"dı r. Üyeler 

J Cı\JAP Büll"enini ücretsiz olarak alı rl ar ve 

WOCı\ IA P Kongre ücreti için indi rimden 

y::ı rarlanırlar 

JCMAP Bülteni y ılda en az iki sayı 

yayınlaııır ve üyelere ücretsiz olarak gönde

rilir. 

I CMAP'ın Başkanı Prof.Dr. Vernon' 

1-1.1-leywoocl ( Reading, UK), Genel Sek reteri. 

Prof. Dr K. J-Iüsnü Can Başe r (Es kişehir). 

Saymanı: J-leiko van eler Borg (Mook , 

ı-l o llancla), Edi törü: Prof.j.Bernath (Buda 

peşte)'clir. Başkan yarcl ııncılan : Prof.C.Franz 

(Viyana) ve Prof.S. J<. Chanerjee (Kalküna). 

Büro Üyeleri Prof. A.Shalaby (Kahire), 

Prof.T.De Si lva (Sri Lanka) 
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TIBBİ VE ARO.MATİK 
BİIKİLE'RİN ENDÜSTRİYEL 
KUl.l.ANIMI 

Prof.Or.K.Hüsnü Can Başer 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç 

Araştırma Merkezi (TBAM), 26470 Eskişehir 

s ou yirmi )!ıldır ve bilbassa sou 011 yılda 

tıbbi ve aromatik bitkilerbı il(lç ve ilgili 

diğer sanayilerde kullııuıuıuıda biiyük artış 

gözleııuıektedir. Bu oluuılu gelişmeubııırdıudaki 

nedenleri anlayabiluıek için konuııııu mercek 

altuıa aluınıası gerekuıektedir. Bu nedenle, 

makalede önce tıbbi bitkiler/e ilgili durın11 ince

leuecek, diiuya çapında büyüyen paz ar rakauı-

ları ·ışığında tıbbi bitkisel iiriinlerbı endüstriyel 
Ginseng 

,.,.~-.....,.-,:~--.r---,~-~-"""'- kullanımlarındaki ani a11ıa kararlı. 
ilgi artışının ardındaki nedenler 

"çıkl(llliiWY" çalışılacaktır. Sou 

kısıuula ise, aromatik bit"kilerle ilgili 

diin)ıa. dıırıı11ıu göz önüne serilecek, 

u.çu.cu yağlaı·, aronıatik bitki 

ekstreleri ve aronıa kimyasallar1. 

endüstriyel kullanım perspektifiizden 
L----'~--'---""'._---"'-'-----' incelenecektir. 

Allium. sativun1. 

Ttbbi ve Aramalik Bitki/eri11 insan Sağltğnıda Kullaniiiii 2. Dünya Kongresi (\.VOCMAP !/), 10-

15 Kasun 1997, Mendoza. ;l!jantin. Çağnit Bildiri 
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TIBBİ BİTKİLER 

Dünya üzerinde halen 300.000 c ivarında 

çiçekli ya da tohumlu bitki türü ka yıtlı 

iken , bu rakamın aslında 750.000 olması 

gerektiğine d air tahminle r yapılmaktadır. 

Tıbb i bitki say ı s ının ise 30 ila 75.000 

olduğu tahmin ed il irken, Dünya Sağl ı k 

Örgütü (WI-IO) 'nce yapılan bir ça lışınaya 

göre tüm dünyada 20.000 c i varında bitki 

tCırünün tıbb i amaçlarla ku ll anıldığı sap

tanmıştır. 4.000 bitk isel clrog yoğun 

ola_rak kullanılmakta , Batı Avru pada ise 

400 kadar bitkise l droğu n tica reti 

yapılma ktadır. Bu raka mlardan tıbbi bit

kilerin nadir o lduğu anlamı çıka rılab ilir , 

ancak unutulmamalıdır ki dünyada 

kay ıt lı bitki türlerinden sadece ya klaşı k 

o/o20'si az ya da çok bilimsel incelemeye 

tabi tu tulmuştur . Güney Amerikada 

Amazan havzas ı ndak i bitki türle rinin 

o/o99'unun bilimsel yönden halen ince

lenınediği bil inmektedir. 
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bitk ilerin mucizevi etkileriyle ilgili fo lk

lorik iddia lar incelenmeden rısaçma rı 

aclcleclilıneıne li dir. 

Mevzuat Değişiklikleri 

N eyse ki son yirmi y ıld ır durum hızla 

değ i şme k tedi r . Ge l i şmiş ülkelerele 

bitkisel ilaçlar lehine gözlenen ilg i art ış ı 

bu lilkeleri b itkisel ilaçlarla ilgili yasa ve 

yönetmelikleri yenielen ciddi şekilele ele 

almaya itmiştir. Çoğu ülkeler bitkisel 

ilaç l a rın hu kuken kabullerini 

kolay l aştırmak için mevzuat değiş ik l ik

lerine g itmekted ir. 

] aponytı 'cla 147 ka m po ilacı (yani, 

geleneksel halk il ac ı) 1976 y ıl ında Ulusa l 

Sa~lık S igo rtası sistemine dahil ed ilerek 

bedelleri ödenıneye başlanmış tır. Bu 

ilaçl a rın yüzy ıll a rd ı r ku ll anımı sonucu 

etki ve emniyetlerinin ispa tla ndığı gerek

çes iy le reçeteli i laç statüsü kaza

nabilmeleri için kl inik valiclasyona gerek 

D ünya Sağlık Ö rgütü 

(WHO) verilerine göre dünya 

nü fu sunun o/o80'i bitkisel 

Japonya'da 147 

geleneksel halk 

ilacı 1976 yılında 

duyulmamıştır (1). 

Aımaııya 'cla Alman Federal 

Sağlı k Ajansı , 11KOmisyon E11 

ad lı bi r uzma nlar ko mites i 

kurup, b itkisel il açların 
ilaçla rla tedavi olmaktadır. 

Önemi dünya nCıfusunun 

çoğun l uğu ta rafından takelir 

ed ilen tıbbi bitkileri n 

değe rlendiri lmes i için daha 

çok ça ba sa rfeclilıneli , bazı 

Ulusal Sajlık 

Sigortası sistemine 

dahil edilerek 

bedelleri 

ödenıneye 

başlanmıştır. 

güve ni diğini cleğerle ı:1d i r-

ıneye tabi tutm~ıştur. 

Komisyon 1994 yılına kadar 

324 bitkisel clrog ve kombi-

nasyon l a rı y la ilg ili 433 
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monograf ya yın la-mış tır. Bunlardan hazırlanmas ı a mac ı y la bi r k ı lavu z 

ya klaşık 200'ü kabul gören droglarla ilg ili 

o lumlu monograf"ları içermektcdir 

Alma n Resmi Gazetesinde ya yınl a nan bu 

ınonogra fl ar, bitkisel ürün lerin paza ra 

sunulrna aşa ma - l a rı nı ko l ay l a şt ırmak 

a ma c ı y l a kullanılrnaktaclırbr. 

Monograllarcla drogların terkipleri , far

makolajik etkileri. kabul gören cndikasy

onlan, konrrencl ikasyon l arı , ters etkileri, 

d iğer ilaçlarl a etki l eşme l cr i , kalite 

gereksin imleri ve öneril en sak lama 

koşulla rı yer a lma ktadır. 

A ğustos 1994'te Alman i laç Yasasında 
yap ıla n 5. değ i ş iklik yürü rl üğe g i rm i ~lir. 

Bu değiş ikl iğe göre, baz ı ürün kategori 

leri iç in geleneksel kullanını etkinin 

i spa t ı ola rak görülüp bitk isel ila ç l arın 

ruhsa t l andırılrnas ı için bas itl eştirilıııi ~ bir 

prosedürl'ın uygulanmasına ba~ l anrn ı ~tır. 

Yasaya göre, A lman Federal Sağlık 

Ajans ı. geleneksel kullan ım ın etkinin 

ispatı olarak görüldüğl'ı bi tk isel il açl arın 

hasta l ık l ardan koruyucu ,.e tedavi edici 

etkilerine göre clcğc rl c ncliril cliği listeler 

hazırlamıştır 0-3). 

Fransa 'cia Sağlık Bakan lığ ı :1 987 

yılında bitkisel drogla ra daha saygın bir 

sta tü vermek ve basitl eştirilmi ş b ir dosya 

il e ruhsaL l a ndırıl ı rı ~ıl a rına imkan 

sağlama k iç in o lumlu bi r listenin 

yayınlamıştır. Drogların minimum t~ı yda

rbk ora nına göre emniyetlerinin belirlen

nıesinde uzun süreli geleneksel kul 

l anıma dair tarihsel veriler ile "kendin i 

tedavicle" güvenle ku ll a nını d ikka te 

a lınmıştır. 

1 990 yılınd a, yeni ürCınle rin paz:ulanıa 
yetk isi ve hal ihazırda piyasada bulunan 

ürünlerin va l idasyonu ile ilgi li mad

delerin ilavesiyle k ılavuzason ~ekli veri l

miştir. K ı lavuzcia etkileri tan ımlan mış 174 

bitki veya bitk ise l drog il c hafif 

rahats ı zl ıkl a r için 35 adet kabu l edilmiş 

tedavi etkisine dair listeler yer almak

tad ı r. Da has ı , laksatif bitkisel droglar için 

karı ş ıın listeleri vcrilnıc kı ecl ir Kılavuzcia 

ay rıca taks isiteye ili ~ kin L:H ·s iyeler 

yanında bitkisel il açların etike tl ennıes i ve 

ambalajları ile ilgili hükümler ele yer 

a l maktadır (1 -3) . 

ABD'de Besin Destelderi Sağ l ı k ve 

Eğitim Yasas ı (DSI-IEA) 1994 yılıncia 

yü rürl üğe girmiştir. Bu yasaya göre, kro

nik ra hats ı zl ıkl arı ö nlemeele yararlı 

old uğu gösterilen tı bbi bitkiler besin 

desteğ i olarak tari f edilmektedir. Bunlar 

gıda kategorisi içinele kabul ed ilmekte ve 

ta blet, kapsül , vs. gibi doz;:ı j form l a rında 

s~ıtışa sunulmaktadır. Bu ürünlerin sat ış ı 

için G ıda ve il aç idares i ( FDA)' ııiıı 
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onayını alma zorunluğu yoktur. Ancak, dcğerlencl i rilmes indc çağdaş ilaçlara 

t ı bbi etkilerine dair iddialarda bu lunula- uygu lanandan fark lı kuralla r geçerlidir. 

nıaz . 13ununla b irlikte. insan vücudunun Bitkisel ila ç l arın değc rlendirilnıcsini daha 

yapı ve fonksiyon larında meydana getir- da ko l a y la ştırmak için kurallar 1992 

cliği değ i ş iklikl erelen etik etl erele ve yılında yenielen cleğ i ş ı irilıııi ştir. Bir ila c ı n 

reldaııılarcla bahsecli lebilir. PDA, fir- terkibinde geleneksel çin clrogları kul -

nıanın dosyalarında sak la nan klinik lanıl ı yorsa , f-~ırrnakolojik ve toksikolaji k 

deliliere göre. bir bitkisel ürün için yapı verilerin sunulmas ı gereknıcnıektedir. 

ve fo nksiyon iddialarında bulunulmasına Anca k , il ~ı c ın baz ı te rrı e l kriterleri 

izin ve rmektedir. Bu yasa. bitkisel taşımas ı , toksik madde i çc rnıemes i , ter-

i la ç ların ABD'de resmen tanınmas ı için kibirıcieki drogların farımıkopecle kayıtlı 

önemli bir adını olarak görülmektedir. ol nı:ı s ı ve imalatında geleneksel üretim 

Halen, ABD' ele çağdaş ilaçla bitkisel ilaç yönrenıini n kullanılmas ı gereklidir. 

a ra sında bir fark nıe,·c ut değildir. Her A vrujJa Birliği Di rcktifi 65 65 bitkisel 

ikisininde nılı satland ı rı l rnas ı 

için aynı ka tı kurall ~ır geçer

lidir. FDA, ı-edavi etk isi için 

literatür bilgilerini delil o larak 

kabul etnıeınekte, mutlaka 

kl inik delil istemektedir 0 -4) . 

Bununla birlikte, Anıerik a n 
kamuoyu yönet icil ere ka tı 

tutum l a rını yumuşatmaları 

için bask ı yapmaktadır. Ulusal 

Sağlık Ensrirüsü (Nil!) 1993 

yılında bir Alternati f Tıp 

Bi."ırosu açmıştır , -e halen 

1991ıde Avrupa 

Topluluğuna üye 

ülkelerde yapı l an 

bir araştırma 

1400 bitkisel 

droğun 

kullanımda 

olduğunu ortaya 

çıkarmıştır . 

ilaç l arı tıbbi ürün o larak 

tanım ~ıktadır. Bu yorum 

Avrupa Adal et Divan ı 

tarafından ·1995 yılında omı y

lanm ı ştır. Bu ve daha sonra 

yayınlana n 75/ 318. 75 '3 19 ve 

91 507 no' lu direkritlere göre 

iyi bilinen ubbi ürünler için 

yayınlanmı ş litera tür delil 

o larak sunulabilir. Bitk isel 

ilaçlar da bu k ~Hegori içine 

girmektedir. Yayınlar ürünün 

ABD'deki · ı 25 rıp okulundan 34'ü alter

natif tıp konusunu programiarına almış 

durumdadır (4) . 

' 'yerleşm;ş ltbbi kullanunt ", 

11ICI. I/1111111Ş elkisi 11 ue ''kabul edUebi/ir 

emn~ret seu~yestı bu l unduğUna dair 

yeterince bilgi veri yorsa ti."ıııı testleri ve 

klinik eleneyleri re krarl:ııııaya gerek yok-
Güçlü bir bitkisel ilaç ge l eneğine sahip 

o lan Çiıı ' cl e, bitkisel il açların klinik 
tur. A\Tupa'daki bitkisel ilaç imalarçılan 
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ş iırıdi iki terc ilıl e karş ı karşıya bulun- ö rn ekler sinanıeki , sarı k ~ı ntaron , 

nıaktadır. Ya ürünleri için klinik eleneyler Ginkgo, sarımsak , vs . ckstreleridir. 

y~ıpıp on l arı 11 ilaçıı olarak pazarla yacak

lar, ya da yen i oluşturulmuş kategoride 

sadeec ııgelenek.sel olara /...1 .. .. . tedcu..ıh;;llcfe 

ktrllanl/maktadtJ 11 ibaresini kul lanacak-

lardır (3-5) . 

J 9951ten beri ruhsatl a nd ı rnıa için her 

üye ülkeele nıe , ·c ut ulusa l mevzuat 

) ·a nında Avnıpa 13irliğinde merkeziyetçi 

o ln1a yan bir ruhsatlandırnıa mevzuatı 

yi."ıri.irlükteclir. Buna göre, bir il~ı ç . bir AB 

ülkes inele nılısa r l a ndırılmışsa , nıhsa t 

sahibi i l acın diğer liye ülkelerde ele 

kabul görmesi için başvuruda bulun

abil ir. Doksan gün içinele bir an i aşına 

sağlanamazsa , merkezi AB aj~ınsı obn 

ı\ l ü stahzm İlaç Ürünl eri Komiıesi (CPMP) 

tüm üye ülkeleri bağ l a y ıcı bir çözi."ıın bul 

mak zorundadır (1 ,3.5). 

A vrupa 1da hukuki aç ıdan her 

bitkisel ekstre, etki belirl en-

Karışını halindeki formüll er için 

Avru pa'da durum biraz daha karmaşıktır . 

ı\J ultidrog ko mbinasyonlar üreti ci fir

malarca sinerjik etki iddias ı y l a savunul

maktadır. Bu eğer doğru ise ispatlanmas ı 

istenmektedir. Bu tip bitkisel kombinas

yonların bileşimi ve terkipteki her mad

denin etkiye katkıs ı açıkça belirtilmelidir. 

Fa yda rizk oranı dengeli olmalı ve tekli 

terkibe nazaran ya rarı i spat l anmalıclır. 

13aşnıı·u sahibi üri."ınüne sa tış yetkisi ab

bilmek için yetkilileri erkilemek zorun

dadır (3). 

S on yıllarda , farmakope ve stancbrtlar

daki bitkisel clrog say ı sında artış gözlen

mektedir. A\TUpa Farınakopes i (EPYnde 

60 bitkisel monograf yayınlanm ı ş olup. 

45 monograf ta sl ağ ı inceleme halinded ir. 

Anup" Bilimsel Fit oterapi 

llcı· Kooper"tifi ( ESCOP) 1997 

mesi yönünden, tek bir ii ç Amc ı·ikalı ya z ına kadar 50 

etk en madde olarak 

kabul edi lmektcelir 
yeti şkintlt·n hh·i bitkisel iluç 

bitkisel ıııo ıı ogra f 

yayınlaıııış olup. 30 

ınonograf hakkında 

çal ı şmabır cle\'am 

(3) . Tekrarlanabilir 

tedavi etkisi gösteren, 

standart hale getirilmiş 

ekstı·e ler ilaç for

müla sy onl a rında 

kullunmuktu vt: soğuk algıııh~ı , 

yunıklur , IJu~u~ı · ıs ı , ullcrji vt· 

uykusuzluk g ilti lınfif ı ·nlıutgızlıkln r· 

iç in yıldu 54 dolur lı urcunıu 

etmekteelir (6) . 13u 

ıııonograflar CP ı\IP 

ta ra fında n Ürlin Özel-

kullanılabilir. İ y i bilinen yu pnıukt ndıı·. likleri Özeti (S PC) o larak 
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acil and ınlrnaktad ı r. 1994' te CPM P. A lnıa n ya'da fito tenıpi eğitiminin tıp 

11 8itkisel ilaç Monogra fl a rının Koordineli fakültelerine sokulmas ıyla gerçek-

bi r Dcrlcmcsi 11 a dlı bir belge yayınlamış l e~miştir . Bu sayede Alman hekimler 

ve dört laksatif clrog için son çekirdek bitk isel il aç l a rı reçetelerine yazmaya 

SPC'Ieri benimsemiştir (2,3) . Dün ya baş lamış ve endüstrinin buna karş ılık 

Sağlık Örgütü (WJ-10) en çok kullanılan vermesi gecikmemişt i r. 199:1 ' ele Avrupa 

t ı bbi bitk iler için uzun 

bir nıonogra lbr serisi 

ha z ı rl a nıak t< ı dır . 28 

rnonografın ya kında 

yay ı nl a nmas ı bek len

mektedir. 26 monograf 

ise haz ı rlık 

_,.------- ------------ ·roplulu ğunun üye 
Avrupa Farmakopesi 

(EP)' nde 

60 birkisel mono~raf 
Avrupa Bilimsel Fitoterapi 

Kooperatifi (ESCOP)'nde iO bitkisel 

ülkelerinele yapıla n bir 

a ra~tırma 1400 bitkisel 

d roğun kullanımda 

olduğunu ort ay~ı 

ınono~raf 
çıka rmıştır. Halen, 

Çin Farmakopesi'nde 
Almanya'da 

hekimlerin 

tüm 

aşamas ındad ır (2,6) . 

Çin Farına kopes i ' nin 

en son baskısında 647 

bitkisel clrog ve for-

647 bitkisel d ro~ ve formülasyonları 
İngiliz Bitkisel Farmakopesi 

(BHP)'nde 169 bitkisel mono~raf 

.o/o80' i 

bi tkisel i l a ç l a rı düzenli 

o larak reçetelerine 

yazmaktadırlar (4,5). 

yayınlanmıştır 

mülasyonları hakkında üretin"l yöntem

leri , kalite kontrolleri , sa fs ı z lık testleri ve 

eliğer bilgiler yer a lmaktadır. ingili z 

Bitkisel Farına kopes i ( BJ-IP)'nde birkisel 

clroglarl a ilgili 169 monograf 

yayınlanmıştır (6). 

Tüın bu eğilimler, bilhassa Avrupada 

bitkisel il açla rın daha geniş ve güvenli 

Bitkisel ihı çların Avrupa'cia güçlü pazar 

payımı sahip olmasının eliğer bir önemli 

nedeni , sigorralarca geri ödeme pro

granılan içinde yer alma l arında yatmak

tadır. A lnı a nya ve Fransa'da tüm bitkisel 

deva ların o/o40' ı sigorta kapsa mındadır. 

ingiltere. ABD ve Ka nada 'da sadece 

bitkisel l aks~ıtitl e r k ısmen sigona kap-

kullanımı sonucunu doğu rm uşrur. samına dahi ldir (5). 

Fitofarınasötik ( Bi tkisel i laç) encllistrisi 

ruhsat lı bitk isel ila ç ları i yi imalat 

Uygula ın aları (GM P) kuralla rına göre 

imal etmektedir. 

J 980'lerin baş ı nda önemli bir ge li şme 

Bitkisel İlaçların Dünya 

Piyasası 

Bitkisel ila ç l a rın di.'ın ya ça pında satışı 

1993 yılında 12.4 mil ya r do la r ıne r

tebesincle gerçekleşmiştir. Avrupa 6.5 
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milya r clolarla başı çekmektedir•. AB birid ir. Yılda en az 1 mil yon sterlinlik 

ülkelerinin pay ı 6 milya r do lar o lup, 

Avrupa yı 2.3 milyar do larla Doğu Asya 

ülkeleri , 2.1 milyar clolarla Japonya ve 

1.5 milyar dolarla Kuzey Amerika takip 

etmektedir. Pa zarın büyüme oranı AB 

için %8, Kuzey Amerika , diğe r Avrupa 

ülkeleri ve Güney Doğu Asya için 

%1 2'şer , Japonya, J-linclisıa n ve Pakistan 

için %15'er o larak lahmin eel ilmiştir (5). 

Avrupa ülkeleri içinde Almanya 2.5 

mil yar dola rlık perakende satış hacmiyle 

en büyük paza r payına sahiptir. Onu 1.6 

mil yar do larla Fransa, 600 milyon dolarla 

italya izlemektedir. Avrupa Birliğ inele her 

fert birkisel ilaçla r için y ı lda 17.4 do l a rlık 

harcama yapmaktadır. 

1994 'te Avrupada yapılan ti.'ık eti ci 

anketl erinde t a ma ml ay ı c ı tıp 

(Complementaıy Medicine) lehine bü yük 

bir eğ ilim olduğu ortaya çıkmış tır . 

J-lo llancla ve Belçika lıl a rın o/o60'ı alternati f 

tıbbın sigorta kapsamına a lınmas ı için ek 

prim ödemeye raz ı oldukla nnı beyan 

etmişl e rdir. İngili z le rin ise %75'i alternatif 

ıı bb ı n Ulusal Sağlık Hizmeti (N I-IS) içinde 

yer almasın ı i s temişl erelir (2). 

1 993'te ingiltere'de birkisel ilaç tlikeri 

mincle %57' lik b ir a rt ı ş meydana 

ge l miştir. Bu ülke birk isel il açlar 

konusunda en hızl ı büyüyen paza rlardan 

NHS fo nlan alternatif llp ha rca ına l a rı için 

kullanılmaktadır. 1995 yılınd a ingilteretle 

sağlık ürünleri paza rı 800 milyon sterlin 

( 1.3 milyar dolar) ınc rrebesinde gerçek

l eşmi~tir. Bunun %48'ini gıda -clış ı tamam

l ayıcıl a r , bitk isel ilaçlar ve alternatif tıp 

lirlinleri olu şturmuştur . 1 99 ı -95 y ıl l a rı 

a ras ında bu Cı rünlerin tica retinde yı lda en 

az o/o6' 1ık bir geli şme göz lenm iştir. 

A BD'de her y ıl terkibinde yüksek bit 

ki lerden türerilen bir droğun bulunduğu 

ila ç l a rı taş ı yan 125 mil yon reçete 

yaz ılnı a ktadır . Bitkisel il açl a rın reçetesiz 

(OTC) satış l a rının ABD'de yılda ı ı milya r 

do lar olduğu tahmin ed ilmektedir. Bu 

rakama şüphesiz sentetik ve nıine ralle rl e 

kombine bitkisel i la ç hı r ve v i uı ıninle r de 

dahildir. ABD'de bitkise l devalar 

pazarının yıld a 3.24 milya r dolar ıne r

tebesinde o lduğu tahmin edilmektedir 

(8) 

H er üç Amerikalı yetiş kinden biri 

b itkisel ilaç kull anmakta ve soğu k 

a lg ınlığı , yanıkla r , başağ rıs ı , allerji ve 

uykusuzluk gibi hafif ra hats ı z lı k la r için 

yılda 54 dolar harca ma yapmaktadır (8). 

J 996 yılında ABD clevai gıda 
mağazalarında bitkisel clrog sa tı ş ı üzerine 

yapılan bi r araşnrmaya göre beş bitk isel 

droğun %33'1ük paza r pay ı na sahip 

• 1996 plt mkamı 14 mi~)'ar dolar olup. bu mm %50'si yani 7 milyar dolan Al'm/)a)'tı aillir/Nlf j.Gniııwald . .\'ulriiiOII 

LJusilless}oumal. (/J t2fJ9!rJJ 

--
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olduğu an l a~ ı lın ı~t ır . 11unlar echimıcea 

(%9.6), sa rınısa k (%7.2), ginseng (%6.4), 

ginkgo (%5.'1) 1·e hidrastis (o/o4.7) el ir (9). 

A BD'cle bi tkisel eksırele r pazarı 1996 

y ılın cia 320 milyon dola r olarak gerçek

l eşm i ş olup, pazarın yılda o/o15.2'lik 

bli y liıııe ile 200'1 )• ılında 650 mil yon 

dohıra ula ~mas ı beklenmektedir (lO). 
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nüfusun hemen hemen ya rıs ı , k ırsa l kes

imde ise %90' ı temel sağlık gereksin im

leri için bitk isel ila ç l a rchın medet 

umma kıaclı r ( ı 2. l 3). 

Çin'de her y ıl fabrika imalatı bitkisel 

ilaçlar için 460.000 ton bitkisel hanı 

maddeye gerek du yulmaktad ır. 1990'chı 

700.000 ton bitki materyalini n Çin li 

hekimler t ara fında n geleneksel terkip

Ierin ya p ı mında kulla nıldığı rapor edil

mişti r. ı 993 yılında Çin'de bitk isel cl rog 

sa t ı ~ ının 1.1 milyar dolar olduğu t::ıhnı in 

edilm iştir . 200 kadar tıbbi bitki 4"0.000 

hektar alanda eki lmekte ve y ıl da 300.000 

ton clrog Liretilmektedir. 700'Li aşkın çift

lik yCıksek kaliteli tıbbi bitki üretimi ile 

uğraşımıkradı r . 1 9901 1arın başında 

ı 996 y ı lında dünya reçetesiz ilaç curcı 
pi yasas ı 49 mil ya r do lar mertebcsincle 

gerçekleşm iştir . 1995 ra k a mlarına göre 

o/o3 ı 'lik payla Kuzey Amerika reçetesiz 

ilaçlar pazarı (OTC\'nda baş ı çekmekte

dir. Onu %26 ile Ba t ı Avrupa, %16 ile 

japonya . % ı ı il e Gliney Doğu Asya. %5 

ile L:ıt'in Amerika \ 'C o/o--ı ile Orta \·e 

Doğu Avrupa izlemekte olup, 
1996 

d iğe r L'ıl kele ri n pazar pa y ı 

%-olmuşt ur ( ı ı ) . 

ulus çapında yapı lan bir 

japonya'da ı 974 il e 

'1 989 y ılları ara s ı nda 

yılında ABDele 

beş bitkisel clroğun 

(echinacea (%9.6), 

ara~ ı ırm a ya göre Çin 1de 

tı bb i bit k isel ürün 

saıış l a rınd :ı ı S kat 

büyüme göz lenmişt ir. 

Aynı dö ne mele çağdaş 

il aç sar ı ş l a rınd ::ı ki 

bü yüme or~ını sadece 3 

sanmsak (%7.2), &insenı: 

(%6.4), ~ (%5.1) ve 

geleneksel tıp için 7295 

tıbbi ve aromatik bitkinin 

ku l l a nı l dığ ı :-ın l aşılm ış ı ır 

( ı 2, J 3) . Çin il ;ı ç 

piyasasınd;ı geleneksel 

i l aç l ;ır o/o40' lık p;ı y;ı 

sahiptir. Son beş yıld a hidrastis (%4.7)) %33' lük 

k:ıt olrnu şt ur (2) . 

Ç in'cle, nüfusun en az 

pazal' payımı sahip 

cıldl!ğu 

Hnlıı ılınışltl' 

Çin\ le ge lenekse l 

il aç ların sa tı ş ında %113!Ai.ik 

bir arıı ş göz l enm i ştir. Çin1de 

halen 5.000'i a ş kı n fabrika 

o/o85tini teşkil eden 1 milyar ki~ i ima bt ı gciL:m.:ksel ilaç sa t ıl maktadır . 

bitk isel ilaç kulhı n ımı ktad ır. Şehirle rdeki Bunların imalinde J 1.559 doğa l ürün kul -
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l a n ı l ma ktadır (13) . l 993' te b itkisel 53 mil yon ve 13 mil yon dolar olarak 

ila çların top l ::ını sa tış ı 2.5 milya r do l a rı ge rçekl eşm i ş t ir. Ay rı ca, 1-l ind istanda 

bl.iylik bir sınai iç paza r aşm ış . ilaveten 400 mil y

on dolar eleğer i nde 

bitkisel ilaç ihracatı 

Çin'de halen S.OOO'i aşkuı fabrika 
imalatı geleneksel ilaç satılmaktadır 

mevcuttu r. Hind istancia 

halen 460. 000 geleneksel 

t ıp he kiıııi , 215 gelenek

sel hastane ve '14. 000 

ge lenekse l ilaç veren 

eczane bulunma k t a dı r. 

ge r ç ek l e ş tiril 

mişt i r (2) . 
7.000 tıbbi bitki Hindistandaki 

Goney Doğu 

geleneksel tıp sistemlerinde 
kiıllandmaktadır, 

Asya'da en az SOO 

mil yon k i ş i nin bitkisel 

deva lada teda \ ' İ o lduğu 

tahmin edilmektedir. Bu 

GUney Doğu Asya'da en az 
800 milyon kişinin bitkisel 
devatarla tedavi olduğu 
tahmin edilmektedir. 

540 kadar önemli tıbbi 

bitki ge leneksel 

terkiplerde kulla nılııı a k 

durum. o ülkelerele ge leneksel çin 

tıbbının ve yerel gelenekl erin gi..iç lü 

olmas ı na ve ç~ığdaş i hı çların teminincieki 

güç l li ğe b~ığ l a nab i li r . Çin ve Hindistancia 

ge leneksel tıp sistemlerinin resmen 

tanı nmış o ln1 ~ı sı geleneksel i l a ç l a rın 

yaygı n ku ll ::ın ımını kola y l a ştırma kt ad ır. 

1 l inelistanda üretilen ç~ığdaş ila çhı r y ıll ı k 

talebin sadece %30\ınu karş ı l ama ktad ı r. 

Ayurveda, Siddha, Yunani ve bir ö lçüde 

Tibet geleneksel tıp s is te nı le r i nüfusun 

o/o70'ine. yan i 600 milyon kiş i ye sağ l ı k 

hizmeti sunmaktadır. 

H inclist;ın al tkıt;ısıncl;ı yeri ~e ıı 25.000 

kadar yüksek birkinin yarıs ı cndcınik 

ol up 7.000 tı b bi bitki I-l iııcli sıaııdak i 

geleneksel tıp sistemlerinele kull ;ı nılın:ı k 

taclır. 1994-95 y ı 11mında 1-I incli s ı.a n ·cıan 

ham drog ve uçucu yağ ihraca tı sıras ı yla 

ta clır. Hindistan ı\ I a ıe ria ı\ I edi ca's ında 

kay ı tlı 2.000 clrogclan l.SOO' ü bitki 

kökenlidir ve clrog üretiminde ku l l a nılan 

hammaddelerin %80t i o rman Cı rü nle riclir 

(13) 

B atı Avrupa 1da tıbbi ve aromatik bitk i

ler 70.000 hektar alanda ycr iştir il mekte

clir. ispanya, Avrupa Birliği içinele 28.000 

hektar ile en bü yük üreticidi r. Fransa 

23.000 hektar ilc ikinci büyCık Cıret ic i 

konumundadır. Fra ns< ı ' cla. a y rı ca , 400 

hektar allında yabani bitki hasall 

ya pılmakta dır. Fransa tı bbi birki ihti-

yac ı nın %60 1 ın ı ithalat yoluyla 

k a rş ı larken bu oran Alman ya \ 'C 

ingilrerede %90'dır (7). 

Biyoçeşitlilikten Y m·arlamııa 

B i yoçeş i t l ilikren yararianına ( 13 iocli ver

sit y prospecring) doğa l ürünlerin toplan-
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ması , taranıaya tabi tutulmas ı ve ticarete 

sunulmasını tarif eden, nisbeten yeni bir 

terimdir. Genellikle biyoçeş itlili ğ i savun

nıayı amaçla yan kiş ilerce kullanılmak

raclır. 'Tica ri bakınıdan değerli genetik ve 

biyokimyasal ka ynaklar a ç ı sından bi

yoçeş itliliğin cleğerlendirilmesi' 1 ~eklinde 

ele tarif edilmekteelir (15). 

B i yoçeş itli l ikten ya rarlan ma bitkiler , 

nıantarlar , böcekler ve ele niz 

canlılarınclan yararlanma anlamına 

gelrnektcclir. Bu tip materyaliere ilaç ve 

tarım end l.istrileri, genellikle araştırma 

amacıyla , gereksin im du yımıkradır. İla ç 

ş irk et l e r i yeni k imyasal moleküller bul-

mak iç in araştırma ya parken, tarını 
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fertler , şi rketl e r , enstitüler, yerel grupla r 

veya hükCınıetler ile temas kurulmak

tad ı r. Biyo lojik Çeşitli l i k Antia şması 

(CBD)'na göre, biyoçeşitlilikten yararlan

ma , biyoçeş it l ili ği koru yaca k sürd l.i 

rCılebilir kullanımı teşvik edecek ve 

fertlere teknik beceri kazandırabilecek 

tarzda uygulanmalıdır. Buna daya narak, 

kayn"k ülkeler, sahip oldukları genetik 

ve biyolojik kaynaldar konusunda ulusal 

lıl.ikl.iınranlık hak l arı o lduğunu iddia 

etmekteelirler (16) . 

Yeni bir drog veya ri cari l.irl.inün 

gel i ştirilmes i uzun bir süreç 

gerektirdiğ inde n ve ürünün ticarete 

sunulacak hale gelmes i yıllar 

endüstrileri ı s l a h çalı ş maları ve gen alaGığından , kaynak ülke ancık k~ızanç 

mühendisliği için gerekli yeni gen lerin 

arayı~ ı içineleelir (16) . 

Büyüklü küçüklü pek çok ilaç firması , 
geleceği parlak bir saha o larak görelük

lerinden tıbbi ve aromatik b itkil er 

üzerinde araştırına çalışmalarına daha 

çok y~ırırıın yapmaktadırlar. 

S on y ıllarda bazı ilaç firmaları doğa l 
ürünler ve bilhassa bitkiler için geniş 

kapsanılı tarama progra nıları 

baş latınış larclır. Bitki materya li genellikle 

gel i şmekte o l ~ın ülkelerden temin 

ecli lnıekteclir. Bu ülkelerin çoğunluğu 

zengin biyoçeşitliliğe sahip tropik 

kuşakta bulunmakt~ı clı r. Toplan1a için 

sağlandığı takelirde nemalandırılabilecek

tir. ıVIerek ilaç firması Kosta Hika'nın 

Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü (INBio) ile 

1.000 kadar bitki , böcek ve tarama 

örneğinin tarama amacıyla toplanınası 

için mil yonlarca dolar tutarıncia bir 

an laşma iııı za lamıştı r . Firma, · ayrıca , 

Kosta Rika'da INBio için bir ekstraksiyon 

laboratu varı kuruln-ıasını taahhür etmiştir. 

An l a şmaya göre, ge l iştirilen her ilaç için 

Merck INBio'ya önceden bel irl e n.roiş bir 

pay verecekt ir. Merck halen doğal kay

naklı ı\llevacor , Primaxin , Mefoxin ve 

l vernıectin gibi ila çları paza rlamaktadır 

(4,15-17). 
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Biyoçeş i tlilikt e n y~ırarlanıııa yoluyla 

araşt ı rma-ge liştirme ça lış maları , ge lişmiş 

ülkelerele ilaç endüstris i tarafından 

bli yük bcitçelerle gerçekleşti rilmektedir. 

Bu endüstri bitkilerden yeni molekü llü 

(NME) bir ilaç üretmek için 200 milyon 

dol:ırın üzerinde harcama yapmaktadır 

(17) 

İlaç endüstrisi tek komponent li ilaçlar 

Cıze r i ndc yoğunlaş ı rken. ulusla rarası 

bitkisel tıp tek veya çok bitkielen ürel'il en 

stanclmr eksrreler ile ilac; yapmayı tercih 

etmektedir. 

B i yeçeş itliliğ i zengin ülkelerin çoğunda 
geleneksel tıp nüfusun çoğunluğu 
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firması 1990 y ılıncia 7.7 milyar dolarlık 

sat ış yapmıştır. Bu rniktar o y ıl tüm Latin 

Amerika'nın ilaç satış rakamlarından 

Lı zlayclı (18) . 

Gelişmekte olan ülkelerle doğu bloku 

ülkeleri 1990 yılında dünya üretiminin 

%27'sini üretmiş, o/o28' ini ise tüketnıişt i . 

Doğu bloinı Cılke l erin in dünya ilaç i..ireti

mindeki pay ı o/o8.6 idi. Aynı y ıl Çin, 

dünya üretiminin %3.55' ini üretip, 

%3.58'ini tüketmişti. Hindistan'ın ise üre

timi dünya üretiminin %1. 29, t Cıketimi ise 

%:1 .25 idi. Bu Cılkc l c r toplam ola rak 

dCın ya Liretinıinin %4.84 'ünü, rüketiminin 

ise %4.87'sini gerçekleşt i rmiş ti. Bu 

rakam lar. ge l i şmekte olan ülkelerin 

tarafından uygulanınaktad ır. Mali kay- toplanı üretim ra kamından çıkarılırsa , 

nakl;ırın yetersizliğinden öt:ürü , sağlık 

sorunhırının çözümü için geleneksel bilgi 

ve bitk i ka ynaklarından ıneclet umulmak

tadır. Dünya S~ı ğlık Teşkilarının ya ptığı 

araştırmanın sonuçlarına göre dünya 

nüfusunun %80' i için bitkisel deva ların 

tek çözüm olduğu anlaşılmıştır. 

Dünya İlaç Piyasası 

1996 yılıncia ila ç ların tüm dünyadaki 

satışı 222 milya r dolar olarak gerçek

l eş miş tir 1990 yılı n cia ya pıl an bir 

araşt ırmaya göre, gel i şmiş ülkeler dünya 

ilaç üreriminin %73' ünü karş ılamış . 

%72'sini ise tüketmiştir. Sadece ı\ l e rck 

gel i şmekte olan diğer ülkelerin dünya 

ilaç üretirnindeki payı %22.29, tüke

timdeki pa y ı ise %23.25 bulunur. 

B una göre. 1990 yılında ge l i şmiş ülke

lerde yaşayan, dünya nCıfusunun %25' i, 

modern ila ç l arın %72's iııi tüketirken , 

dünya nüfusunun %75'ini teşkil eden 

gel i şmekte olan Lilke halkları dünya ilaç 

üretiminin sadece %28'ini tüketti. 

1 989'da ilaç endüstrisinele araştırma
ge liştirme harcamaları ABD'de 5 milyar 

dolar civarında, Alnıanya ve Japonya'da 

ise yaklaş ık birer buçuk mi lyar dolar 

o larak gerçckleşri. Son yıllarda. araştırma 
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harca nıa l a rı h ı z l a artış göstermektedir. gen transkripsiyonunda rol oynayan bir 

1996 yı lında sadece Merck fi rması yen i nıo l ek ül olabili r (20). Bu ta raına l ar, 

ilaç araştırmaları için yak l aş ık 1.5 milya r araşt ı rınacının laboratu va rda, yen i 

dolar harcaınıştır (1 7). i laçlara clönüştü rü l ebilecek kimyasa l 

Y irmi y ı l önce, dünyanın en büyük 250 bynaklar bulmasında ya rdımc ı olurlar. 

ilaç firmasından hiçbirin in yüksek bi tki!- B ütün l eşm iş kimyasal tekn ikler (coın bi-
erle ilgili a raştırma program ı yokken, naıoria l chenı i stry) 1994'ten beri ilaç fi r-

bugCı n ya rı s ından fazlas ı bu tip program- maları nca yeni ilaç geliştirme 

l a rı baş l a tm ış du rumdadı r. Bu ilgi ça lı ş ın a l arı nda ku ll anılmak tad ı r. Bu 

a rt ı ş ın ın önemli b ir nedeni, k ronik reknikte, ı s la k labormuvar sentezleri bil -

rahats ı z l ıklarda standardize bi rk i 

ekstrelerinin göste rd iği etkielir (19) . 

D Linyada en çok sa tan 25 i lacın 
ya rı sından faz l asın ı n kökeni doğa l ınad

clelerclir (20). Siklosporin ve nıevino l in 

ramamen doğal ka ynak lardan elele 

ed ilirken) 12 tanesi doğal l.iri..in lerin 

türevleridi r. 

Yetıi iltıç Htmınıaddeleri 

Araştırmaları 

S on 15 yıl da, enzimari k teknikleri kul

lanan yüksek verimli tarama s istenı leri 

yeni ilaç k i myasalla rı a ra şt ı rma l a rında 

başa rıy l a u ygu l a nmaktadır. Yüksek ve

rimli tarama tekn ikleri b ir b iyolojik 

hedefe yön len cliri l nıiş macieieiere alı nan , 

ölçüleb ili r cevapları cleğerlencl i rir. 

Olumsuz sonuçlar da anlam ifade eder. 

Hedef bell i bir hücre tip i, özel b ir 

biyosenretik işlemele anahta r rol oynayan 

bir enzim, reseptörl igand ilişk is i veya 

gisayar yazı l ınıhuı il e b irlik te 

ku llan ıl a ra k , test eel ilecek yeni ilaç ha nı 

ınaddele ri rasarla nınak tadır. Son üç y ı ldır 

bazı büyük ilaç ş i rketl e ri , küçük "bütün

l eşmiş kimya'' firnıa l a rı y l a birleşmekte

clirler (1 7). 

B az ı ilaç firmaları bu teknik leri doğa l 
ürün ~ı raşr ı rmalarıncla kulla nınak tadırlar. 

1997 H aziranından beri !'a rke-Davis, 

i ngi ltere'nin Xenova firmasının doğal 

nıa clcle l e r l e ilgili kü tüphanelerini kulla

narak bitki , manta r ve deniz ürün

leri nden ticarete sunulabilecek mad

delerin bu lu n mas ı için ça lışma l ar yürüt

ıııekrecli r. Phyrera, bütün l eşmiş kimya ve· 

yüksek verimli tarama teknikleri ni bitk i 

hücre kültürü teknolojisi ile b i rl eştir i p 

biyolojik etki optimizasyonunu 

sağ l ayara k Suniil in adl ı yen i bir antifun

ga l ilaç üreınıiştir (17). 

A BD'cle Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI), 
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1950'1erin sonl a rı ndan beri antikanser odun yonga l a rı ndan ürctiln1ekredir. 

etki için yap ılan ça l ı~ma l arda 35.000'in ABD'de pakliraksel i.."ıreti mi için Taxus 

üzerinde bitki ile 200.000'in üzerinde tü rlerinin büyük ça plı tarımı yapılmak-

ta ra- ta dı r Hindistan'da mikroorganizma y ı 
Biitilııleşmiş 

maya tabi tutmuşt ur. 

(22) 

Himalayala rda yet işen ve 

Bu yoğu n çaba 
kimyasal tekııikleı-

Nepal 'de hasat eeli len 

sonucunda sadece 

üç bitk isel drog 

etkil i bulunmuştur. 

(combiııatorial chemistry) 1994'teıı Taxus wallichia.na 

beri ilaç Jirmalarıııw yeııi ilaç ya praklarından elele 

P odopbyllum pe/ta-

geliştirme çalışmalarmda 

kııllamlmakta(lır 

eel ilen raksan'Gı zengin 

b ir eksıre Ta::ı.:omyces 

/um köklerinelen eropozit ve tenipoz-

it gelişt i r ilm işti r . Bun lar bitkide bulunan 

poclo filotoksin'in epiıneri epipoclofilo-

toksin'in ya rısentetik tü revlericlir. 

Etopozit, küçük hücre a kc iğe r ve testis 

kanserlerincle, tenipozit ise çocuk larda 

akut lenfositik lösemi ve nöroblastonıa' 

da; yetişkinlerde ıı on- 1-l oclg ki n lenfoma 

ve beyin rüınörle ri ncl e erkilid ir (21) . 

K anser tedavisinde ümit veren ikinci 

bitki bir Çin ağac ı olan Camptotbeca 

acuminata'c\ır. Bu birkiden elele eelilen 

ka mpratesin alkalairi ve türevlerine kısa 

sCı re önce yumu ıtalık, barsak ve küçük 

hücre akciğer kanserlerinde denenmek 

üzere FDA tarafında n onay ve rilmiştir 

(21). 

T aksol (Pak l iıaksei)® ilk olarak Taxus 

breuij'olidnın (Pasifik Porsuk Ağac r) iç 

kabuğundan izole ecl ilıııişı i . Halen eliğer 

Taxus (Porsuk ağac ı) tü rlerinin yaprak ve 

andrean.ea ad lı bir mantar 

wrafın clan pak litaksel'e clönüştürü l nıek

teclir. Taksol'ün fi yatı kilo başına 600.000 

ila 800.000 dola r arasında cl eğiş ııı e krecl ir 

(23). 1996'cla raksol'ün dünya ça pında 

sa tı ş hacmi 813 milyon dolar ııı er

te!Jesincle gerçek l eşm i şt i r. Taksol ürün

lerinin yıll ı k pazar hacminin 2000 yıl ı na 

kadar 1 milyar do l a rı bulacağ ı tahmin 

ecl ilıııek ıecl ir (17,2'1 ,24). 

F DA, 1992'clc taksol'ün yumurtal ı k 
ka nserinde, 1994' te ise ınetastaz lı rneme 

kanserinele ku l l anım ına onay vermişt i r. 

Taksol bu yıl patentten clüşıııe kreclir , 

anca k bir taksol enfüzyon setinin patenli 

24 Haziran 1997'cle 20 y ıl süreyle 

u za tılmıştır (17). 

B oehringerl ngelheim, skopola ı-r1 in türe

vi hiyosin N-butil bronıür'ü antikolinerjik 

ve a n t i spazınoclik; yoh inıbin'i ise 

afroclizyak ola rak başarıy l a paza rl a ıııa k -

.-
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tadır. Lobelin'i nikotinsiz b ir sigarayı liraksel eldesi) , ya da yara rl ı kim yasal -

bırak tı rıc ı ihı ç. arekolin'i ise anticlepresan ların sentez i'nde baş lang ı ç maddesi 

ve anti-A i zheiıne r i! ~t ç olarak geli~t i rnıek- olarak kullan ı labili rler (örn .. lıonnon ve 

tedir (1 7) 

J 989'da kurulan Shaman Ph~ırnıaceu 
ticals 450 bitki üzerinde yaptığı taranıalaı 

sonucunda iki b itkisel LirCın geliştirnıişri r . 

Geniral herpes tedavisinde etkili Virend 

faz III klinik deneme 

safhasında; Croron tür

lerinden elde edilen ve 

seyahat diyarelerinde etk ili 

Provi r ise faz Il kli nik den

eme safhasındadır. ilkinin 

dünya paza r pay ı 1.3 milyar 

dolar, diğerinin ki ise 26 

milyon dolar olarak tahmin 

eel ilmektedir ( 4) . 

doğum kontrol h~1plarının ya rı -sen 

tezinde kullanılan diosgenin). 13itkicleki 

orijinal maddeye benzer etki lere sahip 

tamamen senı-etik macicicierin 

tasarıınında örnek ,·eya protatip o lan 

bitki kimyasallarının 

kaynağı olabilirler. Böyle 

k iınyas~ı 1 IJ r ~ı örnek ler 

Tablo 11de verilmektedir. 

D oğal ürünlel"in ilaç 

geli~tirnıedeki önemi 

giderek anmaktadır. 1995 

yılında bitki kök enli 

ranınnıı ş bazı ila \· hammad-

delerinin 

rakanıl;ırı 

dünya sat ı.'_? 

B i tkise l clroglar muhtelif 

şe killerde kullanıl -

milyonlarca 
Ta.xus hacca ta 

dolara ula~ nıı ~ ur. Örnek 

\·ermek gerekirse. steroicll erin sa tı~ ı 22 
ıııa k taclırLır (Şekil 1) . Ya oldukları gibi 

veya enfüzyon, dekoksiyon. ekstre, yağ l ı 

maserat. uçucu yağ, vs. hal inde galcnik 

preparatlmcla kullanılırlar Sentezi zor 

olan ıııorfin , c\igoksin , digitoksin. ergo 

alkaloitlcri, Vinca ~ılk aloit l e ri , anribiyotik

ler gibi ya rarlı bitki kimyasallarının ka y

naklmıdırlar Bitki k imyasa lları 

Y"pı\arında küçük değ iş iklikle r ya pılarak 

d"ha az toksik veya daha erkili hale 

getirilebilirler (örn .. bakkatin ll l 'ten pak-

milyar dolar. opiatlar 1. 5 milyar dolar. 

nikotin ve skopolaınin ya pışka n bant

larının top l anı satı ~ ı 1 mil yar doların 

üzerinde gerçck l e~ti. Taksanların sa tı ~ ı 

400 milyon dolar. k~ırnı y:ırık ıolıunıu 

(Psyl!ium) Cıri.."ınlcrinin sa tı ~ ı 300 milyon 

dolar. cligoksin ,·e benzerlerinin sa tı ş ı 

200 mil yon dolar. ergo alkaloitl erinfrl 

satı~ı 150 mil yon dolar ve Cenı yi r 

nıenekşes i (Ca tbantn.tblts rosetıs) Lirün

l e riniıı satı ~ ı ise 100 mil yon dolar oldu 
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Yabani 

e Bitkisel çay için 

kullanılır 

e ilaç şek line sokulur 

e Endüstriyel 

hammadde olarak 

kullanılır 

• Standardize edi lir 

Şek il ı . 

• Çözücü ekst 

e SFE (C02 ekst.) e Su ve buhar dist 

• sıvılaştırılmış gazlar- • Buhar disı.. 

la ekstraksiyon • HidrodiffOzyon 

e Kurudist 

Fraksiyonlanır 

Oldugu gibi 
kullanı lır 

Yarı sentetik 
kimyasalların 

sentezinde 
kullanılır 

URUNLERE FORMULE EDILIR 

t 
Saf etken maddeler 

izole edilir 
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(]7,24) 

D oğ" l kökenl i kolesterol düşürücü il"ç 

olan Pravac lıo l® (Sodyum pravas

ta tin)'lin 1996 y ıl ı dünya sat ış lı "c ıııi L l 

milyar dolar seviyesinele gerçek l eşti (17). 

D ün ya ci a ya pıs ı bilinen ve ilaç 

yapıın ında kulla nılan en :u 121 bitki 

k i ııı yas" lı t ı bb i bitk ilerelen elele edilmek· 

ıecl i r . Geleneksel t ı pı " ku ll an ıl an bitkisel 

ekstrelerin say ı ve miktarını tahmin 

ermek imkans ı zd ır . 

A n upacla bi tkisel ilaç ima l atç ıl a n tek 

birki kimyasa llan yerine standart hale 

getirilm iş tıbb i bitki ekstrelerini kullan

nıay ı yeğ l e ıııek ıecli rler. Son on yı l cia 

başa rı kaza nmış baz ı örnekler şun l a rd ır 

(4,5,24, 25) 
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Gitıkgo 

Ginkgo bilobcı yapra kl a rı nda n 

haz ı rl a na n ve terkibinde %24 n cı vonoit l e r 

ve %6 ginkgolitler (terpenoicl) taş ı yan 

standardize ekstre Schwabe fi nnasınca 

1965 y ıl ı ndan beri 

Tebonin®, Fransa'da 

Al ına n ya' da 

Ta na kan ®, 

Türkiye'de ise, son y ılla rd a, Tebokan® 

ad ı alunda başa rı y l a paza rlan ına ktad ır. 

Beyinde kan dolaşınıinın yavaşlarnasına 

bağ l ı olmak bilhassa yaşl ıl arcia hafı za 

kaybı , başağrıs ı . baş dönmesi ve 

depresyona ka rş ı ku ll a nı l makta dır. Bu 

i l acın 1993 y ılı itibariyle dünya ça p ı nda 

sa tı ş ı 195 mil yon clolm olarak gerçek

l eşmiştir. 1988 yı lınci a sadece Almanyada 

bu ilaç 5.4 milyon reçeteye g i rmişti r . 

Tablo 1 
ilaç lar için Mode l Ol u şru ran veya Prototip Olan Birk isel Drog lara Örnekler 

Rcf. JE.Hobbcrs, ı\'I. K .Specdic and V.E.Tyler, Plı:ırınacognosy :ınci Ph~ı rm:;ı cobioıcchnol ogy. 

Doğal 

Atropin 
Kok ::ıin 

Efeclrin 
Epipoclofilotoksin 
E rgota ııı in 

Gayakol 

Kell in 
ı'vl orfin 

Fisosıigmin 

Kin in 

Will iams and \'1/ ilkins, Baltimare (1996). 

Yarı-sentetik 

1-lomat ropin 

Fenilpropa nol a nıi n 

Etopozit ve Tcnipozit 
Dih i clroergota ın i n 

Gcı yafenesin 

1-l iclroıııorfon 

Prototip-türevi sentetik 

Glikopirolat 
Proka in 
Tctrazolin 

Kromolin 

Propoksifen 
Neosı igmin 

Klorokin 
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Ginkgo e ksrı·es i taşı ya n ilaçlar reçetesiz 

olarak cia satılıııa ktacl ır. Gel i şmiş ükel· 

erde yaşa rn süresi u zad ığında n ginkgo 

ekstresi ta ş ı ya n il a ç l arın sauşının a rtmas ı 

bek le nıııektecl i r . Bu i l" c ın kayn"ğını 

teş kil eden ağacın Fr"nsa ve ABD'de 

kül türüne geçilmi şt ir. 

Sarımsak 

A s ı rl a rd ı r g ıda olarak kul l a nıla n 
sanmsak (Allium scılivu.m) son y ıll a rda 

bitkisel ilaç sanayiinin önemli bir girdisi· 

ni teşki l etmektedir. Sanmsak preparat· 

la rı tansiyon ve kolesterolü düşürmek 

amac ıyl a kullan ılma ktad ı r . 1993 yılında 

Lichtwer Pha rma' nın ürünl"ı Kwai®' in 

Gink.go bilobcı 

y ıll ı k sa tış ı dünya ça p ı nda 40 milyon 

dolar olmuştur. Sadece Al nıanya'da 7 

milyon ki ş i düzenli .olarak sa rımsak i \a c ı 

kulla nma ktadır. Alman ilaç piyasası nda 

sa rı nısa k üri."ıı1l e ri doğa l ami-a rte

riosklerotiklerin %84'ünü olu şturmak · 
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ıadır. Lic lıtwer Pharma Çin'den her y ı l 

1500 ton yüksek verimli, organik tarım 

lirl.inli sarımsak itha l a tı ya pmaktad ır. 

Sarı Kantarmı 

H ypericunı pe1jorcıt u.m bitkisinin çiçek 

du ru mla nn ın yağlı maseratı çok uzun 

süreeli r lı a r i ce n ya ra tedavisinele 

ku ll anılmaktadır. Son y ı lla rda bu droğun 

anticlepresan etk ileri keşfedilm iş ve ilaç 

sa nayiinin ilgisini çek miştir , 1980'lerin 

sonunda !-lypericu.m prepa ra tla rı piyasa

cia boy göstermeye başl a mış ve bi lhassa 

Komisyon E'nin Sa rı Kanta ron\ın sin irsel 

has tal ı k l a r , elepresyon ve kuruntu'da kul

l anılmas ı na onay vermesinden sonra 

piyasadaki san kamaronlu i l aç l a rın 

sayıs ında a rt ı ş meydana gelmiştir. Halen 

piyasada bulunan 60'ı aşk ın sa rı kantaron 

preparat ı a ras ı nda j arsin®, Kira® ve 

Hyperforat® o/oSO pazar pay ı y l a başı çek· 

ınektecli r. j arsin'in y ıllık satışı 1996'da 

125 milyon Alınan Ma rkı olmuş ve hem 

el eğe r hem ele miktar olarak, ımıa ciili 

olan sentetik , Prozac®' tan çok sa [ ı Ş 

yapmışt ı r. 

Ö nceleri ila c ın etkisinelen kırmızı renkli 

bir naftacl iantron tü revi olan hiperisin 

sorumlu tutulınuşsa da hiperisinsiz sa rı 

kantaron ekstrelerincle de antidepresan 

etki görülmesi bu görüşü zay ı fl a tıııı ştır 

(25·27). TBAM'da ya pılan ça lışma l a rda 

... 
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sarı kantaroıı'clan 

hazırlanan alkollü 

ekstren in karaciğer 

koruyucu etk isinin 

bu l unduğu saptanmıştır 

(28) . H iperisin 

1990'ların ba~ ı nclan beri 

ant i-A IDS etkisinden 

dolayı klinik elen-

emelere tabi tutulmak-

taci ı r. 

Echiııacea 
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Giııseııg ( Cinseng 

okunur) 

Asırlardı r bilinen bu 

Çin droğu son yirmi 

yı lda dünyanın en çok 

ticareri yapı la n bitkisel 

clroğu olmuşwr. Panax 

ginse113 (Kore veya Çin 

ginscngi) \'e Pcnıa.:ı.· 

quinquejolium (Ameri

kan ginsengi)'un kökleri 

tonik olarak en çok kul -

Amerika yerlileri nin 
1 ~)1Jericum pe1fora111m lan ı lan 

Dünya 

clroglardır. 

pazarlarında geleneksel ila cı olan bu bitki son y ıll arda 

Avrupa'da büyük ün kazanmıştır . 

Eclı i n acca purpurea bitkisinin yeşil 

k ı sımlarından sıkılar~ı k hazırlanan usare 

bağ ı ş ıklık sistemini güçlendirici etkbin

clen dolayı bilhassa grip tedcıvisincle kul-

l a nılnıak raclır. Pi yasada çok say ıda 

preparatı olması na rağmen ı\ladaus fir

ın~ısının ürünCı Echin~ıcin®' i n toplam 

sa tı ş ı 1993 yılında 30 mil yon dolar 

olmuştur. Komisyon E bu droğun 

muhtelif şekillerine onay vermişt ir. 

Alnıan)·ada halen 1 50'yi aşkın Echinacea 

prcpararı bulunma kt ad ır. Echinacea 

ürCınl cri tarını bilkilerinden de hazırla n 

nıakla birliJ.ae, bu bitkinin ricari amaçlı 

doku kültürleri de ba*arılı olmu*tur. 

yüzlerce ginseng prcparatı reçetesiz 

o larak sat ıl mak ta dır . Bitk ise l i laçlar 

a ra sında Ginsana ®ı n ı n roplam sa tı ş 

hacm i 1993 y ılında 50 milyon dolar 

olmu~tur. Aynı yıl, AIJD'den 90 milyon 

dolar değerinde Amerikan ginsengi ihraç 

eel ilmi ştir (24). 

AROMATİK BiTKiLER 

A ronıal'ik bitkiler çay, baharat ve çeşni 

ya da uçucu yağ ve ekstre kaynağı olarak 

kullanılmaktaclırlar. Biyolojik etkileri 

deneysel o larak ispalianclığıncla tedav iele 

kullanılı rl ar ,·c tıbbi bitk i o larak ~ la 

addcdilirlcr. Ancak , a roınarik bitkiler en 

yoğun şekilde koku ve tat endüstrileri 

tararından kullanılırlar. 
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U çucu yağlar (esanslar, uçan yağ l a r , 
eterik yağlar, eteri yağ l ar) muhteli f elisti

lasyon yöntemleriyle (su, buhar, su ve 

buhar, ku ru), soğukta s ı kma ve meyva 

usa relerinin konsa ntrasyonu ile elele 

edilirler. Bu teknik ler çeş itl i şek i lle rele 

(turbo clistilasyon, hidrod ifüzyon, sürekl i 

distilasyon, vakum lu mikrodalga clisti

lasyonu) uygulanırla r. 

T at maddeleri , ayrıca düşük veya yük

sek basınç altında çözücüler veya 

s ıvı l aştı rılmış gaztarla ekstra ksiyon sonu

cu da elele eclilebil irler. 

F ito l-ekstraksiyon yönteminele kayn ,ı
ma noktası -26.2°C olan bir soğutucu 

gaz, HFC 134 (1,1 ,1,2-tetrafloroetan) kul 

lanıl ır . Toksisitesi dl.i ş l.ik , kokusuz ve oda 

sıca k l ığında basıncı 5 bar (şampa nyanın 

k i 6 bar) o lan bu s ı v ıl ,ı ştırılm ış g'ız kapalı 

bir sistemele bitki materyali ile temasta 

bırakılı r . Ekstrenin başka bir kaba çek

ilmesi ve gazın tekrar ku ll anını için uzak

l aştı rı lmas ı sonucu, aromatik bitkilerelen 

uçucu yağa çok benzeyen bir ekstre elde 

edilir. Fitol ekstraksiyon tekniği ingiltere 

ve Avrupa 1cla gıdalarda ku l lanım ona y ı 

a lmış o lup ABD'de yap ılan başv uru 

inceleme safl1asındad ı r (29). 

S l.'ıperkritik ak ı şkan ekstraksiyonu (SFE) 

yüksek basınç altı nda (350-500 bar) 

uygu l a nır. Süperkritik karbondioksit 

(C02) ekstraksiyon 

yat ı rım ı gerektiri r. 
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tesis leri büyük 

Süperkr itik C02 

ekstrelerinin gıda l a rda kullanım ı onay

l anmıştır. Süperkrit ik CO,'nin yüksek 

pl-lsı ( pH 2) nedeniyle işlem sı rasında 

baz ı hidroliz reaksiyon l a nn ın olabileceği 

unu tu l mamalıdır. Anca k , sıcak l ık ve 

basıncı değ i şt i rerek her o rgan ik 

çözücünün çözücü özel liğine ulaş ı lması 

mCı ınkündür. Polar değişti ridierin (su ı 

metanol, etanol, aseton, vs.) ka t ı lmasıy l a 

her maddenin ekstre edilmesi 

mümkündür. Yüksek yatı rım ve iş l etme 

ma liyeti yüzünden SFE ürünleri 

paha l ı d ı r. Bu yöntemin en çok bil inen 

uygulaması kafeinsiz kahve üretimid ir. 

U çucu yağ l a r ve momatik ekstreler, 

koku ve ta t endüstrileri ta rafında n par

füın , gıda katk ı l arı , tem izlik ürün leri , 

koznıetik l e r ve ilaç l arın terkibi ndeı aro

makimyasa lla nnın kaynağı olarak, ya da 

dağala özeleş ve ya rı -sentetik ya rarlı 

a ronıa k i myasa lla rın ın sentez baş langıç 

maddesi olarak kullan ılı rl ar. 

Uçucu Yağlarm Dünya 

Üretimi 

U çucu yağların dünya üretiminin 1 mil

ya r doları aşk ı n değerde 45-50 bin ton 

civa rında o lduğu tahmin edilmekted ir. 

13u rakam lara dünya üretimi tahminen 

130.000 ton o lan te renıenti ürünleri dahil .. 
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değ i ld i r (30) 

Yıllık üretimi ; he rbiri 500 tonun 

üzerinde 15 uçucu yağ dünya uçucu yağ 

üre timinin %90'ına karş ılık gelmektedir. 

18 önemli uçucu yağın toplam satış 

değeri ise uçucu yağ ticaretinin %75'ine 

tekabü l etmekteelir (Tablo 2.). 

U çucu yağ l arın %65'i oclunlu bitkiler

elen (ağaç veya çalı) temin edilmektedir. 

Bunlar aras ı nda yükte ağır-pahada hafif 

narenciye yağları ile yü kte hafif-pahacia 

ağır gül , yasemin ve vetiver yağları 

sayılabil ir. Uçucu yağ tica retinele naren

ciye ve nane yağları baş ı çek mekteclir. 

Gelişmekte o lan ülkeler uçucu yağ üre

timinele büyük potansiyele sahiptirler. 

Dünya üretiminin %55' i gelişmekte olan 

ülkelerde, %35' i gelişmiş ülke le rde, 

%10'u ise doğu Avrupa ülke le rinele 

gerçekl eştiri lmektedir. 

Yedi önemli ülke, Çin , Brez il ya , 

Hindistan, Enclonezya, Türkiye, Mıs ır ve 

Fas, ge lişmekte olan ülke le rin üretiminin 

%85' ini gerçek leştirmektedi r. 

E n büyük uçucu yağ ihraca tç ıs ı ülkele r 

Çi n, Avrupa Birliği , ABD, Brezilya, 

Enclonezya ve Hincl i stan'cl ı r. Bu ülke le r 

dünya uçucu yağ ih racatı nın o/o66'sından 

sorumludurlar. 

Geli şmiş ülkeler başlıca uç ucu yağ itha-
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latçıl arı clırl ar. ;\B, ABD , Japonya, isviçre 

ve Kanada toplam dünya i tha l atının 

%70'inclen fazla s ın ı yapmaktadırlar. 

Uçucu yağ ithalatının %34' ü sadece 

AB'ye yapılmaktadır. Uçucu yağ l arın 

dünya ithalatının 95 .000 ton ve en az 900 

milyon dolar old uğu tahmin edilmekte

dir. 

D Cı n ya uçucu yağ üretiminin %3'ü ilaç 

sa nayii , %34'ü alkolsüz içkile r ve gerisi 

koku ve ta t endüstrile ri ta rafından kul

lanılmaktadır. 

Koku ve Tat Maddelerinin 
Dünya Piyasası 

K oku ve tat endüstril erinin toplam 

dünya sa t ı ş lan 1995 yılında 11.4 milyar 

dolar olmuştur. Bu, 1993 rakamlarına 

göre 2. ı milyar dol a rl ık bir a rtışa ka rş ılık 

gelmektedir. Tat maddelerinin pazar payı 

%35 iken koku ınaclclelerininki %32, 

arama kimyasa ll arın ı n ki ise %18 

olmuştur (31). Uçucu yağ ve doğal 

ekstrelerin pazar pay ı %15 o larak gerçek

l eşmiştir. Paza.rın en az %501si a l tı çok 

uluslu ş irket tara fından yönetilmektedir. 

Bun lar IFF, Givauclan-llou re, Quest, 

Haarınan & Reimer, Firmenich ve 

Takasago1dur. Diğer önemli firınalarC!an 

baz ıl arı şunlardı r: Bush Boake Ali en 

(BBA), Dragoco, Tastemaker, llobe rtet, 

Mane ve Charabot (33) . 
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Tablo 2 

Uçucu yağ Tür Yıllık tahmin i 
üretim. (Ton) 

Po rtaka l Cilrus s inensis 15000 

Nane (acın a ne, bahçe Mentba piperita 

nanesi, Japon nanesi) M.spicata, J\1/.aruensis 6000-8000 

Ökaliptus Eucalyptus globulus 3000 

Limon Cilrus limon 2000-2500 

Ökaliptus (Limon kokulu) Eucalyptus citriodol'CI 2000 

Çöp Karanfil Syzygiu m aromalicum 2000 

Sitro ne lla Cymbopogon winterianus 1600-1750 

Sedirağac ı (Amerikan) Juniperus virginia na 

.f.mexica na, .J.procera 700-1400 

Limonolu Cymbopogon jle.xuos11s 

C cilra/us 800-1300 

Sasafra Ocotea pret iosa 1200 

Misket Jimonu Cilrus cıurantiijolia 900 

La va nelin Lauandula sp. bybrid 750 

Kiş n iş Co l·ialldJ-ı.ınt satlut tm 750 

Litsea cubeba Lilsea cu beba 500-600 

Paçuli Pogostenıon cablin 500-550 

Doğal tatlar için artan talebi karş ılamak 
amacıyla tat endüstrileri sentetiklerelen 

kaça rak doğal ürünlere yönelmekte

clirler. Çok uluslu gıda ürünleri ihra

catç ısı Nestle ürün lerinele %75 doğal tat

la r, %12.5 zenginleştirilmiş doğal tatlar, 

%7 .2 cl oğa la özeleş ve sadece %5.3 

ora nında yapay tatlar kullanmaktadır (7) . 

G.eliş ıniş ülkelerele aromaterapötiklerin 

ticaretinele görül en ge li şmenin baz ı 

uçucu yağia ra olan ta lepte a rtışa yol 

açması beklenmektedir. Sanayileşmiş 

ülkeler, gelişmiş ıslah ve tarım teknik ve 

teknolojile ri kullanmaktad ı rlar. Bu 
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şek i lele yüksek verimli, ka litesi yüksek 

ürünleri düşük maliyetle ü retebi lnıe kte

di rler. Organik üret ilm iş b itk i ler ve 

droğlara o lan ilgi ve talep artımı ktadı r. 

Uçucu Yağlarm Sıradışı 
Kullanımları 

U ç ucu yağların sı rad ı ş ı ku ll a n ını la rı 

tarını sektöründe uygulama a lanı bul

maktad ı r. Çoğu uçucu yağlar insek lisit, 

fungisit, herbisit ve ncınatos i t olarak ya 

da depolama s ı rasında pa tcıtes fi lizien

mesini önleyici veya antieksidan olarak 

kullanılnıak ı adı rl a r (7,34). 

B itk isel pestisitlerin insa nlara za ra rı 
yoktu r ve böceklerde daha az bağış ı klık 

yaratı rl ar. Bitkise l pest isitlerin %80' i 

I~)IJ'elbrun ı'claıı türeti l nı iş t'i r. Tanaceturn 

vı1/gare, Arlernisitt ctbsinlb ium (Acı 

pel inotu) ve Ocimwn basilicum 

(fes leğen)'u n böcek, pire ve güveleri 

u zak l aştırdığ ı bilinmektedir. Sarımsak, 

kekik, tarç ın , karabiber ve kimyon'u n 

g ıdaları nı.a n l<ır enfeksiyonb rı na karş ı 

koruduğu ve böylece aflatoksin ki rlen

mesinin önüne geçtiği ispa tlanıııış t ı r. 

S annısa k, karvon ve pu legon'un elepo

la ma s ıras ında pa ıates leri n fi lizlenmesini 

önlccliği gösterilmişti r. ingiltere'de yıl da 

3-4 mi lyon ton patates depola nımıkta ve 

bun la rın düzenli ol<ırak k l o rprofanı veya 

t'ekna zen ile i la ç la nma la rı gerekmek tedir. 
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1990 yı lı nda bu sentetik kimyasa lları n 

ku lla nım ı ] 30 to n olmuştu r . Keraviye 

(Cctrum ccuvı) ve dereotu (A netbu.m. 

graueolen:i) uçucu yağlarında n izole 

eelilen ka rvon'un yakın gelecekte bu 

kimyasa l l a rı n yerini a l nıas ı beklenmekte

dir. Pu legon'un israil 'de buğday fili zien

ınes i n i önlediği gösterilm işlir (7) . 

Gıda imalatç ıs ı endüstrilerde bazı 
uçucu yağlar ve aronıatik bitki 

ekstrelerin in ant ieksidan olarak ku l

lanıını önem kazanma ktad ı r. Biberi ye 

ekstre leri bazı gıda ima l atçıla rı tarafından 

bu amaçla ku llanılmaktadır. 

Antioksiclanlar gıdaları n oksit lenerek 

bozu lma la rın ı engeller ve vücutta serbest 

radika l avcısı olarak rol oynarlar. Serbest 

radikallerin kanser ve yaş l ıl ık anıi li 

o l clukl::ırı ileri sürü l nıekıedir. 

SONSÖZLER 

Y ukanda bahsed i ldiği gibi, son on y ıl da 

tı bbi ve a ronıa tik bitk ilerin ve bunlardan 

tü reti len ürünleri n endüstriyel kulla n ım ı , 

bi lhassa önceleri sentetik ürün lerin 

pazara hak im o lduğu gelişm iş ülkelerele 

a rtış göste rm i şti r. Bu art ı ş ın deva m 

etmesi beklenmektedi r. 

Gel işmekte obn ülkeler, gen iş tarını 
arazilerine, uygun ik iin-ı şa rt l arı na ve 

temelde ta rı ma daya lı endüstrilerc sa hip

tirl er. Kaliteli ek im materyali , uygun 
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t arını tekno loji leri. uygun hasat sonras ı 

i ş lemle r. depolama ve nakl iye ~arı la n 

sağl :ınd ığıncb kabul edilir sta ndarıı a, iyi 

kalite Cırün üret nıcnıel e ri için bir neden 

yokt ur. 

Gel işmekte olan ülkelerele tıbb i ve aro

m: ı t ik b itki i ş l eme endüstril er inin 

ge lişmesin in önündeki en büyük 

engeller bi limsel ve tekno lo jik bilgi, 

eğitilmi ş personel. kalite kontro l \·c 

pa zarlama imkan lannın eksi k l iğ idir . 

D ağadan bitki toplanması ekonomik 

bir hammadde temin yolu ola rak 

görülebilir. Ancak. doğ:ı çeş itii l ikl e 

doludur ve yalxı ni bitk iler bunun canlı 

örnekleridirler. ilitkiden bitkiye etken 

macieie miktar ve bileş i minde görülen 

fa r kl ıl ık l ar yüzünden hasat edilen ürün 

ancak orta lama bir kaliteyi tt: ııı sil eder. 

Y:ı lxıni bitkilerin toplanmas ın ı takiben 

i şleme \·eya hasa t sonras ı işlem nokta

larımı se\·k s ı rasında çok materya l ziy:ı n 

o l maktadır. Dahası, y .:ıbani hasa t 

materyali çoğunlukla yabancı bitkilere ait 

kısımlan cb ihtiva ettiğinden t cnı i z l emesi 

zor ve bazan imkans ı zd ır. 

B u yüzden talebi l~ızb ol:ın bi tkilerin 

tarımı esastır. Bu şek ilde sürekl i kaliıc \ "C 

dü zenli ürün temini garanti altına 

alınabi l i r. Ç ifıliktc t ı bbi ve a ro ı natik bitk

i lerin i ş l enmes i için uygun teknolo jiler 
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kunıla bilir. Bilhassa a romaıik bitkiler 

için. kurutma ve dcpolaın:ının sorun 

ya rattığı ırapik ülkelerde uçucu yağ \'e 

ckstı·e üretimi için uygun teknoloj ih:rden 

ya rarlanılabilir. 

S onu ç olarak. sürekl i art:ın tak:bi 

karşıbmak i\·in önümüzdeki y ıl l:ırcla 

tıbbi \ "C aramalik bitki ürünleri ni i ş leyen 

endüsırile rin büyümesi n .! çoğalma sı 

bek lenmelidir. 
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28. Uluslararası U çucu Yağlar Sempozyumu 

(28 TH ISEO) 

2 8. Ulus/tırtırası Uçucıı Yağlar 
Sempozyıımıı 1-3 Eyliil1997 tarih
lerinde Eskişebiı-'t/e ya}Jıltlı. Prof. 
Dr.K.Hiisuii Caıı Başer'in başktm

lığuula, TBAM tarafuıdau tliizeule
ueu sem}JOZJıımuı 27 Ülkeden 153 
araştırmacı ve stuuıyici kaitltlı_ 

1'oj~ltmlııuu sekreteryası Doç.Dr. 
Neşe Kırmıer tarafuultm 
yiirüliildii. A1uulolıı Üniversitesi 
Alaliirk Kiilliir ve Sauat Merke
z int/e J'li}Jtltıu lojıltmtultı sekiz i 
çağrılı olmak üz ere 19 söz iii ve 63 
}Joster bildiri sımultlu. 

Diizenleneu eu iyi posleı~ 

yarışmasuula, TBAM araştır

macılar tarafıutltıu sımu/tm iki 
posler Esielik açıdmı 1./ik ve 2./ik 
öttüllerine ltıyık görüldü. 

27 yıld-ır ber yıl sadece 
Balı Avrupa Ülkelerbule 
yt.tpılmakltı olmı Sempoz-
yum ilk kez 
Avıısturya'mn doğıısıuı 

gezen kalılımcılaı-ıı geleneksel 
gözlem.e vetl)ırtuı ikrmuı yapıldı. 

Dtıhtı som-tı Ytı.zılıktıya z i)Jllrel 
etliltli. Ziyaretçiler FrigJJtı laribi 
ve kiilt iiı··ii komısımda bil
gilentlirildi. 

1'opltmlunıı sou gii"uii Siiudikeu 
Dağlarma yapılan bouıııik gez üle 
Bozdağ ve StıkmJ'tl Vtıtlisi giizer
gu.lıındaki yol boyu .florası tauıtdth 

Toplmıtula sımu/mı söz lü bil
diriler kitap btıkknula basılacak. 

29,/SEO 6-9 Eylül 1998 tarib
lerinde f'ı·tınkfurt'ta yapılacak 

30. To]Jftmtı 1999 EJ1liil'üude 
Lei}Jzig 'de; 3 1. Toplantı ise 2000 
Jıı/uula. Hambıırg'tltı düz enlenecek. 

dtı bir ülkede düzenleıı- ••Fı..-., 
miş oldu. Her yönüyle 
düzenli ve tliizeyli geçen 
semjıozyum ktılılım-

cı.ltırmnı beğenisini ~~~-
kazautlı. Toplanluııu lı-ir 

giin ihıcesinde erken 
gelen kalılımcıltı ·,· içiu 
"Mitltıs 1iıru" düzeuleudi. 
Önce Seyit Balitii Gtızi 
Tii.rbe ve KülliJıesiui 
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Çağrılı Bildiriler 1 
Ple11ary Lectııres 

ı . Seeilis Jinm ra i ll jOresls -Yağınuı· 

onuanlarından kokulaı·- !{. K:ı i ser 

2. The esse111ia/ oil compositiou of 
PlntjJiue/!a .\[Jecies-Jlinıpinella tür
lerinin uçucu yağ bileşimi 

K.!-f.Kubcczka 

3. Al"OIIICI!berCI/J)'- A COIIIjJi/atiOII qj"sci

CII I[/i"c fac/s i11 fal 'O /Ir q/ ils correc/ 

use -Aroınaterapi -Doğru kul
lanınuna yönelik bilimsel geı·çek
lerin bir derlemesi-G.!3uchb:ıucr 

4. Neceul deuelopmellts i11 phylocbem

is!J)' of btyophytes-Bryophyta'nın 

kimyasında son gelişmeleı·

Y.Asak :ıwa 
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S. l ~,-e of essenfiat o i/s in the fomm/a 
liun Q/llalural.flavours-Doğal koku
larm formülasyonunda uçucu 
yağların kuUanıını-D ..[ oub in 

6. s:.l'IICS//JeSİCI-Sinestczya-A. 13aycbr 
7. ldentijkalion c{ rare sesquifeiJJelle 

struclures iu esselllial ofis-Uçucu 
yağlaı·da nadir görülen scskitcr
pen yapıların tanımlanması - \XI.A . 

König. C.Fri ckc . S.!\ lelching. 
K.\'\ 'ihsıuız 

8. Sollle uore/ lriq'Ciic ses{jlfileJpeue 

süe/etons jin111 the essenfiat oi/ qf 
J::ch inops . g iganteus-Echinops gi
ganteus uçucu yağ1.ndan bazt 
yeni üçhalkalı scskite t"pen 
iskelctle ri-P. Weyers r~ıhL I.Sccl
ııı~ı nn. ı ı. ı\•brscl ıall. C.ı\lt.:nuı 
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Sözlü Bildiriler 1 
Oral Presentation 

ı. A ntijiıngal properlies q/ essen/fal o il 
compoıı.enls-Uçucu yağ bileşik

lerinin antifungal özellikleri
j.C. R. Demyttenaere 

2. The eflect of Ibe essenfiat oil of 
Melaleuca cılıernijolicı on Escbericbia 
coli-Melaleuca alternifolia uçucu 
yağının Escherichia coli üzerinde
ki etkileri -S .D.Cox, j.L.Ma rklı a nı , 

C.M. Man n, S.G.Wyll ie 
3. Bio~yntbes is cınd hydrolysis of 

monole1peııe giycosicles-Monoter
pen glikozitlerinin biyosentezi ve 
hidrolizi-A. lkan, B-A.B ravclo, O. 
S lıoseyov, lUka n 

4. The biosynihes is of essen/la/ oil com
ponents in aronwtic plants
Aroınatik bitkilerde uçucu yağ 
bileşiklerinin biyosentezi-E. 
Lewinsohn 

5. Supercrilical jluid exlraclion q/ ler
pene bydrocarboııs )i'onı Cilrus oils-
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Narenciye yağlarından te rpen 
hidrokarbonlarının Süperkritik 
Akışkan Ekstraksiyonu-M .Bucl i c lı , 

S. \X1erner , G.Brunner 

6. T7Je euolution of cı new generatfon Q/ 
.fine ncı/ural plani o il s-Yeni nesil 
kaliteli doğal bitki yağlarının 

gelişimi-P . F.W i l cl e 

7. Aus/rcılicın tecı lree oil: Ejficcıcy, lox
icily, i rrilcıncy and slctbi/ily
Avustralya Çay Ağacı yağı: Etkis i, 
toksisitesi, tahriş edici etkisi ve 
stablitesi-D .N. Leaclı 

9. Packeel colunuı. SFC in the ancılysis 
of /e1penoids-Terpenoitlerin anali
zinde dolgulu Süperkritik Akış

kan Kromatografisi (SFC) ' nin 
kullanımı-C.B i cc lı i, 

10. Canirol Q/ slorcıge diseases q/potcıto 
cınd sp-roul inbibilion by plani 
volaliles-Bitki uçucularıyla patate
sin depolama hastalıklarnun ve 
filizlenmesipin önlenmes i
U. Bang 

l l. Bioconuersioıı. of alke·ne pbeııols 
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ji-om arom.alic plan/s lo natural 
arama conıpounds-Aromatik bitk
ile rden alken fenoller in doğal 
aroma bileşiklerine biyolojik 
yo ldan dönüştürülmesi 

E . S iı imoni, U. Ravicl, Y.Siıolıa nı 
12. Melbyflransferases iıı.uolued in Ibe 

biosynıbes/s of melbylcbauicol and 
methyleugenol in sweet basit 
Fesleğen 'de metil kavikol ve 
metil ojenol biyosentezinde rol 
oynayan metiltransferazlar -I.Ziv
Raz, E. Lewinsohn, N.Duclai, 
U. Ravicl, E. Putievsky anel Y.S iıolıam . 

Poster Bildiriler 1 Poster 
Presentations 

1. Conıposilioıı. of Ibe esser!'icıl oils ol 
Acinos Jll!iller species in Turke.Jı.. 

Türkiye'de yetişen Acinos tür
lerinin uçucu yağlarının bileşimi

A.Kaya, K.I-I. C.Başer, F.Koca, B. 
Denıirc i . 

2. The essen/fa/ oils o/Lepecbinia bulla
la (Briq.) epi.(Lanı.iacecıe) ji-oın 

Ve n ez u e la- Ve n ez u e Ila ' da n 
Lepechinia bullata'nın uçucu yağı 

-M.D.Eggers, E.Sta lıi -B iskup . 

3. Ej/ecl of dijferenl planiing linıes on 
essenlial oil conıpoıı.eııls q/ dijferent 
Mini (!Vfentba spp.) uarielies-Farklı 

nane (Mentha) çeşitlerinin uçucu 
yağ bileşikleri üzerinde farklı 

ekim zamanlarının etkisi-A.Özel, 
M.Özgüven. 

4. Evcılualion of single plani descen
dcınts of Origanunı. uulgare ssp.
Origanum vulgare alt türlerinden 
türeiilen tek bitkilerin değerlen
dirilmesi-J. Novak, ı'vi. Marn, Ch. 
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Franz. 
5. 77Je essenfiat oils of 7Z?ynı.us species 

groıving in Tbrace-Trakya'da 
yetişen Thymus türlerinin uçucu 
yağları-G.Tü nıe n , K.H . C. Başer, 

M.Kürkçüoğlu, T. Özek. 
6. EJlects of soıne fcıctors on qucmlily 

and qucdily ql Tbynı.e essen/ fal oii
Thymus uçucu yağın kalite ve 
verimını etkileyen faktörle r 
R. Omiclbaigi, Z.Bashiri , A.Massoucl i. 

7. Mu.lliuaricıte stcıl isliccıl analysis Q/ 
essenlial oil eleı/Cl q/ Tbynı.us prcıecox 
ssp. arclicus and 77>ymu.s pu.legioides 
ji-oııı. lhe soulh of England-Güney 
İngiltere 'den Thymus praecox 
ssp . arcticus ve T.pulegioides'in 
uçucu yağ bileşiklerinin çok 
değişkenli istatistiksel analizi
A . Sch nı icl t, E.Stah i-Bisku p. 

8. Co-nıposilion q/ the essenliat oil of 
Zalaria nı.ultijiora boiss-Zataria 
multiflo ra uçucu yağının 

bileşimi-K . H .C.Başer, N.Azcan, ı'vl. 

K ürk ç ü oğlu. 

9. Tbe essenfiat oils of tıvo endenıic 

Saluia species: S.pisidica and 
S.poteıılillijolia-İki endemik Salvia 
türü; S.pis idica ve S.potentillifo
lia uçucu yağları -K. H. C. Başer , 

Dr. R. Kaiser 
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1-I.Duman, A.Alt ı n taş, ı\ I. Kürkçüoğlu. 

10. Composilion of essential olis jivm 
three ,;ew Siclerilis species-Üç yeni 
Sideritis türünün uçucu yağ 

bileşinti-N .Kırımer, 1-l.Duman , N. 
Lı banca, K.H.C.I3a~cr. 

J 1. Essen/fal olis o/ annuai Siclerilis 
species growing iu Tur/.u:y
Türkiye'de yetişen tek yıllık 

Sideritis türlerinin uçucu yağlaı·ı
N.K ırıme r. N.Tabanca , T.Özek. 
G .Tümen. 1\.J-1 .C:.I3aşe r. 

J 2. b ·seulial ofis offour Letbiatae berbs 
grou•in.!j wild in Titrk~p-Türltiye'de 

yabani yetişen dört Labiatae bit
kisinin uçucu yağlaı·ı-i\.Akgül, 

ıVI. Özcan, F.Chialva, F. ı\•longuzzL 

13. MOJ)Jho!ogicai cmd phytochemicai 
cbarac/erization of Teucrium 
/ucidum L. and Tchamaechys L.

'feucriunı lucidum ve T. 
chamaedrys'in morfolojik ve 
bitki kimyasal karakterizasyonu, 
O.Servettaz. L.B.Maleci, A.Pinett i 

14 . Nelalion betlt'eenlina/o/ COI"lle111 and 
.Ji·agrai!Ce q/ d(/Ji:m?J/.1 essen/fal of/s

Farklı nçucu yağların linalol 
bileşimi ve kokul;.rı arasındaki 
bağlantı-M.Palfi , Ledniczky, E. 
1-l etlıely i , K. Ujszaszy . 

'15. 1.:.\sentia/ of! composi!ion al d(L/erent 
basil (Ocimum basilicuJn L.) origins 

.fi··om JHediterranean region-
Akdeniz Bölgesinden temin 
edilen farklı fesleğenlerin uçucu 
yağ bileşiınj-Ş . Nacar , S .Tans ı. 

16. Composition o/ tbe essentiai oii of 
three Ocim11m species ji·om S.Tome 
and PrinClpe -S.Tome ve 
Priııcipe'den üç Ocimuın 

türünün nçucu yağ bileşimi-
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A.P.iVIartins, L.Salgue iro, R.Vib, 
F.Tomi, S.Can igueral, j.Casanova, 

A. Proença da Cu n ha , T.Ad zct. 
17. Composition o/the essenfiat oiljiwn 

tu ıf.gs qj}uniperus nauicularis grou ın 

in Portageli-Portekiz'de yetişen 

juniperus navicularis 'in 
dallarından elde edilen uçucu 
yağın bileşimi -C.Cavale iro, 
L.Salgueiro. A.C. Figueircclo, 
j.G.Barrosa. A.Proença da Cunha. 

18. Composilion o/the essenfiat oii o/ the 
Jin.it Q/Afici/1/0III/1111 claniel!i, a pia11t 
used in /raditiona/ medicine in 
S.Tome and Principe-S.Toıne ve 
Principe'de geleneksel tıpta kul
lanılan bir bitki Aframomum 
danielli meyvalarının uçucu yağ 
bileşiıni-A. P. ı\ll art in s, L. Salguei ro, 
R.Vi la. F.Tonıi. S.Can iguera l , 

j.Cas;: ı nova, A.Proença da Cun ha. 
T.Adzet. 

19. In vi/ro selectionfor salttoleran.ce qf 
rosemcny (Rosmarinus qjjlcinalis L.) 

-Biberiye (Rosınarinus offici
nalis) 'nin tuz toleransı için in 
vitro seçimi-A.A.Tawfik 

Pı·of. A.Baerheim-Svendscn 
ve 

Pl'Of. E.Stahl-Biskup 
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20. irıflu.eııce '!l Phytohormones on 
essen.tia/ oil composition. qf regeneJ·
ated p!ants Q/ Melissa ojjicina!is -
Melissa officinalis' ten dolu 
kültürüyle çoğaltılınış bitkilerde 
uçucu yağ bileşimi üzerinde bitki 
horınoıılarının etkisi -G. Bincler, 
A.Abou-Manclou r, F.C.Czygan. 

21. Some essenfiat oil p!ants in 'Titrkey
Türkiye'nin bazı uçucn yağ bitki
leri-M.Sa rıba ş, A.Ailahvercliyev. 

22. Hairy root cullures of Anelbu.m. 
graveolens L.: Establisbnwnl and 
composilion of tbe essenfiat ai/
Anethum graveolens ' in kıllı kök 
kültürleri; nçucu yağın oluşumu 
ve bileşimi - P.ıVI.L.Lourenço, P. 
A.G.Santos , A.C.Figue ireclo, .J.G. 
Barroso, L.G.Peclro, M.M.Oliveira, 
S.G.Deans, .J..J.C.Scheffer. 

23. 71?e procluct ion o/ cu.m.in seed o il
Kimyon tohumu yağının üreti
mi-S .H.Beis, T.Özek, N. Azcan, 
M.Kürkçüoğlu , K.l-l.C. Başe r. 

24 . The ge rm ination bi ology Q/ indige
rıo us popu!at ions '!l Foerticulum uu!
gare L. uar. ut.i.lgare in lsrael -
Preliminary studies-İsrail'de 

Foeniculum vnlgare L var vnl
gare 'nin yerli populasyonlarının 
çiınlenme biyolojisi-ön çalışına

lar-A. Fai t, O.Barazani, S.Dinıenste i n , 

E.Putievsky, U. Havicl , .J.Fri eclına n . 
25. Galbanum-S. Hagh ighi, A.D. Fara

lıani. 

26. Detenninat ian qf essenfiat ai! can
ten! and q/ main oil components in 
Unı.belliferae co!leclions by N/RS
Uınbelliferae örneklerinde uçucu 
yağ miktarı ile ana yağ 

bileşiklerinin yakın kızıl ötesi 

49 

Spektroskopisi (NIRS) ile tayini-
1-l.l-I.Drews, ı-ı. ı<rüge r , 1-l.Schulz. 

27 . The essential oi! composition Q/ 
Achillea m.ill~fo!iu.m. L.-Achillea 
millefoliuın uçucu yağının 

bileşimi Ş. Küsınenoğlu , B.Deınirci, 

1<.!-l. C. Başe r. 

28. 7be essential oil composition o/ 
Acbi!lea coarctata poi1~ Achillea 
coaı·ctata uçucu yağının bileşimi -
Ş. Ki.."ı snıenoğlu , B.Demirci, F.De
nıirci, I<.H . C.I3aşer. 

29. Antim.icrobial proper/ies qftbe essen.
tia/ ai/ of Arlemisia asiatica Nakcıi
Arteınisia asiatica uçucu yağının 
antimikrobial özellikleri , 
D.Kaleıııba, K. Swiacler 

30. Constituents of the essenfiat oil '!/' 
Artemisfet absyn.tbiu.m g1 ·own in. 
i'gJiJI-Mısır'da yetiştirilen Arte
ınisia absynthium uçucu yağıııın 
bileşikleri , E.A. i\boutabl , A.M. 
Elazzouny, S.l. EIDahıııy 

31. Constituents '!l the essentia! oi! of 
Artemisia uulgaris L. grown in f:."gypi
Mısır'da yetiştirilen Artemisia 
vnlgaris uçucu yağının bileşimi, 

E.i\. i\boutabl, A.lvl. Elazzouny, S. l. 
E!Dahıııy 

32. Qua!itatiue-quanlitaliue composilion 
'!/' Chanıonı.i!e o il in l:gypt-Mısır pa
patya yağının kalitatif ve kanti
tatif bileşiıni-J.Salanıon , I.Danielo
vic, E.N. Abou-Zied 

33. The compasition ofessentia! oi!sji·om 
same Tanacetum species q/ Ti.t.rkeJL 
Türkiye'nin bazı Tanacetum tür
lerinin uçucu yağlarının bileşimi

N.Gören, K.H.C. Başer, B.Denıirc i 

34. Composition of the essential oil '!/' 
Cotinus coggygria Scop. .Ji·om 

... 
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Turkc:ıLTürkiye 'de yetişen Coti
nus coggygria uçucu yağının 
bileşimi- B .Demirc i , F.Demirci , 
K . H .C.Başc r 

35. Chemical sludies 011 Bosu•ellia and 
Commipbora species of Aji"ica
Afrika' nın Boswelia ve 
Commiphoı·a türlel'i üzerinde 
kimyasal çalışınaları-E .Dagnc 

36. Same new sesquiteJjJeHes ji·om 
Labda num oi/-Labdanuın yağın

dan bazı yeni Seskiterpenler -
K.Tiıefe l cl, P.Wcye rs ı ahl. H. 
1\-la rscha ll , ~ 1. We i rauclı 

37. SesquiteljJenoic collslituenls qf Ibe 
essential oil ofsome CJpents species
Ba z ı Cyperus türlel"inin uçucu 
yağının seskite rpen bileşikleri

M. ı\· l e ke ıTı Sonwa, Y.Saritas , 

\XI.A.Konig 

38. Compasifian qj' essentia/ oils 
obta ined 1~)1 UJCtfer-distillclliolt a11.d 
head-space ql Pelcırgonium endlic
herianum Feuz l .- Pelargoniuın 

endlichel'ianuın'dan elde edilen 
uçucu yağ ile headspace uçucu-
Iarının bileş iıni -

B.Bozan. T.Özek, 
M.Kürkçüoğlu , N . K ı rı 

ııı e r , K. H.C. Başe r 

39. I-!istocbem ica/ loccılt:Zct
tion of Cilrat acclfmu
lalion. in lemongrass 
/ea ves (Cymbopogo11 
ci/rctltt s (!)C.) Stcıpf, 

Poacea e)- Liınonotu 

( Cyınbopogon citra
tus) yapı·aklarında 

Sitral birikiminin his
tokimyasal lokaliza. 
syo nu-E. Lewinsohn , 
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N.Dudai , Y.Taclmor, 
E. Puıievsky, D.il-1. .Joel 

-ı O . Acorane-type sesquite1penoids jivm 
Liueruıort.fungermcınnia /ancio/ata
Jungerınannia lanciolata türü 
ciğerotundan Akoran tipi 
seskiterpenoitler-Y. Sa rıta ş . M. 
Mekcm-Sonwa, W.König 

41. lhe cornposition. qj' tbe essenfiat ai/s 
qf S0 111e !-()'1Jericttm species grou•ing 
in 'lill"kCJ>Türkiye'de yetişen bazı 
Hypericuın türlerinin uçucu 
yağlarmın bileşimi. K. H .C.Başe r, 

F.Demi rci. B.Denıirci. A. ka ya, 
N.Kınıner 

42. E~tcaiı 1JIIIs species cul!il'Cited at 
Uniuersily College D11blin Cu/ 
foliage prodllcliOil and cbaracteris
lics of volatile oi/s-Dublin Üniver
site kampüsünde yetiştirilen 

Eucalyptus türleri ; yapraklı dal 
kesiıni ve uçucu yağın özellikleri
M.Forresı. K.P.Svobocla , JB. 
ı -ıampson , T. l-l ashinıoto 

43. Essenlial oils of leaves and .fi'uits qj' 
j1111ipems foet idissima \rlilld.-
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Juniperus foetidissiına yaprak ve 
meyvalarının uçucu yağları · 

Z.Tu nalıer. N. Kınnıe r , K. I-I .C. Başer 

44. Production qj' rose abso/tt/e ji'om 
Rose canere/e and determinatioll of 
il s properlies -Gül konkretinde n 
gül absolüsü üretimi ve özellik
lerinin belidenmesi-M. Kürk 
çlioğlu , K.J-I.C. Başe r , ı\ I .Tutaş , 

i\ l. Ayclın lı 

45. Cal{/ornia Rose COilcrele-Kalifornia 
gül konkreti-K.I.ee 

46. Tbe essentia/ oils of Die/anlllllS alb11s 
L. jivm tbree d[fferellt regiotrs of 
7irrk(?)·' Türkiye'nin üç farklı 

yöresinden Dictamnus albus'un 
uçucu yağları-H Koşar, K. II .C. 
Başe r . H. il lalyer 

~7. luuesligal ions on tbe e.x/rac/ion ql 
essentia/ oil jinm dif(erenl herbal 
cintgs during aqueous extraction
Farklı bitkisel droglardan sulu 
ekstı·aksiyon esnasında uçucu 
yağ ekstmksiyonunun incelen
ınesi- B.Kiefel cl. G. Fı"ın z 

48. CC-a~tafı,sis qj' Neroli oi/ 0 11 cbiml 
columns-Neroli yağının ş iral 

kolonlarda Gazkı·omatografik 

analizi-ı\I. Schwarz. D.J-1 . Paper, G. 
Franz 

49. Essential oil anafı,sis of plan/s ji'OIIt 
Cc/IIICIVU. rt by CC/FIIli c111d GC/MS
Kaınerun bitkilerinin uçucu 
yağlarının GC/FID ve GC/MS ile 
analizi-L.Jirovetz, G. Buc lı baucr, 

ı\11.8. Ngassouııı 

50. A sbort synthesis qfneu' ketone t.llith 
a mber-like oc/or ji·om Loug{/0/ene
Longifolen'den aınber kokulu 
yeni bir ke tonun kısa sentezi
J.Kula. A.i\l asaıweh. S. l.ochynski 
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51. Syutbesis and odour-slntc/1/re-re/a
tionsbip of several satura/ed aud 
1111SC/Iurated keto11es-Çeş itli doy
muş ve doymaınış ketonların 

sentezi ve koku ilişkileri-A. Köhne, 

P. Weyerstahl 
52. Syn.tbeses and olf'actory properties qf' 

a!coho/s anel keton.es witb Deca/in 
s<,eleton-Dekalin iskeleıli alkol ve 
ketonların sentezi ve koku özel
likleri-B. Volkert, P.Weyerstalıl 

53. Antibepatoxic ejfect qf' liposomized 
preparation containi11g volatile oil rf 
Curcttma :cantborrbiza and cur
cuminoids of Curcuma domeslica 
on liı•er damage indl!ced by CC/4-
CC/4- CCI4-CCI4 ile oluşrurulan 
karaciğer harabiyeri üzerinde 
curcuına doınestia kurkuıninoit

leri ile Curcunıa xant lıo rr i za uçucu 
yağ ı ta ş ı yan lipozonı prepa rar l a rının 

ant i lı epa totoksik ile etkisi-S idik 
54 . Global visian /eadersbt)J training

Kiiresel görüşiii liderlik eğitiıni

ı<.Degraff-Keady 

55. Esse111ial oil incius/Iy in lrcn1-İran'da 
uçucu yağ endüstrisi-S. F.M irbaha 

56. 'Ibe 11ses qj' esse11tial oi/s ili food 
illdlls!J}L Gıda endiistl'isinde 
uçucu yağların kullanımı·-S .Ötl cs, 

Ö. Polaı , Y. Hı ş ıl 
57. Essenlial oils a 11d plc111t subslances

Au allerllCJiiue qf ~J 'Illhelic grou·fb 
eniJaneers ili auimal feaecling
Hayvan yeminde sentetik 
büyüme faktörtel'ine bir alteı·

natif -uçucu yağlar ve bitkisel 
ınaddeler-R.'rhonıann , U.Ba uer
nıann. L.l-lagenıann 
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3. ULUSLARARASI KOZMETİK SEMPOZVUMU 

H 
er iki y ıl da bir düzen lenmekte olan 

Ulu s l ara ras ı Kozm etik 

Sempozyum l a rı n ı n üçüncüsü, 2-3 

Ek im 1997'de Anadolu Üniversitesi 

Atatürk Kü ltür ve Sanat Merkezi'nde 

yap ıl dı. Yu rt iç i ve yurtdışından; 

endüstriden , üniversitelerden ve 

Sağl ı k Bakan l ı ' ğında n yak l aş ı k 150 

kozm et ik bi limcinin 

Sempozyum'da, 12 

kat ı ld ı ğ ı 

ça ğrı lı 

konuşmac ı , bu y ı lın teması o lan 

"Makyaj Ürünleri : Bugünü ve Ya rını " 

konusundaki temel prensip leri ve en 

son gelişmeleri sunuldu. Aç ı l ı ş 

töreninde, Leiden Üniversitesi'nden 

Dr. Slikkerveer ' in , etnokozm etik ler 

konusunu zengin dia gösterisi sun 

ması ilgi ile izlend i. B ilimsel düzey inin 

doyurucu l uğu eş li ğ i nde yanında, 

sosya l etkin lik lerin zeng i nl i ği taktirle 

karş ı l andı. Sempozyum prog ramın 

da, Mr. Arraudeau , L 'Orea l, Fransa ; 

Mr.Grisso, Colorant Wackherr , 

Fra nsa; Ms. Wale sk i , FDA, ABD; 

Dr.Kumagai , Sh iseido, Japonya; Dr. ' · 

Rayner , Ka lifo rn iya Ün ive rsi tes i, 

ABD.; Mr. Landeau, Merck, Fransa; 

Mr. Tranchant, Christian D ior, Fran -
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sa; Ms. Jaillet , Sırand Cosmet ics " Kozmetik 'te Promosyon Etiğ i " 

Europe, Fransa; Dr.R igano, Institute konusunu çok yön lü ve u l us lararas ı 

of Sk in and Product Eva luation, boyutl arı ile tartı şt ıl ar. 

İtalya; Dr.Felli , INCA, İta lya; M s. Sempozyum bild iriler ini içeren 

Printz, Creations Cou leurs, Fransa, k itap, Sempozyum s ırasında katı l ım -

konuşmac ı o larak yer a ld ı. c ı l ara dağ ı t ı l d ı. 

Sempozyumun son oturumunda Bizim açımızdan sev indirici 

yer alan ve ba şkan l ığ ı n ı Prof.Dr. o lan, ülkemizdeki kozm etik bil im inin 

Günsel Alpmen ' in yaptığı Panel 'de, gelişmesine bu Sempozyum seri

Mr. Fructus-Lutsia Laboratories- lerinin yeni bir soluk getirmesidir. Bu 

Fransa, Prof.Dr. Serpil Kışla l ıoğ l u - kapsamda , kozmetik bi l imci lerin in · 

Rhode Isiand Üniversites i-ABD, Ms. sorunlarını özgürce tartışab ileceğ i ve 

Aygün Küçük-Sağ l ı k Bakanlığı ve 

L'Orea i -Türk iye'den bir yetki l i , 

bilgi aklarımının 

yap ıl abileceğ i böy le 

s ınırs ızca 

bir o rtam 

HİNDİSTAN'DA BİTKİSEL İLAÇLAR 
TOPLANTISI 

Hindistan'ın Jammu kentinde bil im adam ı kat ıl dı. 

Hindistan Bilimse l ve Endüstriye l Toplantıya davetli olarak kat ılan 

Araş-tırma Kon seyi (CSIR) tarafından Prof. Dr.K. H.C. Başer "Türkiyede 

düzenlenen "Bitkisel ilaç lar" konulu 

bi limsel toplantı, 18-22 Ey lül 1997 

tarih lerinde Jammu Bölgesel 

Araştırma Laboratuvlarında (RRL

Jammu) yapı l dı. 

B i r l eşm i ş Mi lletler Ka l k ı nma 

Prog ram ı 'n ın Geli şmekte O lan Ülkeler 

Arasın da Teknik i şb i rliğ i (TCDC) pro-

Bitkisel ilaç lar" konu lu bir sözlü bildiri 

sundu ve Enstitü il e bir " İ ş birl i ği 

Mutabakatı" (Memorandum of 

Understanding) i mza lad ı. T ı bbi ve aro 

matik b itki lerin ta rı mı ve endüstriyel 

i ş l enmes i konula rı nda engin deneyim 

ve bilgi sahibi bir kuru l uş olan RRL

Jamm u i le TBAM'ın i şbir l iğ i nin olum-

gram ı çe rçeves inde deste ld enen lu sonuç lar doğurması bek leniyor. 

top l antıya 26 ülkeden 1 OO'ü aşk ı n 
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TRUMAP 10 Yaşında 
} 988 yılından beri her y ıl Eylül ayında 

Eskişeh ir ' de düzenlenen grup eğitim 

programında kırk ülkeelen yüz kiş i 

eğ irilcli. 

Türk 

ı'vlill e tl er 

Hükümeti ve Birleşmiş 

Sınai Ka l kınına Teş kilat ı 

(UN! DO)'nun desteğiyle TBAı'vl'cla son 

on y ıld ı r clüzenlenınekte o lan eğitim 

programımı her y ı l gelişmekte olan 

Cılkelerden seçilen on uzman katıl ı yor 

· 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İlaç 

ve ilgili (diğer) Sanayilerde 

Kullanunı" isimli ve TRUMAP akro

ninıli eği tim programı dünyada 

konusunda tek olma özell i ği taş ı yo r. 

25 gün süreli programa katılmak 

üzere seçilen k i ş il e rin yol dah il tüm 

masrafları karşılanı yor , katılımc ıl ara 

ayrıca cep ha rçt ığı da verili yor. l-ler y ı l 

UNIDO'nun yaptığ ı davet üzerine 

Hükümetlerince önerilen adaylar 

arasından bir komite tarafından seçilen 

üniversite mezunu ka tılı mcıla ra kurs 

sonuı.ıda UNIDO'nun Başarı Sertifikası 

verili yor. Adaylık için eczac ı, kimyac ı 

veya kimya ınühenclis i olma 35 ya~ını 

geçmemiş olma, tı bbi ve aronıatik bit

kile r alanında en az beş yıl'da çalışma 

ve tercihen endüstriele görev yapma 

gibi şartlar gerekiyor. ingilizce elilinele 

verilen program teorik dersler, pratik 

uygulamalar, pilot tesis denemeleri , 

endüstriyel geziler ve yuvarlak masa 

toplantılarından oluşuyor. 

Kursiyerler Aspendosta 

13u yılki TR Uı'v i A P' ::ı Özbekistan, Gürcistan, Tanzanya , Lesorlıo. Kazakista n, l-l aiti. 
Etyopya, ı\ l yanınar, ve Sudan'dan olıı-ıak üzere dokuz kursiyer katıldı 
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Programın amacı ·'basa/ edilm. iş 

ue enclüslrZJ,el kulfenuma bazı. r hale 

gelirifmiş llhbi ve aromatik bitkisel 

clrogların işlenm.esı),fe endüslr(yel 

Ül't.'iJ!!eJ·in üretUrnesi ue kalile kon.IJ-o!

leri için gerekli olan tı'im bilg ileri uer

mek ve kursiveilere 1.iç bajia gibi k1sa 

bir s/irede gerekli olan tüm 1el1nik ue 

teknolojiler konusunda bilgi sabibi 

yapmak'' şe klinele özetlenebilir. 

Anadolu Üniversites i Eczac ı lık 

Fakültesi ve TBAM ya nında Gazi 

Ünive rsitesi Eczacılık Fakültesi ve 

UNIDO'dan da bazı öğre tim üyelerinin 

katkıda bulunduğu TRUMAP, TBAM ' ın 

modern üretim ve analiz labor~ıtuva r

larıncla yürütülüyor. Hafta sonla rı nda 

Yalova 'da Kara ca Arboretunıu. 

Bolvadin'cle Afyon Alkaloi tl eri 

Fabrikas ı. 

Tes isleri , 

Fabrikas ı , 

Isparta'cia Gül Yağı Üretim 

Alan ya'da Uçucu Yağ 

Istanbul'da ilaç 

Fa brikalarında teknik incelemelerde 

bulunuluyor ve kalan zamanda Ülke

mizin tarihi ve turistik yerl eri 

tanırılıyor. 

Eğitim progranıında laboratuva r 

ö lçeğinde ve pilot - tesis ölçeğinde 

cli s tila syon ı fraksiyonla c\isti lasyon , 

kim yasal rea ksiyonlar ekstraksiyon, 

yoğu ııla şnıa , çözücü geri kazanım ı 

gibi linit prosesler gösteriliyar ve 

üretil en hammaddelerden ilaç ve 

koznıeti k Cır l'ı ıılerin formülasyon ve 

üretim teknikleri öğretiliyor. Bu ar~ı da , 

kalite kontrol için gerekli ve fiz iksel 
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her türiCı kimyasal , analiz tekniklerinin 

uygulandığı spektroskopik (UV, m ,FT

IR, NM R.MS) Kroınatografik ( iTK, GK, 

YBSK, OBSK) kapiler kromatografi 

eliğe r polarografi , refraktometr i, ototi

trasyon, polarimctri) yön temler 

konusuncia kursiye rl er bilgi sa lıibi 

oluyor ve en az birer deneyle tekniğin 

kullanımını görüyor. Kurs boyunca 

ayrıca narkatilderin analizi, biyoloj ik 

etki tayinleri , iy i imalat uygularnaları, 

iyi laboratuva r u ygulamaları , çevre 

dostu teknoloji ler, bi l gisayarl ı bilgi 

e ri şim imkanları , bilgi bankaları \·e 

internet konularında dersler veriliyor. 

Kurs sonunda yapılan yuvarlak ırıasa 

topl antısında genel bir cleğerlenclirme 

yapılıyor ve her kursiyerin eelindiği 

bilgileri ülkesinin kalkınmas ı için nas ıl 

kullanmas ı ge rek t i ği konusu birl ikte 

tartı.~ ılıyor 

Her ders ve uygulamanın yaz ı lı 

metinle cleste l<l e ndiğ i eğitim pro

gramına katılan kursiyerler Üni\·ersite 

Kampüsüncieki otel ve lokanta imkan

larından ya rarl an ı yor . Her yıl UNIDO 

tarafından kursiyerl erl e kurs sonunda 

ya pılan ankete daya lı cleğerlendinrıe

lerc\e başarı puanları ka zanan TBAı\11 

imkan, bilgi ve becerisini gelişmekte 

olan ülkelerin kalkınma sın d a 

payla şmanın huzuru ve mutluluğunu 

duya rken, dünyada eş i olmayan bir 

eğitim programını son on yıldır ülke

nıizde düzenlemenin haklı gu rurunu 

yaşamaktadır. 
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TBAM'IN YENİ KATI HİZMETE HAZlR 

1986 yılı nda hizmete alına nTBAM , 

1992 yılıncia üç katlı ek binas ın ın 

faa l iyete gi rmes iyle ek p ilot tesis 

rnekanına , Farmakoloji Doku KCı ltü rü ve 

Koznıetoloj i l a boratuvarlarının yerleştiğ i 

mekan iara sahip olmuştu. 

1997 yazında me vcut hizmet 

binasına ik inci bir kat çıkılmas ı y l a top

lanı 2500 nı2 ·Jil< kapa lı alana kavuşan 

TBAM bu şekilde daha rahat çalışma 

imkanı bulma nın sevinci ni yaşıyor. 

Ya pılan yeni düzenlemeye göre 

TBAı'vl' da alt kat Distilasyon ve Gaz 

Kromatografisi, üst kat ise Ekstraksiyon 

ve S ı vı Kromatografis i laboratuvarları 

haline getirildi. Bilgi - İ ş l em merkezi üst 

kata taş ındı. Alt katta bir multi nıeclya , 

masaüstü yayıncıl ı k ve CAD i m kanı 

ya ratıldı. Üst kana düzenlenen seminer 

~a lon u her türili odiyo-vizüel inıkan l a 

dona tı t el ı. 

TEAM ' ın ek 

binasında sıkışıp ka lan 

Doku Kü ltürü laboratuvar

ları üst kana sahip old uğu 

üç aciayla daha ra hat 

çalışma im kanına ka vuştu. 

Bu şe kilele Biyolojik Etki 

Araştırma labo ra tuvarları 

da hem mekan hem de 

cihaz imka nla rını genişlet

me ve geliştirme olaıuğı 

buldu. 

GC/ FT-IR (Perki n-Eimer) photo

Diocle Array cleclektörlü HPLC ( J-I P), 

Süperkritik Akışkan Ekstraktörli (SFE) 

(ISCO), gaz kromatografı (HP), UV/VIS 

spekrrofotometresi (Sh imaclzu) ile 

imkanlarını ıııo cl ernleş t i r nıe i mkanı 

bulan TBAivl'a ay rı ca Frans ı z Givaudan

Houre parfünı fi rmasınca ik i Gaz Kronıa

tografı (Va rian) hibe edildi. 

Bu yıl gelmesi beklenen çok boyut

lu Gaz Kromatografisi-Küt le Spektro

metrisi (Multi -dimentional GC/ MS siste

mi) il e TBAM 'da enantiyoıııe r ik ay rı mlar 

da gerçekleştiril ecek. 

T IJAM'claki tüm b irimler ve labo

ratu va rlardaki bilgisayarl~ı r yerel ağla bir

birine bağlandı. Internete de aç ı k olan 

bilgisayar ağı Y" nı ncla TBAM 'ın DlALOG 

ve STN bilgi bankaları ile NAPRALERT'e 

TUHPAK kanalıy l a olan bağla n tısı deva nı 

ediyor. 
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Bazı Yeni Bitki Türleri ve 

Türkiye Florası için Yeni Kayıtlar 
.. K. Hüsnü Can Başer ve Neş'e Kırımer 

Anadolu U niversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi, 26470 Esk i şe h ir 

Davis 'itı 10 ciltlik Tür k iye 

Florasının (1) tamamlatımasım tak

iben son 011 yıl zarfında bilhassa 

Türk Botatıikçilerin çabası ile pek 

çok yeni tür bilim alemine 

kazandırılmış ve Türkiye Florası 

için yeni olan çok sayıda bitk i 

türünün ülkemiz deki varlığı ispat

Iatımıştır (2). Bu yazıımzda, son 

yıllarda belirlenen ve Türk bilim 

adamları ya d a Uk toplandıkları 

y er onurıuıa isinılendirilen dokuz 

y eni bitki türü ile y eni bir hibrit ve 

Tür kiye için yeni iki kayıt 'ı 

tanıtmayı anıaçlıyoruz. 

Burada bahsedeceği11ıiz yeni 

türlerin büyük bir kısnıı Lanıiaceae 

familyasımı dahil Sideritis, 

Origanu1n, Salvia ve Thynıus cins

lerine aiıtir. 

Sideritis akmanti Z.Aytaç, M.Ekici et 

A.Dönmez : Bu tü rCın ismi Ankara 

dikkatle incelenmesinden sonra yeni tCı r 

olarak tescil i uygun görü lmüştü r. Tip 

Ün iversites i Öğret im Üyelerinelen örneği: B3 Afyon: Sa ncl ı k l ı -Şuhu t yolu , 

Prof.Or.Yıldırım ı--------.... --. Kumalar Yay lası, 1520-1550 ın, 

Akman onuruna 

verilmiştir. Prof. 

Akınan ayn ı lokal ite-

elen b itk iyi ilk 

toplayan k iş idir , bu 

örnekler il k teşhiste 

S.condensata olarak 

i s im l end irilm iş ve 

ancak tip örneğin in 

yenielen top lanı p 

Sideritis akma11ii 

step, 4.8. 1993, Aytaç 6515, Ekici 

et Dönmez (1-io lo-GAZİ ; iso-

B3 

Sa ndıklı-Şuh ut yolu , 

Kumalar Yay l as ı , 

step, 1520-1550 

m, 9.8 .1994, 

Du man 5657, 

Aytaç et Duran, 

ibicl . 15.8. 1985, 
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Akman 14'108 (3). Bitkinin topraküstü Doğa nlı köyünün batıs ı , manıl ı step, 

kı s ımları %0.06 ora nıncia uçucu yağ 880-950 m, 23.8. 1993, Aytaç 6187 (3). B3 

ra ş ıınaktacl ır ve ana b il eş ikle ri ar-kurku- Eskişehir: ı\llih a lı ççık -Aipu yolu 21. kın 

men (%1 7) ve spatu leno l (%15) o larak yolun sağındaki jips tepeler, yamaçlar, 

bulunmuştur (4). 

Si<lerltt.ç giUerıdmııtt H.Duman et 

F.A.Karavelloğulları ismini Bal ı kes ir 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bi yoloji 

Bö lümü Öğretim Üyes i Prof.Dr. 

Gülendam Tümen (Fa rmakognozi 

900 ın , '1 5.7.1995, K. H.C. Ba~e r 1102, 

A.Aiııntaş et M.Kürkçüoğlu , ESSE J'l 461. 

Toprak üstü kı sımlarında uçucu yağ mik

ta rı %0.07, ana bileş ikleri ise ~-pinen (% 

34 .32) ve ix-pinen (%13.21) olarak bel ir

len miştir (5). 

Pro fesörü) den a lmıştır . Tip örneğ i : 83 Sitlerltts ctlestıretı Duman, Aytaç et 

Eskişehire Sivrihi sa r-Afyon, Aşağıkepen Başer ismini ilk topla ndığı yer olan 

köyünün gCıneydoğusu , jipsli step. 900- Kayseri'den al mış b ir başka yeni türdCır. 

950 ın , 20.7. '1993, Duman 5219 et Aytaç Bu tlirün S.germanicopolitctna ve 

(ho lo-G AZi ; iso-ANK, H UB) Diğer 

örnekler B3 Esk işe hire Sivrihisar-Afyon, 

Aşağıkepen köyünün 

güneydoğusu , jipsli 

step , 900-950 ın , 

10.7. 1995, Duman 

5017 et Kar;:ı ve-

lioğulları ; ibid. 

21.8. 1993, Duman 

5236, Aytaç et 

Dönmcz; ibicl. 

13.8.1994, Duma n 

5660; 30 7 1993, 

5./ihanolica susp. kurdicct ile benzer-

likleri va rdır. Daha önce N.Çe lik , 

R . il ars l an. 

B.Y ıl d ı z ve Hu-

be r - ~ l o rath 

t a ra - fından 

S.! iba - nolica 

subsp. kıırdica 

o laraki s im -

!endi ril - miş tir. 

Tip örı~eğ i o B6 

Sa rız , Yalak (Yeşilkent) , 

Aytaç 6297, Mihal- Sldet•ltis giilelulamti 

Dağı , Tekkekayas ı 

ınevkii, 1800-2000 ın , yüksek 

dağ stebi , 4.8. 1991 , Z.Aytaç lı çç ı k , Alper Ovas ı , 
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4310 et H. Duman (ho lo-GAZi; iso-ESSE. 9831!; ibicl. 7.'1995, G.Tümen. ESSE 

ANI<) Diğer örneklere AS Yozga to 11952!; ibicl. Çağsak Köyü, 7. 1993, G.Tü -

Çekerek , Deveci Dağı, 1900 m, men, ESSE 104321; B6 Ka hramanmaraş , 

k ayalık l ar , 14.7.1979. R. ilarslan 527 Göksun, Fındık Köyü, Kandil Dağ ı , '1 600-

ANK! , 136 Kayseric Hın zır Dağı, Ga nişeyh 1800 m, orman aç ıklıkl a rı , 27.7.'198 '1, 

civarı , Kuşkuran Deres i, 1900 ın , 

23.10.1979. N.Çelik 947 I-I UB1; ibicl .. 

23.7 .1980, N. Çelik 1545 Ank 1; Hın z ır 

B.Yılclız 3 t:ı 4, I-I UB1; Göksun, Fmclık'ın 

ku zeyi, Bostanclere , 1500 ın , orman 

aç ı klık l arı, 24.'10. 1980, B.Yıldız 2348. 

D~ı ğ ı , Kaynar .--~---.---------------, HUIJ1; 136 

civa n , Eri k li 

Dere, 2050 ın , 

1 2. 1 0. 19 79 . 

N. Çel ik 

HUB! ; 

822 

Hın z ır 

Dağı , Akkış la , 

Ga nişeyh civarı , 

Taş lı Dere, 1800 

ın , 19.8. 1979. N.Çelik 740 

Ortaköy c i va rı , 1950 m, 15.9. 

1979. N.Çelik 890 

Pınarbaş ı , Hın zı r 

doğusu , Ka ynar, 

K ahrarna n -

mcır<ı ş: Binboğa 

dağ ı , 2300-2400 

ın , '17.7.1952, 

P. H .Davis 

20102, An k! , K! , 

E!; . B6 Ka yseric 

Bakır Dağ ı , 

Y. arası 

1700 m, A bietuın açıklık l a rı , 

1952, Davis 19477, 

ct Çetik , K' (6). 

üstü kıs ımi<ırınclan 

sidero l ve epoxy-siderol ad lı 

Dere, 2000 nı , iki ent-kauren türevi eliter-

Çelik 650 HUBı; (7). 

H ınz ır Dağ ı güneyi, Kaynar, 2000 nı , Toprak üslü kı sım larının uçucu yağ mik-

18.7. 1979, N.Çelik 586 HUB!; ibicl. tan o/o 0.02 o lup anab i leş ikle r i ~-kar-

8.1994, Aytaç 6727, Ekici et Dönınez; yofi llen (o/oS) ve karyofillcn oksit (%7) 

G ~ı z i , Sa rız , Binboğa Dağ ı , G.TCımen olarak be lirl enıniştir (4). 

ESSE 9571!; ibicl. 8. 1992, G.Tliınen , ESSE 



60 13-14/ 1998 TAB BÜLTENİ 

Bu iki yeni tü r Iran-Turan elementi 10425!; ibicl. 20.6. 1991, G.Tümen, ESSE 

Oıta Anadolunun enclemik türleri olarak 9444!; C4 içe!: Gülnar-Ermenek, 1220 m, 

bi lim c!Cınyas ı na kaza ndırılm ıştır. 

Sideritis vıır<ılti Duman et Başer: 

ismi Gazi Üniversitesi Öğretim Üye

lerinelen Prof. Dr.Mecit Vural (fi tosos

yolog-bitki sisternatikçisi) onuruna ver

ilen bu tür Güney Anadolu için enelemi k 

olup Akdeniz elementidir. Daha önce 

H.Süınbü l tarafından S.syriaca L. subsp. 

nuscıiriensis (Post) 

Hub.-Mor. o larak 

is imienel i ri 1 m işti r . 

Tip örneğ i : C4 içe!: 

Anamur, Kazanc ı -

Abanoz , Tekeka 

yas ı 1300 m, orman 

açık l ık l an ve ka lk

erli kayalık alanlar, 

19.8. 1994, M.Vural 

7165, N.Aclıgüze l et 

A.Dönmez (holo-
Sülerilis vural/i 

}ıtniperıts orma nı , Kaya lı k Alanlar, 

25 .8. 1992, M.Vura l 6110, M.Koyuncu et 

M.Ekici GAZ i!; C4 Konya; Ermenek'in 

güneyi, Sarıvacli, 1300 m, 30.8.1993, 

G.Tümen , ESSE :1 0140'; C4 Antalya: 

Gazipaşa, Sugözü Köyü, Akçal dağı , 

1900 m, 5.8.1984, 1-f.Sümbül 3252, HUB!, 

ANK' (6). Toprak üstü kıs ı mla rında % 

0.12 oranında bu lunan uçucu 

yağında, a -pinen (%35.32), 1,8-

(%14.64) ve ~-pinen 

(%14.51) ana bileşikle r olarak 

Siderltis özıür-

ki i Z.A ytaç et 

A .Aksoy, Ege 

Üniversitesi Öğre

tim Üyesi Prof. 

Dr. Münir Öz-

türk (Botan ik 

GAZi ; iso- ESSE, ANK) Diğer örnekler: Profesörü) onuruna isinı l e ncliri l en bu tür 

C4 içe!: Anamur, Kaş-Abanoz Yaylası , "Ada Çay ı " adıy l a halk a rasında bitkisel 

1485 m, kalkerli kaya lı klar, 18.7. 1995, çay o larak kullanılınaktaclır. Tip ö~neğ i : 

H .Duman 5846, K.I-I.C. Başer et B3 Konya: Derebuca k ; Kız ı lclağ, Çaml ı k 

A.A l tın ta ş; ibid. ESSE 11633!; ibicl. 7. 1991, Kasabas ı 3 km kuzeyinde, 1450-1700 nı , 

G.Tümen, ESSE 9572!; Abanoz-Akpınar volkanik kaya lar ve Pinus nigra ormanı 

Yaylas ı , 15.8. 1993 G. Tümen ESSE aç ı klıkları, 14.7. 1997, Z.Aytaç 7719 et 

... 
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A.Aksoy, para. Aksoy 2312 (Holo-GAZi ; taxon say ısı 39, enclemizm ora nı ise % 

iso ANK, HUB) (9). 78.2 o lmuştur. 

Siclerilis cinsi için b ir yeni kay ıt S. 

scarclica Griseb. su bsp. sccırdiccı dır. 

Trakya'da "Dağ Çayı 11 a clı yla kulla nılan ve 

tica reti yapılan bu türlin Balkan lar da 

yetiştiği bilinmektedir. Türk iye Florasın 

da ise Trakya Bölgesi için sadece üç tek 

y ıl lık Siclerilis 

türl'ı (S. romana, 

S. cu.rviclens, S. 

montana) ka

yıtlıdır. S. sccır

cliccı subsp. 

scardicdnın ilk 

örneğ i A l 

Kırklare li : De-

nı irköy, Sa rp-

dere Köyü 

civan, 800 ın 

Sitler/Us özıüı•kli 

elen 15.7. 1992 tarihinele (ESSE 9967) 

top l a nmışt ır (10). Toprak üstü 

kısımlannın uçucu yağ verimi % 0.03 

olup a nabileş ikleri ~-pinen (o/o 17.91) 

ve karvakrol (%14.78) o larak bel irlen

nıi ştir (1 1). 

Origanu.m cinsine ait bi r yeni tür 

ve bir yeni hibrit bulunmuştu r. 

Origaııuı11 husııucaıı-baseri H. 

Duman, Z.Aytaç et A.Duran ismi 

Anadolu Üniversitesi Eczacıl ı k Fakültesi 

Dekan ı ve Merkezimiz Müdürü 

Prof.Dr. K.Hüsnü Can Başer (fa r

makognozist) onuruna verilen yeni 

bir Origanum. tü rüdür. Tip örneği: C4 

Çökele-Gökbel , 

ı------. Pinus nigra açık l ığı , 

kalkerli alanlar, 1350 

nı , 9.8.1994, Duman 

5602, Aytaç et Duran 

(holo-Gazi; iso-ANK, 

I-I UB, ESSE, GAZi). 

Bu yeni türler ve yeni kay ı t l a 

Türkiye fl orasındaki Siclerilis cinsi tü r 

say ıs ı 46, taxon say ı s ı 53, endenı i k Prof.Dr. K.Hüsnü 
Can Başer 

O•·igammı 
hıtStlıtCtıtl hasert 



62 

Diğer örnekler: C4 Antalya: 

Alanya, Derin ce-Yerköprü 

aras ı , l 200- 1 300 nı , 

10.8. 1994, Duman 5619, 

Aytaç et Duran (3) C4 

Amalya: Ala nya, Mahınut

lar-Hadinı yolu , Alanya 'dan 26 km, 1180 

nı , 17. 7.1995, Başer Jl 62, Duman et 

Altın taş, ESSE 11515, C4 

Antalya : Al anya-Gökbel 

yolu , Çökelek Mevkii , 

Alanya'dan 35 km, 1275 

m, 17.7.1995, Başer 1170, 

Duman et Alrıntaş, ESSE 

11 507. Güney Anadolu 

için enclenıik olan bir 

Akdeni z elementielir 
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Sttlvitı aytttclıtt 

Ağultı , 1190 nı , Pinus nigra 

orma nı, 20.7.1 995, 

H.Dunıan 5881, K.H.C. 

Başe r et A.Altıntaş (holo

Gazi; iso-ESSE, ANK) dan 

to planmış tır Güney 

Anadolu için encl eınik bir 

hibrit olup Akdeniz elemen

tidir (6) . 
To prak üstü kısımlarının 

uçucu yağ mikta rı %0. 13 Orlgmmm .:ı· (u/mıense 
Bu bulgularl a Origa n u.m. 

cinsinele tür say ıs ı Türkiye 

Florası için 23'e çıkmıştır. Dünya da hib-
o lup, yağdaki ana 

bileş ikler borneol (%20.3), a -terpineol 

(%11.46), trans- sabinen hic\rat (%10.97), 

terpinen-4-o l (%8.36),. P-karyofillen 

(o/o6 .06) ve karyofillen oksit (%5.76) 

olarak be l irl enınişti r (5,8) . 

Origatıuııı x adatıetıse Başer et 

Duman, 0 ./aevigatu.m. Boiss ve O.bctr

gyli Mo ute rde 'nin hibritidir. Tip örneğ i: 

C6 Osmaniye: Anıa nos Dağı , Ya rpuz-

rit say ıs ı 18 e, Türkiye hibritlerinin say ıs ı 

ise 6 ya yü kselmiştir. 

Salvia aytaclıii M. Vural et N.Adıgüzel 

Orta Anadoludan toplanmış yeni bir 

Scıluicı türliclür. Anadolu Saluia ci n sin~ı. 

önemli bir gen merkezidir ve Türkiye 

Floras ı nda o/o 50 .6 sı enclemik olan 87 tür 

kayıtlıdır. Tip örneğ i B3 Ankaret Po l a tlı 

Sivri hisa r, 18. km, Acıkır , 840 m, 
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6.6. 1990, Aytaç 3071, Duman et Adıgü ze l 

(ho lo .: GAZi ; iso.; ANK) . Bu türün 

S.crJ1Jietntha Montbret er Aucher ex 

Bentlıam ve S.tomenloscı iVIiller. ile benz-

eri ik ieri bu l unma kta dır. Orta Anadoluda 

yaygın bulunan bu encleınik türürı ismi 

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümü Öğretim üyeleri nelen 

Dr. Zeki Aytaç onuruna verilm i ştir. Diğer 

örnekler: A3 Ankara: Ayaş- Bey paza rı , 

Beypaza rı ' na J O k nı, 650 nı , 4.5. 1986, 

Vural 4 123 (GA Z İ) ' A3 Ankara: 

Beypazarının 5 km ba tı s ı. 750 m, 

8.5.1 994, Ekim 9404, GAZi. A3 Ankara : 

Beypazarı. 750 nı , 18.5. 1973, Duman 

1102 (E)b. A3 Ankara: Beypazmı , Uyku 

Dağ ı yolu , 600 m, 30.5 .1978, Akıııan s.n. 

AN K! A3 Ankara: Beypazarı-Na llı h a n , 5. 

km, 650 m, 13.5. 1995, Adıgü ze l 2387, 

Duman et Aytaç GAZ İ 1 133 Ank ara: 

Polatlı -S i v rihi sar , 18. kn1ı Acıkır , 840 ın , 

25.5 .'1 990. Aytaç 3043 et Duman GAZi ' 

ibid. 16.5. 1991, Aytaç 3789, Ekim et 

Dunmı , GAZ İ 1 ibicl. 4.6.1 99 1, Aytaç 3831 

et Duman GAZİ 1 ib icl . 750 m, 29.6. 1983, 

Güner 5069 et K.Sorkun , H UJ31 ib id. 

2. 6.1982, Akımın , Ekim et Büyükburç s. n. 

ANK' B3 Esk i şe hir: Pola t lı -S i v rihisa r 25. 

kın , 870 ın , 10.7.1993, Duman 5007 et 

Ka rave lioğulları , GAZ İ ' (1 2). Toprak üstü 
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kı s ırnl a rında uçucu yağ mikta rı %0.9 

olup a na bileş ikle ri kafur (%30.78) ve 1,8· 

si neo\ (%27.28) olarak be lirl enınişt ir (13) . 

Thy nuts syriacus Boiss . Suri ye ve 

Lübnan Flora\ a rında k ay ı t lı bir türdür. 

Daha önce Türkiye Florasında T eig ii 

(M. Zohary et 1'.1-l.Davis) Jalas 'ıl tınc\a 

kaycleclilın i ş olan bu türün Teigiı' c\ en 

f~ı rklılıkları orw ya konmuş ve yeni bir tCır 

olarak yayınlanmışt ır. Toplanma yeri C6 

Gaziantep: Beylerbey i , Antep fı s tıklığ ı , 

10.8. 1993, ESSE 10087 (10) Uçucu yağ 

verimi %0.74 o larak bulunmuş olup, 

a nabileş ikleri timol (%49.04), kmvakro\ 

(o/o 15.87), p-cymene (%6.75) ve borneo\ 

(%5 .94) olmak tan ı m la nmışt ı r (14) . 

ProfDr. K . Hüs nl'ı Can Başe r onuruna 

is imlendirilmiş Aristolochiaceae fa milyası 

için yeni bir tlir o lan Aristolochia 

haseri Malyer et Erken kıs;ı süre önce 

bilim alemine duyurulmuştur. A.cilicica 

Davis e t Klıan ve A.cre/ica Lam.'ya 

ya kın bir türcllir. Akdeniz elementi ve 

endemiktir. Aristolocbicı cinsi için 25 

olan taxon say ıs ı bu türle 26 ya çıkrnıştır. 

Tip örneğ i C2 Antalya: Elmalı , Sütleğen , 

Kazanpına r mevkii , 1300 m, 21.5.1993, 

H .Malyer, ESSE 11 592 (holo ESSE, ISO, 

BULU). Diğer örnekler: C2 Antalya : Kaş-
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E l ma lı ,40. km , 1 000 m, 22.5.1993, H. 

Malyer, ESSE 9764, C2 Antalya: Elma lı , 

Si nekçibeli geçidi, Sa nseki mevkii, 1350 

m, 20.5. 1993, 

1-l .Ma lyer, ESSE 

11592, C2 Antalya: 

Kaş: Göınce, 

9.5.1994, 1-!.Malyer, 

ESSE lll06 (15) 

Cbamaecylisus 

gııeneri Duman, 

Başer et Malyer 

( L eguın in osae / 

Fabaceae) kısa b ir 

süre önce yeni bir tür o larak rapor edil

miştir. Yine yeni bir tür Ch . aııatolicus 

A.Güner ve yeni bir kay ı t Ch. wulfii 

(V.Krecz.) A. Klaskova ile 

Chaıııaecytisııs cinsinin Tü rkiye'de ki 

tlir sayıs ı ll 'e ulaşm ıştı r. Tür Aba nt izzet 
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Baysal Ünive r

s itesi Fen-

Edeb iyat Fa

kültesi Biyoloji 

Bölümü Öğre

tim üyesi 

Prof.Dr. Adil 

Güner onuruna isimlendiril-

miştir Tip Örneği: C2 Muğla: 

Köyceği z, Sa ndras Dağ , Ağla 

Eskere, 1700 m , 25.7 .1992, seyrek 

karaça nı ormanı , serpantin yaınaçla r , 

A.Güne r 10760, 
.,.., .'1!7'!-.nö::"..., 

A.A.Dönmez et 

I-I Şağban (holo 

, 1-!UB, iso. GAZi, 

E) . Gü neyba t ı 

Anadolu da ender 

rastlanan bir 

türdlir. Doğu 

Akdeniz elementi 

o lup endemikti r. 

Diğer ö rne kler: C2 

Muğla: Köyceğiz , Sa ndras Dağ, Ağla 

c i va rı, ! 600-1700 ın , 19.6.1995, Piııus 

nigra orma n ı a ç ı k lı lda rı , seıpentin 

yaınaçlar, 1-!.Duman 5716, K.I-I. C. Başer 

et A.Aitıııtaş, GAZi, ESSE. C2 Muğla: 

Sa ndras Dağ ı nın Gli neyba tı s ı , Ağl a köyü 

ile yangın kulesi a rası , 1450-1650 ın, 
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Pinus nigra ormanı açıklıkLırı , 6.7.1984, 

P.I-Iartv ing 23277 Ö .Seçme n et A. Stricl 

(E') (Bu ö rnek daha önce A. Strid 

tarafıncl ~ıı-ı Cb. austriacus (L.) Link. 

olarak isimlendirilmişt i r) (1 6) . 
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"Aromatll< Bitkisel 
Oriinlerde Kalitenin 
Iyileştirilmesi" konulu 
seminer, Birleşmiş 
Milletler Sına/ Kalkınma 
Teşkilatı (UN/DO) 
adına, 19-21 Kasım 
1997 tarihlerinde 
Zimbabwe'nin Harare 
şehrinde d(Jzenlendl. 

UNIDONUN 
UÇUCU YAGLAR TOPLANTISI 

ZiMBABWEIDE YAPILDl 
Topla ntıya UNIDO tarafından davet 

edi lecek lerin seçimi Prof.Dr.K. l-l lisnli 

Can Başer tar::ı fından ya pıldı. Bu amaçla 

Prof.Başe r, UNIDO danışımını s ıliıt ı y la , 

6-23 Ek im 1997 tarihleri arasında Güney 

Afrika , Zanıb i ya , Malawi , Uga nda , 

Etyopya ve Cana'yı ziyaret etti ve 31 fir

man ın yetk ilileri yle görüşmeler yaparak 

esans ve aromatik madde üretici fir

maların şirke t profillerini çıkarttı. 

Prof.Başer, Kasını ayında Zimbabwe'de 

yap ılan UNIDO top l antısı na katılacak 12 

k iş i y i de belirleyerek davet edilmeleri 

için UN IDO'ya bildirdi. 

bilirn aciarnı ve sanayicilerin katılımıyla 

ge rçek leşti' ve toplanı olarak toplantıya 

ll ülkeelen 30 kiş i katıldı. 

Topla ntı sonunda öncelikle a dı 

geçen ülkele ri kapsayan ve daha sonra 

genişlemes i planl~ın ~ın bir işbirliği ağının 

kurulması karara bağlandı. Ağın koordi

natörlüğüne Güney Afrika'dan sanayici 

Cl ive Teubes getirildi. Bu tip toplantıların 

UNIDO tarafından her y ıl başka bir 

Afrika ülkesinele dü zenlenmesi ve gele

cek toplantının 1998 yılında Cana'da 

yapı lması önerild i. Top lantıda sa lıra 'n ın 

güneyinele kalan Afrika ülkelerinin çok 

''Aromatik Bi tkise l Ü ri.."ınl erde geniş verimli topraklarında halen yeter-

Kalitenin i y il eştirilmes i" konulu seminer, 

Bi rl eşmiş Mill e tl er Sınai Kalkınına 

Teşkil atı (UNIDO) adına , 19-21 Kas ım 

1997 tarihleri nde Zimbabwe'nin Harare 

şe h r inele Ziınbab\ve Üni versites i 

Eczac ıl ı k Bölümü tarafı ndan UN IDO 

ad ı mı düzenlend i. Prof. Başer UN IDO 

uzmanı ola rtık kat ı ldığ ı top l antıda 

"Uçucu Yağların Kalite Kontrolli 11 konulu 

bir ders verdi. Toplant ı , Prof.Başer'in 

önerd i ği k i ş il e r ve Zimbabwe'den bazı 

ince tarını t~ıal i yetinin olmad ığ ı , halen 

büylik bir uçucu yağ üreticis i o lan Çin 'in 

yak ın ge lecekte tüketici haline 

geçeceğinden dünya uçucu yağ arzında 

meydana gelmesi muhtemel daralmanın 

Afrika ülkelerince kar~ılannıasının haya l 

olmadığı vurgulandı. Anca k bu~lı n için 

modern ve tercihan organik tarım yön

te nılerinin ve ileri uçucu yağ Lirerim ve 

anali z tekniklerinin uygu lanmasının şart 

olduğun un a lt ı çizildi. 
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Nuriclcl inov, A.M. Nigıııaıulla ev. Kh.N. 

Ari po". Composition of The Essenthll 
Oil of OrigaJ/1.1111 (y!lbanllfl/1 Goııtsch. 
from Uzbekistan, J Essent. Oi l Res., 9, 
611 -612 (1997) 

16. K. H .C. Başe r , T Özek , 13.E. Abcluganiev, 
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U.A. Ab(lullaev, Kh.N. Aripov. Compo
sition of The Essential Oil of 81111illlll 

persic11111 (Boiss.) B. Fedtsch. from 
Tajikistan. J. Essent. Oil Res .. 9. 597-598 
(1997) 

!7. K. ILC. Ba.o;;er, !-!.Duman. Nl.Vural , 
N.Aclıgüzel, Z.Ayıaç. The Essential Oil 
of Safı·fa aytacbii M.Vural et 
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490 ( 1997). 

18. K.II.C.Başer. N .Kırııner . 1-I.Dum:ın. 

Coınposition of the Esscntial Oil of 
Micromeria do/ichodontba P.H. Davis. 
Flav.Fragr.J 12, 289-291 (1997). 

19. K. J-I .C. B aşer. B. Deııı in~:akına k. 1-l.Du
ın~ın. Composition of the Essential Oil 
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Turkey. J.Esseııt. Oil lles., 9, 545-5•ı 9 

(1997) 

20. K.H.C.Başer. 1-I.Dunıan. Coınposition 
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of ıllicro/Jieria crenmopbila Boiss. et 
Heldr. subsp. a/Jw!la (Rech.fil.) 
P.H.Davis. Jlssenı. Oi l Hes., 9, 725-726 
(1997) 

22. K.H . C.Başcr. tv\. Kürkçüoğlu, B.Dc
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çüoğlu. K . I-I. C. Ba~c r . Coınposition of 
essential oil of 'llıymusfa!ltt.J.: Fisch. et 
Mcy. from '1\ırkey. j.Esscnt. Oi l Hes. 
(ll:ıs kıda). 

63. K. II. C. Başe r , B.Denıirci. ı\ I.Kürkçüoğlu . 
G.Tünıen. The Essential Oils of Tbymus 
zyg ioides Griseb. vaı·. zygioides from 
Turkey, J.Esseıı ı. Oil Res. ( ll:ı skıcla) . 

64. K.I I. C. lla~e r , T.Özek, ' l.l(ürkçüoğlu. 
Z.Aytaç, The Esscntial Oil of Seseli 
CC/II IjJeslre Besseı· . .J. Essent. Oi! Res. 
( lla s kıd:ı ). 

65. K. ll. C.Başe r , A.B ı ç.ı k ç ı. 1-I. M~ı! ye r , 
Composition of the Essential Oil of 
l.:.~cb inopbora /cnuoudim1a B.Yıldız ct 
Z.Bahçecioğlu, J.Esscnt. O il Res. 
( lla skıd:ı ). 

66. K . II. C.Ba~er. T.Özck. ll .Yıldız. Z. l)ah
çccioğlu . Composition of the Essential 
O il of Nepeta fissa C.A. Meycr. j. Essenı. 

Oil Res. (Bask ıda). 

6". K. H .C.Başc r, T.Özck. Z.Aytaç. · The 
Essential Oil of !lipponwralbrum 
boissieri Reuteı· et Hausskn .. .J.Essen t. 
Oil Hes. ( llas kıcla). 

68. K.li. C .Ila ~e r . T.Öze k. ' I.Kürkçüoğlu , 
G.Tüıncn , B. Yıldı z, Composition of the 
Essential OiJs of Th)'IJ/IIS leucos/oiii/IS 
Hausskn. et V elen v~r. gypsaceus Jalas 
and 1by mus fJifbesçeus Boiss. et 
Kotschy ex Celak var. çmferkola 
Jalas, .J. Esseııı. Oil Hes. (Bask ıda). 
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KISA. KISA .. KISA ••. 

+ Eczacılık Fakültesi ve TBAM'ın 

açılış yıldönümü seminerleri 

yapıldı. Son üç yıldır düzenlenerek 

geleneksel hale getirilen seminerlerele 

araştırmacılar son bir y ı l içinde bir 

toplant ıda tebliğ ettikleri ya da 

yayınladık l a rı bir araştırıııa y ı sunuyor. 

Sunuş araşt ırn'l a grubunun en genç 

elemanı tarafından yap ılı yo r. Böylece 

genç araşrırn1acı\ann toplum önl"ıncle 

bi ldiri sunma \·e tartışma yeteneğinin 

ge liştirilmesi amaç lanıyo r . Son seminer 

17 Ara lık 1997 tarihinele ya pıldı ve 13 

bileliri sunuldu. Seminerele sunulan 

bileliriler önceki y ıl l arda olduğu gibi 

kitap halinele bast ırılıyo r. 

+ Pı-of.Öztiirk'ün başarısı ... Eczacılık 

F~ı kül tesi Farnıakoloji Anabi lim Da lı 

Başka nı ,.e TBAM'ı n Biyolojik Etki 

Araştırma Laboratu va rları sorumlusu 

Prof.Dr.Yusul' Öztü rk, 1997 yılı içinele 

iki önemli ödüle la yık görüldü . 

Pharmacologica l Reviews' de 

yayınlana n bir makalesi ile Ankara 

Üniversitesi Eczacı lık Fakültesi'nden 

ProfDr. ıvlelilı Altan ve Prof. Dr. Nuray 

Yıldızoğl u Arı ile birlikte Eczac ıbaş ı 

Tıp ve Ecz::ıcıl ı k Bilimleri ödülline 

l ay ık görülen Prof.Öztü ıke ödülü :ı 4 

ıVIay ı s 1997 tarihinele Anadolu Üniver

sitesi'nde düzenlenen bir tören le veril 

el i . ProfÖztürk ay rı ea TÜ B i TAK ' ın 
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1997 y ılı teşvik ödülünün ele sa lıibi 

oldu. Arkaclaşımı z ı bu vesileyle tekrar 

lebrik ediyor, başarılarının dev~ımını 

diliyoruz. 

+ Eczacılık Öğrencileri Sigoı·ta 

Kapsamında ,.. 1998 y ılı baş ı ndan 

itibaren Anadolu Üniversitesi Eczac ıl ı k 

Faktilres i öğrenc il e ri henürlü ferdi 

kazaya ka rş ı s igorıabndı . Öğrencilerin 

sigorta pirimieri Fa külıeııin Koru ma 

Derneğince ka rş ılan ıyo r. 

+Avrupa Farmakopesi Türkçe'ye 

çevriliyor... Üniversitemizden Pro f'. 

Dr. K.H.C.Başe r ve Pro fDr. ihsan 

Sa rıkardaşoğlu ' nun d tı üyesi o lduğu 

Türk Farın ~ıkope Komisyonu 'nun 

aldığı karara göre ülkemizde resmi far-

nıakope kabul edilen Avrupa 

Farnıakopes i (European Pharma-

copoeia)-1997'nin Türkçe'ye tercüme 

eelilmesi çalış ınalarına baş l a ndı. Sağlık 

Bakanlığınca ba .s urılacak olan 

ra rınakope'nin ülkemizele bu konuda 

görü len boşluğu doldurmas ı bekleniy

or. Bu arada Sağlık B~ı kanlığıncla l 'lirk 

Fa rmakope Komisyonunun kunımsa l 

l aştırılma s ı çalışmalarının da baş l a tıl 

dığ ı öğrenildi. 

+ Dr.Neş'e Kırımer !'rofesör .... 

Fakü ltemiz öğret i m üyesi ve TBAM ' ın 

aktif araştırmacılanndan Doç. Dr. Neş'e 

Kırımer 13 Ocak 1998 tarihinele 
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Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla 

Fa rmakognozi P rofesörlüğüne yük

seltildi. Prof. l( ırınıer'i kutlu yor, başa rılı 

ça lış nı ~ı la rı nın devanı ını diliyoruz. 

+ Uzm.Eczacı Nilgün Öztürk 

"Gentiana lu/ea subsp . . ~)'mj)hyandra 

(Murb. ) Hayek iricl o iıl e ri " konulu 

tez iy le Doktor ün va nını aldı , .e 

Farnıakognoz i Anab ilim Dalında 

Yardımcı Doçentl iğe a randı. 

+ Uzm. Bio. Ayla Kaya "Türkiye'de 

ye ti şe n Acinos L. Türleri üzerinde 

Morfolojik , Anatom ik ve Kim yasal 

A raştırmalar" konulu teziyle Doktor 

ün vanını a ldı ve Farmasötik Boranik 

An~ıbilim Dalında Yardımcı Doçent l i ğc 

atandı. 

+ Ecz. Selda Oflaz farmakognoz i 

A.B.D., Ecz. Funda Öztan Farmasötik 

Teknoloj i A.B.D .. Uzm. Ecz. Ahmet 

Özdemiı· Farmasötik Toksiko lo ji 

A.B.D., Uzm. Ecz. Ahmet Çağrı 

Karaburun Farnıasötik Kimya A.B.D. , 

Bio. ilham Eröz f armasötik Boranik 

A.B.D. 'cla Araştırma Görevlisi olarak 

göreve baş lad ılar . 

+Serdar Tunalıer Ecza c ı lık Fakültesi 

Bil g isayar Laboratu va rında uzman 

olarak göreve başladı. 

+ Dr.Bio. Zerı·in Seller Londra Ün iver

sitesi United Medical and Denta l 

13·14/1998 '/'AB BÜLTENi 

School'cia ·'Kanserli İnsa n De ri 

Hücrelerinin göçü s ırasında a 4bl 'rin 

dü ze nled iğ i sinyal yollmının etkileri'' 

konulu tezini tamamlayarak ülkemi-ze 

döndü ve Fa rnıako l oji Anabilim 

Dalında Yardımcı Doçentlik kadro

suna a ta ndı. 

+ 1997'de evlenenler ... TBAM e leman

larınd an Fatih Denı;rci ve Berül 

Demirça kmak ile Nurhayat Errnin ve 

ibrahinı 'fabanca dünya evine girdiler. 

Arkadaşlarım ı za mutluluklar diliyonı z . 

+Onlar şimdi asker... TBAM ve 

Eczacılık Fakültes i e l eman l a rınd a n 

Uznı. Ecz. Ayha n A l llnta~, Uznı. Ecz. 

İlhan Boyda ğ, Uzrn. Ecz. Vo lkan 

Zaimoğ l u , Uzm. Ecz. 

Kaplancıldı 

sürdürüyorlar. 

Va tani 

Z . Asım 

görev lerini 

+ Demireller Pakistan'da .... Bcıül ,·e 
Fatih Dcnıirc i. Karaçi'cle kLırulu HEJ 

Kim ya Ara~tırma Enstiti.'ı sünde 

ça lışma lar yapmak üzere üç ay süreyle 

Pakistan'a gitt iler. Kasım 1 99.7-Şu lxıt 

1998 aras ında ge rçekleşen ziyaret 

esnasında arlc:ıcl a şla rımı z enst i tCınCın 

modern imkanlarında n ya rarlanm a 

fı rsa tı bu ldular ve ba :ıarılı çalışnıa l a~·· 
yapt ı lar. islamabad'da yapılan bi r ulus

hırarası toplantıda Fa ti h Denıirci 

tarafında n TBAı'VI'ı tanıtan bir konı-e

rans verildi . 

Apri1 1998 

UNIDO WORKSHOP IN 

ZIMBABWE 

UNIDO Workshop on the "Quality 

Inıprovemen t of Aromatic Plant 

Proclucts" was helcl between 19·21 

November 1997 in Harare, Zimbabwe 

with the pa ıti c ipation of 30 experts from 

ll countries. The workshop resulreel in 

the establishment of a regional network 

on essential oils for Subsa haran African 

countries .(p.66) 

BAŞER IS SG OF ICMAP 

Prof.K..H .C. Başer was electecl as 

Secretaıy General of the International 

Council for Meclicinal anel Aromatic 

Plants (ICMAP) during the WOCMAP ll 

helcl in Mencloza last November. 

Prof.Vernon Heywoocl was reelectecl as 

presiclent.(p.l7) 

M NT SY'WPOSIU l 

International Mint Synıposiunı was helcl 

between 3-5 August 1997 in Seattle, 

Washington. 240 participants from 26 

countries arteneleel the functio n anel pre

sentecl 18 ora l and 10 poster papers. 

Mints farms and factories were also visit

ecl. Prof.Başer presentecl an oral paper 

No. 13-14 

titlecl "Essential Oils of Mentha Species 

from Northern Turkey" (p .17) 

WOCMAPII 

2ncl World Congress on Meclicinal and 

Aronıatic Plants for Human Welfaere 

(WOCMAP Il) was held between 10-15 

November 1997 with the participation of 

1200 delegates from 52 countries. The 

Congress was organizecl uncler the aus

pices of ICMAP. Four plenary lectures 

anel 540 oral anel poster papers were 

presentecl. Proceeclings of the congress 

are being printecl.(p.15) 

28tlı ISEO HEI.D AT TBAM 

28th Internatio nal Symposium on 

Essential Oils was organizecl between 1-

3 September 1997 at Anadolu University, 

Eskişe hir , Turkey by TBAM. 153 

researchers from 27 countries partidpat

eel in the Symposium anel 19 oral papers 

anel 63 posters w ere presented. 

Proceeclings are being preparecl. (p.44) 

3rd ICoS 

3rd International Cosmetics Symposium 

was helcl at 2-3 October 1997 in 

Eskişehir, 150 delegates fo llowecl inte

resting lectures presentecl by l2 experts 

... 
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on "M~ke up Yrocl ucts: Taday anel 

Tomorrow" Proceeclings of 3rcl JCoS 

were c\istributecl during the Symposium. 

(p. 52) 

WORKSHOP ON HERBAL 

MEDICINES 

A workshop on herbal medicine was 

hel d berween 18-22 september I 997 in 

jamnıu , lncl ia. l t was organ ized jointly by 

RRL-Jammu anel TCDC of UN, anel 

attenclecl by over 100 delegates from 26 

countries. ProfBaşer presenred a lecture 

titlecl "Herbal Meclicines in Turkey" anel 

signed a Meınoranduın of Unclerstancling 

between RRL-Jammu anel TBAM for 

Scientific Cooperation. (p . 53) 

FUTURE OF 

PHARMACY EDUCATION 

A synıposiunı titled '·Eclucating for The 

Future New Trencls anel Methods in 

Pharnıacy Education" was helcl between 

26-28 September 1997 in London. lt was 

attenclecl by 152 delegares representing 

52 facul ties from 36 countries. (p. 10) 

NEWSPECIES 

Same new plant species discovered 

recently in Turkey are reviewed. These 

are Sicleritis akmanii, S.güJendamii, 

S. caesarea, S. vurali i, S. öztürkii, 

Origanunı busnucan-baseri, Scı/uia 

aytachii, Aristolochia haseri anel 

Chamaecytisus gueneri as new species 

for science anel Siclerilis scarclia subsp. 

13-14/1998 TAB BÜLTENİ 

scarcl ica anel Thynıus syriacus new for 

the flora of Tu rkey. Their boran ical 

clescriptions and cheınical conıposi tions 

are given.(p.57) 

10 YEARS OF TRUMAP 

lOth TRUMAP (ln-plant group Training 

on Util ization of Medicina l anel Aramatic 

Plants in Pharmaceutica l and Related 

Jndustries) was organized between 8-30 

September 1997 in Eskişehir with the 

participation of experts from Uzbekistan, 

Georgia, Tanzania, Lesotlıo, Kazakstan , 

1-Jai ti, Ethiopia, Myan ııı ar, Sudan.(p. 54) 

NEWRECTOR 

Prof.Engin Araç was elected and 

appointed as the Rector of Anadolu 

University in December 1997 for a ternı 

of four years. A Professor of Finance, 

Prof.Ataç had previously served as vice

rector anel dean of the Facu lty of Fine 

arts in the same University. (p. 7) 

INDUSTRIAL UfiLIZATION 

OFMAP 

The text of plenary lecture presentecl by 

Prof. Başer during WOCMAP İl is given 

in Turkish . (p. 19) 

TBAM EXPANDS 

A 2nd floor has been aclcled to the ~~is
ring bu il c! ing of T BAi\11 to house compu

ter centre, liquicl chromatography and 

tissue culture laboratories anel a senıinar 

hall. Several new equipment have been 

in st:• l'"d. (p. 56) 

BiR KiTAP 
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN İLAÇ VE 

ALKOLLÜ İÇKİ SANAYİLERİNDE KULLANIMI 

ProfDr. K.H.CBaşer 'in yazchğı kitap öneri ileson buluyor. 

Istanbul Ticaret Odası (/TO) wrajindaıı K ilahın diz_gisi esnasında provanı.n 

yayınlandı. Ağustos J997'de basılan yazara okutulmaması nedeıı(yle mey-

kitap İTO ·dan 

temin edilebil-ir. 

K ilapta tıbbi ve 

cıromatik bitki-

sel ürü.nlerle 

ilgili terıninoloji 

tani. tılclıktan 

sonra, ü. retinı-

leri, kalite kon

trolleri ve dünya 

ticareti bakkı.n-

da bilgi veriliyor. 

T ürk(ye'de ilaç 

ve alkollü içki 

imalatuıda kul-

M@ii.U!:IIIM 
Mltif.i;i$M 
w.ı.t.QM 

;;.qpuı.M@fiijl 

TIBBİ ve AR OMATİK 
BİTKİLERİN 
İLAÇ VE ALKOLLÜ İÇKİ 
SANAYİLERİNDE KULLANIMI 

dana gelen bazı 

dizgi hatalan 

bir ycmlış-doğru. 

cetvelinde veri-

liyor. Kitabın 2 

baskısında bıı 

durumun clüzel-

tileceği incıncın

dayız. 

B ıı kitap önsöz

de de beHrtildiği 

gibi !TO üyeleri 

ile gıda ve ilaç 

sektörü. neteki 

ku.rum ve ku.ru-

lanılan bitkiler tcııutılıyor ve bitkisel tuşların tıbbi ve 

hanunaddelerin kullanıldığı ilaç ve içki!- aramat ik bitkisel ürünler konusunda 

er ile teı·kiplerine giren bitkisel droglar 

detaylı şekilde liste/eniyor. Tıbbi ve 

A rom at ik bitkiler kanıısıında bilgi kay

naklannın da verildiği kitap bir dizi 

cıydı. ntatılması. amacıyla bcızı.rlanmış 

olan ve ü/kenıiz endüstrile-rince kut

laııılcııı bitkisel banınıaddelerin kap

saml-i. bir envanterini içeren önemli bir 

eser addedilmektedir. 
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