


Ekimia bornmuelleri 

&M.F.Watson. Bu . tür 

endemik tür ler inden biris idi r. ilk 

olarak isviçreli bir botanikçi o lan 

Arthur Huber-Morath tarafı nda n bir 

ça kşır türü o larak tanımlanmış ve 

Prangos bornmuelleri 

adla ndırı l mı ştır. Daha sonra 

Hayri Duman 

Dr.M.F. 

bu türün 

cinse ait o lduğu 

sonucuna varı l d ı 

ve bu yeni clnse 

Dr.Tuna Ekim 'in 

ad ı verildi : 

E k i m i a 

H.Duman 

& M.F.Watson. 

Bu 

mizde 

Gölü kıy ı sı ve 

Denizli Ac ı pa 

yam çevresinde 

yetişen endemik, 

doğa l bir türdür. 

Çakşır türlerinden 

m ey-vesi nin 

sırtındak i ondüleli 

yap ıl a rl a ay rı l -

maktad ır . Bu 

meyvelerin uçucu 

yağı TBAM'da 

ça lış ı lm ı ştır. 

Ref. 1. H.Duman & 

M.F.Watson, Ekimia, A new genus of 

Umbelli ferae and two new taxa of Prangos 

Lindl. (Umbelliferae) from Southern Turkey, 

Edinb. J. Bot. 56 (2) 199-209 (1999) . 

2. K. H .C.Başe r , M.Kürkçüoğlu, H.Duman, 

Steam volatiles of the fruits of Prangos born

muelleri Hub.-Mor. et Reese, J.Essent. Oil 

Res., ı ı, 151-152,1999 

TAB BÜLTENi Anadolu Üniversitesi Tı bb i ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma 
Merkezinin (TBAM) Yayın Organıdır. Bültende ç ı kan yazı lar Bülten adı 
kaynak gösterilerek yayın lanabilir. 

Anadolu Üniversitesi adma 
Sahibi 

Yazı İ şleri Sorumlusu 
Yayın Koordinatörü 
Yönetim ve İletişim Adresi 

Rektör Proi.Dr. Engin ATAÇ 
Proi.Dr.K.Hüsnü Can BAŞER 
Yard.Doç.Dr.Berrin BOZAN 

Tel 
Telefax 
e-mail 
Home page 

Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki 
ve ilaç Araşt ırma Merkezi (TBAM) 
26470-ESKiŞEHiR 

: (0222) 3350580 (10 hat) / 3661-2 
(0222) 3350127 ve 3353616 

: tbam@anadolu.edu.tr 
: http://www.tbam.anadolu.edu.tr 

ANADOLU vNIVERSITESI 
TIBBI VE AROMATIK BITKI VE ILAÇ ARAŞTIRMA MERKEZI 

. • 
Şubat 2000 

İÇİNDEKİLER 

- Prof. Dr. ihsan 

Sa rıka rdaşoğ lu ' nu 

• •• 

Kaybettik ............................ 6 

- 40 Fahri Doktor . 

- Bir Anı Kitabı . 

- Teknik i şbi r li ği Anlaşması. 10 

- Çinde Bir Hafta . 11 

- Beş Yeni Doktor . 16 

- Uçucu Yağ la rın Parlak 

Geleceği . 20 

- Biyotransformasyon 

Laboratuvarı . 35 

- Tarasiara Gezi . 37 

- Üniversiteden Haberler . 4 1 

- Kongre, Seminer ve 

Toplant ı l ar ... 42 

- Kı sa ... Kısa .. Kısa .. 46 

TBAM'ın Yay ınları . 51 

- Abstract .... .................... .... ... 55 

KAPAK: Cenlaurea ensi(o/ia 

FOTO : A.A itıntaş 

Editörden 

. • 
Say ı ı S 

21. yüzy1/m ilk TAB Bültenini okuyorsunuz. Yeni yüzyiia 

Türkiye'yi "Tibbi ve Aramalik Bitki ve Ilaç AraştlTma 

Merkezi" ile sokmamn gururunu yaşworuz. 

Kurulduğu günden faaliyete geçtiği /986 y11ma kadar 

yaplfanma çailşmalanm sürdüren TBAM, o tarihten bugüne 

kadar geçen 13 y1/da imkaniamu genişleterek başanil bir 

araştlTma merkezi olduğunu kamtlam1şllr. Başanmn maddi 

göstergeleri aşağ1da özetlenmiştir. En önemli manevi 

gösterge ise TBAM'm desteğini yanmda hisseden çok say1da 

bitkisel drog üretim ve ihracat şirketinin kurulmuş olmasi ve 

ülkemizin kaliteli hammadde ve mamul sat1şmda görülen 

büyümedir. TBAM'm düzenlediği eğilim programlan ve ulus

lararasi toplantiiar ülkemizin tamtirnma büyük katki 

sağlamiştir. 

TBAM'm son 13 y1lda gerçekleştirdiği başantann k1sa bir 

bilançosu şöyledir: 

Uluslararasi dergilerde 
yaym/anm1ş makaleler 
yayma kabul edilmiş makaleler 

Kongre kitaplannda yaymtanm1ş makeleleri 
Kongre tebliğleri 
Yerli dergilerde 

yaym/anmiŞ makaleler 
yayma kabul edilmiş makaleler 

Proje 
tamamlanmiŞ 
devam eden 

Geliştirme projeleri 
Kitap say1s1 
Bülten 
News/etter 
Düzenlediği seminer ve paneller 
Düzenlenmesine katklSI olanlar 

seminerler 
Eğitim programlan 
Bireysel eğitim programlan 
TBAM imkanlany/a hazlTianan 

tez say1s1 

200 
38 
83 
262 

44 
4 

4 
7 
4 
3 
15 
1 
19 

7 
15 
/9 

53 
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Son bir yt/daki gelişmelere gelince, Anadolu 

Üniversitesi ile Japon Shimadzu firmast ve fir

manm Türkiye temsilcisi Incekaralar şirketi 

arasmda yaptlan bir anlaşma ile piyasa degeri 

200.000 dolar olan üç analiz cihazmm bir ytl 

süreyle kul/antm hakkt TBAM'a devredildi. 

TBAM'da kurulan son model gaz kromatografisi, 

gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi ve yük

sek basmçlt stvt kromatografisi sistemlerini 

TBAM kendi araşttrma/armda kullandtgt gibi 

firma müşterilerine de eğitim, tamtım, seminer 
ve analiz imkant sagltyor. Mutabakat halinde 

anlaşma yeni cihaziart da kapsayacak şekilde 

uzattiabilecek Anlaşma çerçevesinde Haziran ve 

Temmuz !999'da iki adet ikişer günlük egitim 

semineri düzenlendi. Toptanttiara Türkiyenin 

her yöresinden toplam 90 kişi ka tt/dt. 

Son bir yt/da, Portekiz'in Ansiao ve Coimbra, 

Almanya'nm Frankfurt, ABD'nin San Francisco, 

Ingiltere'nin Londra, Hindistan'm Yeni De/hi, 

ltalya 'nm Trieste ve Çin'in Pekin şehirlerinde 

düzenlenen toplantt/ara sözlü bildiri sunmak 

üzere davet/i olarak kattldtm. Aynca, 

Hollanda'nm Amsterdam ve A/manya'ntn 

Leipzig şehirlerinde düzenlenen toptanttiarda 

TBAM't sundugumuz bildirilerle temsil ettik. 

Fransa'mn Strazburg şehrinde faaliyet gösteren 

Avrupa Farmakope Komisyonu'nun ll ve 13B 

no 'lu uzmanlar komitelerinin top/antt/armda da 

ülkemizi temsil etme görevini yerine getirdim. 

UluslararaSt Ttbbi ve Aromatik Bitkiler 

Konseyi (ICMAP}'nin genel sekretertigi görevini 

de yürüttügümüzden Üniversitemiz bastmevinde 

bastlan ICMAP Bülteninin 5. Ve 6. Saytlan tüm 

dünyaya dagtttldt. Bültenin bastm masrafiart 

Dünya Tanm Örgütü (FAO/ tarafindan 
karştlandt. 

TBAM'm beş araşttrmactst doktora 

çaltşmalanm başany/a tamamladt/ar ve EczaCt/tk 

<i-TAB BOLTENI 212000 .. ' 

Fakültesinde yardtmct doçent kadro/anna 
atandtlar. 

1998 yazmda TEMA vakfintn başkam 

Hayretlin Karaca, başkan yardtmctst Nihat 

Gökyigit, TBAM'dan Temel Özek ve ben, Gazi 

Üniversitesinden Hayri Duman ve Zeki Aytaç, 

Aba nt !zzet Baysal Üniversitesinden Adil Güner, 

Istanbul Üniversitesinden Tuna Ekim ve 

Gardenia Bahçe Düzenleme şirketinin sahibi 

Riccardo Disperati'nin kattltmtyla Toroslardaki 

Geyik Dagma ve çevresine yaptlan botanik gezi 

başanit bir şekilde tamamlandt. Gezi strasmda 

üç yeni bitki türü keşfedildi. Yeni bulunan 

sanmsak türüneNihat Gökyigit'e izafeten Al/i um 

goekyigitii adt verildi. Benzer bir gezi 1999 

Temmuz'unda Batt Toros/ara yaptldt. Geziye 

Hayretlin . Karaca yerine Uluslararast Film 

Yönetmeni Tevfik Başer ve Temel Özek yerine 

Ayhan Alimtaş katt!dt. Başanit geçen gezide en 

az iki yeni çiçek/i bitki türü keşjedildt: 

Özbekistan Bilimler Akademisinin Taşkent

teki Bitki Maddeleri Kimyast Enstitüsü (!CPSJ ile 

TBAM'm iki ytlda bir ortaklaşa düzenledigi 

"Dogal Maddeler Kimyast" sempozyum/armdan 

üçüncüsü 1998 Ekim aymda Buhara'da yaptldt. 

TBAM'dan l l ve Gazi Üniversitesinden bir bilim 

adammm kattldtgt toplantida TBAM 

araşttrmactlart tarafindan sözlü ve poster 

bildiri sunuldu. Toplani/da !CPS'in müdürü iken 

işbirligini birlikte geliştirdigirniz ProjHamtdul/ah 

Aripov'u ktsa süre önce kaybetmiş o/manm 

buruktugu yaşandt. Kendisine rahmet, kederli 

ailesine ve dost/anna başsagttgt dileklerimizi 

yine/iyoruz. Dördüncü toplanti 2000 ytlmda 

Ankara'da düzenlenecek. 
/998 yazmda TBAM yeni katma taşmdt. Bu 

katm htzmete girmesiyle TBAM 50 kişilik bir 

toplan tt salonuna kavuştu. SIVI kromatografisi ve 

hücre kültürü laboratuvarlan bu kata taşmdt. 

Yeni kurulan Biyotransformasyon /aboratuvan da 

bu kata yerleşti. Bilgisayar laboratuvart daha 

geniş bir mekana sahip oldu. Üniversitede fiber 

optik agtnm ve uydu baglanttsmm kurulmaSI ile 

TBAM'm internete u/aştm htzt büyük ölçüde 

artlt. 

/998 ytlmda Anadolu Üniversitesi 40., 

EczaCt/tk Fakültesi ise 30. kuruluş ytldönümleri

ni görkemli törenlerle kutladt. Anadolu Üniver

sitesi Türkiyeye hizmet etmiş 40 bilimadamt ve 

sanatçtya Üniversitenin fahri doktor ünvamm 

verdi. Bu ünvant alan kişilerden ikisi bitki 

kimyast çaltşmalany/a tanman Istanbul Üniver

sitesi EczaCt/tk Fakültesi emekli ögretim üyeleri 

ProjDr.Turhan Baytop ile ProfDr.Ayhan 

U/ube/en. Kendilerini tekrar kutluyar sagltklt ve 

mutlu bir ömür ve başanlar temenni ediyoruz. 

Bu arada, TUBITAK'm /999 ytlt Hizmet 

Ödülü'nü kazanan Üniversitemizin Fahri 

Doktoru Prof Dr.Asuman Baytop 'u da bu 

başansmdan dolayt kulluyor sag/tk ve mutluluk 

dileklerimizi iletiyoruz. 

Geçtigirniz Temmuz aymda büyük bir act 

yaşadtk. Eczact/tk Fakültesinin kurucu Deka n 't 

olan, hocam ve ytllarca yardtmctltgtm yapmaktan 

gurur duydugum ProjDr.lhsan 

Sankardaşoglu'nu kaybettik. 1993 ytlmda emek

li olduktan sonra da Fakültemizde çaltşmalanm 

sürdüren degerli hocamtZin ani ölüm haberini 

bir toplantiya kattimak için gilligim 

Amsterdam 'da aldtm. Ne yaztk ki hocamtzt son 

yo/cu/uguna gurbette n yol/adtgtm faksla yer alan 

duygulanmm buruk ifadesiyle ugurlamak zorun

da ka/dt m. Hocamtza Allahtan rahmet ve kederli 

ailesine başsag/tgt di/ek/erimizi bir kez daha 

iletiyoruz. 

17 Agustos ve 12 Kastm /999 gecesi ülke

mizi vuran depremleri Eskişehirde de şiddetle 

hissettik. Üniversitemize ve yakm/ammza hiçbir 
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zarar gelmemesiyle teselli duydugumuz bu 

büyükfe/akelle hayatmt, yakmlanm, sevdiklerini, 

maltnt mülkünü kaybeden yurttaşlanmtzm 

actstm yüregitnizde hissettik. Elimizden 

geldigince maddi katktda bulunarak actlanm 

paylaşmaya çaltşltk. Allah bir daha ülkemize 

böyle actlar yaşatmasm. 

Eylül !999'da hayattmm en anlam lt yaş günü 

hediyesini aldtm. Fakültemizden ProjDr.Neş'e 

Kmmer ile Istanbul Üniversitesi EczaCt/tk 

Fakültesinden ProjDr.Afije Mat'm 

editörttigünde 50. yaş günüm antsma haztr/anan 

kitaba yerli ve yabanct çok saytda dostum 

makaleleriyle katktda bulunmuştu. 

Düzenlendiginden son ana kadar haberdar 

o/madtgtm bu kitabt haztr/ayan ve haztrlan

masma katktda bulunan dostlaruna ince 

düşünceleri ve kadirşinasltklart için bu vesileyle 

şükranlartml arzediyorum. 

TBAM'm Uluslararast Bilim ve Yüksek 

Teknoloji Merkezi (ICSj ve Birleşmiş Milletler 

Kalkmma Teşkilalt (UN/DO} ile ortaklaşa düzen

ledigi kurs 15-19 Kastm /999 tarihlerinde 

Eskişehir'de yapt!dt. "Uçucu Yaglann 

Kalitelerinin Iyileştirilmesi" isimli kursa sekiz 

ülkeden oniki kursiyer kattldt. 

Son on beş ytlda önemli başanlara imza atan 

ve varltgtm ispatlaytp saygm bir araşttrma 

ge/iştirme kuruluşu kimligi kazanan TBAM, 

2000'/i ytl/arda da başanit çaltşma/armt 

sürdürüp, ülkemiz bilimine ve ekonomisine 

yarar sag/ayacak çaltşmalar yapma azim ve 

kararltltgtndadtr. Yeni yüzytlm ülkemize, mil

letimize ve insanltga haytr/ar getirmesini diliyo

rum. 

ProfDr. K. Hüsnü Can Başer 

Editör 
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Prof.Dr.ihsan 
(1926-1999) Temmuz 
Pazar günü 73 yaşında 

aramızdan ayrıldı. Anadolu 
üniversitesinin çeşitli birim
lerinde müdürlük ve dekanlık 
yapan Sankardaşoğlu emekli 
olduktan sonra da derslerini 
sürdürdü. Eczacı/ık Fakültesi 
önünde yapılan bir törenle 
uğurlanan Prof Sankar
daşoğ/u doğum yeri olan Sivrihisar'da 
toprağa verildi. 

1926 yılında Eskişehir'in Sivrihisar 
ilçesinde doğa n ProfDr. ihsan 
Sankardaşoğlu, istanbul Tıp Fakültesini 
bitirdikten sonra çeş itli kamu göreu
lerinde bulundu. 1962 yılında doçent, 

TAB BÜLTENI 2/ 2000 

Eskişehir Kimya Mühen
disliği Yüksekokulu 'nda 
müdür olarak görev aldı. 

Eskişehir iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi 'ne bağlı 
Sağlı k bilimleri Fakül
tes i 'nde dekanlık yapan 
Sankardaşoğ/u, delcanlığını 

yürüttüğü Eczacı/ık Fakültesin 'den 1993 
yılında emekli oldu. Prof Dr. 
Sankardaşoğlu, emekli olmasına rağmen 
Eczacılık, Tıp ve Hukuk Fakülteleri 'ndeki 
derslerini aralıksız olarak sürdürüyordu. 
Sankardaşoğlu evli ve iki çocuk 
babasıy dı. 

Acı haberi gurbette almanın acısını yaşadım. Üzüntümü, kederimi kendimle 
paylaştım. Hocam, arnirim ve dostum olarak paylaşt ığımız güzel y ıll arın hatırası can
Iandı gözlerimdeve inanamadım. "Yine şaka yapmıştır" dedim kendi kendime. Sonra, 
ac ı gerçeğin soğukluğu çöktü üzerime. Uzüldüm, üzüldüm, üzüldüm .. 
Fakültemiz babasını kaybetti, ben ise değerli bir hocamı ve can dostumu. Kolay mı 
buna katlanmak. Bitti mi şimdi hacamın hoş sohbetleri? Bitti mi her dinleyişimizde 
zevk aldığımız anekdotları, ibret verici sözleri, öğütleri, hayat dersleri, bitti mi? 
Hayır, hocam Hayır! Siz ve aziz hatıranız hep yaşayacak. Biz yaşatacağız. 
Yetişmesinde emeğinizin geçtiğ i bizler sizi unutmayacağız. 
Siz ölmediniz hocam, sadece aramızdan ayrıldınız. Sizinle birgün yeniden 
buluşuncaya kadar hatıranız bizimle yaşayacak. Rahat uyuyun hocam, eseriniz 
Fakültemiz emin el lerde sonsuza dek baki kalacak. 
Sizi ebedi yolculuğunuza uğurtarken mekanınızın cennet olmasını temenni ediyor, 
sevdikterin ize ve sevenlerinize başsağlığı, kederli ai lenize sabırla r dil iyorum. 
Ruhunuz şad olsun. 
Oğlunuz Hüsnü. 

Amsterdam, 26 Temmuz 1999. 
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40 FAHRI DOKTO 

1998 yılında 40. Kuruluş y ılı nı kutlayan 

Anadolu Üniversitesi bu önemli y ı l ı daha 

anlam lı k ı lmak amac ıy l a ülkemize ve 

üniversitemize kal ı cı hizmetlerde bulunan 

40 ki şiye fahri doktora ünvanı verdi. 28 

Eylü l 1998 de Üniversiten in aç ılış 

töreninde ünvanlar ve he ratların Rektör 

Prof.Dr. Engin Ataç 

tarafından fahri dok

torlar tevd i edildi. 

Yeni fahri doktorlar 

a r asında 

Prof . Dr. Tur h an 

Baytop Türkiye 'nin 

bitk ise l il aç ları ve 

Türk eczacı l ık tarihi , 

Prof.Ayhan Ulubelen ise bitki kimyas ı 

ala nındaki ç alı ş malarıyla ta nını yo r. 

Anadolu Ünivesitesi Senatosunun belirle· 

d i ği diğer fahri doktorlar şöy l e s ıra l an ıyo r : 

1) Süleyman Demirel (Cumhurbaşkanı ), 

2) Adalet Ağaoğlu (Yazar, Edebiyatçı), 3) 

M.Lütfi Akad (Sinema Yönetmeni ), 4) 

Prof.Dr. Cevat Alkan 

(Eğitimci), 5) Ç iğ

dem Atvur (Zihinsel 

Engeliilere Destek 

De rneğ i Yöneticisi), 

6) izzet Baysa l 

( i şadamı, Abant izzet 

Baykal Ün iver

sitesin in Kurucusu), 
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7) Prof. Dr. Ali Rıza Berkem (Kimya Bilim 

Adamı ), 8) idil Biret (Piyano virtüözü), 9) 

Orhan Birgit (Gazeteci, Politik acı), 1 O) 

Ahmet Cema l (Yazar, Çevirmen ,Eğitim 

ci), 11) Morag H. Clark (işitme 

Engeliiierin Eğitim Uzmanı), 12) Prof.Dr. 

Neşet Çağatay (B ilim Adam ı ), 13) 

Prof.Dr. Kora l Ça lgan (Orkestra şefi, 

Eğit i mci), 14) Dr. Si r John Daniel 

(ing iliz Aç ı k Üniversitesi Rektörü), 15) 

Sinan Erdem (Türkiye Milli Olimpiyat 

Komitesi Başkanı), 16) Dr. Ali Erdemir 

(Metalu rji Bilim Adam ı ), 17) Sabiha 

Gökçen (Türk iye'nin ilk Kadın Pil otiı), 

18) Çelik Gülersoy (Türk iye Turing ve 

Otomobi l Kurumu Genel Müdürü), 19) 

Ali Fuat Güven (Eskişehir Va lisi-halen 

Bursa Valis i), 20) Prof. Dr. Erda l inönü 

(Bilim Adam ı , Politikac ı ), 21) Suna Kan 

(Keman Vi rtüözü), 22) Mehmet Hadim 

Kamoy (ASELSAN Kurum Genel 

Müdürü), 23) Hayretlin Karaca (TEMA 

TAB BÜLTENI 2!200c/' 
.>;-

Vakfı Kuru lu Başkanı), 24) 

Prof.Dr.Mübeccel K ıray (Sosyolog Bilim 

Kadın ı ), 25) Rahmi M. Koç (iş adamı), 

26) Cemal Kutay (Tarih araştırmac ı sı, 

Yaza r), 27) Betül Mardin (Halkla ili şki l er 

Uzmanı) , 28) Prof. Dr. Mehmet Ol uç ( i şlet

meci Bilim Adamı), 29) Ergin Orbey 

(Tiyatro Sanatçıs ı ), 30) Turgut Özakman 

(Tiyatro Sa natç ı s ı ), 31) Yekta Güngör 

Özden (Hukukçu, Anayasa Mahkemesi 

Eski Başkanı), 2) Hasan Pulur (Gazeteci), 

33) Turhan Selçuk (Karikatür Sanatçıs ı) , 

34) Dinçer Sümer (Tiyatro Sanatçıs ı ), 35) 

Prof.Dr. Atı f Şen g ün (Biyolog Bil im 

Adamı) , 36) Prof. Dr. Adnan Turani 

(Resim Sanatçısı , Eğiti mci), 37) Prof. Dr. 

Nejat Vez iroğ l u (Makina Mühendisi, Bilim 

Adam ı ), 38) Yavuz Zeytinoğlu ( i ş adamı), 

39) Prof. Dr. Turhan Baytop (Eczacı Bi lim 

Adam ı ), 40) Prof.Dr. Ayhan Ulubelen 

(Kimya Bilim Kadını) 

••• 

~TAB BÜLTENI 2/_2000 
·~,·-'11' 
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Bir anı kitabı 
Prof. Dr. Pulicaria 

K.Hüsnü Can 

Başer' in 50. 

yaşgünü anısına 

Prof.Dr. Neşe 

Kırıme r ve Prof.Dr. 

Afife Mat 

ed itörlüğünde 

hazırlana n anı kitabı 

yayınlandı. 

Prof.Başer' in geniş 

özgeçmişi ve 

yayınl arı ile renkli 

resimlerin yer a l dığı 
11 Essential Oi ls" 

I SENTIAL OllS 
gnaphallodes 

(Vent.) Boiss 

from Ira n, Peter 

Weyerstahl, 

H.Marschall , H.

C.Christiansen, 

A .Rustaiyan ve 

Fatemeh 

Mirdjalil i; 

(Uçucu Yağlar) adl ı 

ve 240 sayfa lı kitap

ta yer atan yaz ı lar şu 

şekilde s ı ra l andı: 

Prof.Dr. Kemal 

Hüsnü Can Başer 

An Appreciation , 

Neşe Kırımer; 

Aromatic Plants Studied at TBAM, 

Gülendam Tümen; Osmanlı Dönemi 

Yayın larında Uçucu Yağlar, Asuman 

Baytop; Türkiye'de Eski Bahçe Gülleri, 

Turhan Baytop; Uçucu Yağ Taşıyan 

Türk Halk ilaçl arı, Ekrem Sezik ve 

Erdem Yeşilada; Scents from Rain 

Forests, Roman Kaiser; The 

Composition of Essential Oils of 

Pycnanthemum, A North American 

Endemic Genus, Brian M.Lawrence; 

Constituents of the Essential Oil of 

rı~ ı Illi\ ı l " ~-'>'· 
ı ll' ~ TN\\ 

The Essential 

Fruit Oils of 

Smyrnium 

rotundifolium 

Miller and 

Smyrnium per

foliatum L. 

(Apiaceae), 

Kari-Heinz 

Kubeczka ve 

Ulrike Molleken; 

lnvestigation of 

the Essential Oil 

of Leaves and Flowers of Blumea auri

ta (Linn.F. ) DC., A Medicinal Plant 

from Camerun, Leopold Jirovetz, 

Gerhard Buchbauer, M.B. Ngassoum ve 

S. Yonkeu; Biotrans-formation of 

Hinesol lsolated from the Crude drug 

Atrac,tylodes lancea by Aspergillus 

niger and Aspergillus cellulosae, 

T.Hashi~oto, Y.Noma ve Yoshinori 

Asakawa. 

Kitap Novartis Ürünleri ilaç Sektörünün maddi 

katkı l arıyla bası ld ı . 

• •• 
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TBAM SHIMADZU TEKNiK IŞBIRLiGI ANLAŞMASI 

Anadolu Üniversitesi ile Japon Shimadzu 

firma s ı arasında Teknik i şb irl iğ i 
Anlaşmas ı imza l a ndı. An l a şmaya göre, 

Üniversitede kurulacak üç adet modern 

ana liz cihazının kullanım ha kkı bir y ı l 

süreyle bedelsiz olarak Anadolu Üniver

sitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç 

Araştırma Merkezi (TBAM)'ne devredildi. 

An laşma süresince TBAM, Shimadzu 

fi rmasına ve firmanın Türkiye temsilcisi 

inceka ralar şi rketine bilimsel ve teknik 

destek sağ layacak. Taraflar cihaz i a rın 

k ull a nımı konusunda ortak seminerler 

düzenieyecek ler. 

Yenilenebi lecek a n laşma çerçe-

vesinde, her yı l TBAM'a firmanın üretti ğ i 

son model analiz cihaz i a rının kurulması 

mümkün olacak. 

Piyasa değe r i yaklaş ı k 200.000 dolar 

olan ve her türlü kimyasal analizi en has

sas bi çimde yapabilen üç c ihazın 

TBAM' ın araştırma-geliştirme kapasitesi-

ni güçlendirmesi bekleniyor. 

TBAM'ın sahip o lduğu u lu s l araras ı 

prestij ve saygının bir ispatı olarak 

görülen an laşmay ı Anadolu Üniversitesi 

ad ına Rektör Prof.Dr. Engin Ataç, 

Shimadzu ad ına firman ı n Orta Doğu 

Bölge Temsi lcisi Bay H.Tsuj i ve incekar

alar adına f i rmanın Yönetim Kurulu 

Başkanı Atti la incekara imzalad ı. 

TBAM Müdürü K.Hüsnü Can Başer , 

anlaşmanın iki y ıl süren görüşmelerin 

ürünü o lduğunu söyledi ve bu -t ip 

an laşmanın ülkemizde ilk kez uygula 

maya koyulduğunu sözlerine ekledi. 

1998 Ek im ay ı başında TBAM 

binasında kurulan ve Anadolu Üniversite

sine hiçbir mali yükümlül ük getirmeyen 

gaz kromatografisi, yüksek basınç l ı s ıvı 

kromatografisi ve gaz kromatografisi/ 

kütle spektrometrisi sistemlerinin tüm 

itha lat, bakım ve sigorta masrafları 

Shimadzu ve incekaralar firma l arı nca 

karşı lanacak. 

Anadolu Üniversitesi ile Japon Shlmadzu (Irması ve (lnnanın Türkiye temsilcisi 

incekaralar Ltd. Şti. arasında imzalanan anlaşma gereği dQzenlenen eğitim seminer

/erinin ikincisi 15-16 Temmuz 1999 tarihlerinde TBAM'da yapıldı. Öncelikle Tarım 

Bakanlığı olmak üzere muhtelif resmi ue llzel kuruluşlardan 40 teknik elemanın 

katıldığı seminerde Yüksek Basınçlı Sıuı Kromatogra(lsl ve Gaz Kromatogra{isi/Kütle 

Spektrometrisi teknikleri hakkında bilgiler verildi ve (Irmanın en yeni HPLC ve 

GC/MS sistemleri tanıtıldı. Bu vesileyle katılımcılar TBAM'ın modern imkanlarını da 

görme fırsatı buldular. Aynı anlaşma çerçevesinde dQzenlenen seminerierin ilki 1 O-ll 

Haziran 1999 tarihlerinde yine TBAM'da yapılmıştı. 

1 ll ll 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromalik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) , 26470 Eski şehir 

Daveti top l a ntının bir hafta öncesinde 

a lmıştım . Öyle bir za manda ge lmişti ki bir 

gün sonra 

Komisyonu 'nun 

Drog lar Uzman 

Avrupa Farmakope 

13B no' lu Bitk ise l 

Grup Toplant ı s ın a 

k atılmak üzere Fransa' nın Strazburg 

ulus l araras ı Bilim ve Yüksek Teknoloji 

Merkezi (ICS) ile B i rl eşmiş Milletler Sına i 

Ka l kınma Teşk i l at ı (UNIDO) ta ra fı ndan 

destekleniyordu . Sunacağ ım bildirinin 

ad ını top l a ntının temasına uygu n olsun 

diye "Uçucu Yağ l a rın Pazarlama 

Stratej ileri" olarak seçtim. 

şehrine hareket edecek- r------------ı *** 
tim. Acele cevap isteniy

ordu. Sekrete rime 

Ankara'daki Çin Büyükel-

ç i l i ği ni bağlamas ını 

söyledim. Zira, o gün vize 

alamazsam Çin 'e gide

mezdim. Yeş il pasaport 

sahipl eri iç in bir aya 

kada r vize mecburiyetinin 

o l madığını öğ renince 

hemen bi l gisaya rın başına 

geçtim ve Çin 'e 

"Geliyorum!" diye e-mail 

çektim . Konuşma metni

mi a rtık Strazburg 'da haz ırlayacaktım . 

*** 
Topla nt ı Çin ' in Pekin (Beijing) 

şeh rinde kurulu Çin Bi limler 

Akademis inin Tıbbi Bitki Ge li şt i rme 

Ensti tüsü (IMPLAD) 'nde 24-26 May ı s 

1999 tarihlerinde yap ıl acaktı. "Tı bbi ve 

Aromatik Bitkil erden Endüstriyel 

Yararlanma için i ş Ya ratımı " isimli work

shop ita l ya' nın Trieste şehrinde kurulu 

Strazburg dönüşü eve 

gitmeden önce TBAM'a 

uğradım. Hafta içinde fa k

sla yo ll am ı ş o lduğum 

konuşma metni bilgisa 

yara giri l m i şti ve Temel 

(Dr.Temel Özek) ile bir lik 

te renkli tepegöz say

damla rını h azır l ayıp saba 

ha karşı 2.30 sularında 

eve vardım. O akşam 

istanbu ldan Türk Hava 

Yollarının duraks ı z seferi 

ile Pekin 'e uçacaktım. 

*** 
Türk Hava Yolları Pekin'e tarihi ilk 

seferin i iki gün önce 19 Mayıs günü 

ya pmıştı. Bu 2. uçuşuydu. Ancak, her

halde ilk ticari seferi diye olsa gerek tüm 

yolculara "ilk Uçuş Sertifikas ı " dağıtı l dı. 

A ltı Türk televizyon kuru luşunun muhabir 

ve kameramanl a rı da uçaktaydı. Yol 

boyunca za man za man çek im yaptı lar. 

Bu seferi iyice belgelemek i stiyorlardı 
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besbelli. Uçuş 8 saatten fazla sürdü ama 

rahat bir yolculuktan sonra sabah saat 

9'da Pekin'e vardık. 

Toplantı Yazl ı k Saray ın o lduğu semtte 

IMPLAD'a ya kın bir otelde yapıl ı yordu. 

Uzman olarak benden başka 

Hindistan'dan Jammu-Tawi'deki Bölgesel 

Araştırma La boratuvarı (RRL-Jammu) 

Müdürü Prof.Dr.S.S.Handa, Hindistan 

Sağlık Bakanlığın ın Geleneksel Tedavi 

Sistemleri Müdürü Dr.Sharma, ingiltere'

den Kew Botan ik Bahçelerinde yeni kuru

lan Çin Drogları Teşhis Bölümü yetkilisi 

Dr.Christine J.Leon, isveç'ten lnBio 

Araşt ırma Şirketi Müdürü ve Uppsa la 

Üniversites i Eczac ılı k Fakü ltesinde 

Farmakognozi öğretim üyesi Prof.Dr.Jan 

Bruhn, Taiwan'dan Dr.Chiu Shen Hiu ile 

Hong Kong Çin Üniversitesinden Bayan 

Dr. Min Zhu çağrılmı ştı. Ayrıca, Çin'in 

muhtelif şehirl e ri ndeki Eczac ıl ık 

Okullarından ve endüstriden konuşmacı 

ve dinleyic it erin katıl ı mıy l a top l antı 

yapıldı. Pazar gününe kadar 

kalacağımdan IMPLAD Müdürü Prof.Shilin 

Yang benim için dolu dolu bir program 

hazırlamıştı. Programda Pekin Botanik 

Bahçesin in gezilmesi, Geleneksel Çin 

Tıbbı uygulama l arı yapan büyük bir has

taneyi ziyaret ve Pekin Tıp Üniversitysi 

Eczacı l ık Bilim leri Fakültesinde bir kon 

ferans vermek de vardı. 

*** 
Bu ben im Çin'e 3. gelişimdi. ilki 1988 

y ı lında O zamank i Rektörümüz ş imd i nin 

Eskişeh i r Büyükşehir Belediye Başkan ı 

Prof. Dr. Yı lmaz BüyÜkerşen ile olmuştu. O 

\~TAB BÜLTENi 2/ 2000 

gezide IMPLAD'dan başka Pekin ve 

Tianj in şehi rle rindek i gelenekse l Çin 

tıbb ı y l a ilgili enstitü , fabrika ve eczaneleri 

gezm i şt i k. Maa'nun on yı l süren kültür 

devrimine yeni son verildiği için etrafta 

büyük bir serbesti duygusu hakimdi. 

Sokakta gezerken Çinli gençler yan ım ıza 

gelip birkaç kel ime ingilizce 

konuşabilmek için can atıyorlard ı. Sanki 

komünist Çin'e moral pompa lanm ı şt ı . 

Herkesin yüzü gülüyordu. Herkeste büyük 

bi r iy imserlik havası hakimdi. Bu tabioyu 

görünce, Çin'in on yıl içinde Asya'nın en 

büyük ekonomik ve sına i gücü o lacağ ı 

tahminin i yapm ı şt ı m. 

Çin'e ikinci ge li şim Tian an Men olay

l arının sonras ı na, 1991 y ıl ına rastlam ı ştı. 

Sağ lı k Bakan lığından Müsteşar Yardımcısı 

Prof.Dr. Ferhan Özer, ilaç ve Eczacılık 

Genel Müdürü Kema lett in Aka lın ile Türk 

ilaç işverenleri Sendikası Genel Sekreteri 

Sabahattin A lpan'dan o luşan bir heyet 

ha linde Çin Devlet ilaç idaresi (SPAC)'nin 

davetine icabet etmiştik. Çok iyi 

ağ ı r l anmış, Pekin, T ianj in , Şic i acuan, 

Şenyan ve Harbin şehirlerinde inceleme

ler yapmıştık. Bir y ıl önce. üniversiteli 

gençlerin biraz daha özgürlük için Pekin'in · 

en büyük meydanı olan ve etrafında 

Yasak Şeh ir (yani, eski Çin imparatorluk 

Sa rayı), Maa'nun anıt kabri ve Çin Halk 

Mecl isi (Parlamento)'nin bulunduğu Tian 

an Men meydanında Çin 'in henüz daha 

fazla özgürlüğe haz ı r olmad ı ğın ı n mesaj ı 

kan lı bir şekilde veri l mişti. ilk geli şimdeki 

izlenimlerim yerini ka ramsar bir tabloya 

bırakmıştı. Gerçek bir komünist Çin tablo-
_. 

TAB BÜLTENi 2J~OOO 

suydu bu ... Bunu rejimleri değişmeden 

önce Bulgaristan ve Romanyada da 

görmüştüm. Soğuk, donuk, gri renkli bir 

havayd ı o zaman Çin'e hakim olan. 

Aradan geçen 8 y ı lda ne olduysa 

o l muş Çin i nan ıl maz ölçüde ge l işme 

gösterm i şti. Pekin tanınmayacak ölçüde 

değişm i ş. Muazzam bir çevre yoll a rı. ağ ı 

Pekin 'i içten dıştan sarma lamış. Yüksek 

binalar şehre 21. yüzyıl havası veriyor. 

Araç sayısı katlanarak a rtmış, trafik 

sıkış ıklık la rı yaşanıyor. En önemlisi 

insanla rın yüzü yine gülüyor. Gözlerde 

umut yeniden okunuyor. Televizyonda 

25'i aşkın kanaldaki yayınla rın bizimkiler

den farkı yok. Sadece dil Çince. Tüm 

dünya marka l arın ı bulmak mümkün artık 

Çin 'de ve ülke h ız l a bir tüketim toplumu 

haline gelmekte ... Eskiden Pekin'de 

devlete ait ve sadece yabanc ı ların pasa 

portl a girebiirl i ği 11 Dostluk 11 mağazası 

va rken ş imdi süpermarket ve büyük 

mağaza l ar saymakta bitmiyor. Hepsinde 

de raflar tıklım t ı klım mal dolu. Rejim 

komün izm olsa da Pekin'in bu haliyle her

hangi bir batı başkentinden farkı yok gibi. 

Şanghay da böyle imiş. Hatta 

gel i şmen in Pekindekinden daha faz la 

o l duğunu öğrendim. Orası Çin'in iş 

merkezi. Ancak Çin 'de tüm yatırımlar 

Çiniiierin çoğunlukta olduğu doğuya 

yapılı yormuş. Bat ıda Uygurla r gibi 

azınlık l arın yaşad ı ğı bölgelerin hala geri 

ka l mışl ığ ı sürdü rdüğü söylendi. Bunu 

söyleyenler tabi i ki Çin li değ il. 

*** 
IMPLAD son gördüğümden beri 
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epeyce büyüyüp genişlem i ş. Bi r zaman

l a rın minik tıbbi ve aromatik bitkiler den

eme bahçesi ş imdi halka aç ı k büyük bi r 

botanik bahçesine dönüşmüş. O zaman

lar sadece s ı vı Ginseng ilaç l a rı üreten fab

rikan ı n yanında bi ri yabancı ortak lı iki 

yen i ilaç fabrika sı yükseliyor. Dört katlı 

yen i enstitü binasında yönetim birimleri 

ve laboratuvarlar ye r a lı yor. IMPLAD 

Müdürü Prof.Shilin Yang'ın haz ı rladığ ı Çin 

Drogları CD'sinin ilki piyasaya çıkmış 

bile. Herbaryum yerli bitki ler konusunda 

Çin'in en önemli kolieksiyanlarından biri

ni barındırıyor. Kültür bahçelerinin birinde 

hastaneler için taze t ı bbi ve aromatik bitki 

yetişti riliyor. Her sabah hasat edilen yeteri 

kadar bitki taze taze talep eden kliniklere 

yo llan ıyo r. Çin Hükümetinin a l d ı ğ ı bir 

karara göre her enstitü kendi gelirini 

sağ lamak zorunda. Devlet emeritüs pro

fesörterin maaşı dışında hiçbir mal i 

destekte bulunmama kararı a l mış. 

Haz iran 1999 sonuna kadar tüm 

araştı rma enstitülerinin devletin veya özel 

sektörün sanayi kuruluşlarıyla i şbi rli ğine 

gitmesi ve kendin i idame ettirecek parayı 

kazanması konusunda devlet çok cidd i. 

Bu yüzden enstitünün her bi rimi kendile

rine gelir getirecek arayışlar içinde. Bu 

i ş le r bu enstitü için yeni değ i l. Ku ru l uş 

y ıll arında da enstitünün geniş arazilerini 

tavuk çiftl i ği haline getirmiş l er. Hem 

tavukları ve yumurtal arı satarak gelir 

temin etmişler. hem de tavukların 

gübre l ediğ i topraklarda daha sonra bitki 

yet i şt i rmişler. Enstitünün şeref başkan ı 

Prof.Xiao Pei Gen bunu gururla an l at ıyo r . 
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Geleneksel Çin tıbbının kök lü bir 

geçmiş i var. Halen sadece Çin'de değ il , 

Çin as ıllı nüfusu barındıran Uzak Doğu 

Asya ülkelerinde, ABD'de ve Avrupa'da 

Çin ilaçla rı yayg ın şekilde kulla nılıyor. Yin 

ve Yan adı ver ilen birbirine zıt iki enerji 

kitlesinin dengede olm asıyla vücudun 

sağlıklı olduğu temel prensibine dayalı 

Çin tababeti su, ateş, toprak , hava gibi 

maddeler ile s ı cak/soğuk , kuru/ nemli gibi 

özelliklerin kullanımıy l a ha sta lıkl arı 

tan ımlıyor ve bitkileri de bu özell iklerine 

göre ni te lendiriyor. Hastal ığın tabialına 

göre uygun bitkiyi veya bitki karışımını 

kullanarak yin/yan dengesin i düzenliyor. 

Bunun sonucu hastal ı k ortadan kalk ı yor. 

Batı tıbbındaki gibi semptomatik değil, 

holistik bir tedavi uyguluyor Çin t ı bbı.. 

Çinl iler yeme, içme adetle rinden 

yatma/kalkma ve spor/ekze rsiz 

alışkanlık ianna kadar belli bir ge l eneğin 

gereklerini yerine getiri yor. Sa bahın erken 

saatlerinde şehir meydanlarına ç ı karsanız 

yüzlerce Çinlinin toplu halde veya tek tek 

Tai-Ç i yapt ığ ını görürsünüz. Kol ve 

bacakların çok yumuşa k, yavaş ve ritmik 

hareketlerle eğ i l ip bükülmesine daya lı bu 

ekıe rsizi n sadece vücudun değil aynı 

zamanda beynin ve dimağın da dengesini 

sağ lad ı ğ ına inan ı yo rl a r . Yollarda motorlu 

taşıtlar çoğa lmasına rağmen Çinli hala 

bisiklete biniyor. Bin lerce Çinlinin i şe 

gidip dönerken oluştu rduğu bisiklet kon

vayları Çin şeh i rlerinin a lı ş ılmı ş bir man

zaras ı. Çiniiierin zayıf ama çelimsiz olma

ma la rın ı n s ı rrı bu olsa gerek. 

TAB B~ÜLTENİ 2f.?poo . 

Pekin'in 200 km güneyindeki An Guo 

şehrine drog pazarı görmeye gideceğimiz 

söy l endiğinde doğrusu açık pazarda en 

çok 50-60 tezgahta veya yaygılar 

üzerinde s ınırlı say ıda droğun satıldığı bir 

paza r yerini düşlemiştim. Oraya varınca 

nas ıl yan ı ldı ğımı anladım . 

Sabah 6.30'da Dr.Lei ve Prof.Bruhn ile 

birlikte resmi bir arabay la otelden 

ay rıl dık. Hava çoktan aydınla nmı ş ve 

güneş kızgın yüzünü göste rmeye 

baş l amıştı. Pek in'in içinden geçip güneye 

gitmemiz gerekiyordu. Son on y ılda 

Pekin'de ya pılmış olan sayıs ız çevre yol

larından biri üzerinde şehri terketmeden 

önce bir sabahçı lokantasında Çin usulü 

kahva ltımı z ı yaptık. Tek y iye bildiğim 

biraz soya çorbas ı ile bizim tava çöreği 

benzeri hamurlu oldu. Para l ı karayolu 

Çin 'in uçsuz bucaks ız düzlüğünü milim 

yükselip alça lmadan geçerek güneye 

doğru akıyordu. K l ima lı arabada uça r

casına yol alıp üç saatlik bir yolculuktan 

sonra An Guo'ya vard ı k. Şeh i r geniş bul 

varlara sahip bir kaç yüz bin nüfuslu bir 

kent. 

Ya nım ıza mihmandar olarak ba y 

Zhang'i (Çeng okunur) ald ık. Kendisi 

drog ekstreleri üreten bir fabrikanın 

müdürü. Şehrin merkezinde büyük ve 

yüksek bir binan ı n önüne geldik. Binanın 

çevresinde epeyce hareket va rdı. içeri 

girdiğim izde gözlerime inanamad ım. Bu 

çok geniş kapalı alanda yüzlerce tezgahta 

binlerce bitkise l drog se rgilen iyordu. 

Sanki Çin ' in bütün geleneksel ilaç ham

maddeleri burada pazarlan ı yordu. Kuru ... 

TAB BÜLTENi 2/2000 

kökler, yaprakl ar, kabuklar, çiçek ler, 

odunlar, tohum ve meyva lardan yay ıl an 

kokular birbirine karışıya r ve h avay ı 

zeng inl eşti riyo rdu. Dijita l kamera mın 

küçük ekran ı dikkatlerini çektiğinde bir

den ilgi odağ ı ha line geliverdim. Aniden 

çok sa yıda Çinli hayra n ı m oluverdi. 

Etrafı mız sarıld ı ğından yavaş yavaş iler

ley ip tezgahl arın arasındak i yo l l a rı katet

tik. Eğer va rsa, Farmakognozi cenneti 

buras ı olma l ıydı. Yok yoktu. Fiyatiarsa 

Pekinde eczanelerde satılan l arı n çok 

a ltınday dı. Seçtiğ imiz drogları almaya 

ka lktığımızda bay Zhang "Ben sonra 

atırım. Burada cüzdanınızı çıkarlmayınil 

diyerek bizi uyardı. Muazzam yapının 2. 

katına çıktık. Burada pahalı bitkisel ve 

hayvansa l drogla r sa t ıl ıyordu. Yine 

yüzlerce tezgah ve üzerlerinde inci tozun 

dan geyik kanına , y ı l andan geyik peni

sine, ay ı sa frasından kap lumbağa 

ka buğuna ve irili ufak lı böceklere kadar 

hemen herşey sat ıl ıyo rdu. Her ka litede 

Kore ve Amerikan ginsengini bulmak 

mümkündü. Burada bir Çin drog ları 

u zmanı olmak için neler vermezdim. Belki 

de dünyadaki tüm hastalıkla rın çaresi bu 

binadayd ı. Yeterki neyi nasıl ve neyle 

karıştırıp a l acağın ı bil. Tezga hl a rın 

a ra sındaki yollarda iskarnbi l oyunu ve 

damina oynayan, örgü ören, çocuğunu 

emziren Çiniileri s ıkça görmek 

mümkündü. Gözlerimiz yeterince çekik 

olmad ığ ından iki Avrupa lı boya l ı kuş gibi 

meydandaydık. Herkesin ilgi odağıydık 

ister istemez. Belli ki buras ı yabanc ı l a rın 

her gün geldiği bir yer değ ildi. Binanın 
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dışında ise drogları hazırlama kta 

kullanılan boy boy demi r rendeler, pirinç 

havanlar, elekler, tek kefeli el terazileri, 

vs. satılıyordu. Ağ ı r olmasa lar gönül hep

sinden almak istiyordu . 

Şehir meydanının ortasına bir beyaz 

heykel dikmiş le r. Büyük bir ginseng 

kökünün dibinde tosun tosuncuk sağ lı k lı 

bir bebeği koşarken tasvir eden heykel 

şehri çok güzel sembolize ediyor. 

Heykelin önünde res im çekildikten sonra 

yakındaki drog işleme deposuna gittik. 

Burada 1 OOO'i aşkın Çin d roğu kurutulup, 

temizlenip, ayıklan ıp , paketlendikten 

sonra satı şa sunuluyor ve dünyanın her 

yerine ihraç ed ili yormuş. Bu fabrikanın 

y ıllık satı ş tutarı 20 milyon Yuan (2.5 

milyon dolar) m ı ş. 

Şehrin soka kla rında kurutulan droglar 

yayıl ı. Hemen her dükkanda drog 

sat ıl ıyor. Drogdan kasdım ilaç hammad

desi olan bitki k ı s ımları. Bu yüzden olsa 

gerek şehrin adı Türkçeye çevrildiğinde 

11 Drog Şehri 11 anlamında. Çinde mevcut 

dört büyük drog satı ş merkezinin en 

büyüğü imi ş bu şehir. Çin' in her 

tarafından getirilen ve yurt dışından ithal 

edilen droglar bu şehirde 

pazarlan ıyormuş. Bu şehir bence 

Farmakognozinin başşehri. 

*** 
Çinden güzel anı l a r l a, taze bilgi lerle ve 

yeni dostluk larla mutlu bir şe k il de 

ayrıldım. Nasip olur da tekrar bu ülkeye 

gelirsem, çok daha farkl ı ve geli şmiş bir 

Çin bulacağ ımdan şüphem yok. 

••• 
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tarihinde Kimya Mühend i sliğ i Bölümünde, Müberra Koşar, Zeynep Tuna lıe r ve Betül 

Demirci 13 Ocak 1999, Zer ri n Erdemgil ise 1 O Mart 1999 tarihinde Eczac ı l ı k 

Fakültesi Farmakognozi Anabilim Da l ı ' nda girdikleri tez savunma s ına v l arın ı 

başa rı y l a vererek " Dokto r ıı ünvanı a ldı l ar. A rkadaş l arımızın tez konul a rı ve 

danışma n l a rın ı n isimleri şöy ledir : 

Dr. Nezihe Azcan, Origanum oniles ·Kekik Sik lon Tozunun Lipit leri ve Kekik 
Siklon Tozunun Değerl end i rilmes i 

Dan ı şma n : Prof. Dr. Mustafa Kara 

Dr. Müberra Koşa r , Türkiye'de Yet i şen Berberis L. Türlerinin A lkaloitleri, 
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Dr . Betül Demirci, Türk iye'de Doğa l Olarak Vetisen Belula Türlerinin Uçucu 
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JUNIPERUS FOETIDISSIMA WILD. 
ODUN UÇUCU YAGLARI 
Dr. Zeynep Tuna lıer 

Dünyada 60 türü 
bulunan Juniperus 

cinsinin ülkemizde 8 

türü yet i şm e k ted ir. 

Bu türlerden biri olan 
J. (oelidissima Ana
dolu'da gen i ş bir 
yayd ı şa sahiptir. 
Ya pra k l a rı ezilince 

güçlü koku verd i ği iç in halk a rasında 

"Kokar A rd ı ç 11 olarak bil inir. Odunu, 

dayan ı klı lı ğ ı , güvelere ka rş ı koruyucu etk 
isi ve güzel kokmas ı sebebi ile sa ndık , 

dolap ve ev e'şya la rının yap ımında , yük 

sek ıs ı vermesinden dol ayı da yakacak 
olarak k ull anılma ktad ı r. Bilinçsiz tüketimi 

engellemek am ac ı ile Orman Genel 
Müdü rlüğü ta rafınd a n koruma a ltın a 

a lı nan türler a rasındad ı r. 

Bu çal ı şmada J.(oelidissima kök , 
gövde öz ve diri odun l a rı nın uçucu 
yağ l a rın bi l eşim l eri GC/MS sistemi ile 
incelendi. Kök öz odunundan buhar disti
lasyonu ile elde edi len uçucu yaı bell i. 
zamanlarda alınarak fraksiyonlar ha linde 
topland ı ve bazı kromatografik teknik ler 
(KK, FK, OBSK, PYBSK, PiTK) 
kulla n ıl a rak 1 O bil eş ik izole edildi. 
Spektroskopik yöntemlerden ( ı H-NMR, 
l3C-NMR, GC/MS, IR) ya ra r l a nıl a rak 
sedrol, vid rol, 14-hidroksi-karyofillen , 
8, 14-sedrandiol , 8 , 14 -sedranoksit , a
sedrenal, tuyopsena l ve kadalen isimli 8 
bileş iğ in ya pı l arı aydın l a t ıl dı. D iğer ik i 
b i l eş i ğin yapı tayini ça l ı şma l a rı devam 
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etmektedir. 
Kök öz odunu uçucu yağ ı , bu yağın 

oksijenli ve oksijensiz bileş i k l e rini içeren 
fra ks iyonla rı ve izole edilen b i l eş ik lerden 

sedrol ve vidrolün baz ı bitk i patojenleri 
üzerindeki antifunga l aktiviteleri incelendi. 

Sedrol ve vidrol ile sitotoksik aktivite 

ça l ı şma l a rı yap ıl dı. Sedrolün antikanser 
etk i ba kım ında n dikkate değer aktivite 
gösterdiğ i , vidrolün ise antikanser am açla 

ku l l a n ı l amayacağ ı bel irlendi. Ay rı ca 

sedro lün LD50 değe ri n i n 425 mg/ kg 
o lduğu bulundu. 

TÜRKİYE'DE YETiŞEN BERBERIS L. 
TÜRLERİNİN ALKALOiTLERİ 
Dr. Müberra Koşa r 

Bu ça l ı şmada 

ülkemiz fl oras ında 

k ay ı t l ı olan dört 
Berberis L. (Berberi
daceae, B. crataegi
na, B. vu lgaris, B. 
crelica ve B. inte
gerrima) türü fa rk l ı 

yörelerden topland ı. 

Ça l ı şma l a r kök , gövde ve dallar üzerinde 
ay rı ay rı ya p ı ldı. 

Ça l ı şmam ız ın ilk bölümünde dört adet 
protoberberin , üç adet bisbenzil izokinolin 
ve bir adet aporfin alka loiti olmak üzere 

toplam sekiz al kalait izole edildi. Bu alka 
loitlerin yap ıl a rı spektra l yöntemler kul
l a n ı lara k tayin edildikten sonra bu mad
deler miktar tayini ça lı şmala rında stan
dart madde olarak ku ll a nıld ı. 

Ça l ı şma mı z ın ikinci bölümünde 

toplanan dört tü rün kök, gövde ve dal
l a rında izole edilen bu sekiz alkalaitin 
mikta rl a rı belirlend i. Miktar tay ini 
ça l ı şma l arı nda iyon -çifti -YBSK yöntemi 
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ku ll a n ı ldı. Analiz sonuç l a rı Photodiode 
Array Dedektör (DAD) ile a lın dı. 

Hem izolasyon hem de miktar tayini 
ça l ı şm a l a rı nda etanal il e haz ı rl a nm ı ş 

alkaloit ekstreleri k ullan ı l d ı. Bu ham alka 
lait ekstreleri standart alkaloit fraksiyon
lama prosedürü ile polaritelerine göre 

fa rklı gruplara ay rı l d ı. Bu şe kilde Eter 
ekstresi, Kloroform ekstresi ve Katerner 

ekstre olmak üzere üç ana ekstre ve bun

l a rı n ara faz l a rından a lınan ik i ekstre 

olmak üzere toplam beş grup ekstre 
a l ınd ı. Bu ekstreler ayrı ayrı analiz edi ldi. 

Ça lı şmala rım ı z sonucunda hem alka

lait ekstre mi k ta rl a rı hem de alkaloit mik 
ta rl a rı bak ım ında n B. vulgaris ve B. ereli
ca d iğe r ik i türden daha zengin olarak 
bulundu. 

Bu tez ça l ışması ile ülkem iz fl ora s ında 

kay ı tlı olan dört Berberis türü, i çe rm i ş 

o l d ukl a rı ana alkalo it leri ba k ım ında n 

incelend i. Sonuçta türlerin kök lerinin 

alkaloit i çer i ğ i ba kımından daha zengin 
o ldu k l a rı ve alka loit profi llerinin birbirle
rine çok ya kın o lduğu beli rlendi. 

TÜRKİYE'DE DOGAL OLARAK 
YETiŞEN BETULA TÜRLERİNİN 
UÇUCU YAG BİLEŞİMLERİ 
Dr. Betül Demirci 

Bu ça lı şmada , Türk iye 'de doğ a l 

olarak yeti şen ve 
H uş ağacı ola rak 
bilinen 5 Belula 
türünün (B. pendu
/a Roth, B. bmw
icziana A.Gün er, 

B. litwinowii 
Doluch., B. recur
va ta V. Vassil. , B. 
medwediewii Rege l) da l, yaprak ve 
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tomurcukları ndan su disti)a syonu il e 

uçucu yağ l a rı elde edildi. Miktarı az olan 

bitkisel materyal iç in ise Likens
Nickerson eş za manlı disti lasyon-ekstrak

siyon yöntemi uygulandı. Uçucu yağ l a rı n 

GC/ MS analizleri yapılara k bileşimle ri 

ortaya kondu. 
Uçucu yağda n bil eş ik l e rin 

ay rılmas ında başta OBSK olmak üzere 

kromatografik teknikler uygulandı. izole 
ed ilen bileşik l e rin yapı tayi nleri spek
troskopik teknikler (UV, IR, MS, 1 H-NMR 

ve 13C-NMR) ile gerçek l eştiri l di. 

Belula uçucu yağ la rından OBSK yöntemi 

ile ~-ka ryofi ll en , a-humulen, 14 -hidroksi
P-karyofillen ( =a-betu lenol), P-betulenal, 

14-hidroksi-4 ,5-epoksi-P-karyofillen (pa 
formu ), 14-hidroksi-4,5-d ih idro -P-ka ry
ofill en, karyofilla-8(14)-en-5-on, 4,5-

dihidro-P-karyofi ll en- 14-a l ve izomeri 
ayrıldı ve yap ıl arı aydın l atı l d ı. 

14 -Asetoks i - ~-ka ryofi l len (=a-betu 
lenol asetat) , 14-asetoksi-4,5-epoksi-P
karyofillen (pa formu) , 14-asetoksi-4,5-

dih idro-P-ka ryofi llen, 14-hidroksi-izoka r
yofi llen ( =P-betulenol), 14-asetoksi

izokaryofillen ( =P-betulenol asetat) , kary 
ofilla-8(14)-en-5-ol (25:75) oran ında 

izomer alkol ka rı şım ı ve bun l a rın asetat

l a rı reaksiyon sonucu elde edi len üründen 

izo le edil ip spektroskop ik tekn ik lerle 
yap ıl a rı aydınlat ı ldı. 14-hidroksi -4,5-

epoksi-P-karyofi llen (pp formu) ve ase
tatı, reaksiyon ile elde edi ldi, ancak mik 

ta rl a rının düşük olması nedeniyle izole 
edi lemedi. Bunlardan 14-asetoks i-4,5-

epoksi-P -karyofi llen (pa formu) , 14-
hidroksi -4,5-d ihidro-P-ka ryofi ll en, 14-

asetoksi-4 ,5-d ihidro -P-ka ryofillen, ka r 
yofi lla-8( 14 )-en-5- on, 4,5-dihidro-P
karyofillen -14-al ve izomeri 'nin doğadaki 
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va rlı ğ ı ilk kez bildirilmektedir. 
Yaprak uçucu yağla rında antifunga l 

aktivite tayin ed ilmiş ve bitki patojenler
ine ka rşı kuvvetli inhibisyon tespi t edil

m i şt i r. Ay rı ca uçucu yağla rda n izole 
edilen bazı saf maddeler üzerinde antifun 

ga l, antibakteriya l, antileishmanial , akut 
taksisite ve ana ljezi deney leri yapılmıştır . 

Özell ikle 14 -hid roksi -P-ka ryofillen için 

kuvvetl i antileishman ial aktivite tespit 
edi lmiştir. 

THALICTRUM ORIENTALENİN 
ALKALOİTLERİ 
Dr. Zerrin Erdemgil 

T.orien tale Boiss. bitk isinin Niğde: 

Ulukış l a 'dan toplan
m ış toprak a ltı ve 

toprak üstü kı s ımla rı 

ekstre edildi ve alka 
loi tleri yönünden ilk 

kez incelemeye tabi 
tutu ldu. 

Kr o m atog raf ik 
yöntemlerl e izole 
edilen ve sa fl aştı rıl a n alkaloitlerden 
üçünün yapısı spektral yöntemlerle beli r

lendi, iki katemer aporfin alkaloitinin 
yap ı s ı ise miktar az lı ğ ı sebebiyle tam 

olarak ayd ınl at ı lamadı. Alka loitlerin tümü 
toprak a ltı kısmında elde ed ildi. Toprak 
üstü kı smından elde ed ilen alkaloitler 

mikta rt a rının az lı ğ ı sebebiyle inceleneme

di. 

Bu ça lı şma sonunda , toprak a ltı 

kı sm ından elde edil en üç ana alkaloit 
fangkinolin (bisbenzilizokinolin ), fuzitin 

(aporfin ) ve berberin (protoberberin) 
olarak belirlendi. Bun lardan ilk iki alka 

laitin Thalictrum cinsindeki va r l ığı ilk kez 
rapor edi lmektedir. 
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ORIGANUM ONITES L. KEKİK 
SİKLON TOZUNUN LİPİTLERİ VE 
KEKİK SİKLON TOZUNUN 
DEGERLENDİRİLMESİ 
Dr. Nezihe Azca n 
Bu ça lı şmada 
p iyasa kaynak l ı 
Origanum anites L. 
ve endüstriyel üre
tim artı ğ ı kekik sik
lon tozu materyal 
olarak kullanılmışt ı r. 

Türkiye'de kek ik 
üretimi 
kulla nı l an 

için 
türleri n 

toprak üstü kıs ım la rı öğütü ldüğü zaman 
siklonda biriken tozlardan bugüne kada r 
herhangi bir şeki l de yara rlan ıl amamıştır. 
Endüstriyel üretimin artış ından her geçen 
y ı l kek ik sik lon tozu mikta rında da art ı ş 

olmaktad ı r. 
Atık olarak biriken materya lden yara r

lanmak amac ı yla bugüne kadar lip it 
i çe riğ i be l irl enmem i ş olan Origanum 
anites'in ve kekik siklon tozunun fa rklı 
çözücü sistemleri ile ham lipit ekstreleri 
elde ed ilmişt ir. Elde edilen ham lipit 
ekstre verimleri %4.2 ve %8.4 arasında 

değ işmektedi r . 
Sa bunla şma i ş l eminden sonra ham 

lipit ekstresi iç inde bulunan 
sabunlaşmayan kıs ımaın içeriğinde bulu
nan steroler ve hidrokarbonlar kro
matografi k yöntemlerle elde edi ldikten 
sonra bileş ikl er i gaz kromatografisi (GC) 
ve gaz kromatografis i/ kütle spek
trometrisi (GC/MS) yöntem leriy le 
tan ımla nm ı ştır . Her iki materya lde de 
sterollerin ana bileş iği olarak P-sitosterol, 
hidroka rbonl arı n ana bileşiği ise 
Origanum on i tes' te nonak0san, kekik sik
lon tozunda ise hentriakontan o larak 
beli rl enmişti r. 

Ham lipit ekstres i ko lon kro
matografisi ve z ıt a k ım lı dağ ı l ım yöntem
leriyle nötral lipit, gliko lipit ve fosfo lipit 
gurup la rına ayrı l d ıktan sonra her bir 
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gurubun içe rmiş o lduğu lipit bi l eş iider i 
ince tabaka kromatografi yöntemiy le 
belir lenm i şti r . 

Origanwn anites ve kekik siklon tozu
na ait ham lipit eksi resinin ve her bir lipit 
gurubunun yağ asitleri metil esterleri for
muna dönüştürü ldükten sonra GC/MS 
yöntemiy le yağ as it kompozisyonl arı 
be l irl enmi ş olup yağ as id i i çe r i ğ i 
aç ı s ı ndan uyum içinde o l dukları gözlen
mişt ir . Origanum an ites ham lipi t 
ekstresinin i çerm i ş o lduğu yağ asitleri 
a rasında ana bi l eş ikl er olarak linolenik 
as it (%44 .5), pa lmi tik as it (%23.3), 
linoleik asit (% 13.5), oleik asit (%8.2) 
be lirlenm i ş, kekik siklon tozunun etanollü 
ham lipit eksiresinin yağ asit bileşik l erinin 
ise pa lmit ik asit (%38.6), linolenik asit 
(%18.8), olei k asit (%14.3), linoleik asit 
(% 12.7) o lduğu bulunmuştu r. Kolon kro
matog rafi yöntemiyle etanollü sildon tozu 
eksiresinden P-sitosterol ve P-sitosteroi-P, 
D-glcp, izole edilmiş olup NMR spektrum
l a rı a lınm ı şt ı r. 
Ayrıca her iki materyal in içerm i ş olduğu 
pigmentler UV spektrometrisi ile belirlen
miş olup klorofil "a" , "b"; fiyofitin ''a" , 
11 b" ve karatenait miktar l arı hesa
planm ı ştır. 

Pilot ölçekte üretimi yap ıl an kekik si k 
lon tozunun etanollü ham lipit ekstresinin 
farmakolojik ça lışma l arı sonucunda akut 
taksisite değeri 250 ml/ kg i.p. ( intraperi 
tonea l, enjeksiyonun yap ıl d ı ğı yer) olarak 
bulunmuştu r . Analjezi deney sonucunda 
ise test edilen en yüksek dozda dahi 
(1000mg/kg i.p.) te rmal ve mekanik 
aljezik uya rıl ar üzerinde herhangi bir etk 
isinin bulunmad ığ ı dolayı sıy la ana ljezik 
etkisinin olmadığ ı gözlenmişti r . 

Farmakolojik ça l ı şmalardan a l ınan 
olumlu sonuç ve etanollü ham lipit 
ekstres inin içermiş o lduğ u yağ asit
lerinden do l ay ı ekstre şampuan 
yapımında denenmiş olup hazırl anan 
şampuan ın istenen özel lik lere sahip 
olduğu tespit edilm i ştir 

• •• 
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UÇUCU YAGLARIN PARLAK GELECEGİ 
K. Hüsnü Can Başer 

Anadolu Üniversilesi Tıbbi ve Aramalik Bilki ve ilaç Araşlırma Merkezi (TBAM) 
264 70 Eskişehir 

Hızl a değ işen bir dünyada yaş ıyoruz . 
Tekn olojide ve piya sa hareketlerin de 

görü len h ı z l ı değişmeler sosya l 

al ışkan lıklar, pazarl ama stratej ileri ve 

ürün çeşitl endirmede de değişime yol 

açmakta. Serbest piyasa polit i kalarının 

yaygınla şmas ı dünyamızı gerçek bir küre

sel köy haline soktu. Öyle ki , kürenin bir 

köşesi nde meydana ge len an i bir 

değişikli k tüm dünyay ı sarsmaya yetiyor. 

Kürese lleşme ve enformasyon 

teknoloji lerinin gücü çok uluslu ş irk et l erin 

tüm dünya sathında faaliyet yü rütmeleri 

sonucunu geti rdi. Şimdi küresel markalar 

küresel bir pazar yerind.e birbirleriyle rek 

abet ediyor. Piyasada ma rka l a rın kısa 

ömürlü olmas ı pekçok i ş kolunu tehdit 

eder ha le gelmişt i r. Bu yüzden firmala r 

ürün ge liştirme için sürekli a raştırma yap

amaç l ı ve 

katma değerl i ürün-

lere yönelik hızla 

değişen tük etic i 

beklentileri üretici-

Çok 

koku ve tat endüstris inde daha sık 

gözlen iyor. Bu endüstri kolu g ı da, 

kozmetik, parfümeri , il aç, tu va le! 

malzemeleri ve kişi se l hijyen ürünleri sek

törlerine hizmet verdiğinden değiş i min 

getirdi ğ i güçlük ler burada daha çok 

hissediliyor. Zi ra, koku ve tatlar gittikçe 

artan teknik ve karmaşık ortamlarda işlev 

görmek zorunda. 

Koku ve tat endüstrisinde başarının 

ölçütü yenilik ve ya ra tıc ı l ı kta yatıyor. 

Yeniyi yaratmak için endüstri sürek li 

olarak muhtelif kaynaklardan yeni ham

maddeler bu lma ih tiyacında. Bu 

materyal ler koku ve tat uzmanla rına yeni 

ürün yaratmala rı içi n ilham kaynağı 

oluyor. Bu süreçte, zay ı f maliyet/perfor

mans nispetine sahip , tem in kaynağı 

güvensiz, kalitesi yetersiz ve fiyat ı yüksek 

hammaddeler p iyasada n ka ybolur ve 

yerini daha ekonomik alternatiflerine 

bırakır. Bir ürün kullanımda n düşmüşse, 

onu tekra r ekonomiye kaza ndırmak çoğu 

za man imkans ızdır. 

Son y ı ll a r , pekçok ulusa l ve bölgesel 

ulu s l ararası operasyon

la rını ko l aylaştırm ak için hammadde 

envanterl erini rasyonalize ve armonize 
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etmeye itiyor. Bu yüzden, bi r hammad

denin fiyat ve teminindeki hı z lı değiş ikl i k 

ler onun büyük firma ların hammadde 

portföylerinden çıkmasıyla sonuçlan

abiliyor. 

Tüketiciler yeşi l ürünler, yani ham

maddeleri yapay değ il doğa l olan ve 

yapay kirlil ikler taş ımayan ürünler isti yor 

Yetki liler bu yönelim ve beklentiye uygun 

şeki lde mevzuat değiş i klikle ri yaparak 

standart ürün üretimini teşvik ediyor ve 

kontrolleri sı kl aşt ırı yor. 

Uçucu Yağlar 
Tamamiy le doğa l materya ller o lan 

uçucu yağlar koku ve ta tl a rın kıymetli ve 

vazgeç ilmez hammaddeleri olma 

özelliğ ine sah ip. Uçucu yağlar ve ara

mal ik ekstreler aynen uygu land ı ğı gibi, 

seç ilmiş fra ks iyonla rın ve arama 

k imyasa llarının kaynağ ı olarak da ku l

lanılab i li yo r. 

Uçucu yağlar doğru teşhi s edilmiş ara

mali k bitkilerden standart bi r işlem le elde 

ed ilen kokulu sıv ıl ardır. 

Uçucu yağ l a rın dünya t icaret inin 

120.000 ila 130.000 ton civarında ve 1 

milya r ABD do l a rın ı n üstünde olduğu 

tahmin ediliyor. Dünya üretimi 300.000 

ton olan terementi bu rakama dah il değil. 

Herbirinin y ıllı k üretimi 500 tonun 

üstünde olan 15 uçucu yağ, dünya üreti

minin %90'ına karş ıl ık gelmekte. En 

önemli 18 uçucu yağın değer i toplam üre

tim değerinin %75'ine tekabül ediyor. 

Toplam uçucu yağ üretimin in %65' i 

odunlu bitkilerden yani ağaç ve ça lılardan 

tem in ed iliyor. Bunla r arasında yükte 

ağ ır-pahada hafif narenciye yağla rı ile 
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yükte hafif-pahada ağır gül, yasem in ve 

veliver yağ l a rı say ı l ab ilir. Narenciye ve 

nane yağ l a rı dünya uçucu yağ paza rında 

başı çekmekteler. 

Gelişmekte olan ülkeler uçucu yağ 

üretiminde çok büyük potansiyele 

sahipler. Dünya uçucu yağ üretiminin 

%65' i ge li şmekte olan ülkelerde, %35' i ise 

gelişm i ş ülkelerde ge rçekleşmekte. 

Ge lişmekte olan ülkelerdeki üretim nispe 

tinin a rtmas ı beklenmekte. Çin , Brezilya, 

Hindistan , Endonezya, Mı s ır , Fas ve 

Türkiye gibi yed i önder ülke gelişmekte 

olan ülkelerin uçucu yağ üret iminin 

%85' inden sorumlular. 

Başlı ca uçucu yağ i hracatç ısı ülkeler 

Çin, Avrupa Birliğ i , A.B.D. , Brezilya, 

Endonezya ve Hi nd i sta ndır . Bu ülkeler 

uçucu yağ ih racatının %66'sı nı 

gerçekleştirmekte l er. 

Gel i şm i ş ülkeler uçucu yağların 

ba şl ı ca kulla nıc ılarıdır. Avrupa Birli ğ i , 

A.B.D., Japonya, isviç re ve Kanada 

toplam ithalat ı n %70'ini yapmaktad ırl ar. 

Avrupa B irl iği tek başına ith alat ı n 

%43'ünü gerçekleştirmekted ir. Uçucu 

yağ l a rın yı ll ı k i tha l a tının 900 milyon ABD 

da la rına ka rş ıl ı k 95.000 ton civa rında 

olduğu tahmin edilmektedir. 

A.B.D.'n in uçucu yağ i thalatı ince

len irse, ge lişmekte olan ülkelerdeki uçucu 

yağ üretiminin boyutla rı da görü lecektir. 

1997'de A.B. D. 230 milyon ABD dalarına 

karşı l ı k 22 .000 ton uçucu yağ ithal 

etmiştir . Bu yağla rın sadece 1/4'ü koku; 

geri ka l anı ise tat üretiminde 

ku l lanılmıştır. Son 40 y ıl içinde, sentetik 

arama kimyasa ll a rından gelen yoğun rek -
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abet nedeniyle uçucu yağla rın koku for

mülasyonlarındaki kullan ı mında art ı ş 

görülmemişti r . Bununla birlikte, uçucu 

yağ l a rın A.B .D.'de tat endüstrisinde kul

l anımı sürmektedir. Gıda ve alkolsüz içki 

endüstrileri çok yenilikçi tabiattadır ve 

sürekli olarak piyasaya sürü len yeni ürün

ler tüketici beğenisini kazanmaktadır. 

1997'de A.B.D.'de narenciye yağla rı 

tatlarda ku ll a nılan uçucu yağ l ar listesinin 

zirvesine oturdu (portakal - 11.435 ton, 

limon - 1951 ton ve misket limonu - 960 

ton). Brezil ya, A.B.D.'ye portakal 

TAB BULTENi 2/2000 ,., 

üretmektedir. D iğer l e ri aromatik bitk i 

ihracatç ıl arıdır. Birkaç ist isna dışında, 

gelişmekte olan ülkelerde aromatik bitkil

er yabani kaynaklardan temin edilirler ve 

bu uygulama çoğu zaman biyoçeş itlil i ğe 

büyük zara rlar verir. Bu uygulama sonu

cunda kaç bitki türünün yok o lduğunu 

veya yok olmakta olduğunu bilmek 

mümkün değ il dir. 

Bu nedenle, sürdürülebilir ku llanım 

için yabani kaynaklardan kontrollü hasat 

veya daha doğrusu aromatik bitkilerin 

sistemli tarımı esastır. Sistemli 

esa nsı ihraç eden en önemli 

üretici konumundadır. 1997'de 

Brezilya, A.B.D.'n in ithal ettiğ i 

portakal yağın ın %88'in i 

sağ lam ı şt ır . Meksika, isra il, 

Kosta Rika ve Belize de 

Her 
birinin yıllık 
üretimi 500 

tarım, o bitkiye veya yağa 

sürekli ve kararl ı bir talep 

varsa yapılmalıd ır . Uçucu 

yağ üretim i mkan l a rı tarım 

a lanlarına yakın olma lıd ı r. 

En iyisi, damıtma tesis

lerin in çi ftl i ğin iç inde yer A.B.D.'ye önemli ih racatç ı l ar 

a ras ındadır. Turun ç yağı almasıdır. 

Fildişi Sahili , Uçucu yağ üretim 

tonan üstünde 
olan 15 açaca yağ. 
dünya üretiminin 
%90'ına kar,ılık 

gelmekte Cumhuriyeti ve Haiti'den ithal potansiye li ge l i şmekte olan 

ülkelerde olmakla birlikte, uçucu edilmektedir. Bun l a rın hepsi 

gelişmekte olan ülkelerdir. A.B.D. 

kara nane (Menllıa piperila) ve portakal 

yağının en büyük; terementi ve Amerika n 

Sediri (Juniperus sp. ) yağ ının ise önemli 

bir üreticisidir. 

Gelişmekte olan ülkeler, uçucu yağ 

içeren bitki kaynak l a rına sah ip olduk l arı 

için şa ns lıdırl ar. Ge lişmekte olan ülkelerin 

çoğu dünya nın tropik ve subtropik böl

gelerinde yera l dığı nda n uçucu yağ üreti

mi bakımından en büyük potansiyele 

sah iptirler. Ancak, sadece az say ıda 

gelişmekte olan ülke, dünya pazarlarında 

rekabet edebilecek kalitede uçucu yağ 

yağ pazarların ı n çoğunluğu sanay

ileşmiş ülkelerdedir. Uçucu yağ pazarları 

çok tutucu olduğundan yeni üretici lerin 

bu pazarlara girip, güvenli bir yer edin

meleri için entegre bir pazarlama stratej isi 

oluşturup uyg ulamaları gerekir. Bu strate

j inin teme l un s url arı ürün verim ve 

kalitesinin kara r l ı lı ğ ı , düzen li arz ile pazar 

gereksinimleri ve , fırsatları konusunda~ . 

gerekli bilgi akışının sağ lanmas ı dır. 

Ürün kalitesinin kararl ıl ığını ve verimi

ni garanti a lt ı na almak için doğru bitki 

türünün organize biçimde sistem li tarımı, 

uygun teknoloj i, güvenli hammadde ve 
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ürün depolama ve nakliye imkanları ile 

etkin bir yönetim sisteminin varolmas ı 

gerekir. Pazara girme ve yer edinme, 

teşv ikler, uygun fiyat, arz garantisi ve 

kontrat yapma ya nında yoğun tanıtma 

imkan l arının ku ll anılmasını gerektiri r. 

Uçucu yağ üreticileri, pazara daha 

kolay s ızabilmek için ulus l ararası bir koku 

ve tat şi rketine angaje olup tüm ürettik

lerini o firmaya satabil irler. Gelişmekte 

olan dünyada bu yaygın bir uygulamadır. 

Yabancı ortak, söz konusu uçucu yağı 

indirimli özel fiyattan satın almak için 

üretici firmaya hem mali hem de teknolo

jik açıdan katkıda bulunur. 

Bununla bir l ikte, üreticilerin çoğ u 

ürünlerini bir komisyoncu veya ih racatç ı 

a rac ı lığıy l a satmay ı tercih ederler. Yerli 

arac ı lar , ka litesi kontrol edilm i ş uçucu 

yağ ı , dünya çapında koku ve tat fir 

malarına mal sağ layan ulu slarara s ı 

komisyonculara teklif ederler. U lusla larası 

aracı firmalar, müşterinin talep ett i ği ma l ı 

çok sayıda ihracatçıdan temin edebilme 

şa nsına sahiptirler. 

Büyük çap l ı ve düzenli üretim söz 

konusu ise yerli a rac ı ürünü potansiyel 

kullanıcı sanayilere doğrudan teklif ede

bilir. Belli uçucu yağları büyük miktarla r

da kullanan koku ve tat ş i rketlerinin çoğu 

gerek duydukları materyali gelişmekte 

olan ülkelerden doğrudan almay ı tercih 

ederler. Bu durumda, yerli aracı, taahhüt 

ettiği miktar malı arzu edilen kalitede ve 

belirlenen sü rede temin etmek zorun 

dadır. 

Uçucu yağ işine girmeden önce 
aşağ ıdaki hususları gözönünde tutmak 
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gerekir: 

Pazar talebi: Dünya p i yasala rındaki 

arz,ta lep ve fiyat durumu incelenmeden 

uçucu yağ üretimi yapı lmamalıdır. 

Hammadde temini: Uçucu yağ ın 

piyasa larda oluşa n fiy atına göre bitkinin 

yabani kaynaklardan kontrollü ha satı 

veya ta rımının ve uçucu yağ üretiminin 

fizi bilitesi ç ı ka rılma lıdır. Fizibi litesi uygun

sa, tahmini talebe göre üretim, tasar

landığı biçimde, ya pılmalıdır . 

Uçucu yağ kalitesi: Üretilen yağ 

u l u s l ararası standartia ra veya a lı c ının 

belirlediğ i normlara uygun o lma l ı dır. 

Amba l aj ı ve nakliyes i uygun şekilde 

yapılmalıdır. Sevkiyet, al ı cın ın m al ı 

beğenmesinden sonra yap ı lmal ı d ı r. 

Gelişmekte olan ülkelerde, uçucu yağ 

endüstrisinin kurulmasını engel leyen baz ı 

da rboğaz l ar mevcuttur. Bunlar arasında, 

uçucu yağ endüstrisinin getireceği 

ekonomik faydan ın bilinmemesi, teknolo

ji ve gelişm i ş insan gücünün, uygun 

a l tyapının, bitki envanterlerinin ve bilgi 

kaynaklarının, pazar bi lgileri ile kredi 

imkanlarının olmaması ve en önemlisi 

destekçi hükümet pol iti ka l a rının bulun

mayışı gösterilebil ir. 

Uçucu yağ üreticisi ge lişmekte olan 

ülkelerde s ı kça rastlanan olumsuzluklar 

aras ında yetersiz tarımsal uygulamalar, 

fakir ürün verimi ve kalites i, temel 

araşt ır ma-gelişt i rme çalışmala rı için 

endüstri ile araştırma kuru l uş l a rı veya 

ünivers iteler a rasındaki ilişkinin zay ı f 

olması veya hiç bulunmaması say ıl abi l ir. 

Bu meyanda, B irleşmiş Milletler Sınai 

Kalkınma Teşk il at ı (UNIDO) gelişmekte 
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olan ülkeleri n kalkınma larına destek 

olmak için o ülkeye özgü projeler ge li ştir 

erek tıbbi ve aromatik bitki tarımı , üreti

mi , kal ite kontrolü ve pazarlaması konu

l a rında telmik ya rdım sağ l a maktadır. 

UNIDO insan kaynaklarının eğ it imi 

için tarım teknolojisi, üretim teknolojisi, 

ka lite kontrol, araştırma-ge li ştirme, 

pazarlama ve ihracat konula rında araç ve 

yöntem g e l i ştirm e ktedir. UNIDO 

a raştırma ile endüstri yel üretim 

arasındaki ili şk i yi kurmak amac ıyla çok 

amaçl ı pilot üretim tesisi fikrini ve 

tasarımını gerçekleştirmi ştiL Bu fik ir 

gel i şmekte olan ülkelerin bazı l a rı nda 

yürütülen UNIDO projelerinde başarıyla 

denenmişti r . 

UNIDO, _ ı988 y ı lından beri, Anadolu 

Üniver;itesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve 

ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) ile birlikte 

Esk i şehir' de ge l i şmekte olan ülkelere 

yönelik bir fabrika- içi grup eğitimi pro

g ram ı uygu lamaktad ı r . UNIDO ve Türk 

Hükümetinin müşte reken finanse ett i ği 25 

günlük programın adı: Tıbbi ve Aromatik 

Bitki lerin ilaç ve ilgili Diğe r Sanayilerde 

Kullanımı (TRUMAP) 'd ır. Kurs 

kapsamında, uçucu yağla r ve bitki 

ekstrelerin in üretimi, ka li te kontrolu ve 

ürün lere formülasyonu konularında der

sler ve ril ip, pratik uygulamalar 

yaptı n l a ra k ve endüstri gezi leriyle 

katılımcı l a rın beceri kaza nması amaçlan

maktad ır . Bugüne kadar düzenlenen ı O 
TRUMAP program ında 40 ülkeden ı 00 

kiş i eğ iti lmiştir. 

*** 

TAB BÜLTENi 2/ 2000 

Mevzuat 
Uçucu yağlar mevzuata tabi ürün

lerdi r. Uçucu yağla rın tanımı , kalitesi , 

isimlendirilmes i, amba l ajlanmas ı , 

nakliyesi, ruhsatlandırılması, vb. ile ilgili 

çok say ıda hukuki mevzuat bulunmak

tadır. 

A.B.D.'de tat maddeleri, G ıda ve ilaç 

Dairesi (FDA) tarafından yürütülen Gıda, 

ilaç ve Kozmetik Yasasının hükümlerine 

tabidirler. Uçucu yağ l ar bu yasaya göre 

"doğa l tat ka rı şı mla rı " olarak kabul edili r. 

Ayn ı yasada, GRAS (Genellikle Emniyetli 

Kabul Edilir) tayinleri de yer al ır. FDA, 

GRAS tayinleri için kendi uzma nlarını kul

lanmakla birlikte, FEMA (Tat Ekstresi 

Üreticileri Birliğ i ) uzmanlardan oluşan bir 

panel oluşturmuş ve bi r FEMA/GRAS lis

tesi hazırlamıştır . Bu listede ı 900'ü aşk ın 

tat maddesi bulumakta olup, bunl arın 

ı 20 's i uçucu yağlardır. FDA, 

FEMA/GRAS listes ini tanımaktadır. 

Uzmanlar paneli ge li şmelere göre listede

ki maddeleri periyod ik incelemeye tabi 

tuta rak statü lerini yen iden beli rleye

bi lmektedir. ı 984'ten beri sadece tek bir 

yağ, Massoia yağı FEMA/GRAS listesine 

alınm ı ş, Calamus (Hazanbel) yağ ı ise 

çıkart ı lmıştır . 

Baz ı ülkelerde, pazarl ama ve . kul 

l anı rn ı n ön şa rt ı olarak uçucu yağ l a rın 

kimya sa l envanterlerde yer a lması zorun

ludur. A .B.D., A.B., Kanada, Avustralya, 

Filipinler, Kore ve Japonyada kimyasal 

envanterler bu lumaktad ır Şu ülkelerde ise 

hazır l a nmaktadır: Yeni Zelanda, Malezya, 

Meksika ve A.B. adayı ülkeler. 

Avrupada uçucu yağ l a r ve aroma 
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Tablo ı . 

Başlıca ı5 Uçucu Yağın Tahmini Dünya Üretimi 

Yağ Bitki türü Yı ll ık tahmini üretim (Ton) 

Cilrus sinensis 60.000-80.000 Portakal 

N ane Menlha aruensis, M.piperila, 

M. spicala 30.000 

Sitranella 

Öka liptus 

Limon 

Cymbopogon winlerianus 2.000-3.000 

Eucalyplus globu/us 2.500-3.000 

Cilrus limon ı .so0 -2.000 

Çöp karanfil 

Ökaliptus 

Syzygium aromalicum ı .so0-2 . 000 

(Limon koku lu) 

Lavandin/ lavanta 

Litsea cubeba 

Misket limonu 

Paçuli 

Eucalyplus cilriodora 2.000 

Lauandula sp.& hibritleri ı.500 

Litsea cubeba 800- ı ooo 

Cilrus aurantii{olia 800 

Pogoslemon cablin 600-800 

Kişniş Cariandrum satiuum 750 

Sasafra Ocolea pretiosa 600 

Sedir odunu Jwıiperus uirgin iana, 

J.mexicana, J.procera 500-600 

Limonotu Cymbopogon {lexuosus 

C.cilralus 

kimyasalları dahil tüm kimyasal madd

eler bu konudaki iki Avrupa Envanterinin 

birinde kayıtlı olma lı d ır: EINECS (Mevcut 

Ti ca ri Kimyasa l Maddelerin Avrupa 

Envanteri ) veya ELINCS (Başvurusu 

Yapılan Yeni Kimyasa l Maddelerin Avrupa 

Listesi). 

Ulus l araras ı Koku Birliğ i (IFRA) uçucu 

yağ l a rı n emniyeti konusunda kı l avuzlar 

yayın l amaktadır Bugüne kada r, IFRA beş 

uçucu yağ ın ku ll anılmama sın ı tavsiye 

etm i şti r. Psora len içerenler dahi l ı8 uçucu 

yağ ın kullanımına ise kısıtlama l a r getir-

400-500 

miştir. Üç uçucu yağ ise inceleme 

altındad ı r. Emniyet için gözönüne a lınan 

faktörler, hassasiyet meydana getirme, 

fototoksisite , ciltten emilim sonucu tok

sisite ve çevresel etkilerdir. Envanterlerde 

yer almayan ürünler için başvuru 

yapılması ve başvuru dosyalarının diğer 

temel bilgiler yanında emniyet bilgilerin i 

de içermesi gereklidir. 

Tehlike s ı nıflandırması ve etiket bilgi

leri I FRA'n ın önem ve rdiğ i diğer konular 

arasındadır. Seyre ltilmem i ş kimyasalın 

veya yağla ilgili tehlike uyarısının etikette 
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belirtilmesi ile tüketiciye gelebilecek 

zara rın önüne geçilmesi gerek ir. insan 

sağl ığına ve çevreye gelebilecek olası 

etki ler uygun biçimde ifade edilmelidir. 

Kimyasal tehlike uyarısı ile ilgili yeni bir 

yönetmelik A.B.'de yürürlüğe girmiştir. 

Buna "Solunumu Tehlikeli (Aspiration 

Hazard)" adı verilmektedir. Sınıflandır

maya mesnet teşkil eden kriter ürünün 

%1 O veya daha fazla hidrokarbon 

taşımasıd ı r. ingiliz Uçucu Yağlar Birliği 

(BEOA) kısa süre önce uçucu yağların 

hidrokarbon içeriğ in i gösteren bir liste 

yayınlamıştı r. 11 Solunumu Tehlikelin 
s ınıflandırmasında diğer bir kriter ürünün 

düşük viskoziteye sahip olmasıdır. 

A.B.'nin Biyositler Direktifi çoğ u 

uçucu yağ l arı kapsama a lmaktad ır. 

Mikrop öldürücüler ve böcek kovucular 

biyosit kapsamına girmektedir. Sadece 

li stelenmiş biyositler aktif kabul edilir. 

Geçici bir liste hazırlanma aşamasındadır. 

A.B.'de uçucu yağların etiketlenmesi, 

ambalajlanması ve nakliyesi aşağıdaki 

Tehlikeli Madde Mevzuatınca kontrol 

ed ilmektedir: 67 /584/EEC, 79/831 /EEC 

[Teh likeli maddelerin ambalajlanması, 

etiketlenmesi ve nakliyesi ile ilgili 6. 

değişiklikJ, 88/379/EEC [Tehlikeli 

karışım l arJ, 92/1 09/EC [ Narkotikler ve 

psikotropik maddelerin yasa l olmayan 

üretimiJ, 94/62/EC. 

Uçucu yağları da kapsayan tehlikeli 

mal ve maddelerle ilgi li emniyet dokü

manları şu bilgileri içermelidir: materyalin 

tarifi, bileşimi, terkibindeki maddelere 

ilişkin bilgiler, tehlike tanımı, ilk yardım 

önlemleri, yang ı nl a mücadele önlemleri, 

;,;;~ TAB BlJLTE/'1/ 2/ 2000 ,, 

kazara yayı lma önlemleri, muamele (han

dling) ve depolama, temas kontrolleri/ 

kişisel korunma, fizikokimyasal özellik 

leri , stabi litesi ve reaktivites i, toksikolaj ik 

bilgiler, ekolojik bilgiler, atık (disposa l) 

bilgileri , nakliye bilgileri. 

Uluslararası ticaret firmaları için hızla 

değişen koku ve tat dünyasında tutunmak 

gitgide zorlaşmaktadır. 

Küreselleşme'den ötürü dünya 

küçüldüğünden şi rketle r birleşmekle ve 

ulus l ararası a rac ıl arı n müşteri sayısı aza ! ~ 

maktadır. Belli baş lı koku ve tat şi rketle ri 

her kıtada sadece bir tek karışım 

hazırlama ünitesi kurma yoluna gitmekte

dirler. Gelecek yüzyılda Avrupa, 

Amerikalar ve Uzak Doğu 'dan oluşan 3 

ana pazarın varolması beklenmektedir. 

Başlıca koku ve tat şi rketleri bu yeni 

pazar alanlarında yatırım yapmakta ve 

güvenil ir hammadde sağ l ayıcı ları ara

maktadırlar. 

Seyahat ve il etişim kolaylaştığından , 

ürün sağlay ı cı l a r ve al ı cıların temasları da 

sık la şmıştır. Doğrudan ilişki l er 

arttığından, a rac ıların rolünün gelecekte 

azalacağ ı san ılmaktadır. 

Mevzuatlar yüzünden artan gereksin

imler de pazarı da raltmaktad ır (örn., 

çevre mevzuat ı , emniyet mevzuat ı , 

narkotik mevzuatı, atık mevzuatı, vs.). Bu 

mevzuatiara uyulmas ı için zaman alıcı ve 

pahal ı önlemlere gerek duyulmaktadır. 

Çoğu üretici ülkelerde politik ikiimin 

olumsuzluğu nedeniyle u l uslararas ı taeir

ler birden fazla kanaldan ürün temin 

etmek zorundadı rlar. Bu maliyet arttırıc ı 

ve uygu l amas ı gittikçe zo rl aşa n bir 

gereksinimdir. Bu yüzden uluslararası 

tacirler paçallama (blending), doldurma, 

paketleme, vs. gibi müşterinin talepettiği 

hizmetlere yönelmekted irler. 

Bazı güçlü koku ve tat firmaları strate

jik açıdan önemli hammaddeleri 

doğrudan kaynağından temin etme yolu 

na gitmekte ve bunun için 2-3 y ıllık stok 

yapmaktad ı rlar. Buna karşı, mali yönden 

güçlü aracı firmalar müşterilerine sata

cak l arı ürünler için 11 uzun vadeli ve sabit 

fiyatlı 11 anlaşmalar önermektedirler. 

İnternet 
internet, uluslararası tacirler için en 

büyük tehditi oluşturmaktad ı r. internet, 

üreticiler ve ku llanıcılar aras ında 

doğrudan ilişki kurulabilmesi sebebiyle 

ge lişmekte olan ülke üreticileri için altın 

bir fırsat olarak görülmekted ir. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticiler, bir 

veya birden çok ürün için güçlü ticari 

şirketle r veya kooperatifler kurabilirlerse, 

internet kırtasiyeyi ve il etişim masraflarını 

aza l tıp s i parişleri hızlandırabilir. Müşteriyi 

ziya ret etmeksizin , ürünlerini internette 

tanıtabilir ve interaktif olarak müşteriy i 

memnun edip başarıl ı iş an laşma l arı ve 

elektronik ticaret (e-trade) yapabilirler. 

Gelecekten Beklentiler 
• Gelecek on yı l da düşük fiy atlı uçucu 

yağ i a ra (örn., ki losu 20 doların altında) 

ta lep artacaktır. Pazardaki varlıkla rını 

sürdürebilmek için üreticiler maliyetleri 

s ı kı kontrol a ltında tutmak ve yeterince 

mekanize olmak zorunda kalacaklardır. 

Üretimi arttırmak ve ürünleri için yeni 

ku llan ım saha l a rı bulmak ihtiyacını 

hissedeceklerdi r. 
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• Artan çevre bilinci ve hafif kokular 

lehine değişen eğilimler yüzünden, ağı r 

hayvansal ve m iskli koku l arın gelecek

te modası geçecek veya kul l anımlarını 

kısıtlayıcı mevzuat değişiklikleri 

yap ılacaktı r. _ 

• Kozmet~kler, tuvale! ürünleri, içecekler 

ve işlenmi ş--gıdalar konularında Çin ve 

Hindistan tüketici durumuna geçecek

lerinden bu ülkelerde üretilen uçucu 

yağların hemen hemen tamamı ülke 

içinde tüketilecektir. Dünya 

pazarlarında çoğu uçucu yağların 

yokluğu çek il eceğinden başka yörel

erde, muhtemelen Sahra'nın güneyin

deki Afrika ülkelerinde, Avustra lya ve 

Güney Amerika'da yeni tarım ve üretim 

alanlarının ya ratılması kaçınılmaz ola

caktır. 

• Önümüzdeki on yılda, uçucu yağ üreti

cisi ülkelerin aroma kimyasalları veya 

uçucu yağ türevlerinin üreticisi haline 

gelmeleri beklenmektedir. Çin ve 

Hindistan gibi ülkeler ürettikleri uçucu 

yağ l arı aroma kimyasallarının izolasy

onu için kullanmaktadırlar . Bu süreç 

devam edeceğ inden, bu ülkelerin 

gereksin im duydukları uçucu yağları 

ithal etme yoluna gitmeleri kuvvetle 

muhtemeldi r. 

i şte bu nedenlerden ötürü, çok uluslu 

şirket l er Asya ve Güney Amerika'ya kay

maktalar. Başlıca koku ve tat firmalarının 

tümü Çin 'de .ve Güney Amerika 'da 

yatı rım yapmış durumdalar. Uçucu yağ 

ve aroma kimyasalları tacirleri de gitgide 

daha çok uluslararası kimlik kazanmak

tadırlar. 
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Gelecek on y ılda, taeirierin karışım 

hazır l ayıcıla rl a (blenders) birleşme l e ri ve 

katma değeri arttırıcı faaliyetlere yer ver

erek kar marjlarını yükseltmeleri beklen

mektedir. Bu şi rket l er ulus l araras ı sahada 

faa liyet göstereceklerdir. Küçük tica ri fir

maların ulus l ararası üreticilerle kapsamlı 

acentalık anlaşmaları yapmaları 

kaçın ılmaz bir gereksinim o l acaktır. 

Komisyoncular zaman içinde ortadan 

kalkacaktır. Bununla birlikte bazı çok özel 

uçucu yağların ticaretini ya pan uzman 

kom isyoncu l arın bir süre daha dayanması 

beklenebilir. 

Uçucu yağ t icaretinde mevzuattan 

kaynaklanan kısıtlamaların a rtması aracı 

ve stokçu firma l a rı uçucu yağın normlara 

uygunluğunu ölçmek için gelişmiş labo

ratuvarla r kurmaya zorlamaktadır . 

***** 
A.B.D.'de uçucu yağ ticaret i yapan bir 

firma, 1 kg uçucu yağ satabiirnek için, 

ta lep edi l diği takdirde, şu 35 belgeden en 

az birini ibraz etmek zorundad ır : 

1) Analiz se rtifikas ı , 

2) Materyal emniyeti bilgisi belgesi, 

3) Doğa l sertifikas ı , 

4) Üretimin sürekliliğ i garantisi 

belgesi, 

5) Sorumluluk s igo rtas ı se rt i fikas ı , 

6) Koşer sertifi kas ı , 

7) Helal se rtifikası, 

8) Radyoaktif karbon-13, karbon-

14 ve dötoryum test sonuç l a rı , 

9) FDA sağlık sertifikas ı , 

1 O) Lovibond renk şartnames i , 

ll ) Tehlikeli madde uya rı bilgisi, 

12) Uzun ve kısa süreli temas eşik 

limitleri , 
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13) Hayvanlar üzerinde test 

yapılmad ığ ına dair belge, 

14) Çevreye zarar vermed iğ ine dair 

belge, 

15) Üretim ve son kullanma ta rihleri, 

16) Azın l ı k i şportac ı s ı teyid i 

(minority vendor verificat ion}, 

17) Fırsa t eş i tl i ğ i i ş se rt i fi kas ı , 

18) UN/IMCO va ril se rt i fikas ı , 

19) Varil boyasında ağ ır meta l 

olmad ığ ına dair A.B. b~ l gesi, 

20) Gaz k romatog ra mla rı , 

21) Deniz k i rliliğ i yapmad ığ ına dair 

belge, 

22) Çin a hşap malzeme i ş l eme 

se rti fikas ı , 

23) Hammaddenin ı ş ın l anmad ığ ına 

dair belge, 

24) Üretiminde gen mühendis l iği 

uygulanmadığ ına da ir belge, 

25) G ıda sın ı fı se rtifikas ı , 

26) Kal iforniya Teklif 65 belgesi, 

27) IFRA kura ll a rın a uyum belgesi, 

28) Superfon deği şik l i k l e ri ve tekrar 

yetki lendirme (SARA) belgesi, 

29) izin verilen temas limitleri (PEL), 

30) Üretimde çocuk i şç i k ull a nılma 
dığ ına dair belge, 

3 1) 11 Pestisit içermez 11 sert ifi kas ı , 

32) NAFTA (Kuzey Amerika Serbest 

Ticaret) Sertifikas ı , 

33) "Kontrole tabi kimyasa l" 

o lmadığına dair belge, 

34) 2000 y ı lı bilgisayar uyum garantisi, 

35 ) Ürün özellikleri belgesi. 

*** 
Uyuşturuc u hammaddes i uçucu 

yağlar 

Bir kısım uçucu yağ ve arama 

kimyasa lla rı , narkotiklerin sentezinde kul-
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lanıldıklarından satış ve kullanım l arı kon

trol a ltındadır. Safrol, izosafrol ve 

heliotropin {p iperonal} Ecstacy 

(MDA/MDMA) ad l ı uyuşturucunun yasal 

olmayan üretiminde kullanılan hammad

delerdir. 

Safrol içeren kafur yağ ı , Ocotea yağ ı , 

Ohba-kusu yağ ı , Sasafra yağı, muhtelif 

Cinnamomum (tarçın) yağ l arı, vs . de 

kontrole tabidir. Benzil metil keton (BMK) 

11-fenil-2-propanon (P2P)) da amfetam

in 'in sentezinde kullan ıla n bir aroma 

kimyasa l ıdır. 

Yeni Bir Uçucu Yağın Pazara Girme 

Şansı Nedir? 

Uçucu yağ içeren bitkiler üzerindeki 

a raştırmalar sürdükçe, pazar potansiye

line sahip yeni uçucu yağ l arın 

keşfed ilmeleri ihtimali yüksekti r. Yeni 

yağların pazara saku labilmesi gir i şimcilik 

becerisi gerektirir. 

Kontrollü hasat, iyi tasarlanmış tarım 

uygu l amaları, standart dam ıtma i şlemleri, 

doğru amba lajlama ve etiketierne bir 

ürünün ulus l ararası pazarlara girebilmesi 

için yeterli değildir. Pazar l a nm ası 

düşünülen ülke veya bölgede ürün envan

terine kayıtlı değ il se önce rapor edilmeli 

sonra ise satı ş ruhsa tı a lınmalıdır. Ürün 

envanterlerinin va ro l duğu ülkelerden 

daha önce söz edilmi şti. 

Avrupa'da pazarlanacak yeni bir yağ 

ELINCS {Avrupa izinli Kimyasal Maddeler 

Li stes i) 'e kaydedilmelidir. Bunun için 

başvu ru sahibi hazırlayacağ ı dosyayı 

akredite bir laboratuvar aracılığıyla yetkili 

merciiere sunmak zorundad ır. 

Akredite laboratuvar yağ üzerinde şu 
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analizleri yapar: 

* B il eşimindeki kimyasa ll a rın GC/MS, 

UV /VIS, IR, NMR gibi kromato-spektra l 

tekniklerle belirlenmesi, 

* Detay lı fiz ikokimyasal testler, 

* Akut toksisite , deride iritasyon, deride 

hassasiyet, mutajen testlerini içeren 

toksikolajik ça lı şma l a r , 

* Üretim, nakliye ve yok-etme koşu l l a rı , 

* Temas limitleri 

Başvuru dosyası hazırlandıktan sonra 

akredite laboratuva r ta rafından uygun AB 

üyesi yetkili merci ine sunulur. Dosya bil

gi leri hem Sağ lı k ve Güvenlik Yetk il i 

Merciini, hem de Çevre Koruma Yetkili 

Merciini tatmin ed ici olmalıd ı r. Dosyanın 

h a zırl a nması en az üç y ıl a ldığından , 

yağın ELINCS'e kaydedilmesinden önce, 

yetkili merci başvuru sahibinden bilgilerin 

gü ncelleştirilmesi ni talep edebilir. 

Başvuru dosyasının hazırlanmas ı çok 

masraflıdır ve pek çok firma aynı yağ ı o 

ülkeye, rapor etmeksizin ihraç ett i ğinden, 

başvuru sahibi hukuki dav ra nı şta bu lun

mayan bu firmaları belideyip ilgili mer

ciiere bildirmek gibi bir görevi de yerine 

geti rmek zorunda kalmaktadır. 

Yeni bir yağı ürün envanterlerine kay

dettirmenin zorl u kla rı yüzünden, envan

teriere kay ıtlı olan doğa l aroma kimyasa l

l arını içeren yen i doğa l kaynakların 

bulunması yönündeki çalışmalara hı z ver

ilmekted ir. Burada izlenen kriterler 

şunla rdır: 

* Yüksek katma değeri haiz, güçlü ve 

karakteristik koku ve tat özellikleri , 

* Yüksek enantiyomerik sa flık, 

* ilg ilenilen maddenin izolasyon 
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ko lay l ığ ı , 

* Kötü koku veya tat veren ya da isten

meyen taksisiteye sah ip olan minör 

maddelerin yokluğu. 

Organik Tarım 

Organik ta rım, bat ı top l um l arı nda son 

yılla rda yaygınlaşan yeşil tüketicilik a kımı 

sonucu doğmuş olan bir uygu lamad ı r . 

Çevre-dostu bir tarım şek li olarak kabul 

edi lmekte olup çok say ıda gıda, baharat 

ve uçucu yağ taş ıyan bitk i bu yolla 

yetişt i rilmektedi r . Hasattan sonra bir 

ürünün organik tarım l a yet i ştir i l diğ i n i 

ispat etmek mümkün o l mad ığ ında n , 

dünya çapında faa liyet gösteren 150'y i 

aşkın yetki li kuru l uşun birinden yetki bel

gesi temin etme zorunluluğu bulunmak

tadır. 

Organik ta rımda kimyasa l gübrelerin, 

sentetik pestisitlerin , herbi sitleri n, vs., 

k u ll a nımı k ı s ı t l a nmıştı r. Hatta, suni besle

nen hayva n l a rın d ış kıla rı dahi gübre 

olarak ku ll an ı l amaz. Organ ik tarım arazi

leri büyük şehirle r ve karayoll a rından uza

kta, hava, toprak ve su kirlenmesine 

maruz kalmam ı ş bölgelerde yer almalıd ı r. 

Genetik yönden değiş ikli ğe uğ ratılm ış 

ürün ler üreti lemez. O rganik se rtifikasına 

sahip o labi lmek için , organik ta rım 

yap ı la n ve yap ı l mayan araziler arasında 

maku l büyüklükte boş bir alan bulunması 

zaru reti va rdır. Organik sertifikasyon 

ku ruluş l a rı , talepte bu lunan çift lik lere 

müfettiş l e r gönderir . Bu müfetti ş i er in 

toprak, su, üretim şa rt l a rı , ça lışma şart

la rı , çevre şartl arı gibi koşull arı inceley

erek verdikleri rapora göre organik serti

fikası tanzim edilir. 

TAB BiJLTENI 2/ 2000 .. , 
Organik ta rım , yabani ot ay ı k l ama gibi 

pekçok i ş l emin elle yapı lması nı gerektir 

d i ği nden yoğu n işç i ku ll a nı mı söz 

konusudur. Bu nedenle, organ ik ta rım 

ürünleri paha lı d ı r. Bu sebepten , ucuz iş 

gücü, kirlenmemiş çevre ve organik 

gübre avantajl a rı yüzünden ge li şmekte 

olan ülkelerin organik tarım ürünü üretme 

şans l a rı daha yüksekti r. 

"Yeşi l " ürünlere olan ta l epteartı ş bek

lendiğinden , yakın gelecekte gelişmiş 

ülkelerin çoğunun ekolojik etiketlerneyi 

(eco- labell ing) ithalatta zorun luk haline 

getireceğ i tahm in edilmektedi r . 

Gelişmekte olan ülke ler, bu ge li şimin 

avantajın ı kullanara k orga nik aromatik 

bitki ta rı mı ve uçucu yağ üretimine 

yönelmelidirler. 

Aramaterapi 

Aromaterapi, ha lih azı rda uçucu yağ 

tica retinde ge li şme potansiyeli gösteren 

dinamik bir uç pazara sahiptir. Ca nl ı bir 

aramaterapi endüstrisine sahip ABD'de 

uç ucu yağ tica retinin sadece %1 'ine tek

abül etmektedir. Aromate rapi, bas it 

anlamda, hastal ı k şartlar ı n ın uçucu 

yağ l arla tedavisi şeklinde ta nımlanabilir . 

Halen, daha çok, kendilerine aramater

apist s ı fatın ı ya kı ştıra n kişil er ta ra fından 
aç ılm ı ş tica ri kurslardan sertifika almış, 

başkaca forma l eğitim görmemiş k i şilerce 

(örn., ev hanımla rı gib i) 

uygula nma kta dır . Pek çok aramaterapi 

derneğ i bulunmakla birli kte henüz bi r 

ticari federasyon l arı mevcut değ il d ir . 

Aramaterapide kullan ı l an uçucu yağ l a rın 

etkisi üzerine bilimsel kan ıtla rın yokluğu 

veya yete rsizl i ği yüzünden on l arı ilg inç 
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yapabilmek için mistik ve esoterik anlam

lar kazandınimaya ça lı ş ı lmakta dır. Benim 

samimi inancım , aramaterapinin zam an

la, bilhassa uçucu yağ l arın inhalasyonu 

sonucu oluşan fizyoloj ik etkilerle ilgilenen 

bir bil im dal ı hal inde ge l işeceği 

yönünded ir. Aromaterapi, halen, herhang i 

bir mevzuata dahil olmayan, alternati f bir 

tedavi şekli olarak değerl end i rilmekted i r. 

Günümüzde, ne kadar küçük olsa da 

aramaterapi yağ l arın ı n ticaret hacmin in 

gelecekte büyüyeceğ i tahm in edilmekte

dir. Uçucu yağ l a rın tedavi vas ı ta l arı veya 

il aç ya rd ımc ı maddeleri olarak rnodern 

t ı pta ku ll anıml arında da a rt ı ş gözlenmek

ted ir. Avrupa Farmakopesi Kom isyonu 

çok sayıda uçucu yağı n monogra fl a rı n ı 

h azı rlamaktad ı r. 

Coğu ülkelerde, uçucu yağ üretimi 

sı ras ında elde edilen aromatik sular veya 

hidrosoller tedavide veya kozmeti kte kul 

l a nıl maktadır. Bu ürünl erin paza rı nı n 

büyümesi beklenmektedir. 

Etnik g ı dalar 

Etnik g ıda pazarı, dünya çapında, 

büyüme göstermekted ir. Bu özel ürün

lerde doğal hammaddeler kullan ıl d ı 

ğ ından , uçucu yağ paza rı n ı n bu ge li şme

lerden olumlu yönde etkilenmesi beklen

mekted ir. 

Sözlerim i bit irmeden önce, IFEA T 

hakkında k ı sa bi lgi vermek istiyorum. 

IFEAT 
U l us l a ra rası Uçucu Yağ l a r ve Arama 

Tica reti Federasyonu (IFEAT) 1977 

y ıl ı nda Londra'da , dünya çapında uçucu 

yağ ve aroma tica retine iyi i ş ve tica ret 

uygu lamaların ı getirmek amac ıyla kurul-
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muş olan u lu s l ara ras ı bir ticaret 

kurul uşudu r. 

IFEAT, endüstriyel konula rı n, koku ve 

tat materya llerinin ta rımcı l arı, üreticileri, 

dağıtı rnc ıl a rı arasında tartışı l abi l mesi için 

bir forum görevi görmektedi r. Ana hedefi, 

"kontrata uymama" gibi haksız ticaret 

u yg ul ama l a rın ı önlemektir. Namuslu 

tac irler lehine olan son uyg ul amas ı 

"IFEAT Referans Listesi"ni o l uşturmak 

olmuştur . Herhangi bir haksız uygulama 

h ızla üyelere duyurulmakta ve söz konusu 

firma kara listeye alınmaktadı r . 

IFEAT ürün g üven liği konusunu 

üyelerine duyurmakta da önemli bir rol 

oynamaktadır. U lus l ara ras ı Koku 

Federasyonu {IFRA), U l us l a raras ı Tat 

Kurumu {IOFI), Koku Maddeleri 

Araşt ı rma Enstitüsü {R IFM) gibi d iğer 

tica ret kuruluşlarıyla iş bi r l iğ i yapmakta 

olup 35 ülkede 180 üyesi bu l unmakta dır. 

IFEAT her y ıl konferans lar ve 

top l a ntı l a r düzenlemektedir. Bu konfer

anslardan baz ı ları geçmişte IOFI ve IFRA 

i le birlikte ge rçek l eştiri l mişti. IFEAT, 

ayrıca, ing iltere'nin Plymouth Üniversite

siyle i ş b i r liği halinde uzaktan öğret im 

metoduyla u lu s l a ra rası bir parfü meri 

diplama kursu düzenlemektedir. 

Son o larak, yazımda bahsi geçen 

önem li hususları bir kez daha vurgulamak 

istiyorum. 

I. Uçucu yağ l a rın ve türevlerinin ulus

l a rarası ticareti büyürneyi sürdüre

cektir. 

2. Geli şmekte olan ülkeler, aromatik 

bitkisel ürünlerin ve uçucu yağların 

ana üretici leri olma konumunu 
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koruyacakla rdır. 

3. Gelişmekte olan ülkeler uçucu yağ 

izolasyon ürünlerinin ve arama 

kimyasallarının üreticisi olacak· 

!ardır. 

4. Çok uluslu ş irketler gelişmekte olan 

ülke lerde ima lat ve karışım 

haz ı rlama tesisleri kuracakla rdır. 

5. Çin ve Hindistan, uçucu yağlar ve 

arama kimyasalların ı n tüketic isi ola · 

ca klarından bazı uç ucu yağların 

dünya pazarlarında muhtemel 

darlığı söz konusu o l aca ktır. 

6. Sa hra'nın güneyindeki Afrika uçucu 

yağ üretimi için önemli bir merkez 

hal ine gelebil ir. 

7. Ucuz ve hafif uçucu yağların paza r 

potansiyeli artacaktır. Hayvansal 

yağlar ve miskler muhtemelen 

mevzuata tabi olacaktır. 

8. Yeni bir uçucu yağ ı pazara sak

madaki s ık ı nt ı lar sürecektir. Doğal 

arama kimyasalları için yeni kaynak 

arayış l a rı sürecektir. 

9. Üreticiler sa t ı c ı ; sa t ı c ı lar ise katma 

değeri yüksek ürünleri pazariayarak 

karların ı a rttırmak için karış ım üreti

cisi ha line geleceklerdir. 

1 O. Uçucu yağ tacirleri ve depocu l a rı 

pazarda ka labilmek için son sistem 

laboratuvarlar kurmak, eğ itimli per· 

sonel ça l ı ştırmak , ürünleri 

saflaştırmak, birbiriyle karıştırmak 

ve standartlaştırmak için imkan 

yaratmak zorunda ka laca klardır. 

11. Komisyoncular ortadan kalkacak 

veya sadece çok özel bazı sa halarda 

faaliyet göstereceklerdir. 
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12. Uç ucu yağlar daha çok mevzuata 

tabi tutulacaktır. 

13. Haberleşme teknolojilerindeki 

14. 

gelişmele r uçucu yağ tica retini etk

ileyecektir. Uçucu yağların internet 

üzeri nden pazar l a nması artarak 

sürecektir. 

Gelecek on y ılda organik tarım 

ürün leri ve aramaterapi yağ l a rı 

moda o lacaktır. Uçucu yağ l arın t ı pta 

kullanımları a rtacaktır Aromatik 

sular pazarı büyüyecektir. 

15. Üretim teknolojilerinde ve ana litik 

yöntemlerdeki gelişmeler, koku ve 

tat maddelerini daha iyi anlamamıza 

imkan sağ layacak, yeni ürünlerin 

yaratılmasına yönelik ça lışma l a rı 

hızlandıracaktı r . 

16. Etnik g ıda pazarındak i son 

gelişme l e r, bugüne kadar sadece 

yere l kullan ı mı olan, bazı uçucu 

yağla rı n kullanımını ya ygınlaş 

tıracaktır. 

17. Gelecek on y ıl da, yeş i l tüketicilik 

medası sürecek ve saf doğal ürünler 

olan uçucu yağiara ve onlardan elde 

edilen arama kimyasaliarına olan 

talep artacaktır. 

18. Uçucu yağ ticaretinde görü len 

haksız uygulamalar IFEAT gibi ulus

lararası ticaret kuruluşlarınca takibe 

a lınacaktır. Çok gelişmiş test 

teknikleri ka tı mevzuatlarla birlikte 

kullanılarak düşük kaliteli ve tağşiş 

edi lm i ş yağların dünya pazarlarına 

girmesi önlenecektir. 
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Teşekkür 

Mr.K. Dieter Protzen'e maka lenin 

haz ı rlanmas ı esnasın da yapt ı ğ ı ya p ıcı 

katk ı lar için teşekkür ederim . 
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Demyttena ere, H.M. 

Willemen, M.del C. 

Bildiri Kitabı basıldı Herrera, R. Verhe; 

1 -3 Ekim 1997 tarihinde Eskişehir'de 28. 

si düzenlenen "International Symposium 

on Essentia l 0i1S11 adlı sempozyumun 

çağ rılı ve sözlü bildiri metinlerini kap

sayan kitap "Progress in Essential Oil 

Resea rch" ad ı yla basıldı. Anadolu Üniver

sitesi Yayın no 1038 ve Tıbbi ve Aromatik 

Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi Yayın No 1 

olan 3 11 sayfal ı ingilizce di linde 

haz ırlanm ı ş kitabın editörlüğünü Prof. Dr. 

K. Hüsnü Can Başe r ve Prof.Dr. Neşe 

Kırıme r yaptılar. Kitapta ye r alan 

makaleler: 

·scents from Rain Forests, R. Kaiser; 

The Essentia l Oil Composition of 

Pimpinella species, K.H. Kubeczka; 

Methods in Aromateraphy Research , G. 

Buchbauer; Recent Developments in 

Phytochemistry of Bryophytes, Y. 

Asakawa; The Use of Essential Oils in 

the Formulation of Natural Flavours, D. 

Jou lain ; Synesthesia, A. Baydar, T. 

McGee; Some Novel Tricyclic sesquiter

pene Skeletons from the Essentia l Oil of 

Echinops giganteus, P. Weyerstahl, 1. 

Seelmann, H. Marschall , C. Menut; 

ldentification of rare Sesquiterpene 

Structures in Essential Oils, W.A. 

König , C. Fricke , S. Melching, K. 

Wihstutz; Antifungal Properties of 

Essentia l Oil Components, J.C.R. 

The Effect of the 

Essentia l Oil of Melaleuca alternifolia 

on Escherich ia co/i, S. D. Cox, J.L. 

Markham, C.M. Mann, S.G . Wyllie, J.E. 

Gustafson, J.R. Warmington; 

Biosynthesis and Hydrolysis of 

Monoterpene Glycosides, A. lkan, B.A. 

Bravdo, O. Shoseyov, R. lkan; The 

Biosynthesis of Essential Oil 

Components in Aramatic Plants, E. 

Lewinsohn ; Supercritica l Fluid 

Extraction of Terpene Hydrocarbons 

from Citrus Oils, M. Bud ich, S. Werner, 

G. Brunner. The HFC 134a Extraction of 

Fine Natural Products from Plants. A 

Review of Recent World-wide Progress, 

P.F. Wi lde; Australian Tea Tree Oil: 

Efficacy, Toxicity, lrritancy and 

Stability, D.N. Leach; Packed Column 

SFC in the analysis of Terpenoids, C. 

Bicchi, C. Balbo, P. Rubiolo; Control of 

Stoı·age Diseases of Potata and Sprout 

/nh ibition by Pant Volatiles, U. Bang; 

Blocanversion of Alkene Phenols froni 

Aramatic Plants to Natural Aroma 

Compounds, E. Shimon i, U. Ravid, V. 

Shoham; Methyltransferases Jnvolved in 

the Biosynthesis of Methyl-eugenol and 

Metlıyl-chav ico l in Sweet Basit, 1. Ziv

Raz, E. Lewinsohn, N. Dudai, U. Ravid, E. 

Putievsky, Y. Shoham. 
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TBAM'da Yeni Bir Araştırma Birimi: 

U çucu yağlar, aromatik ve doğa l mad

deler kimyası, ilaç etken maddeleri gibi 

konu larda uzman l aşm ı ş olan genç, mod

ern ve din amik bir A raştırma Merkezi olan 

TBAM ( T ı bbi ve Aromatik Bitki ve ilaç 

A raştırma Merkezi) bünyesi nde faaliyet 

gösterecek olan "biyotransformasyon lab 

o ratuva rını " geç tiğim i z günlerde hizmete 

açtı. 

Anadolu Ün ive rsi tesi Araştı rma 

Fonunun destekleriyle ku rulan bu yen i 

laboratuvarda özellikle ekonomik ve tıbbi 

değere sa hip doğal ve aromatik mad 

delerin biyotransforma syo nu üzerinde 

ça l ışma l ar ya pılıyo r . Biyotransformasyon; 

biyoloj ik katalizörler (hüc re kültürleri, 

izo le enzimler, ve mikroo rganizmalar) ile 

uygun ortam larda organik maddenin 

(ürev lerinin olU'şmas ı dır. Aslı nda fermen

tasyon, bi yotekn oloji ve farmakobiyote

knoloji terimlerinin tümü k a psam ak t a dır 

ve benzer tekniklerle gerçek l eştiril ir. 

Fermentasyon, biyoteknoloji preses

ler inin bilinen en eski ve ge lenekse l uygu 

l amas ıdır. 1940 y ılınd a antibiyotik üreti· 

minin endüstriye l boyutta ge rçekleşt ir 

ilmesi, modern yöntemlerin kullan ı mının 

i lk örneğ i (farmasöti k biyote kn oloj i ) 

ol mu ştur. Geçmiş t e n günümüze dek bir 

çok il aç bu yön teml erl e elde ed ilmi ş tir ; 

ste roitl er , arni ne asit ve nük leik asit 

türevleri , aşılar ve spesifik enzimierin 
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eldesi uygulamadaki örnek lerden sadece 

bir kaçıdır. Ayrıca biot,ransformasyon lar 

çev re koru mada; toksik mad delerin 

parça l anmasında, ki rli su arıtma sistem 

le ri nde, bazı endüstri lerin atık l arını 

değe rl endirmede kullanım bulm uş olup bu 

konu lar üzerindeki araştı rm alar halen 

yoğun bir şeki l de sürmektedir. 

Günüm üzde biyoteknoloji, bilimsel 

araştırma l a r son ucu g ı da , ilaç ve 

kozme ti k sanayinin önemli üreti m 

tekno loj il erind en biri haline gel mi ştir . 

Gelecekte bu alandaki a r aştı rmaların 

daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Günümüzde hız l a ge li şmekte ola n 

mikrobiyal biyotransformasyon teknolo 

jisi, fa rmakobiyoteknoloji (farmasötik 

biyoteknoloji) a dı altında ilaç 

end üstris inde önem li rol oy n amaktadır. 

Klasik yöntem lerle sentezlenm esi zor ya 

da imkansız olan bi r çok ilaç hammadde

si bu yönte ml e ucuz, çabuk ve veri mli bir 

şeki lde el de edilebilmektedir. Ayr ı ca iste

nen ena ntiyo~e rl er sentezlenebilmekte

dir. Doğal yön temlerl e dönüştü rüten ürü n

leri nin taksisiteleri yoktur ya da çok 

d ü şüktü r. Böy lece gıda ve ilaç kal itesi nde 

madde elde etmek mümkün olmaktadır. 

Mik robiyal transformasyo n ile doğal 

maddeler, özellikle aromatik b i l eş i kler 

üzeri nd ek i ça lı şma lar çok az sayıdad ı r. 

TBAM'ın modern altyapı imk anlar ı da göz 

önüne alı n a r ak kısa zamanda bu alanda 

başarılı sonuçlar alınabileceği ve dünya 
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standart ınd a çalışma l ar ortaya ko nul a

bil eceği düşünülmüştür. Mikrobiyal t ra ns

formasyon ve biyo lojik etki testleri bilgi 

ve veri biri kiminin bir üst basamakta 

değerle n dirilmesi n e ve da ha sonra 

yapılacak farmaka lejik araştırmalar ile 

koku, tat ve ilaç hammaddesi olarak 

değerlendirilebi lm e l er i ne olanak sağlaya 

cakt ır. Mik robiyal transformasyon gerçek 

l eştirdikten sonra yapılması gereken 

ekstraksiyon, izolasyon ve yapı tayin i için 

tüm altya p ı, labora tuvar ve pilot ölçekte 

hazır bu lun maktadır. Bitki sel ürün üreti 

minde pi lot tesis ö l çeğ inde ça lı şma lar için 

T BAM, ül kemizde va r olan tek kurumdur. 

Bu o lan ak l arın var lı ğı bu tekno lojinin 

hı z l a uygulanması ve sonu çla rının 

a lınm ası kolaylığını da aç ı k ça ortaya 

k oymaktad ır . 

Biyotransformasyon 

La b oratu va rı C iha ziar ı ve 

Ma lze meleri 

Otoklav 

inkübatö r 

Lam inar Akım Kabini - BlO 

Class ll t ipi 

Orta boy Çalka l ay ı cı 

Çalkalay ı cı lı inkübatör 

Anaerob ik Jar 

Soğ utu c u ve Derin Dondurucu 
\ 

l s ıtı cı, Vortex, Tart ı, Otomatik 

Mult ik ana l pipetörler 

Gerek li cam ve k imyasa l 

ma lzeme ••• 
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TOROSLARA GEZİ 

12 Temmuz 1998 günü sabah 4'te 
Eskişehi r'den seyahate başlad ı k. Land 
Rover arazi arabamız ve römork kamp 
malzemeleriyte, arazide kul l anacağımız 

techizatla ve preslerle doldurulmuştu. 

Şoför Mehmet Emin, Temel ve ben 
Ankara'ya doğru yola ç ı ktı k . 

3 saat sü ren yolcu lukta sonra 
Ankara'ya yakl aşırken cep telefonundan 
bizi Gaz i Üni ve rsitesi Fen Fakültesi 
önünde bekleyecek olan Prof.Dr.Tuna 
Ekim'i aradım. Mesaj bıraktım. Fakülteye 
geld i ğ i mizde bi zi bek li yor l a rdı. Tun a 
Ekim'in damadı Rica rdo, Shakti prodük
siyon şi rketinden Mustafa ve bir görevli , 
Hayri Duman ve Zek i Aytaçla buluştuk. 
Hayri ve Zeki bizim arabaya geçtiler 
Suzuki Vitara önde biz arkada yola koyul 
duk. Ankara-Adana karayolunun Konya 
kavşağında bir yol t okantasında kahvaltı 

ettik. Çorbam ı z ı içtikten sonra yine yola 
çıktık. Konya üzerinden Akseki 'ye 
yöneldik. Seydişehir ' i geçtikten sonra 
birkaç yı l önce keşfedilen boylu 
Centaurea iconiensis türünü görmek için 

K.H.C.Ba şe ı · , Anadolu Üıı i vel's it cs i , TBAJ\1 , Es ki şclıiı · 

yeti şti ği yere gittik. Bitk inin resm ini çektik 
ve herbaryum materyali a ldık. Tekrar 
yola koyulduk. 

Aksek i'ye va rm adan önce ye ni 
keşfed il en ve henüz yayın lanmamış olan 
Sideritis ozLurkii'yi görmeye gittik. Yolda 
bir çeşme başında Tuna Ekim 'in 
Seydişehir'de yaptırttı ğ ı pideleri yedik. 
Çeşmenin üstündeki tepe yamacından 

tırmandık ve dik yamaçlardaki bitkileri 
top lad ı k. 

Sideritis ozLurkii gerçekten çok güzel 
ve hoş kokulu bir bi tki. Habilatında çok 
bol yeti ş i yo r . 

Akseki'ye 30 km kala bir kır 

kahvesinde oturup çay içtik. Akseki'ye 
va rdığ ı mızda a kşam oluyordu. Akseki 
dışındaki bir dinlenme tesisinde TEMA 
ekibini beklerneye başladık. Fırsattan isti 
fade presleri de yaparken TEMA' nın GMC 
arazi arabasında Prof.Dr.Adil Güner şoför 
koltuğunda, Hayretlin Karaca ve Nihat 
Göky iğ it birlikte geldiler. Hep birlikte 
yemek yedikten sonra Akseki 'ye gittik ve 
i kişe r ikişer bir otele ye rl eşt i k. Yak ı nda bir 
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açık ha va kahvesine o geeeki Dünya 
K~pas ı fina l maçını seyretmeye gittik. 
Brezilya-Fransa a rasındaki fina! maçının 

ilk devresini seyrederken uykum geldi. 
Zira, bir gece önce Göynük'ten gece saat 

2'de gelmişlik ve sadece iki saat uykuyla 
duruyordum. Kahveden Adil il e 
ayrıld ığım ızda Fransa ilk golü atmıştı. 

Daha sonra maçın Fransanın ga libiyet iyle 
bittiğini öğrendik. 

Bir duş a ldıktan sonra deliksiz 
uyumuşum. TV ekibinin kameramanı da 

Akseki'de bize katıldı. Sabah kahva ltımızı 

yapıp yola ç ıktık. Bizim Aselsan el telsiz
lerinden araba lara birer adet dağ ıttı k ve 
ilk günkü parolayı 11 kek ik 11 olarak 
belirledik. Kekik-1 bizim araba, kekik-2 
TEMA, kek ik -3 ise · Vitara idi. ilk 
durağımız Anta l ya'nın Gündoğmuş ilçe
siydi. Gündoğmuş' ta babam 1950'1erin 
başında hakim lik yapmış. Ben çocukken 
oraya kalırl a rı n üstünde birkaç günlük 
seyahatle varm ı ş ız . Ben im Gündoğmuş'ta 
o y ıll arda kaya lar üstünde çekilmiş bir 
resmim gözümün önünden gitmez. 
Orman Bölge Müdürlüğünde biraz 
eğ l endikten sonra Söbüçimen yaylasına 

doğru yola ç ı ktık. 

Yayiaya va rdığım ızda akşam oluyor
du. Bizim kamp malzemelerimiz vard ı. 

Anca k, Hayretlin ve Nihat beylerin o şart
larda rahat etmesi mümkün deği l di. Bu 
yüzden oğlu , Hayri 'nin Ankara'dan arka
daşı olan Alanya' l ı Kürt Osman Ağa' nın 
evine gitmeye kara r verdik. Yayladaki 
büyük bir krater gölünün yanında n geçip 
ağa'nın evine va rd ığımızda kendisinin 
orada olmad ığ ını öğ rend i k. Anca k eş i 
11 ağa yoksa, ben uanm 11 deyip bizi bırak 

madı. Çadırl arda ka lmamıza da izin ver

medi. Evi bizim ka l acağ ımız şekilde 

haz ırl amaya g i r i şti. Bahçedeki sundur
manın a ltında oturduk . Kendi getirdiğimiz 

---
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yiyeceklerle bir sofra kurduk. Ağanın eşi 

de yoğurt, peyn ir, vs . ile çay getirdi. 
Karnımızı doyurduk. Hava kararınca etraf 

buz gibi oldu. Jeneratörü ça lı ştırıp et ra fı 

aydınl attıl a r. Saat 1 O gibi uyumaya gittik. 
TEMA ekibi üç kişi bir odaya ye rl eşti . 

Bizlerde Mehmet Emin, Zeki, Hayri ve ben 
diğer odaya geçtik . Tuna Ekim ve Ricardo 
uyku tulumunda sundurma nın altında 

yattı lar. TV ekibi ise araba'da yatmay ı ter
cih etmiş. Sabah q'da uya ndım. Dışarı 

ç ı ktım. Baktım Tuna Ekim arkadaki tepe
ye doğru yürüyüşe geçmiş. Bende onu 
takip ettim. TEMA arabasın ın yanından 

geçerken Nihat beyin arabada olduğunu 
gö;düm. Gece arabada ka lmaya karar 
verdiğ ini söyledi. Tepe'den indikten sonra 
kahvalt ı ettik. Kahva l tıdan sonra Zeki ile 
ben dağın başka bir tarafına ç ı kmaya 

karar verdik. Hay ri , Rica rdo ve Adil ise 
başka bir tarafa. Tuna bey zaten başka bir 
tarafa doğru yola çık mı ştı. Dağın 

tepesinde Teucrium morıtana buldum. Bu 
kadar doğuda bu türü bulmak bana ilginç 
geldi. 

Yola koyulduk. Gayemiz 100 y ıl önce 
o yöreden Alman botan ikçilerce 
toplanmış Sarloria türünü bulmak. Bitki 
1500 m civa rında bir yüksek likten 
top lanm ı ş. Dura kalka bitkiyi aradı k. Bu 
arada gittiğ im iz bir yaylada, Alanya 
köylüleriyle konuştuk. Köy lülerderi biri 
Prof.Dav is' in o yay iaya 1950 '1e rde 
geldiği ni hat ı r l a dı ve ya nındak il er l e 

yaptıkl arın ı doğ ru bir şek ilde a nl attı. 

Köylü lerden birinin çay olarak 
kullandıkları nı söyledikten sonra toplayıp 
geti rdiğ i bitk ilerin Cyclolrichium origarıi
{oliwn, Satur~a cunei{olia ve Siderilis 
libanolica subsp. vio/ascens olduğunu 

teşhi s ettik. Hadim 'e giderken Korualan 
kasabasında yol kena rına masa l arı kur
durduk ve öğ l e yemeğ i yedik. 
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Konya'nın Hadim ilçes ine 
vardığımızda a kşam oluyordu. Belediye 
oteline gittik. Güzel bir otel. Herbirimiz 
ay rı bir odaya ye rl eşti k. Otel in rahatlığını 

görünce buray ı baz ya pmaya ka rar 
verdik. Hergün gezilerimizi yapacak, gece 
buraya gelecektik. 

Kasabanın göbeğ inde bir l okantay ı 

peyledik ve her sabah çorbayla akşam 
yemeğini burada yemeğe karar verdik. 
Yemeği yedikten sonra presleri yaparken 

Belediye Başkanı ve Kaymakam geldiler. 
Kend ileriy le tanıştık. Ertes i a k şam 

Belediye Başkanının onurumuza Otelde 
yemek ve receğini öğrend i k. 

Hadim 'dek i ilk saba hımı zda (14 
Temmuz) kahva ltıdan sonra Göksu 
vadisi ta rafına gittik. 

15 Temmuz sabahı kahvaltıda n sonra 
Orman Bölge Şefl i ğine gittik ve bölgeyi 
bilen bir görevlinin yanımıza verilmesini 

rica ettik . Bölge şefi orada değilmiş ancak 
yardımc ı s ı bize bir orman korucusunun 
veri lmesini sağ lad ı. Hayretl in bey, Nihat 
bey ve Ad il ara bay ı tamir ettirmek için 
Konyaya gittiler. Kalan lar birlikte yola 
ç ı ktık. Gevne va disi yoluna gird ik . 
Durduğumuz ilk istasyonda Ricardo'nun 

sürprizi va rdı. Ara badan Grappa ş i şesini 

çıkarttı ve bardakia ra koydu. Birlikte 
doğum günümü dağ başında kutladık. 

Bitk i toplaya toplaya, va dinin d ibine 
ulaştık. Arabalarla suyu geçtikten sonra 
bir kır kahvesinde öğ l e yemeğ imizi yedik. 
Oradan ayrılıp , suyun kaynağına yakın bir 
bölgeye gitmek üzere hareket ett ik . 
Yoldan ayrı l ıp bir kaç evin olduğu vadiye 
hakim bir yerde ara bala rı bıraktık ve 
patikadan yürüyerek nehir kıy ı s ın a in.dik. 
Suyun karşısına geçmemiz gerekiyordu. 
Herkes ayakka bılarını ç ıka rı p karşıya 

geçti. Ben ise batlarıma güven iyordum! 

Taşlardan atiaya atiaya kıyıya 2 metre 
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kalıncaya kada r yanaştım . Hayrinin suya 
att ı ğı taş l ar l a olu şturduğu sete basarak 
atlamak isterken taş l ar yerinden oynadı , 

dengemi kaybelt im ve suya battım. 

Epeyce ıs l andım. Elbise ve batları çıkarıp 
taşların üzerinde kurumaya bıraktım . Ben 

hariç ek ibin çliğe r elemanları suyun 
kaynağına doğru yürüyüşe geçti. Ben ise 
onları iki saat kadar bekledim. 
Geldiklerinde hep bi rlikte nehrin hafifçe 
de rinleşen kısmında yüzdük. Elbette üze
rim izdeki slip\erle. Maya orada ne gezer! 
Kaygan taş l a r üzerinde kaymamak için 
dikkatlice yürüye rek kıyıya u l aşt ı k. 

Kıyıdaki çak ıl ve d iğer taş l a r· ayak taban 
larımıza değdikçe sanki bey inleri -mizle 
basıyormuşcasına sanc ı veri yordu. Elbise 
ve batlar kurumuştu. Onları elime a ldım 

ve dikkatlice yü rüyerek ka rş ı kıy ı ya geç
tim. Dönüşe geçtik ve Hadim 'e döndük. 

Belediye Başka nı ' nın a kşam 

yemeğine Kaymakam dahil tüm resmi 
idarec il er katıldı. TEMA faa liyetleri 
ağı r l ı klı konuşmalada yemek zevkli geçti. 

Ertesi gün ( 16 Temmuz) aynı nehrin 
kay nağ ının üzerindeki tepede kurulu 
Tasmuk yay l asına gittik. Orman Bölge 
şefi de kendi a ra basıy la bize k atıldı. 

Yaylada kalan A lanya köylülerine çevreyi 
sorduğumuzda etrafı ta rif ederken "çöl" 

demeleri dikkatim izi çekti. Ricardo 
imdadımıza yetişti. T ürkmenistanda 

"orman "a "çöl" dendiğ in i söyledi. 
Adamlarda "çöl" derken ağaç l arı gös

teri yor l ardı. Vadiye inil eceğ ini 

söyled iğimizde . Köylüler ini ş ve ç ı kışın 

çok yorucu old uğunu, bir keresinde 
a ralarından birinin yorgunluktan yürüye
mez ve adını dahi söyleyemez halde 
kald ı ğın ı a nlattılar. Buna rağmen, Hayri, 
Zeki ve Temel yan l a rın a yolu bilen birini 
a lı p yola koyuldu lar. Biz de köylülerle 
biraz sohbet ettikten sonra araba lara 
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binip , yay i anın başka bir bölgesine 
hareket ettik. Yolun bittiği yere kadar git
tik. Sonra nevalemizi alıp yamaçtaki bir 
ağacın altında kamp kurduk. Bizimkiler 
muhtemelen buradan yuka rı ç ı kacakla rdı. 

Ellerinde telsiz olduğu için zaman zaman 
h abe rleşebiliyorduk. Orada 4 saat 
geçirdik. Bir ara bizimk ilerle irtibatı 

kaybed ince, yay iaya dönmeye karar 
verdik. Yerleşim yerine vardıktan ya klaşık 

bir saat sonra bizimkiler geldiler. Geç 
gelmelerinin sebebi , Zeki 'nin yorgunluk
tan perişan hale gelmesi ve s ul a rı nın 

bitmiş olmasıymış. Hadim'e geri döndük
ten sonra Nihat bey in o akşam vermeyi 
pla nlad ığ ı yemeği Taşkent'te yiyeceğim iz i 

öğ rend ik . Hadim'e 1 O km uza k lı ktaki 

Taşkent ilçesine gitt ik. Beled iyeye ait 
Pirlerkondu Oteli gözlerimizi kamaştırdı. 

Pirlerkondu Taşkentin eski ad ı ymış. 

Otelin diyagonali nde yolun ka rş ı s ındak i 

köşedeki çeşmenin yan ı nda bulunan atlı 

adam ve el inde testi taş ı ya n kız heykelin 
in Se lçuk lu Hükümdan A laadd in 
Keykübat ile ona su veren köylü kı z ına ait 
o lduğunu öğrendi k. Heykele ilham veren 
konunun ilginç bir hikayeden kay
nak l andığı heykel in kaidesindeki yazıdan 

a nl aşılıyo r . Yemeğe Taşken t Belediye 
Başka nı da ge ldi . Yemekten son ra 
Hadim'e döndük. 

Sabah Taşkent yolundaki Kiraz Üretim 
Çiftli ğine gittik. Sahipleri Hayrettin beyi 
ağ ırlamak istem i ş l e r . Bol bol k iraz yed ik. 
Rica rdo bizlerden ay rı ld ı ve Yalova'ya 
döndü. Yola ç ı kt ı k. Hedef Ermenek dolay
I a rını gezmekti. Taşkentten bi raz ayrılınca 
ormandaki çarn l a rı n şe kill e ri dikkatimizi 
çekti da llar sank i vertisillat diziliş li yd i . 

Bu nu n h a l kın ağaç l arı budamasından 

kaynaklandığını öğrendik ve şaş ırd ı k. O 
yörede Alliwn karacae'nin varlı ğ ını sap
tadık ve toplad ı k. 

TA B BÜLTENi 2! 2000 

O akşam Otel'de a l abal ı k yedik. 
Kiremitte alaba lıkları anlaştığım ı z lokanta 
bizim için yapmıştı. S ıcak sıcak otele 
getirdiğimiz alabalık l arı afiyetle yedik. Bir 
gece öncesinden itibaren otele gelmeye 
baş l aya n ya bancı öğren c il e rde ekibi 
tamam lamıştı. Bunlar bir UNESCO prog
ram ı dahi linde yaz tatillerini 15-20 gün 
süreyle geçirmeye gelen gençler. i aşe
ibateleri Belediye'ce ka rşı l anıyor. Hafta içi 
parklarda arnele gibi ça l ış ı yorl a r. Hafta 
son l a rı çevre gezileri düzenleniyor. Kızl ı 

erkekl i grubu buraya getiren Ankara 'da 
kurulu bir şi rket. Organizasyon için gelen 
ş irket temsilcisi de Hacettepe Üniver
sitesinde öğrenci cic i bir genç kı z . 

Yabancı l a rdan kurulu ekibin masasına da 
k iraz gönderdik. Zira ertesi gün yola 
çıkacağ ım ızdan Kiraz Çiftliğ inde hepimiz 
iç in kiraz ı smarlamıştı k. Kirazlar kutulara 
koyulmuş halde arabalara ye rl eşt irilmi şti. 

Sabah erkenden yola çı kt ı k. Konya 
yol ay rımında bir yol l o kantasında çor
bamız ı içtik ve Konya'ya doğru hareket 
ettik. Konya'da yol üzerindeki bir al ı şveri ş 

merkezinde durup ikmallerimizi yaptık ve 
TEMA ek ibinden ay rı l ara k Esk işeh ir 'e 

yöneldik. Onlar Tuz Gölü c i varında bitki 
toplay ı p Ankara'ya geçecekl erdi. 
Hayrettin bey ve Adil ertesi gün 
Eskişehir' e geleceklerdi. 

Gez imiz çok zevkli ve başarılı 

geçmişti. Çok say ı da aromatik bitki 
toplam ı şt ı k. Bu arada bir kaç tane de yeni 
tür bulunmuştu . Sartoria'y ı bu lamam ı ştı k 

ama yeni türler tesellimiz oldu. Bulunan 
yeni bir türe Nihat Göky iğ it'in a dı veri ldi: 
Al/i um goekyigilii 

• •• 
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üniversiteden Haberler 
"1' ilki 1 997-1998 öğretim yılında 2145 

öğrencinin katılı mıyla ge rçekleştirilen 

Anadolu Üniversitesi Geleneksel Mezuniyet 

Töreni'nin ikincisi 27 Haziran 1999 Pazar 

günü Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda 

yapıldı. 1998- 1999 öğretim yılında 

Anadolu Üniversitesi'nin 14 fakülte, 6 yük

sekokul ve 4 enstitüsünden mezun olan 

2800 öğrencisinin mezuniyet töreni, 

öğretim üyeleri, öğrenci aileleri ve birçok 

sanatç ın ın katılımıyla görkemli bir şekilde 

gerçek leştirildi. 

T Dünyanın siyasal ve ekonomik yaşamına 

yön veren uluslar a rası iki kuru l uş, Dünya 

Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 

tarafından yapılan ortak bir araştırmada 

Anadolu Üniversitesi Dünyan ın 1 O Mega 

Üniversi tesi arasında gösteri ldi. 

T Anadolu Üniversitesinin bilgisayar 

a ltyapısını ve ağını oluşturmak amacıyla 

Temmuz 1998 de başlatılan fiberoptik 

altyapı çalışma l arı tamamlanarak üniver

site yere l ağını oluşturan ANANET adlı 

proje yaşama geçirildi. Bu proje ile 

Anadolu Üniversitesi öğ retim eleman l arı ve 

öğrencileri bilgisayar ve internet ağından 

daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yarar

lanabilecekler. 

T Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Merkezi bilgiye u l aşmanın 

ko l ay lığ ı , süreli yayın la rın ın ve k itap l a r ı nı n 

sayısı ve çeş i tliliğ i ile Türki ye'deki üniver 

site lerin kütüphaneleri a rs ın da ilk üç içinde 

yer a l ıyor. Ülkemizde ya lnızca ODTÜ ve 

iTÜ'de bulunan CD Tarama Servisi de 

kütüphanede hizmete sunuldu. 

T Türkiye ve Avrupa'da yaklaşık 600bin 

öğrenciye uzaktan eğitim olanağı sunan 

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim, 

iktisat ve işletme Fakül telerinin yeni binası 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 

tarafından 16 Haziran 1999 tarihinde 

törenle hizmete açıldı. Törene ayrıca KKTC 

Başbakanı Derviş Eroğlu, MEB Metin 

Bostancıoğlu, YÖK Başkanı Kemal Gürüz 

ve Vali Ali Fuat Güven de k a tıldı. 

T Türk Yüksekö{Jretiminde birçok ilke imza 

atan ve 41 y ı l lık köklü bir geçmişe sahip 

olan Anadolu Üniversitesi, 1999-2000 

eği tim ve ö{Jretim yı l ında sözel alanda ter

cih edilen ilk 5 üniversite a ras ında, genel 

terc ihte ise 9. s ı rada gösterild i. 

T 17 Ağustos \999 tarihinde yaşanan 

deprem felaketinden sonra depremzedeler 

için düzenlenen ya rdım kampanyasına 

Anadolu Üniversitesi çalışanları 21 milyar 

TL bağ ışlad ı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi 

deprem b~lgesine 1 O ~ilyar TL tutarında 

ilaç ve temizlik maddesi ile kurtarma 

çalışmaları n a katılacak 26 kişilik tam 

teçhizatlı bir ekip gönderdi. 



42 

KONGRE, SEMiNER VB 
TOPLANTlLAR 

T 12. BİTKİSEL İLAÇ 
HAMMADDELERİ TOPLANTISI 

20-22 MAYIS 1198 
TARİHLERİNDE HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK 

FAKÜLTESi TARAFINDAN 

ANKARA'DA DÜZENLENDi 
230 k atıl ı mc ı ile gerçek leşen 

toplantıd a, 18 çağrı l ı, 8 sözlü ve 93 poster 

bildirinin s unulduğu top lantının bildir i 

kitabı da basıldı. Çağrıl ı ve sözlü bildiri 

metinlerinin topland ığ ı ilk cilt, Prof.Dr. 

ihsan Ça l ı ş, Doç.Dr. Tayfun Ersöz ve 

Prof.Dr. Ahmet Başaran'ın editörlüğünde 

315 sayfa lı bir kitap halinde bas ıl d ı. 

Poster bildirilerin yer aldığı ik inci cildin 

bas ı mı devam ediyor . Bu top l an t ı da 

sunduğumuz bildiriler: 

V Headspace Trapping of Volat iles from 

Live Flowers, K. H.C.Başer, M.Kü rkçüoğlu 

and T.Özek 

ı/ Es kişe hi r Çevresindeki Thymus L. 

Türler inin Qçucu Yağ l a rının B ileş i m i , 

S.Aian, K.H.C.Başer, F.Koca, N.Kırım er, 

M . Kürkçüoğl u, T.Özek 

tl Chemica l Composition of Sanlafina 

chamaecyparissus L. Essential Oil., 

B.Demirci, T.Özek, K.H.C.Başer 

V Chemical Composition of Turkish Myrtle 

Oi l, T.Özek, B.Demirci, K. H. C. Başer 

V Preliminary Bioassay Studies on Periploca 

graeca (Silk Yine) , F.Demirci, B.Demirci, 

S.A.Aii, M.I.Choudhary, K . H.C.Başer 

V Essential Oil of Crilhmum maritimum L. 

from Turkey , K. H .C.Başer, V. Sarıtaş, 

T.Özek, B.Demirci 

V Essential Oils from Two Varieties of 

Thymus cappadocicus Boiss., N.Tabanca, 

M.Kürkçüoğlu, K. H .C.Başe r, B.Yıldız, 

Z .Ba hçecioğlu 

V Composition of The Essential Oils of 

Siderilis congesta , N.Kırıme r , N.Tabanca, 

G.Tümen, K.H.C.Başer 

V Achil/ea biebersteinii Afan. Uçucu Yağının 

AnaUezik Etkisi, S.Aydın, T.Demir, 

Y.Öztürk, K.H.C.Başer, Ş . Küsmenoğlu 

v Secoiridoid Content of Two Subspecies of 

GenUana lutea Growing in Turkey, 

N.Öztürk, B. Bozan, K. H. C.Başer, i. Çalış 
V Composition of the Essential Oil of 

1'/epela nssa C.A. Meyer, K.H.C.Başer, 

T.Özek, B. Yıl dız, Z.Bahçecioğlu, G.Tümen. 

V Essential Oils of Two Thymus leu

cotrichus Ha l. Species from Turkey, 

T.Özek, K.H.C.Başer, G. Tümen, B.Yıldız , 

Z.Bahçecioğ l u. 

T 3.SCNC BUHARA'DA Y APlLDI 
3. U l u slararası Doğal Maddeler 

Kimyas ı Sempozyumu (SCNC) 19-22 

Ek im 1998 tari hlerinde Ozbekistan'in 

Buhara şeh rinde yapıldı. 7 ülkeden 170 

a raştırmacının katıld ı ğı top l antıda 21 

çağ rı lı , 41 sözlü ve 120 poster bildiri 

1 ll 

sunuldu. Türkiye 11 ' i TBAM'dan 12 

delege ile temsil edildi. 

Özbekistan Bilimler Akademisi 'ne 

bag l ı Bitki Maddeleri Kimyası Enstitüsü 

(ICPS) ile TBAM tarafından her iki yılda 

bir Özbekistan ve Türkiye'de düzenlenen 

bu sempozyumlar serisinin ilki 1994'te 

Taşkent 'te, 2. si 1996'da Eskişehir'de 

yapılmıştı. 4. SCNC 2000 y ıl ında 

Ankara'da düzenlenecek. TBAM 

a raştırmacı l a rı ta ra fında n top l antıda ikisi 

çağrı l ı , üç sözlü ve üç posterolmak üzere 

on bi ldiri sunuldu. 

Çağrılı Bildiriler 

el K.H . C.Başer, M.Kürkçüoğlu, Modern sam

pl ing techniques for the analysis of volatile 

compounds. 

V K.H.C.Başer, N.Kırımer, M . Kürkçüoğlu, 

B.Demirci , Essential oils of Nepela species 

from Turkey. 

Sözlü Bildiriler 

V N.Azcan, D.T.Asilbekova, M. Kara , T.Özek, 

K . H . C.Başer, Lipids of Origanum anites L. 

V B.Bozan, B.T.Sagdullaev, M.Koşar, Kh.N. 
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Aripov, K.H.C. Başe r , Compa rison of 

organic acids content in Rosa canina L. 

fru its growing in va rious regions of 

Uzbekistan. 

tl F.Demirci, B.Demirci, K .H .C.Başer, 

K.Güven, Anti fungal bioassay of different 

Belula species growing in Turkey. 

Poster Bildiriter 

tl N.Kırıme r , N.Tabanca, T.Özek, 

K.H.C.Başer , G.Tümen, Composi tion of 

the essential oils from two endem ic 

Sideritis species from Turkey. 

V M. Koşar, K.H.C.Başer, Distribution of alka

laids in various parts of four Berberis 

species growing in Turkey. 

tl T.Özek, B.Bozan, K.H.C.Başe r, Supercri

tical co2 extraction of vola tile compo

nents from leaves of Law·us nobilis L. 

T DOGAL ÜRÜNLER 

ARAŞTIRMALARININ 2000 YILI 

TOPLANTISI YAPILDl 
Avrupa Bitki Kimyas ı Derneğ i (PSE), 

Amerikan Farmakognozi Derneğ i (ASP), 

Tıbbi Bitki Araştı rma l arı Derneği (GA) ve 
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Fransız Tıbbi Bitkder Derneğ i tarafından 
ortaklaşa düzenlenen "Doğa l Ürünlerin 

2000 Yılı: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek" 

adl ı ortak toplantı tüm dünyadan 1 ı 00 

bilim adamının katıl ım ı yla Amsterdam'da 

yapıldı. 26-30 Temmuz 1999 tarihleri 

arasında yapı lan toplantıda çağrılı ve 

serbest sözlü bi ldiriler yan ında 800'ü 

aşkın poster bildiri sunuldu. Türkiye'den 

34 a raşt ı rmacının kat ıl dığı toplant ıda 

TBAM beş araştırmacı ile temsil edildi. 

TBAM tarafından toplant ıda aşağıdaki beş 

poster bildiri sunuldu. 

v T.Özek, F.Demirci, K.H.C.Başer, 

Comparative study on micro- and 

hydrodistillation of Origanum vulgare L. 

ssp. hirtum (link.) letswaart 

ı/ B.Demirci, K.H.C.Başer , A comparative_ 

study on the essential oits from three dif

ferent parts of Belula pendula Roth 

obtained by different distillation methods 

v M.Koşa r , K.H.C.Başer, Alkaloids of 

Berberis species growing in Turkey 

v N.Tabanca, M.Kürkçüoğlu, K.H.C. Başer, 

H. Duman, Composition of the 

essential oil of Satureja spinosa L. 

V Z.Tunalier, N.Kırımer, K.H.C.Başer, Wood 

essential oils of Juniperus {qetidissima Willd. 

T 30. ISEO Y APlLDI 
30. Uluslararası Ucucu Yag lar 

Sempozyumu (ISEO) 5-8 Eylül 1999 ta

rihlerinde Almanya'nın Leipzig şehrinde 

yapıldı. 33 ülkeden 150 katılımcının 

kat ı ldığı sempozyumda 4'ü çağrı lı, 21 'i 

sözlü, 84'ü poster olmak üzere toplam 

109 bildiri sunuldu. Prof. Başer'in oturum 

.'r TAB BÜLTENi 2/ 2000 

başkanl ığ ı yaptığ ı ve birde sözlü bildiri 

sunduğu top l antıda TBAM araştırmacı l arı 

tarafından dört de poster bildiri sunuldu. 

Türkiye toplantıda Prof.Dr. K.Hüsnü Can 

Başer, Prof.Dr.Neşe K ı rımer, Prof.Dr. 

Gü lendam Tümen ve Yard. Doç.Dr. 

Temel Özek tarafından temsi l edi ldi. 

Prof. Başer'in de üyesi olduğu ISEO Daimi 

Kom itesi gelecek ISEO toplantılarının 

yap ı lacağı Ülkeleri belirledi. Buna göre 

top l antılar 2000 yılında Hamburg, 

Almanya; 2001 y ı lında Wroclaw, Polanya; 

2002 yılında Lizbon, Portekiz; 2003 

yılında ise Quedl inburg, Almanya'da 

yap ı lacak. 

TBAM ' ın top l antıda sunduğu bildiriler: 

Sözlü 

V K.H.C.Başer, N.Kırımer, G.Tümen, 

Essential Oils of the Origanum species of 

Turkey 

Paster 

v K.H.C.Başer, N.Tabanca, T.Özek, G 

Tümen, Composition of the Essential Oils 

of Origanum majorana L and Origanum x 

majoricum Cambess 

V' K.H.C.Başer, B.Demirci, M.Kürkçüoğ l u , 

G.Tümen, Comparative Morphological and 

Phytochemical Characterization ~f Salvia 

cadmica and S.smyrnaea 

V' K.H.C.Başer, B.Demirci, N.Kırımer, F.Satil, 

G.Tümen, The Esse~tial Oils of Tw9 

Thymus species from Turkey: Thymus 

migricus and T.{edlschenkoi var. handelii 

V' N.Tabanca, N.Kırımer, T.Özek, K.H.C. 

Başer, G.Tümen, The Composition of 

Essential Oils from Three Endemic 

Siderilis species. 

TAB BÜLTE~{}12000 

T 3. AROMATERAPİ 
KONFERANSI 
3. Aramaterapi Konferansı 30 Ekim-l 

Kasım 1998 tarihlerinde ABD'nin San 

Francisco şehrinde yapıldı. Pasifik 

Aramaterapi Enstitüsü tarafından düzen

lenen konferansa a l dığı davet üzerine 

katı l an Prof.Dr. K.H.C.Başer' in sunduğu 

"Geleneksel Uçucu Yağlar Üzerine Yeni 

Bulgular'' adlı çağrılı bildiri ilgi ile izlendi. 

T IFEAT UÇUCU YAGLAR 
KONFERANSI LONDRA'DA 
YAPILDl 
U lus l ararası Uçucu Yağlar ve Aroma 

Ticareti Federasyonu (IFEAT)'nun düzen

lediği "açucu Yağların Dünya Pazarları" 

konulu Konferansı 8-12 Kasım 1998 ta

rihlerinde Londra'da yapı l d ı. 36 ülkeden 

500'u aşkın delegenin katı ldığı toplantıda 

Prof.Başer tarafından "Headspace ue 

SPME Yöntem Geliştirme Tekniklerinin 

Gül Ürünlerine Uygulanması" isimli bir 

çağrılı bildiri sunuldu. 

T UÇUCU YAGLARIN PROSES 
SİMULASYONU 

Aromatik Bitkilerden Ucucu Yağ 

Ekstraksiyonu ve Proses Simülasyonu 

konulu eğitim programı 18-23 Ekim 1999 

tarihlerinde italya'nın Trieste şehrinde 

yapıld ı. Birleşmiş Milletler Sınai Ka lkınma 

Teşkilatı (UNIDO) ile U lu s l ararası Bilim 

ve Yüksek Teknoloji Merkezi (ICS) 

tarafından düzenlenen eğ itim programına 

Cezayir, Fas, Hindistan, Nijerya, Tayland, 

Tunus ve Türkiye'den davet edilen birer 

kursiyer katıld ı. Kursta Türkiye'yi TBAM 
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personeli Yard.Doç.Dr.Temel Özek temsi l 

etti. Kurs sırasında dersler ikisi italya 

dışından olmak üzere sekiz öğretim üyesi 

tarafından verildi. Hindistan'ın Jammu 

şehrindeki Bölgesel Araşt ı rma 

Laboratuvarı müdürü Pof.Dr.S.S. Handa 

Doğal Ürünlerden Uçucu Yağ 
Ekstraksiyonu için Kullanı lan Geleneksel 

Metodları anlatırken, TBAM müdürü 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer "Doğal Ürün

lerden Uçucu Yağ Ekstraksiyon u: Modern 

Yöntemler'' isimli bir ders verdi. Kursta 

diğer dersler aşağıdaki italyan öğretim 
üyeleri tarafından verildi: Padova 

Universitesinden Prof.M.Barolo ve 

Prof.A.Bertucco, Aquila Universitesinden 

Prof. G. di Giacomo, Salerne Üniver

sitesinden Dr.G. Della Porta ve Trieste 

Universitesinden Prof.M. Fermeglia ve 

Prof. 1. Kikic. 

Kursun önemli bir bolümünü kimya 

mühend i sliği uygu l amalarında yoğun 

olarak kullanılmakta olan proses 

· simülasyonu programlarının uçucu yağ 

ekstraksiyonunda kullanım imkan l arın ı n 

araştırılmas ı oluşturdu. Kursiyerler 

ASPEN + 1 O, 1 isimli bilgisayar 

programının kullanımı konusunda eğitildi. 

T 13. BİTKİSEL İLAÇ HAMMAD
DELERİ TOPLANTISI 
(13 . BİHAT) 
13. Bitkisel ilaç Hammaddeleri 

Toplantısı (13. BiHAT) 20-22 Eylül 2000 

tarih lerinde istanbul'da Marmara Ünivir

sites i Eczacıl ı k Fakü ltesi tarafından 

düzenleniyor. 

••• 
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. KISA .... KISA ... KISA ... KISA ... KISA . . . 

• GÜL HAClLARI TBAM'I ZİY ARET 

ETTi 
Kendilerine 11 QÜl hacıları '' diyen 18 

uçucu yağ aş ı ğ ı yabanc ı 5 Haziran 

1999'da TBAM' ı ziya ret etti. Gül tar

l a l a rın ı , uçucu yağ üretim ve 

araştırma m erkez lerini gezmeyi 

amaçlayan bu prog ramın ilk ayağı 

olan Eskişehir'de Prof.Başe r TBAM'ı 

gezdirdi ve bilgi verdi. Öğleden sonra 

Prof. Başe r ve Doç. Hayri Duman 

(Ankara Gazi Üniversitesi) ile birlikte 

Bozdağ'a bir botanik gez i ya pan 

" hac ı l a r " ertesi gün Ispa rta'ya gidip 

gü l ta rl a l arı ve yağ üretimi ünitelerini 

görmek icin Eskişehir'den ayrıldı. 

• PROF.BAŞER PAKiSTAN'DA 

Prof.K.H. C.Başer Pa ki sta n ' ın karaç i 

şehri nde 18-22 Oca k 2000 tarih -

leri nde düzenlenen 8. Ulus lararası 

doğa l Ürünler Kimyas ı 

Sempozyumuna katıldı ve 

"Türk iye' nin Umbelliferae Uçucu 

Yağ l a rında Son Ge l i şm e l e r " isiml i 

çağ rı l ı bildirisin i sundu. 

• PROF.BAŞER ÇİN'DE 
Prof. K . H .C.Başer 24-26 Mayıs 1999 

tarihlerinde Çin'in Beijing şehrinde 

ICS-UNJDO'nun desteğ iy l e Çin 

Bil imler Akademisine bağ l ı Tıbbi Bitki 

Ge li ştirm e Enstitüsü (IMPLAD) 

ta rafı nd a n düzenlenen "Tıbbi ve 

Aramalik Bitkilerin Endüstriyel 

Kullanımına Yönelik iş Kurma" adl ı 

serninere kat ı ldı. Prof.Başe r 

davet edi l diği top l an tıda 

"Uçucu Yağların Pazarlama 

SLraLejilerr' isimli bir bildiri 

sundu. 

• PROF.BAŞER ICS
UNIDO EGM 

TOPLANTlSlNA 

KATILDl 

Prof.K.H.C.Başer 2~28 
Nisan 1999 tari hleri nde i talya'nın 

Trieste şehrinde UNIDO'nun 

desteğ i y l e Ulu s l a raras ı Bil im ve 

Yük sek Tekno loji Merkezi (JCS) 

tarafindan düzenlenen "Tıbbi ve 

Aramalik Bilkilerin Endüstriyel 

Kullanımına ilişkin Geleceğe Yönelik 

Strateji/er'' isimli Uzmanlar Gru p 

Toplant ı s ı (EGM)'nda "Uçucu 

Yağların Parlak Geleceği" isimli bir 

bildiri sundu. Toplantıya Türkiye, 

Hindistan, Panama, Almanya, Nijerya, 

Cin ve Tayland 'dan davet edilen sekiz 

uzman katıl dı. 

PROF. BAŞER YENIDEN 

DEKA N 

1993 y ı lından beri Eczacılık Fakültesi 

Dekanlı ğı görevini yürütmekte olan 

Prof.Dr. K. Hüsnü Can Başer,, 12 Şubat 

1999 tari hi itibariy le Fakültenin 

deka~lığına yeniden atandı. 

""* 
• TBAM'DA EGİTİM KURSU 

TBAM'ı n Bir l eşmi ş Milletler S ına i 

Ka l kınm a Teşk il at ı (UNIDO) ve 

Uluslararas ı Bilim ve Yük sek 

Teknoloji Merkezi (ICS) ile ortaklaşa 
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düzen lediği "Uçucu Yağların 

Kalitelerinin Arltmlmasi" isimli eğitim 

programı 15- 19 Kas ım 1999 tarih -

lerinde Eskişeh ir ' de ya pıldı. 

Türkiye'den dört, Hindistan'dan iki, 

Brezilya, Brunei, Çin , Etyopya, Güney 

Afrika, Özbekistan, Polanya ve 

Tunus'tan birer kursiyerin davet edil

d i ği kursta TBAM'ın modern imka nları 

kullanılarak yap ı laca k olan dersler ve 

pratik uygulama larla uçucu yağ l arın 

kalitelerinin yükselti lmesi için gerekli 

o lan hususlar yerli ve yabancı 

eğitmen l er ta rafından i ş l e ndi. 

TÜRKİYE FLORASlNlN 11. 

CİLDİ HAZlRLANlYOR 

Edinburg Ün iversitesinin müteveffa 

Profesörlerinden P.H.Davis' in editör

lüğ ünde ha z ır l ana n ve 1965 -1985 

y ıll arı arasında yayınlanan Tü rkiye ve 

Doğu Ege Adaları Florası ad l ı ölümsüz 

eser 9 ci l! halinde bas ı lmıştı. 1988 

yılında bas ıl a n ek ci lt ( 1 O. cil!) ilk 

------. dokuz ci ltte yer almayan yeni 

türleri kaydetmek amacıy la 

yayın l anm ı ştı. Geçen on yı l 

za rfında Türkiye Floras ın a 

kazandırı l an 500'ü aşkın yeni 

tür ve kayıtın yer a ld ı ğı yeni 

bir ci ldin haz ı r l a nması iç in 

yap ıl an teşebbüs l e rde olumlu 

sonuç alınmış olup 11. ci ldin 

hazırlanma ça lı şm ala rı na 

ba ş l anmıştır . TÜB iTAK ' ın 
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mali desteği ile, Prof.Dr.Tuna Ekim, 

Prof.Adil Güner,' Prof. Dr. Neriman 

Özhatay ve Prof.Dr.K.Hü snü Can 

Başer'in ortak editörlüğünde ingilizce 

dilinde hazır l anmakta olan eser 

Edinburg Üni ve rsites i Basımev i 

tarafından basılıp dağıtılacak. Türkiye 

bitki leri üzerinde yapılmış kimyasal 

ça lı şma l a rın bir derlernesi ilk kez bu 

c iltte yer alacak. 2000 y ılında 

piyasaya sürülecek olan bu eser 

aynı zamanda Türk Botanik · 

ç iler inin editörl üğünde ve Türk 

bitk i sistematikçilerinin yoğun 

katk ı larıy l a hazırlanan ilk cilt olma 

özelliğini taşıyor. Ülkemizin çiçek 

li bitki zenginliğini tescil eden en 

son belge nite liğ inde olacak bu 

kitabın Türk Botanikç ileri 

tarafından çok indirimli bir f iyattan 

temin ed ileceğ i öğrenild i . 

*** * ECZACILIK FAKÜLTESİNİN 
YENİ ARAŞTIRMA 
GÖREVLiLERİ 
Ecz. Selda Oflaz, Ecz. Gökhan Telli , 

Ecz. Öznur Ars landere ve Ecz. Nurgül 

Sa rgın Farmakognozi ; Ecz. Habibe 

Özcan Farmakoloji ; Ecz. D.Meltem 

Sıvac ı Farmasötik K imya; Ecz. 

B.Selen Kalava Fa rmasötik Teknoloji; 

Ecz. Erol Şener, Ecz. Kevser Kırcalı 

A nalitik Kimya; Ecz . Halide Edip 

incedal Biyokimya ve Ecz . Ahmet 

Saraçoğ l u Toks ikoloji Anabilim 

· ~-. TAB BÜLTENI 2/2000 

Dallarında Araştırma Görevl isi ola rak 

göreve ba ş l adılar. Arkada şlarım ı za 

başarılar diliyoruz. 

*** * PROF. BAŞER FAFAI 
SEMİNERİNDE AÇlLlŞ 
KONUŞMASINI YAPTI 
Prof. K . H .C.Başe r , Hindista n ' ın Jaipur 

şehrinde 17- 18 Ocak 1999 tari h -

lerinde, Hindistan Kokülar ve Tatlar 

Cemiyeti (FAFAI) tarafından düzenle

nen 14. Altın Yı ldönümü Seminerinde 

"Dünyadaki Arz ve Talep Durumu 

lşığında Gelişmekle Olan Ülkelerde 

Uçucu Yağlar ve ilgili Ürünlerin 

Geleceğine ilişkin Görüşler'' adl ı şe ref 

konuşmasın ı yaptı. 15 ülkeden. 60' i 

ya ban c ı 1037 delegenin kat ıl dığ ı 

top l ant ıda toplam 16 sözlü bildiri 

sunuldu . 

.... 
* BODRUM YARARLI BİTKİLER 

ARAŞTIRMA MERKEZi 

KOROLDU 
Dr.Füsun Ertuğ 'u n ça ba l a rı y l a 

Akden iz Ülkeleri Akademisi 

bünyesinde Badrum Yararl ı Bitkiler 

Araştırma Merkezi kuruldu . Badrum 

ve yöresinin yara r l ı bitk il eri ni 

araştırma amacı güden Merkez bitkil

erden ya rarlanmay ı öngören kalkınma 

projelerini desteklemek, Türkiye'n in 

doğa l bitki örtüsünü korum ak , 

yayınl a r yapmak, seminerler düzenle

mek gibi bilimse l ve kültürel 

faa li yetlerde bu lunacak. Merkez 

hakkında bi lgi almak için: 

Dr. Füsun Ertuğ. Alatürk Cad., Adiiye 

Sk., No.9, 48400 Bodrum. 

Tel: 0252-3162313 

Fax.· 0252-3138461 

e-posta: ferlug@allglobal.net veya 

academia @academia.orçı.tr 

TÜRK FARMAKOPE KOMiSYONU 

73. TOPLANTlSINI ESKİŞEHİRDE 

YAPTI 

Türk Fa rmakope Komi syonu 3 

Haziran 1999 günü 73. top l antısını 

Anadolu Üniversitesi Eczac ılı k 

Fakültesinde ge rçek l eştird i.Toplantıya 

katı l an komisyon üyeleri: Prof. Dr. 
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Enver izgü , Prof.Dr.Suna Duru , 

Prof.Dr.Kandemir Canefe, Prof.Dr. 

Ekrem Sez ik , Prof. Dr.Ningur 

Noyanalpan, Prof. Dr.Aiaattin Akçasu. 

Hayriye M ı hçak, Ebru Cora, 

Prof.Dr.ihsan Sarıka rda şoğ l u ve 

Prnf.Dr. K.H üsnü Can Başer. 

,. .... 
Gülbirlik ka lite Sistemi uygulamaları 

bağlamında 1 ,5 y ıl dır s ürdürdüğü 

ça lı şma l arın sem eresini gördü ve "TS

EN-ISO 9002 Kalite Sistemi Belgesi" 

almaya hak kazandı. Belge, Bi rliğin 

gü l yağı fabrikaların ı , kozmetik üretim 

ünitesini ve bura larda üretilen ürünleri 

kaps ıyor. Sistem in öze ll i ğ i itibariyle, 

uygulamada, gi rdi aşamasından 

baş layarak ürün lerin tüketilmesine 

kadar tüm sürecin TS-EN-ISO 9002 

prensiplerine uygun o lmas ı gerek iyor. 

Birlik, gülyağı ve gül konkreti ka lite 

kontrolü sürecinde Anadolu Üniver

sitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç 

Araştırma Merkezi (TBAM)'nden de 

bilimsel destek a l ı yor . ..... 
• Av ru pa Bitk i Kim yas ı Cemiyetinin 

düzen l ediği " izokinolin, indol ve 

Türevi Alka lo itl erin Yapı s ı ve 

Biyosentezle ri " konulu u l us l a raras ı 

sempozyumu 19-22 Nisan 1998'de 

Prof.Günay Sarıyar ve Prof.Dr.Afife 

Mat'ın çabaları ile istanbul'da 16 ülke

den 83 katılımc ı ile ge rçekleşti. 17 

çağ rılı bildiri ve 37 poster bildirinin 
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sunulduğu sempozyumda TBAM iki 

posterbildiri ile temsil edildi. 

• Evlendi ler, mutluluklar diliyoruz. 

Araş.G rv .Ayhan Altıntaş - Öğr.Gör. 

Pelin (Demirçe ) Altıntaş, Y.Doç.Dr. 

Zerrin Seller- Halil incesu, Araş.Grv . Z . 

Asım Kap lancıklı - ilkay Kaplancıklı 

Y.Doç.Dr. Na lan Gündoğdu

Araş.G rv.Ahmet Çağrı Karaburun ... 
• Y.Doç.Dr.Mine Kürkçüoğlu - Adnan 

Kürkçüoğlu 'nun bir erkek çocukl a rı 

dünyaya geldi. Küçük Erhan'a sağlıklı 

ve mutlu bir ömür diliyoruz . .. 
ll! Üniversitemizin diğer birimlerinde 

görevlerine devam eden a rkadaş

l arımız, Y.Doç.Dr. Sedat Hakkı Beis, 

Dr. Berna (Bozan) Demir, 

Yard.Doç.Dr. Nezihe Azcan ve Gü lşen 

Pehlivan'a yeni görev yerlerinde 

başa rıl ar diliyoruz. 

* Eczacı lı k Fakültesi Araştırma 

görevlilerinden, doktora ça lışmala rını 

tamamlayan Uzm.Ecz . Müberra 

Koşa r, Uzm.Ecz. Zeynep Tunalıer , 

Uzm.Ecz. Betü l Demirci ve Uzm. 

Kim.Zerrin Erdemgil Farmakognozi 

A.B.D. , Uzm. Ecz. Nalan (Gündoğdu) 

Karaburun Farmasötik Kimya A.BD. , 

Uzm.Ecz. Müzeyyen Demirel 

Farmasöt ik Teknoloji A .B.D. da 

Ya rdımc ı Doçentlik kadrosuna 

'il AB BÜLTENi 2! 2000 

ata ndılar. Arkadaşlarımızın baş arılı 

ça lışmalarının devamını diliyoruz. 

Fatih Demi re i A .B.D.'de: 

Araş.Grv.Uzm . Ecz. Fatih Demirel 

Biyotransformasyon konulu doktora 

ça lışma la rı ile ilgil i olarak A.B.D. nin 

Miss issippi Ünivers itesi, Eczacıl ık 

Fakültesi, Farmakognozi Anabilim 

Dal ı ' nda üç· ay boyunca 

a raştırmaların ı başarı ile sürdürdü ve 

yurda döndü. 

Analitik Kimya A.B.D. Öğretim 

Üyelerinden Dr. Di lek Ak (Kasım 

1998) ve Farmakoloji A.B.D. Öğretim 

Üyelerinden Dr. Süleyman Aydın 

(Ara l ık 1999) Doçent ünvanın ı ald ı . 

Arkadaşla rımı zı kut luyor, başarılı 

ça lışma l arının devamını diliyoruz. 

• * 
* Eczacılık Fakültesi ve TBAM'ın açıl ı ş 

y ıldönümü seminerleri sü rüyor. 

Geleneksel hüviyet kazanan aç ıl ı ş 

yı ldönümü seminerleri ll bildiri ile ı 8 

Kasım 1998 de yap ı ldı. 

ICMAP.ORG 

Prof.Başe r ' in Genel Sekreteri o lduğu 

U l uslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Konseyi (ICMAP)'nin web sitesi aç ıld ı 

[http: / / icmap.org] 

••• 
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TBAM'IN YAYlNLARI (1998-) 

1) Composition o[ the Essenlial Oils o{ Nepela 
sul{uri[lora P.H.Dauis, K.H.C.Başer, 
B.Demirçakmak, H.Duman, J.Essent. Oi l 
Res., ıo, ı79-ı8ı(ı998). 

2) Composilion o{ the Essenlia l Oil o{ 
Origanum haussknechtii Boiss., 
K.H.C.Başe r , M.Kürkçüoğ l u, G.Tümen, 
J.Essent. Oil Res., ı o, 227-228 ( ı 998). 

3) Composition of lfıe Essenliaf Oif of 
Thymus canouiridis Jalas, K.H.C.Başer, 
N.Kırımer, G.Tümen, H.Duman, J.Essent. 
Oiı Res., ı o, ı99-200 ( ı 998). 

4) The Essential Oi/s of Satureja coerulea 
Janka and Thymus aznauourii Velen, 
G.Tümen, K.H .C. Başe r , B.Demirci, 
N.Ermin, Fıa v. Fragr.J., ı 3, 65-67 
( ı 998). 

5) Composition o( the Essenlial Oil o( Salula 
euphratica Monbret et Aucher ex Beniham 
uar. euphratica {rom Turkey, K.H .C. 
Başer, M. Kürkçüoğ l u , Z. Aytaç, Flav. 
Fragr.J., ı3 , 63-64 ( ı998). 

6) The Essenlial Oil o( Nepeta fiauida Hub.· 
Mor., K.H.C.Başer, B.Demirçakmak, 
A.Aitıntaş, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 
ı O, 299-300 ( ı 998) 

7) Composition of the Essenlial Oil o{ Nepela 
cadmea Boiss., K.H.C.Başer, 

B.Demirçakmak, A.Aitınta ş, H.Duman, 
J.Essent. Oiı Res., ı o, 327-328 ( ı 998). 

8) The Essenlial oifs o{ Six Echinophora 
species {rom Turkey, K.H.C.Başer, 
M.Kürkçüoğlu , H.Malyer, A.Bıçakç ı , 

J. Essent . Oiı Res., ı o, 345-35ı (ı998). 
9) Composition o( the Essenlial Oil o( 

Origanum hüsnücan-baserii H.Duman, 
Z.Aytaç el A.Duran, A New Species {rom 
Turkey, K.H.C.Başer, M.Kürkçüoğlu, 

H.Duman, Z.Aytaç, J.Essent. Oil Res., 1 O, 
4 ı 9-42ı (ı998). 

10) The Essential Oil o{ Bi{ora radians Bieb., 
K.H.C.Başer, B.Demirçakmak, N.Ermin , 
F.Demirci, i. Boydağ , J.Essent. Oil Res., 
ı O, 45 ı -452 (ı 998). 

11) The Essenlial Oil o{ Anthriscus cere{olium 
(L.) Ho((m. (Cheruil) Growing Wild in 
Turkey, K.H .C. Başe r , N.Ermin, 
B.Demirçakmak , J.Essent. O il Res., 1 O, 

463-464 ( ı998 ). 

12) The Essenlial Oils of Two New Satureja 
species {or Turkey: S.pilosa and S.icarica, 
G.Tümen, N.Kınmer, N.Ermin, 
K.H.C.Başe r , J.Essent. Oiı Res., ı o, 524-
526 (ı998) . 

13) Compasilion o( the Esserılial Oil o( 
Heracleum argaeum Boiss. el Bal., 

. K.H.C.Başer, M.Kürkçüoğıu , Z.Aytaç, 
J.Essent. Oi ı Res., ı o, 56ı-562 ( ı 998). 

14) Composilion o{ the Essenlial oil o{ Trinia 
glauca (L.) Dum., K.H.C.Başer, 

M.Kürkçüoğlu, M. Vural, J.Essent. Oil Res., 
ı o, 593-594 ( ı 998). 

ı5) Cholerelic Acliuily o( GenUana lute;;ı ssp. 
symphyandra in rats, N.Öztürk, 
T.Herekman-Demir, Y.Öztürk, B.Bozan, 
K . H.C.Başer , Phytomedicine, 5 (4), 283-
288 ( ı998 ) . 

16) Nepetalactone: A new opioid ana/gesic 
{rom Nepeta caesarea Boiss., S.Aydın , 

R.Beis, Y.Öztürk, K.H.C. Başe r , J. Pharm. 
Pharmacol. , 50, 8ı3-8ı7 ( ı 998). 

17) Composition of the EssenUaf Oil o{ 
Ferulago lracllycarpa (Fenzf) Boiss., 
K.H.C.Ba şer, M.Koyuncu, M.Vural, 
J.Essent. Oi ı Res., 10,665-666 ( ı 998). 

18) Composilion o{ the Essential Oil and lhe 
Headspace Sampfe o{ Mandragora autum
nalis Bertol. Fruits, K.H.C.Başer, 
M.Kürkçüoğlu, B.Demirci, H .Erdoğmuş, 
J .Essent. Oiı Res., ıo , 632-634 (ı998). 

ı 9) Composition o( the Essenlial Oil o( Salula 
cedronefla Boiss. {rom Turkey, G. Tümen, 
K.H.C . Başer, M.Kürkçüoğlu, H.Duman, 
J.Essent. Oiı Res., ı o, 7ı3-7ı5 ( ı 998) . 

20) Wild Food and Norı(ood Plarıts: 

Information Networking, Counlry Profile: 
Turkey, K.H.C.Başer , Cah. Options 
Mediterr. 38,303-322 ( ı 998). 

2 · ı ) New Alkaloids {rom Bongardia chıysogon
um, A.U.Rahman, D.Shahwar, Z.Parween, 
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40 HONORARY DOCTORATES 
AWARDED 
Anadolu University awarded 40 promi 

nent statesmen, artists, writers, industrial

ist , and academicians with honorary doc

torate degree at the 40th anniversary cel

ebrations of the university on 28 

September ı 998.(p. 7) 

BOOK IN HONOUR OF 
PROF.BAŞER 

A felicitation book was printed in honour 

of Prof. K . H .C.Başer on his 50th birthday. 

Prominent essentia l oil scientists have 

contributed with articles in the book titled 

"Essentia l Oils" . (p. 9) 

COOPERATION AGREEMENT 
TBAM has signed an agreement with 

Shimadzu company of Japan and their 

representa tive in Turkey, Incekaralar for 

cooperation. The agreement involves pro

vis ion of analytica l equipment to TBAM 

for a certa in period. In return, TBAM pro

vides technica l and train ing services to 

Shimadzu and Incekara lar. Two seminars 

on GC/MS and HPLC techniques were 

organized at TBAM in June-July ı 999 . 

(p. ıO) 

A WEEK IN CHINA 
Başer writes on his last visit to China in 

May ı999.(p. ı ı ) 

No. ı s 

FIVE NEW PhD'S 
Four staff members of TBAM in 

Pharma12ognosy and one in Chemical 

Engineering successfully completed their 

Ph D studies in ı 999. (p. ı 6) 

PROSPECTS OF ESSENTIAL OILS 
The article by Prof. Başe r contains a com

prehensive coverage of the state of essen

tial oil trade and industry in the world and 

future trends.(p. 20) 

PROCEEDINGS OF 28TH ISEO 
Proceedings of the 28th internationa l 

symposium on Essentia l Oils were pub

lished in August ı 998. The book covers 

full texts of oral presentations. The book 

is ava ilable from TBAM. (p. 34 ) 

BIOTRANSFORMATION LAB 

INTBAM 
A new Iabaratery was established in 

TBAM for chemical transformations by 

microorganisms.(p. 35) 

EXCURSION TO TAURUS 
MOUNTAINS 
High lights of · bolanical excursion to 

Taurus mountains in South Turkey in July 

ı 998 are covered in this article. 

Visit www. ICMAP.ORG (p. 37 ) 
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