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Son bir yt/daki gelişmelere gelince, Anadolu
Üniversitesi ile Japon Shimadzu firmast ve fir-

Fakültesinde yardtmct doçent kadro/anna
atandtlar.

Yeni kurulan Biyotransformasyon /aboratuvan da
bu kata yerleşti. Bilgisayar laboratuvart daha

manm Türkiye temsilcisi Incekaralar şirketi
arasmda yaptlan bir anlaşma ile piyasa degeri
200.000 dolar olan üç analiz cihazmm bir ytl

1998 yazmda TEMA vakfintn başkam
Hayretlin Karaca, başkan yardtmctst Nihat

geniş bir mekana sahip oldu. Üniversitede fiber

süreyle kul/antm hakkt TBAM'a devredildi.
TBAM'da kurulan son model gaz kromatografisi,
gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi ve yüksek 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

Gökyigit, TBAM'dan Temel Özek ve ben, Gazi
Üniversitesinden Hayri Duman ve Zeki Aytaç,
Abant !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/ium
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

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 ytldönümlerini görkemli törenlerle kutladt. Anadolu Üniversitesi Türkiyeye hizmet etmiş 40 bilimadamt ve
sanatçtya Üniversitenin fahri doktor ünvamm
verdi. Bu ünvant alan kişilerden ikisi bitki
kimyast çaltşmalany/a tanman Istanbul Üniversitesi 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
Eczact/tk Fakültesinin kurucu Deka n 't

yaşadtk.

buruktugu yaşandt. Kendisine rahmet, kederli
ailesine ve dost/anna başsagttgt dileklerimizi
yine/iyoruz. Dördüncü toplanti 2000 ytlmda

dünyaya dagtttldt. Bültenin bastm masrafiart

Ankara'da düzenlenecek.
/998 yazmda TBAM yeni katma taşmdt. Bu
katm htzmete girmesiyle TBAM 50 kişilik bir

yo/cu/uguna gurbetten 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

tarafindan

karştlandt.

TBAM'm

beş

çaltşmalanm başany/a

araşttrmactst

doktora

tamamladt/ar ve EczaCt/tk

toplan tt salonuna kavuştu. SIVI kromatografisi ve
hücre kültürü laboratuvarlan bu kata taşmdt.

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 haztrlanmasma 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

ge/iştirme kuruluşu

Konseyi (ICMAP}'nin genel sekretertigi görevini
de yürüttügümüzden Üniversitemiz bastmevinde
bastlan ICMAP Bülteninin 5. Ve 6. Saytlan tüm
(FAO/

böyle actlar yaşatmasm.
Eylül !999'da hayattmm en anlam lt yaş günü
hediyesini aldtm. Fakültemizden ProjDr.Neş'e
Kmmer ile Istanbul Üniversitesi EczaCt/tk

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

Örgütü

geldigince maddi katktda bulunarak actlanm
paylaşmaya çaltşltk. Allah bir daha ülkemize

ülkeden oniki kursiyer kattldt.
Son on beş ytlda önemli başanlara imza atan

işbirligini birlikte geliştirdigirniz ProjHamtdul/ah
Aripov'u ktsa süre önce kaybetmiş o/manm

Tanm

büyükfe/akelle hayatmt, yakmlanm, sevdiklerini,
maltnt mülkünü kaybeden yurttaşlanmtzm
actstm yüregitnizde hissettik. Elimizden

olan, hocam ve ytllarca yardtmctltgtm yapmaktan
gurur
duydugum
ProjDr.lhsan
Sankardaşoglu'nu kaybettik. 1993 ytlmda emek-

no 'lu uzmanlar komitelerinin top/antt/armda da
ülkemizi temsil etme görevini yerine getirdim.
UluslararaSt Ttbbi ve Aromatik Bitkiler

Dünya

zarar gelmemesiyle teselli duydugumuz bu

iletiyoruz.
17 Agustos ve 12 Kastm /999 gecesi ülkemizi vuran depremleri Eskişehirde de şiddetle
hissettik. Üniversitemize ve yakm/ammza hiçbir

ve varltgtm ispatlaytp saygm bir araşttrma 
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, milletimize ve insanltga haytr/ar getirmesini diliyorum.

ProfDr.K. Hüsnü Can
Editör

Başer
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40 FAHRI DOKTO
Prof.Dr.ihsan
(1926-1999)
Pazar günü

Temmuz
73

yaşında

aramızdan ayrıldı.

Anadolu
üniversitesinin çeşitli birimlerinde müdürlük ve dekanlık
yapan Sanka rdaşoğlu emekli
olduktan sonra da derslerini
sürdürdü. Eczacı/ık Fakültesi
önünde yapılan bir törenle
uğurlanan
Prof
Sankardaşoğ/u doğum yeri olan Sivrihisar'da
toprağa verildi.
1926 y ılın da Eskişehir'in Sivrihisar
ilçesinde
doğa n
ProfDr.
ih san
Sankardaşoğlu, ista nbul Tıp Fakültesini
bitirdikten sonra çeş itli kamu göreulerinde bulundu. 1962 yılında doçent,

Es kişehir

Kimya MühenYüksekokulu 'nda
müdür olarak görev aldı.
Eskişehir iktisadi ve Ticari
ilimler Akademisi 'ne bağlı
Sağlı k
bilimleri
Fakültes i 'nde dekanlık yapan
dis liği

Sankardaşoğ/u,

delcanlığını

yürüttüğü Eczacı /ık

Fakültesin 'den 1993
yılında
emekli
oldu.
Prof
Dr.
Sankardaşoğlu, emekli o lmasına rağm en
Eczacılık, Tıp ve Hukuk Fakülteleri 'n deki
derslerini a ra lıksız olarak sürdürüyordu.
Sankardaşoğlu
evli ve iki çocuk
babas ıy dı.

1998

yılında

40.

Kuruluş yılını

ku tl ayan

paylaştım.

Hocam, arnirim ve dostum olarak paylaşt ığımız güzel y ıll arın hatırası canIandı gözlerimdeve inanamad ım. "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 emeğiniz in 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 ellerde sonsuza dek baki kalacak.

Sizi ebedi yolculuğunuza uğurtarken mekanınızın cennet olm as ını temenni ediyor,
sevdikterin ize ve sevenlerini ze başsağlığı, kederli ai lenize sabırla r dil iyorum.

Ruhunuz
Oğlunuz

şad olsun.
Hüsnü.

Amsterdam, 26 Temmuz 1999.
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Prof.Ayhan Ulubelen ise bitki
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Eski Başkanı), 2) Hasan Pulur (Gazeteci),

An Appreciation ,

Prof.Dr.

Atı f

Şe n g ün

Ada mı) ,

36) Prof. Dr.

(Biyolog Bil im
A dn an

Turani

(Resim Sanatçısı , Eğiti mci), 37) Prof. Dr.
Nejat Vez i roğ 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. Ayha n Ulubelen

(Kim ya Bilim

Kadını)

•••

Uçucu Yağlar , Asuman
Baytop; Türkiye'de Eski Bahçe Gülleri,
Turhan Baytop; Uçucu Yağ Taşıyan
Türk Halk ila çl arı, Ek rem Sezik ve
Erdem Yeşilada; Scents from Rain
Forests, Roman Kaiser; The
Composition of Essential Oils of
Pycnanthemum , A North America n

Hinesol l solated from the Crude drug
Atrac,t ylodes lancea by Aspergillus
niger and Aspergillus cellulosae,

T.H ashi ~oto, Y.Noma ve Yoshinori
Asa kawa.

Endemic Genus, Brian M.Lawrence;

Kitap Novartis Ürünleri ilaç Sektörünün maddi

Constituents of the Essential Oil of

katkı l arıyla bası l d ı .

• ••
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TBAM SHIMADZU TEKNiK IŞBIRLiGI ANLAŞMASI
firma s ı

aras ınd a

Anlaşmas ı

im za l a ndı.

A n l a ş maya

göre,

Üniversitede kurulacak üç adet modern
c ih az ının

ana liz

kullanım

TBAM'ın

i şb irl iğ i

Teknik

h a kkı

bir

prestij ve

gün

destekleniy o rdu .

konu sunda ortak seminerl er

vesinde, her

yı l

çerçe-

firm anın üre tti ğ i

son model anali z ci h az i a rının kurulması
d eğe ri yaklaş ı k

200 .000 dolar

olan ve her türlü kimyasal analizi en hassas

bi çimde

Prof.Dr.

ad ın a

Engi n

firman ı n

yapabilen

üç

TB AM' ı n araşt ırm a-geliştirme

c ih az ın

kapa sitesi-

Orta

sonra

13B

Kom isyonu 'nun

alar adına

Drog lar

Uzman

k atı lmak

üzere

f i rmanın

Yönetim

Kuru lu

Başka nı Atti la incekara imzalad ı.

TBAM Müdürü K.Hü snü Can
anlaş m an ın

o l duğunu

ürünü

an l aşma nın

söyledi

ve

bu -t ip

ülkemizde ilk kez uygula -

koyulduğunu

1998

Başe r ,

iki y ıl süren görüşmeleri n

Ek im

sözlerine ekledi.

ay ı

b aş ınd a

TBAM

binasında kuru lan ve Anadolu Üniversite-

sine hiçbir mali yükümlül ük getirmeyen
bas ın ç l ı s ıvı

kromatografi si ve gaz kromatografisi/
küt le spektrometrisi sistemlerinin tüm

itha lat,

bakım

ve

sigorta

ma s rafları

Shimadzu ve incekaralar firma l arı n ca
karş ı lan acak.

(Irması

ve

(lnnanın

Grup

Bitk ise l

To plant ı s ın a

Fr a n sa' nın

Strazburg

ordu.

Yağ l a rın

Pazarlama

diye

"Uçucu

Stratej ileri" olarak seçtim .

/erinin ikincisi 15-16 Temmuz 1999 tarihlerinde TBAM'da yapıldı. Öncelikle Tarım
olmak üzere muhtelif resmi ue llzel kuruluşlardan 40 teknik elemanın

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

***
Strazburg
uğradım.

sla

bağlamas ını

eve

Hafta içinde fa k -

yo ll a m ı ş

söyledim. Zira, o gün vize

ko nu şma

alamazsa m Çin 'e gide-

yara

için

dönü şü

gitmeden önce TBAM'a

ç i l i ği ni

sahi pl eri

bildirinin

uygu n olsun

o l duğ um

metni bilgisa -

giri l m i şti

ve Temel

pa saport

(Dr.Temel Özek) ile birlik -

bir

te renkli

aya

tepegöz

say-

kada r vize m ecburiyet inin

daml a rını h azır l ayıp

saba -

o l madığını

ha

hemen

öğ r e nin ce

bi l gisaya rın başına

geçtim

ve

mi

a rtık

Çin 'e

Konuşma

şe h r ind e

Çin ' in
kurulu

Akademis inin

T ıbbi

Hava

Yollarının

durak s ı z

seferi

ile Pekin 'e

u çacak tım.

***
Türk Hava

Pekin

(Beijing )

Çin

Bi limler

Bitki

Ge li şt i rme

Ensti tüsü (IMPLA D) 'nde 24 -26

akşam

O

Türk

ha z ırl ayaca ktım .

***
Topl a nt ı

s ularında

2.30

vardım.

istanbu ldan

metni-

Strazburg 'da

k arşı

eve

"Geliyorum !" diye e-mail
Türkiye temsilcisi

S un acağ ı m

Ankara'daki Çin Büyükel-

Y eş il

ta ra fı ndan

ad ını top l a ntının te m as ın a

Sekrete rim e

mezdim.

Sına i

Milletl er

(UNIDO)

şehrine hareket edecek - r------------ı

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

Bakanlığı

Farma kope
no' lu

B i rl eş miş

T eşk i l atı

tim . Ace le cevap isteni y-

çektim .

Anadolu Üniversitesi ile Japon Shlmadzu

Avr upa

Bölge Temsi lcisi Bay H.Tsuj i ve incekar-

gaz kromatog rafi si, yüksek

mümkün olacak.
Pi yasa

Rektör

Shimadzu

maya

TBAM'a

Bilim ve Yüksek Teknoloji

Doğu

yı l

ci h az i a rın

a n laşma

ulu s l araras ı

Ka l kın m a

düzenieyecek ler.
Yenil enebi lece k

olarak

a lmı ştım . Öyle bir za manda g e l mişti ki bir

fi rmasına ve firmanın Türkiye tems ilcisi

k ull a nımı

ispatı

Ata ç,

süresince TBAM, Shimadzu

Tara fl ar

bir

ad ın a

Merkez i (TBAM)'ne devredildi.

sağ l ayacak.

saygının

Başer

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

u lu s l araras ı

Merk ezi (ICS) ile

inceka ralar şi rketine bilimsel ve teknik
destek

o l duğu

Daveti topl a ntının bir hafta öncesinde

sitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç
An l aşm a

sahip

görülen an l aşmay ı Anadolu Üniversitesi

süreyle bedelsiz olarak A nadolu ÜniverA raştırm a

Prof.Dr.K.Hüsnü Can

ni güçlendirmesi bekleniyor.

An adolu Üniversitesi ile Japon Shimadzu

May ı s

Yolları

Pekin'e tarihi ilk

seferin i iki gün önce 19 Mayı s günü
ya pmı şt ı.

Bu 2.

u ç u ş u ydu.

Ancak, her-

halde ilk ticari seferi diye olsa gerek tüm
yolculara "ilk U ç uş Se rtifik as ı " dağıtı l dı.

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

1999 tarihlerinde

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

Aromatik

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

Ya rarlanma için i ş Ya ratımı " isimli work-

boyunca za m an za man çek im yaptı l ar.

Haziran 1999 tarihlerinde yine TBAM'da yapılmıştı.

shop ita l ya' nın Tri este şe hrind e kurulu

Bu seferi iyice belgelemek

yap ıl acaktı.

Bitkil erden

"T ı bbi

ve

Endüstriyel

A l tı

Türk televizyon

ve

kameramanl a rı

kuru l uşunun

da

muhabir

u çaktaydı.

Yo l

i s tiyorlardı

\~TAB BÜLTENi 2/ 2000
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besbelli.

Uçuş

8 saatten fazla sürdü ama

rahat bir yolculuktan sonra saba h saat
vardık.

9'da Pekin'e

tıbb ı y l a

Toplantı Yazl ı k Saray ın o l duğu

IMPLAD'a

ya kın

Uzman

olarak

semtte

başka

gezide IMPLAD'dan
şe hi rle rin dek i

Tianj in

Pekin

ve

gelene k se l Çin

ilgili enstitü , fabrika ve eczaneleri

gezm i şt i k.

Maa'nun on

yı l

süren kültür

TAB BÜLTENi

suydu bu ... Bunu rejimleri

eme bahçesi

h avayd ı

o l muş

Hindistan'dan Jammu-Tawi'deki Bölgesel

Sokakta gezerken Çinli gençler yan ı m ı za

gösterm i şti.

Araştırma

gelip

Sağlık

La boratuvarı

(RRL-Jammu)

Bakanlığın ın

Hi ndistan

Geleneksel Tedavi

Sistemleri Müdürü Dr.Sha rma, ingiltere'den Kew Botan ik Bahçelerinde yeni kuruDrogları Teş h is

lan Çin

Dr.Christine
Araşt ı rma

J.Leon,

Şirk eti

Eczac ılı k

Farmakognozi

öğ retim

kel ime

Herkesin yüzü gülüyordu. Herkeste büyük
havası

bi r iy imserlik

hakimdi. Bu tabioyu

yıl

isveç'ten

büyük ekonomik ve
tahminin i

Fakü ltesinde

üyesi Prof.Dr.Jan

Sanki

pompa l anm ı şt ı .

komünist Çin'e moral

görünce, Çin'in on

lnBio

ingilizce

atıyorlard ı.

için can

Bölümü yetkilisi

Müdü rü ve Uppsa la

Üniversites i

birkaç

kon u şabilmek

içinde

Asya' nın

en

sına i gücü o l acağ ı

yapm ı ştı m.

Çin'e ikinci

ge li ş im

l arının sonras ı na,

Tian an Men olayy ıl ına r as tl am ı şt ı.

1991

i nan ıl maz

Çin

değişm i ş.

Pekin

binalar

yaşa nı yor.

farkı

dünya

Çin'in

Okullarından ve endüstriden konuşmacı

ve

dinleyic it erin

yapıldı.

katıl ı mıy l a

top l antı

gü nüne

kadar

Paza r

kalacağımdan

IMPLAD Müdürü Prof.Shilin

Genel Müdürü Kema lettin
Saba hattin A lpan'dan

ile Türk

o l uşan

bir heyet

ha linde Çin Devlet ilaç idaresi (SPAC)'nin
davetine
Şe n ya n

hazırlamışt ı.

ler

etmiştik.

icabet

ağ ı r l anmış,

Yang benim için dolu dolu bir program
Programda Pekin Botanik

Aka lın

ilaç işverenl eri Sendikası Genel Sekreteri

Çok

iyi

Pek in, T ianj in , Şic i acuan,
şe hirl e rinde

ve Harbin

yapmıştık.

Bir

y ıl

inceleme-

önce. üniversiteli

Bahçesin in gezilmesi, Geleneksel Çin

gençlerin biraz daha özgürlük için Pekin'in ·

Tı bbı uygulama l arı

en büyük

yapa n büyük bir has-

taneyi ziyaret ve Pekin Tı p Üniversitysi
Eczacı l ık

Bilim leri Fakültesinde bir kon -

ferans ve rmek de vardı.

marka l arı n ı

***

Eskişeh i r Büyükşehir

Belediye

ş i md i nin
Başkan ı

Prof. Dr. Yı lm az BüyÜkerşen ile olmuştu. O

etrafınd a

gelmekte ... Eskiden

portl a girebiirl i ği
ş imdi

mağaza l ar

11

Şang h ay

gel i şmen in
o l duğunu

da

böyle

Sa rayı),

Çiniiierin

anıt

kabri ve Çin Halk

fazla

meydanında

bulunduğu

Tian

Çin 'in henüz daha

özgürl üğe haz ı r olmad ı ğın ı n mesaj ı

kan lı bir şekilde veri l mişti. ilk geli şimdeki

çoğ unlukt a

yap ılı yo rmu ş.

azınlık l arın yaşad ı ğı
ka l mışl ı ğ ı

Gerçek bir komünist Çin tablo-

_.

IMPLAD

yok gibi.
Hatta

sürdü rdüğü

son

Çin'in

iş

yatırımlar
doğuya

Uygurla r

gibi

bölgelerin hala geri

söyleyenler tabi i ki Çin li

izlenimlerim yerini ka ramsar bir tabloya
bırakmıştı.

o lduğu

Bat ı da

***

kolieksiyanlarından

t ı bbi

hastaneler için taze
yetişti riliyor.

Çin Hükümetinin

a ldığ ı

bir

karara göre her enstitü kendi gelirini
zorunda. Devlet emeritüs pro-

Haz iran

1999

dışında

hiçbir mal i

kararı

sonuna

kad ar

a l mış.

tüm

araştı rm a enstitülerinin devletin veya özel

sektörün sanayi

kuruluşlarıyla i şbi rli ğine

gitmesi ve kendin i idame ettirecek
kazanması

parayı

konusunda devlet çok cidd i.

Bu yüzden enstitünün her bi rimi kendile-

rine gelir getirecek
i ş le r

arayışlar

bu enstitü için yeni

y ıll arında

tavuk

da enstitünün

çiftl i ği

tavukları

ve

haline

temin

g übre l ediğ i

içinde. Bu

değ i l. Ku r u l uş

ge ni ş

arazilerini

get irmi ş l er.

yumu rtal arı

et mi şler.

söylendi. Bunu

hem

Hem

sata rak gelir

de

tavukların

topraklarda daha sonra bitki

yet i şti rmişler.

be ri

ve aromatik bitki

Her sabah hasat edilen yeteri

kadar bitki taze taze talep eden k liniklere
yo ll an ı yo r.

değ il.

gö rdüğümden

biri-

Kültür bahçelerinin birinde

maaşı

imiş.

Orası

barındırıyor.

bulunmama

Pekindekinden daha faz la
öğrend im.

ni

destekte

batı başken ti n den farkı

Çin

çı kmı ş

bile. Herbaryum yerli bitkiler konusunda
Çin'in en önemli

sağ l amak

mal dolu. Rejim

IMPLAD

CD'sinin ilki piyasaya

fesö rt erin

komün izm olsa da Pekin'in bu haliyle herhangi bir

Drogları

a lı yor.

Yang'ın haz ı rladığ ı

pasa -

saymakta bitmiyor. Hepsinde

iki

katlı

yen i enstitü binasında yönetim birimleri

mağazası

sü permarket ve büyük

merkezi. Ancak Çin 'de tüm

Maa'nun

Pekin'de

yabanc ı ların

Dostluk 11

tıklım t ı klım

de rafl ar

artık

bir tüketim toplumu

devlete ait ve sadece

va rken

bizimkiler-

bulmak mümkün

h ızl a

Yasak Şeh ir (yani, eski Çin imparatorluk

an Men

O zamank i Rektörümüz

olan ve

Mecl isi (Parlamento)'nin

Bu ben im Çin'e 3. geliş imdi. ilki 1988
y ı lında

meydanı

önemlisi

yok. Sadece dil Çince. Tüm

haline

Eczac ıl ık

yayınla rın

kanaldaki

Prof.Dr. Ferhan Özer, ilaç ve Eczacılık

Ayrıca,

En

trafik

umut yeniden okunuyor. Televizyonda

Hong Kong Çin Üniversitesinden Bayan
çağ rılmı ştı.

a rtmı ş,

ortak lı

yü kseliyor. Dört

Müdürü Prof.Shilin

yüzü yine gülüyor. Gözlerde

aşkın

fabrika sı

veriyor.

sıkış ıklık la rı

25'i

üreten fab-

yabancı

bi ri

yüzy ıl ha vas ı

21.

Çin 'de ve ülke

şe hirl e ri ndeki

yoll a rı. ağ ı

ilaç l a rı

Ginseng

yan ın da

yen i ilaç

büyük bi r
O zaman-

halka

ve laboratuva rl ar ye r

Sağ lı k Bakan lı ğından Müsteşar Yardımcısı

muhtelif

ölçüde

rikan ı n

aç ı k

dön ü şmüş.

Yüksek

katlanarak

den

ş i mdi

s ı vı

lar sadece

Bi r zaman-

ve aromatik bitkiler den-

dıştan sarma l amış.

şe hre

in sanla rın

ge l işme

tanınmayacak

sayısı

A raç

ne olduysa

ölçüde

Muazzam bir çevre

Pekin 'i içten

Bruhn, Taiwan 'dan Dr.Chiu Shen Hiu ile
Dr. Min Zhu

y ı lda

Aradan geçen 8

tıbbi

minik

botanik bahçesine

o zaman Çin'e hakim olan.

devrimine yeni son verildiği için etrafta

Prof.Dr.S.S.Handa,

donuk, gri renkli bir

ge ni şlem i ş.

epeyce büyüyüp

görmüştüm. Soğuk,

büyük bir serbesti duygusu hakimdi.

Müdürü

değişmeden

l a rın

başka

benden

13

önce Bulgaristan ve Romanyada da

yapıl ı yordu.

bir otelde

2J~OOO

Enstitünün şeref başkan ı

Prof.Xiao Pei Gen bunu gururla

an l atı yo r .

tıbbının

Geleneksel Çin
geçmi ş i

Çin

kök lü bir

var. Halen sadece Çin'de

as ıllı

nüfusu

b arı ndıran

Uzak

d eğ il ,
Doğu

Asya ülkelerinde, ABD'de ve Avrupa'da
Çin

B~ÜLTENİ 2f.?poo .

TAB

14

ilaçla rı yayg ın şe kild e kull a nılıyor.

Yin

ve Yan adı ver ilen birbirine z ıt iki enerji
o lm as ıyla

kitl esinin dengede
sağ lıklı

o ldu ğ u

vücudun

temel prensibine

Çin tababeti su,

ateş,

kullanımıy l a

tan ımlı yor

ha sta lıkl arı

ve bitkileri de bu özelliklerine
Ha stal ığın

göre nitelendiriyor.

tabialına
karışımını

göre uygun bitkiyi veya bitki

kull anarak yin/ya n dengesin i düzenliyor.
Bunun sonucu
Batı tıbbınd a ki

h astal ı k

ortada n

Çinl iler

yeme,

yatma/kalkma
alışkanlık i an n a

kalk ı yor.

gibi semptomatik

holistik bir tedavi uyguluyor Çin
içme

değil,

t ı bbı..

gideceğ im iz

söy l e ndiğinde doğrusu aç ık

pazarda en

çok

drog

pazarı

50-60

tezgahta

üzerinde s ınırlı say ıd a droğun satıldığı bir

pa za r yerini

düşlemişt im.

resmi

bir

Hava çoktan

güneş

kızgın

baş l a mı şt ı.

Pek in'in içinden geçip güneye

yapt ık.

tik.

karay olu

Eğer

görü rsün üz.

Kol ve
ve ritmik
daya lı

bükülmesine

bu

Yollarda motorlu

rağmen

Çinli hala

bisiklete bini yor. Bin lerce Çinlinin
oluştu rduğu

i şe

bisiklet kon-

şeh i rlerinin a lı ş ılmı ş

bir man -

Çiniiierin zayıf am a çelimsiz olma bu olsa gerek.

K l im a lı

arabada uça r-

üç saatlik bir yolculuktan
vard ı k. Şe h i r geni ş

bul -

h ayra n ı m

Yok yoktu. Fi yatiarsa
dr og ları

Seçtiğ i mi z

ka lktı ğımızda

Burada cüzdanınızı çıkarlmay ınil
uyardı.

k a tına ç ık tık.

hayva nsa l

ya pının

Muazzam

Burada

drogla r

pahalı

Zhang'i (Çeng okunur)
ekstreleri
Şe hrin

yüksek bir

ald ık.

üreten bir

Kendisi

fabr ik anın

merk ezinde bü yük ve

bin a n ı n

önüne geldik.

Binanın

vs.

Yin e

kanına , y ı l a nd a n

ay ı

k a bu ğu na

sa fr asından

ufak lı

ve irili

h erşey

hemen

geyik penikap lu mbağa

böcek lere kadar

sat ıl ıyo rdu.

Her ka litede

Kore ve Ame rik an ginsengi ni bulmak
drog ları

olmak için neler ve rmezdim . Belki

de dünyadaki tüm
binadayd ı.

satılıyordu. Ağ ı r

bir

bebeği ko şarken

şe hri

çok

yakındaki

sonra

sat ı şa

y ıllık
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k ı s ımları.

büyüğü

ve neyle

edilen

Bu yüzden olsa

sat ı ş

Çinde mevcut

merkezinin en

şe hir.

Çin' in

her

getirilen ve yurt

dışından

ithal

bu

droglar
Bu

a ra s ınd aki

yollard a iskarnbi l oyunu ve

Farmakognozinin

başşehri.

çoc u ğ unu

iki

Avrupa lı boya l ı kuş

m ey dandaydık.

her gün

geldiği

görm ek

Herk esin ilgi

gibi

odağıydık

bura s ı yabanc ı l a rın

bir yer

d eğ il di. Bin a nın

Çinden güzel

***

anı l a r l a,

dostluk larla

şe hir

bence

taze bilgi lerl e ve

mutlu

bir

şe k il d e

Nasip olur da tekrar bu ülkeye

gelirsem, çok daha
Çin

şe hird e

bu

pazarlan ı yo rmu ş.

s ık ça

çev rildi ğinde

Türkçeye

anlamında.

imi ş

drog

ilaç hammad-

T ezga hl a rın

ister istemez. Belli ki

...

kasdım

dört büyük drog

nasıl

Sanki Çin 'in bütün geleneksel ilaç ham Kuru
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kurutulan droglar
dük kanda

a l acağın ı

binlerce bitkise l drog se rgilen iyordu.
pazarlan ı yordu.

her

şe hrin adı

ay rıldım.

maddeleri burada

20 milyon Yuan (2.5

Drogdan

Drog Şe hri

her

fa brikanın

m ı ş.

Hemen

ol m ad ı ğ ın da n

alanda yüzlerce tezgahta

dünyanın

desi olan bitki
gerek

kurutulup,

paketl endikten
Bu

Şe hrin soka kl a rınd a

s at ıl ıyor.

d roğu

ed ili yormuş.

sa tı ş tutarı

yayıl ı.

deposuna gittik.

Çin

karıştırıp

Çiniileri

ediyor.

sunuluyor ve

milyon dolar)

yeni

geni ş k a palı

aşkın

ayıklan ıp ,

yerine ihraç

mümkündü. Gözlerim iz yeterince çekik

çok

sembolize

işleme

drog

temizlenip,

girdiğim i zde

Bu

güzel

Burada 1OOO'i

tarafından

dam ina oynayan, örgü ören,

sa ğ lı k lı

ta svir eden hey kel

Heykelin önünde res im çekildikten sonra

çaresi bu

bil.

bir beyaz

Büyük bir ginseng

kökünün dibinde tosun tosuncuk

emziren

inanamad ı m.

olmasa lar gönül hep-

dikmiş l e r.

çevresinde epeyce hareket va rdı. içeri
gözlerim e

hazırl ama kta

Şe hir meydanının ortasına

hey kel

hastalıkl a rın

Yeterki neyi

drogları

sinden almak isti yordu .

yüzlerce tezgah ve üzerlerinde inci tozun -

u z manı

ba y

2.

bitkisel ve

sa t ıl ıyordu.

mümkündü. Burada bir Çin

olarak

çok

almaya

bay Zhang "Ben sonra

varlara sahip bir kaç yüz bin nüfuslu bir
mihmandar

iler-

katet-

va rsa, Farmakognozi cenneti

kent.
Y a nım ı za

bir-

oluverdi.

sat ılan l arı n

sin e,

alıp

çe ktiğ inde

a ltında y dı.

yükselip alça lm ada n geçerek güneye

erken

havanlar, elekler, tek kefeli el terazileri,

Pekinde eczanelerd e

ge l e n eğ in

Sa bahın

h avay ı

ve

kam e r a mın

ha line geliverdim. Aniden
Çinli

bura s ı olma l ıydı.

dan geyik

sadece vücudun değil aynı

m a l a rın ı n s ı rrı

y i ye bildiğim

Para l ı

benzeri hamurlu oldu.

müdürü .

zaras ı.

Tek

Çin usulü

boy boy demi r rendeler, pirinç

tezga hl arın arasındak i yo l l a rı

atırım.

çevre yol-

ise

kull a nılan

Etr afı mız sarıld ı ğından yava ş yava ş

ley ip

diyerek bizi

sağ l ad ı ğ ın a inan ı yo rl a r .

Çin

sa yıda

sa b a h çı lokantasında

kahva ltımı z ı

sayıs ız

olan

dikkatlerini

odağ ı

den ilgi

biri üzerinde şe hri terketmeden

drog

vayları

y ılda

e kran ı

larından

zamanda beynin ve dimağın da dengesini

gidip dönerken

küçük

Çin 'in uçsuz bucak s ız düzlüğünü milim

yu mu şa k, yavaş

taşıtlar çoğa lmas ın a

Dijita l

önce bir

sonra An Guo'ya

ekıe r sizi n

karışıya r

ya pılmı ş

yüzlerce Çinlinin toplu halde veya tek tek

eğ i l ip

kokular birbirine
ze n g inl eşti ri yo rdu.

Pekin'de

a kıyordu.

hareketl erl e

ve

göste rme ye

gitmemiz gerekiyordu. Son on

yol

çok

aydınla nmı ş

yüzünü

casına

yapt ı ğ ını

otelden

dışında

yay ıl an

kökler, yaprakl ar, kabukl ar, çiçek ler,

çok

arabay la

ay rıl dık.

do ğ ru

bacakların

varı n ca

Sabah 6.30'da Dr.Lei ve Prof.Bru hn ile
birlikte

saatlerin de şe hir meydanla rın a ç ı kars anız

Tai-Ç i

Oraya

n as ıl yan ı ldı ğımı anlad ım .
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odunlar, tohum ve meyva lardan

spor/e kze rsiz

kada r belli bir

gereklerini yerine getiri yor.

yaygılar

veya

bira z soya ço rbas ı ile bizim tava çöreği

adetle rind en

ve

görmeye

dayalı

toprak , hava gibi

maddeler ile s ı ca k /soğ uk , kuru/ nemli gibi
özelliklerin

Pekin'in 200 km güneyindeki An Guo
şe hrin e

TAB BÜLTENi 2/2000

farkl ı

ve

bulacağ ı mdan ş üph e m

ge li ş mi ş

bir

yok.

•••
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BEŞ YENİ DOKTOR
A nadolu Ün iversitesi TBAM e l e m a nl a rında n Nezihe Azca n 13 Eylül 1998
tarihinde Kimya M ühend i sliğ i Bölümünde, Müberra Koşa r, Zeynep Tun a lıe r ve Betül
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etm ektedir.
Kök öz odunu uçucu yağ ı , bu y a ğ ın
oksijenli ve oksijensiz bil eş i k l e r ini içeren
fra ks i yo nl a rı ve izole edilen b i l eş ik lerd e n
sedrol ve vidrolün b a z ı bitk i patoj enleri

ku ll a n ı ldı. An aliz so nu ç l a rı Photodiode
A rray Dedektör (DA D) ile a lın dı.
Hem izolasyon hem de miktar tayini
ç a l ı ş m a l a rı nd a etanal il e h az ı rl a n m ı ş
alkaloit ekstreleri k ull a n ı l d ı. Bu ham alka lait ekstreleri standa rt alkaloit fraks iyon-

Dem irci 13 Oca k 1999, Zer rin Erd emgil ise 1O Mart 1999 tarihinde Eczac ı l ı k

üzerindeki antifunga l aktiviteleri incelendi.

Fakültesi Farmakognozi A nabilim D a l ı ' nda girdikl eri tez savunm a s ına v l arın ı

Sedrol ve vidrol ile sitotoksik aktivite
ça l ı ş m a l a rı y ap ıl dı. Sedrolün antik anser
etk i b a kım ı nd a n dikkate d eğe r akti vite

ekstresi, Kl oroform ekstresi ve Katerner

gösterdi ğ i , vidrolün ise antik anser a m aç la

ekstre olmak üzere üç ana ekstre ve bun -

başa rı y l a ve rerek " Do kto r ıı ün vanı a ldı l ar. A rk a d aş l arımız ın tez konul a rı ve
da nı şma n l a rın ı n isim leri şöy l edir:

Dr. Nezihe Azca n, Origa num oniles ·Kekik Siklon Tozunun Lipit leri ve Kekik
Siklon Tozunun Değerl en d i rilm es i
Dan ı şm a n

: Prof. Dr. Mustafa Kara

Dr. Müberra Koşa r , Türkiye' de Yet i şen Berberis L. Türlerini n A lkaloitleri,
D a nı ş m a n : Prof.Dr. K. Hüsnü Can B aşe r
Dr. Zeynep Tun a l ı e r , Jwıiperus (oelidissima Wild. Odun Ucucu Ya ğ l a rı ,
D a nı ş m a n : Prof. Dr. N eşe Kı rı m e r
Dr . Betül Demirci, Türk iye'de Doğa l Olarak Vetisen Belula Türlerinin Uçucu
Yağ B ileş im l eri , Da n ış m a n : Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başe r
· Dr. Zerrin- Erdemgil , Thalictrum orientale' nin Al kalaitleri
Da n ı ş m a n :

Prof.Dr. K.Hü snü Can

JUNIPERUS FOETIDISSIMA WILD.
ODUN UÇUCU YAGLARI
Dr. Zeynep Tun a lıer
Dünyada 60 türü
bulunan Juniperus
cinsinin ülkem izde 8

türü yet i ş m e k t e d ir.
Bu türlerden biri olan
J. (oelidissima A nadolu'da ge n i ş bir
yayd ı ş a
sa hiptir.
Ya pra k l a rı

ezilince

güçlü koku ve rd i ği için halk a ras ında
"Kokar A rd ı ç
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olarak bil inir. Odun u,

d aya n ı klı lı ğ ı , güvelere k a rş ı koru yucu etk -

isi ve güzel ko km as ı sebebi ile sa ndık ,

dolap ve ev e'şya la rının yap ı mınd a , yük sek ıs ı verm esinden dol ayı da yaka cak
olarak k ull a nılm a k ta d ı r. Bilinçsiz tüketimi

Başe r

engellemek a m a c ı
Müd ü rlü ğ ü

ile Orman Genel
ta rafınd a n k oruma a ltın a

a lı na n tü rler a rasındad ı r.

Bu ç al ı ş m a d a J.(oelidissima kök ,
gövde öz ve diri od un l a rı nın uçucu
y a ğ l a rın bi l eş im l e ri GC/MS sistemi ile
incelendi. Kök öz odununda n buhar distilasyonu ile elde edi len uçucu yaı belli.
zamanlarda alınarak frak siyonlar ha linde
topland ı ve bazı kromatografik teknikler
( KK, FK , OBSK, PYBSK, PiTK)
kull a n ıl a rak 1O bil eş ik izole edildi.
Spektroskopik yöntemlerd en ( ı H-NMR ,
l3C-NMR , GC/MS, IR) y a ra r l a nıl a rak
sedrol, vid rol, 14-hidrok si-karyofillen ,
8, 14-sedrandiol , 8 , 14 -sedranok sit , asedrenal, tuyopsena l ve kadalen isimli 8
bil eş iğ in ya pı l arı aydın l a tıl dı. D iğer iki
b i l eş i ği n ya pı ta yini ça l ı şma l a rı devam

ku l l a n ı l a m ayacağ ı

belirle ndi. Ay rı ca
sedro lün LD 50 d e ğ e ri n i n 425 m g/ kg
o l d u ğ u bulundu.

TÜRKİYE 'DE YETiŞEN BERBERIS L.
TÜRLERİNİN ALKALOiTLERİ
Dr. Müberra Ko şa r
Bu
ç a l ı ş m ada
ül ke miz fl oras ın da
k ay ı t l ı
olan dö rt
Berberis L. (Berberidaceae, B. crata eg ina, B. vu lgaris, B.
crelica ve B. integerrima) türü fa r k l ı
yörelerden t o pl a nd ı.
Ça l ı ş m a l a r kök , gövde ve dallar üzerin de
ay rı ay rı ya p ı ldı.
Ça l ı ş mam ı z ın ilk bölümünde dört adet
protoberberin , üç adet bisbenzil izokinolin

ve bir adet aporfin alka loiti olmak üze re

toplam sek iz al kalait izole edildi. Bu alka loitlerin yap ıl a rı spektra l yöntemler kull a n ı lara k tayin edildi kten sonra bu maddeler miktar tayini ça lı ş m ala rınd a standart madde olarak k u ll a nıl d ı.
Ça l ı ş m a mı z ın

ikin ci

bölümünde

toplanan dört tü rü n kök, gövde ve dall a rınd a izole edilen bu sekiz alkalaitin
m ikta rl a rı
belirlend i. Miktar tay ini
ç a l ı ş ma l arı n da iyon -çifti -YBSK yöntemi

la m a prosedürü ile polaritelerin e göre
fa rklı

l a rı n

grupl ara

ay rı l d ı.

Bu

şe kil de

Eter

ara faz l a rın dan a lın a n ik i ek stre

olma k üzere toplam be ş gru p ekstre
a l ın d ı. Bu ekstreler ayrı ayrı analiz edi ldi.
Ça lı ş m ala rım ı z sonucunda hem alkalait ekstre mi k ta rl a rı hem de alk aloit mik ta rl a rı b a k ı m ı nd a n B. vulgaris ve B. erelica d i ğe r ik i türden daha zengin olarak
bulundu.
Bu tez ça l ı şma s ı ile ülkem iz fl o r a s ın da
k ay ı tlı olan dört Berberis türü, i ç e r m i ş
o l d ukl a rı ana alk alo it leri ba k ı m ın da n
incelend i. Sonuçta türlerin kök lerinin

alkaloit

i çer i ğ i b a kımınd a n

daha zengin
ve alka loit profi llerinin birbirlerine çok ya kın o l duğ u beli rlendi.

o l du k l a rı

TÜRKİYE'DE DOGAL OLARAK
YETiŞEN BETULA TÜRLERİNİN
UÇUCU YAG BİLEŞİMLERİ
Dr. Betül Demirci
Bu ça lı ş m ada , Türk iye 'de d oğ a l
olarak ye ti şe n ve
H u ş ağacı ola rak
bilin en 5 Belula
türünün (B. pendu/a Roth, B. bmwiczia na A.Gün e r,
B.
litwin owii
Doluch., B. recurva ta V. Vassil. , B.
medwediewii Rege l ) da l, yaprak ve
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tomurcukları n dan

su disti)a syonu il e
uçucu yağ l a rı elde edildi. Miktarı az olan
bitkisel m ateryal iç in ise
LikensNickerson eş za manlı disti lasyon- ekstraksiyon yöntemi uygul a ndı. Uçucu yağ l a rı n
GC/ MS analizleri yapılara k bil eş iml e ri
ortaya kon du.
Uçucu
yağda n
bil eş ik l e rin
ay rılma s ın da başta OBSK olm ak üzere
kroma tografik teknikler uygulandı. izole
ed ilen bil eş ik l e rin yapı tayi nleri spektroskopik teknikler (UV, IR, MS , 1H-NMR
ve 13C-NMR) ile gerçek l eştiri l di.
Belula uçucu yağ l a rın da n OBSK yöntemi
ile ~- ka ryofi ll e n , a-humulen, 14 -hidroksiP-karyofill en ( =a- betu lenol), P-betulenal,
14-hidroksi-4 ,5-epok si-P- k aryofillen (pa
fo rmu ), 14-hidrok si-4,5-d ih idro -P -ka ryofill en, k aryofilla-8(14 )-e n-5-on, 4,5di hid ro-P-karyofi ll en- 14-a l ve izomeri
ay rıldı ve yap ıl arı aydın l atı l d ı.
14 -Asetoks i - ~-k a ryofi l len (=a- betu lenol asetat) , 14-asetoksi-4,5-epoksi-Pkaryofillen (pa formu) , 14-asetoksi-4,5dih idro-P-ka ryofillen, 14 -hidrok si-izoka ryofi llen ( =P-betul enol ),
14-asetoksiizokaryofill en ( =P- betulenol asetat) , kary ofilla-8(14)-en-5-ol (25:75) oran ında
izomer alkol ka rı ş ım ı ve bun l a rın asetatl a rı reaksiyon sonucu elde edi len üründen

izo le edil ip spektroskop ik tekn ik lerl e
yap ıl a rı
aydınlat ı ldı.
14-hidro k si -4,5epoksi-P-karyofi llen (pp formu ) ve asetatı, reaksiyon ile elde edi ldi, ancak mik ta rl a rının düşük o lm ası nedeniyle izole
edi lem edi. Bu nlardan 14-asetoks i-4,5epoksi-P -k aryofi llen (pa formu) , 14hidroksi -4,5-d ihidro-P-ka ryofi ll en, 14asetok si-4 ,5-d ihidro -P- ka ryofillen, ka r yofi lla-8( 14 )-en-5- on ,
4,5- dihidro-Pkaryofillen - 14-al ve izomeri 'nin doğadaki

va rlı ğ ı

ilk k ez bildirilmektedir.
Yaprak uçucu yağla rınd a antifunga l
akti vite tayin ed i lmiş ve bitki patojenlerine ka rşı kuvvetli inhibisyon tespi t edilm i şt i r. Ay rı ca uçucu yağla r da n izole
edilen bazı saf maddeler üzerind e antifun ga l, antibakteri ya l, antileishmanial , akut
taksisite ve ana lj ezi deney leri ya pılmı ş tır .
Özell ikl e 14 -hid roks i -P-ka ryofill en için
kuvvetl i antileishman ial aktivite tespit
e di lm işt ir.

THALICTRUM ORIENTALENİN
ALKALOİTLERİ
Dr. Zerrin Erdemgil
T.orien tale Bo iss. bitk isi nin Niğd e:
Ulukı ş l a 'dan toplanm ı ş toprak a ltı ve
toprak üstü kı s ıml a rı
ekstre edildi ve alka loi tleri yönünden ilk
kez incelemeye tabi
tutu ldu .
Kr o m atog r af ik
yöntemlerl e
izole
edilen ve sa fl aştı rıl a n alk aloitlerden
üçünün yapısı spek tral yöntemlerle beli rlendi, iki katemer aporfin alkaloitinin
ya p 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 s mından elde ed ilen alkaloitler
mik ta rt a rının az lı ğ ı sebebi yle incelenemedi.
Bu ça lı ş ma sonu nda , toprak a ltı
kı s m ın dan elde edil en üç ana alkaloit
fangkin oli n (bisbenzilizokin olin ), fuzitin
(aporfin ) ve berberin ( protoberberin)
olarak belirlendi. Bun lard an 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 ş m a d a
p iyasa
kaynak l ı
Origanum anites L.
ve endüstriyel üretim artı ğ ı kekik siklon tozu materyal
olarak k ull a nılmı şt ı r.
Türkiy e'de
k ek ik
için
üretimi
türleri n
kull a nı l an
toprak üstü kıs ı m l a rı öğütü l düğü zaman
siklond a biriken tozlardan bugüne kada r
herhangi bir şe ki l d e yara rl an ıl a m a mı ştır.
Endüstriyel üretimin artış ın dan her geçen
y ı l kek ik siklon tozu mikta rınd a da artı ş
o lmaktad ı r.

Atık o larak biriken m aterya lden yara rlanmak amac ı yla bugüne k ada r lip it
i çe ri ğ i be l irl e nm e m i ş o lan Origanum
anites'in ve kekik siklon tozunun fa rklı
çözücü sistemleri ile ham lipit ekstreleri
elde ed ilmi şt ir. Elde edilen ham lipit
ekstre verimleri %4.2 ve %8. 4 a ras ınd a
değ i şme kt e di r .

Sa bunla şm a

i ş l eminde n

sonra ham
lipit
ekstresi
iç inde
bulunan
sabu nl aşm ayan kı s ı maın içeriğinde bulunan stero ler ve hidrokarbo nl ar kromatografi k yöntem lerl e elde edi ldikten
sonra bil eş ikl er i gaz kromatografisi (GC)
ve gaz kromatografisi/ kütl e spektrom etrisi
(GC/MS)
yöntem leri y le
tan ı ml a n m ı ştır . Her iki m aterya lde de
sterollerin ana bil eş iği o larak P-sitosterol,
hi dro k a r bo nl arı n
ana
bileşiği
ise
Origanum on i tes' te nonak0san, kekik siklon tozunda ise hentri akontan o larak
beli rl e nmi şt i r.

Ham li pit ekstres i ko lon kro matog rafisi ve z ıt a k ım lı d ağ ı l ım yöntemleri yle nötral li pit, gliko li pit ve fosfo li pit
gurup l a rına ayrı l d ıktan sonra her bir

gurubun içe rmi ş o l duğu lipit bi l eş iider i
ince tabaka kromatografi yöntemiy le
belir l enm i şti r .

Origanwn anites ve kekik siklon tozuna ait ham lipit eksi resinin ve her bir lipit
gurubunun yağ asitleri metil esterleri formuna dönüştürü l dükten sonra GC/MS
yön temiy le yağ as it kompozi syo nl arı
be l irl e nmi ş
o lu p yağ as id i i çe r i ğ i
aç ı s ı nda n uyum içinde o l dukları gözlenmi şt ir .
Origanum an ites ham lipit
ekstresinin i çerm i ş o l duğu yağ asitleri
a ras ında 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 lirl enm i ş, kekik siklon tozunun etanollü
ham li pit eksiresinin yağ asit bil eş ik l erinin
ise pa lmit ik asit (%38.6), linolenik asit
(%18.8), olei k asit (% 14.3), linoleik asit
(% 12.7) o l duğu bulunmu ştu r. Kolon kromatog rafi yöntemi yle etanoll ü sildon tozu
ek siresinden P-sitosterol ve P-sitosteroi-P,
D-glcp, izole ed ilmi ş olup NMR spektruml a rı a lınm ı şt ı r.

Ayrıca her iki materyal in içerm i ş oldu ğ u

pigmentler UV spektrometri si ile belirlenmiş ol up klorofil "a" , "b"; fiyofitin ''a" ,
11
b" ve karatenait miktar l arı
hesaplanm ı şt ır.

Pilot ölçekte üretimi yap ıl a n kekik si k lon tozunun etanollü ham lipit ekstresinin
farmako lojik ça lı şma l arı sonucunda akut
taksisite değeri 250 m l/ kg i.p. ( intrape ri tonea l, enjeksiyonun yap ıl d ı ğı yer) olarak
bul unmu ştu r . A naljezi deney sonucunda
ise test edilen en yüksek dozda dahi
(1000mg/kg i.p.) te rm al ve meka nik
aljezik uy a rıl ar üzerinde herhangi bir etk isinin bulunmad ı ğ ı dolayı sıy la ana lj ezik
etkisinin o lm a dığ ı gözlenmişt i r .
Farmakolojik ça l ı ş malardan a l ınan
o lum lu sonuç ve etanoll ü ham lipit
ekstres ini n içe rmi ş o l duğ u yağ asitlerinden
do l ay ı
ekstre
şamp uan
yap ımınd a de n e nmi ş olup h azırl anan
şa mpu an ın istenen özellik lere sa hip
o ldu ğ u tespit edilm i ş tir

• ••
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etm eye itiyor. Bu yüzden, bi r hammadler onun büyük

yaşıyoruz .

Tekn olojide ve piya sa hareketlerin de
h ızl ı

görü len

al ı şkan lıklar,

ürün

değişmele r

sosya l

paza rl ama stratej ileri ve

çeşi tl endi rmede

de

değişime

yol

açmakta. Serbest pi yasa politi kalarının
yayg ınla ş m as ı dünyamızı

gerçek bir küre-

sel köy haline soktu. Öyle ki , kürenin bir
kö şesi n de
değişikli k

meyda na
dünyay ı

tüm

K ürese ll eş m e

ge len

sa th ında

sonucunu geti rdi.

bir

sarsmaya yetiyor.

ve

enformasyo n

teknoloji lerinin gücü çok uluslu
tüm dünya

an i

ş irk et l er in

faaliyet yü rütm eleri

Ş imdi

küresel markalar

küresel bir pazar yerin d.e birbirl eriyl e rek abet ediyor. Piyasada
ömürlü

olmas ı

eder ha le
ürün

pekçok

ge lmi şti r.

ge li ştirme

ma rka l a rın
iş

kı sa

kolunu tehdit

Bu yüzden firmala r

için sürekli

a raştırma

ya p-

Çok
amaç l ı

ki ş i se l

hijyen ürünleri sek-

verdiğinden

değiş i min

güçlük ler burada da ha çok

artan tekni k ve

karmaş ık

ortamlarda

işlev

görm ek zorunda.

Koku ve tat endüstrisinde

başa rının

ya ra tıc ı l ı kta

yatıyor.

Yeniyi yara tmak için endüstri sürek li
olarak muhtelif kayna kl arda n yeni hammaddele r

ih tiyacında.

bu lma

m ateryal ler koku ve tat
ürün

yarat mal a rı

o luyor. Bu süreçte,

uz m a n la rın a

Bu
yeni

kaynağı

içi n ilha m
zay ı f

maliyet/perfor-

mans nispetine sa hip , tem in
güvensiz, kalitesi yetersiz ve

fiyatı

k ay n ağı

yeşi l

yerini daha ekonomik alternatiflerin e
Bir ürün

k aza ndırmak çoğu

i mk a n s ı zdır.

y ı ll a r ,

pekçok ulusa l ve bölgesel

doğa l

taş ım aya n

olan ve

ürünler isti yor
ya parak

standart ürün üretimini teşvi k ediyor ve
sı kl aşt ırı yor.

Yağlar

Uçucu

Tamamiy le
uçucu

yağlar

d oğa l

m ate rya ller o lan
ta tl a rın kı yme tli

olma

yağla r

ve ara-

uygu l and ı ğı

mal ik ekstreler aynen

fra k s i yo nl a rın

k im yasa llarının

kozmetik,

parfüm eri ,

il aç,

tu va le!

ulu s l ararası

k ay n ağ ı

la rını

ko l aylaşt ırm ak

içi n ham m adde

envante rl erini rasyonalize ve armonize

tinin

g e li ş m e kte

üretiminin

olan ülkelerde, %35' i ise

ve

gibi,

arama

olarak da ku l-

mali k bitkilerden standart bi r
ed ilen kokul u

işlem le

elde

sıv ıl ardır.

yağ l a rın

dünya

120.000 ila 130.000 ton
do l a rın ı n

t icaretinin

c ivarında

üstünde

ve 1

old u ğ u

tahmin ediliyor. Dünya üretimi 300.000
y ıllı k

%9 0'ına

değe rinin

M ı s ır ,

değil.

yağ,

karş ıl ık

dünya üreti-

gelmekte. En

d eğe ri

toplam üre-

yağ

üretimin in %65' i
ağaç

tem in ed iliyor. Bunla r

ve

ça lılarda n

aras ınd a

hafif narenciye

yükte

yağla rı

ile

üret iminin

Başlı ca

yağ i hracatç ısı

uçucu

ülkeler

Çi n, Avru pa Birliğ i , A.B .D. , Brezilya,
Endonezya ve

Hi nd i sta ndır .

Bu ülkeler

ih r acatını n

%66'sı nı

yağ

uçucu

gerçekleştirme kte l er.

ba şl ı ca

ülk eler

yağların

uçucu

kulla nı c ılarıdır.

Bir li ğ i ,

Avrupa

A.B.D., J apo nya, isviç re ve Kanada
toplam

ithalat ı n

Avrupa

B irl iği

%43' ünü

%70'ini

da l a rın a
old uğu

ith alat ı n

ge r çe kl eştirm ekted ir.

ka r ş ıl ı k

95. 000 ton

A.B.D.'n in uçucu

civa rın da

ge li şmekte

üreti minin

yağ

i thal atı

b oy utl a rı

da görü lecektir.
daları n a

22 .000 ton uçucu yağ ithal

e tmi ştir .

Bu

yağla rın

ka l anı

ku l lanılmıştır.

arama

ince-

olan ülkelerdeki uçucu

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

geri

Uçucu

900 milyon ABD

tahmin edilmektedir.

len irse,
yağ

ya pmaktad ırl ar.

başına

tek

yağ l a rın yı ll ı k i tha l a tının

karşı l ı k

%75'ine tekabül ediyor.

Fas ve

gelişmekte

yağ

ola n ülkelerin uçucu

üreti mi 500 tonun

odunlu bitkilerden ya ni
ağ ır -pa h ada

bekl enmekte. Çin , Brezilya,

Gel i şm i ş

Uçucu yağlar doğ ru teş hi s edi lmi ş ara-

Uçucu

a rtm as ı

ge r çekleşmekte.

%85' inden sorumlul ar.

lanılab i li yo r.

Toplam uçucu
operasyon-

ve

hammaddeleri

sah ip. Uçucu

seç ilmi ş

tim
sık

yağ

sa hipler. Dünya uçucu
%65' i

yağ

potansiyele

Türkiye gibi yed i önder ülke

koku ve

vazgeç ilm ez
özelli ğ in e

minin

g ı da,

büyük

Hindistan , Endonezya,

üstünde olan 15 uçucu

kolu

olan ülkeler uçucu

çok

olan ülkelerdeki üretim nispe -

değiş i klikle ri

önemli 18 uçucu yağ ın

endüstri

üretiminde

ülk elerd e

Herbirinin

Bu

çekm ekteler.

G e li şme kte

tük etic i

koku ve tat endüstris inde da ha

yağ pa za rında

gelişm i ş

mevzuat

ton olan terementi bu rakama dah il

beklentileri üretici-

Na renciye ve

dünya uçucu

şeki l de

milya r ABD

hı zla

gözlen iyor.

başı

gül, yasem in ve

Yetkililer bu yönelim ve beklentiye uygun

kullanım da n dü ş mü şse,

onu tekra r ekonomi ye

ürünl er, yani ham-

değ il

maddeleri yapay
yapay kirlil ikler

yüksek

hammadde ler p iyasada n ka ybo lur ve
bırakır.

sonuçlan-

yağ l a rı

nane

ağ ır

yağ l a rı say ı l ab ilir.

veliver

Gelişmekte

kontrolleri

ö lçütü yenilik ve

hammadde

yükte hafif-pahada

abiliyor.

hissediliyor. Zi ra, koku ve tatlar gittikçe

Son

katm a değe rl i ürün değişen

get irdi ğ i

za man

ve

lere yönelik

m alzem eleri ve

törlerine hizmet

firm a ların
çık ma sıyla

portföylerinden
Tüketiciler

bir dünya da

hı z lı deği ş ikl i k 

denin fiyat ve teminindeki

K. Hüsnü Can Başer
Anadolu Üniversilesi Tıbbi ve Aramalik Bilki ve ilaç Araşlırma Merkezi (TBAM)
264 70 Eskişehi r

Hızl a değ işen
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sadece 1/4'ü koku;

ise

tat

üretiminde

Son 40 y ıl içinde, sen tetik

kimyasa ll a rın dan

gelen

yoğ un

rek -
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,.,
yağla rın

abet nedeniyle uçucu
mülasyonlarındaki
görülmemişti r .
yağ l a rın

l an ımı

koku for-

kullan ı mında

art ı ş

Bununla birlikte, uçucu

A.B .D.'de tat endüstri sinde kul-

sürmektedir.

Gıda ve

alkolsüz içki

tabiatta dır

endüstrileri çok yenilikçi

ve

D i ğer l e ri

üretmektedir.
ihracatç ıl arıdır.
gelişmekte

aromatik bitk i

yağ l ar

arz,ta lep ve fiyat durumu incelenmeden

teşv ikler,

uçucu

er yabani ka ynaklard an temin edilirl er ve
bu uygulama

çoğu

zaman

bi yoçeş itlil i ğe

büyük zara rlar verir. Bu uygulama sonu -

yağla rı

yok olmakta

mümkün

listesinin

bilmek

uygun fiyat, arz garantisi ve

kontrat yapma
yağ

Uçucu
kolay

ku ll anım

olan dünyada bu

veya daha doğr u s u aromatik bitkilerin

Ya ban cı

sistem li tarımı esastır. Sistem li
tarım,

ihraç eden en önem li

1997'de

Brezilya, A .B .D.'n in ithal
yağın ın

portakal

ettiğ i

%88'in i

sağ l am ı şt ır . Meksika, isra il,

Kosta Rika ve Belize de
A.B.D.'ye önemli
a r as ınd ad ır.

Fildişi

ih r acatç ı l ar
yağı

Turun ç

gelişmek te

kara nane
yağ ının

Bun l a rın

gelmekte

en büyük; terementi ve Amerika n
yağ ının

ise önemli

bir üreticisidir.
Gelişmekte

içeren bitki
için

kaynak l a rın a

çoğu dü nya nın

gelerinde
mi

olan ülkeler, uçucu
sah ip

şa n s lıdırl ar. Ge li şmekte

bakımından

o l duk l arı

olan ülkelerin

uçucu

yağ

üreti-

en büyük potansiyele

sah iptirler. Ancak, sadece az
gelişmekte

yağ

trop ik ve subtropik böl-

yera l dığı nd a n

ola n ülke, dün ya

üreti m

ge l i ş m ekte

olan

ülkelerd e olmakla birlikte, uçucu

piperila) ve portakal

Sediri (Juniperus sp. )

yağ

Uçucu
pota nsiye li

hepsi
yağ

olan ülk elerdir. A.B.D.
(Menllıa

almasıdır.

%90'ına kar,ılık

Sa hili ,

edilmektedir.

yağa

o bitki ye veya

Her
sürekli ve kararl ı bir talep
birinin yıllık
varsa yapılmalıd ır . Uçucu
üretimi 500
yağ üretim i mkan l a rı t arım
a lanl a rına yakın o lma lı d ı r.
tonan üstünde
olan 15 açaca yağ. En iyisi, d a mıtma tesisdünya üretiminin lerin in çi ftl i ğin içinde yer

Cumhuriyeti ve Haiti'den ithal

say ı da

ileşmiş

p azarları n ı n çoğunluğ u

ülkelerdedir. Uçucu

çok tutucu

olduğundan

sa nay-

yağ pazarları

yeni üretici lerin

bu pazarlara girip, güvenli bir yer edin-

bir koku

Gelişmekte

yaygın

bir

uygulamadır.

ortak, söz konusu uçucu

indirimli özel fiy attan

sa tın

yağı

almak için

üretici firmaya hem ma li hem de teknolojik

açıdan k atk ıda

Bununla

birlikte, üreticilerin

çoğ u

ürünlerini bir komi syoncu veya ih racatç ı
a rac ı lığıy l a sa tma y ı
arac ı lar ,
yağ ı ,

tercih ederler. Yerli
edilm i ş

ka litesi kontrol
çapında

dünya

malarına

ulu s larara s ı

komisyonculara teklif ederler.
aracı

çok

firmalar,

mü şter inin

sayıda ihracatçıdan

şa n s ına

uçucu

koku ve tat fir -

sağ layan

mal

U l u sla lar ası

tal ep

ett i ği ma l ı

temin edebilme

çap l ı

ve düzenli üretim söz

bilir. Belli uçucu

yağları

büyük miktarla r-

da kull anan koku ve tat

ş i rketlerinin çoğ u

j inin

teme l un s url arı

gerekir. Bu strateürün

ve rim

ve

gerek

duydukları

materyali

kalitesinin kara rl ı lı ğ ı , düzen li arz ile pazar

olan ülkelerden

gereksinimleri ve , fırsatları konu s unda~ .

ederler. Bu durumda, yerli

gerekli bilgi

ettiği

akışının sağ lanmas ı dır.

Ürün kalitesinin kararl ıl ığını ve verimi-

ni ga ranti

a lt ı na

almak için

doğru

bitki

türünün organi ze biçimde sistem li tarımı,

yağ

uygun teknoloj i, güvenli hammadde ve

fizi bilitesi

ç ı ka rı lm a lıdır.

miktar

gelişmekte

doğrudan al ma y ı

malı

aracı,

tercih

taahhüt

arzu edilen kalitede ve

Fizibi litesi uygun-

sa, tahmini talebe göre üretim, tasarlandığı

ya pılmalıdır .

biçimde,

Uçucu yağ kalitesi:
u l u s l ararası
belirlediğ i

yapılmalıdır.

beğenmesinden

Gelişmekte

olan ülkelerde, uçucu

girmeden önce
gözönünde tutmak

yağ

endüstrisinin kurulmasını engel leyen baz ı
da rb oğaz l ar

mevcuttur. Bunlar

yağ

uçucu

endüst risinin

faydan ın

ekonomik

arasında,

getireceği

bilinmemesi, teknolo-

ji ve gelişm i ş insan gücünün , uygun
a l tyapının,

bitki envanterl erinin ve bilgi

imkanlarının

pazar bi lgileri ile kredi
o lm aması ve en önemlisi
pol iti ka l a rının

bulun-

gösterilebil ir.
yağ

Uçucu
ülkelerde
aras ı nda

tarımsal

ve rimi

ve

araş t ır ma-gelişt i rm e

endüstri ile

araştırma

veya hiç

olan

rastlana n olumsuzluklar

yetersiz

fakir ürün

ge li şme kte

üreticisi

s ı kça

uygulamalar,

kalites i, temel
çalışmala rı

için

kuru l u ş l a rı

veya

ünivers iteler a r as ınd aki

i ş ine

m al ı

sonra yap ı l m al ı d ı r.

olması

yağ

şe kil de

al ı cın ın

Sev ki yet,

belirlenen sü rede temin etmek zo run -

Uçucu

o lm a l ı dır.

normlara uyg un

ve nakli yes i uygu n

dadır.

aşağ ı daki h u s u sları

yağ

Üretilen

sta nda rtia ra veya a lı c ının

mayışı

meleri için entegre bir pazarlama stratej isi

ha satı

veya ta rımının ve uçucu yağ üretiminin

destekçi hükümet

teklif ede-

göre bitkinin

yabani kaynaklardan kon t rollü

kullanıcı

doğrudan

yağ ın

Uçucu

oluşa n fiy at ına

konusu ise yerli a r ac ı ürü nü potansiyel

sanayilere

yapı lmamalıdır.

üretimi

kaynaklarının,

sahi ptirler.

Büyük

yağ

Hammadde temini:

Amba l aj ı

bulunur.

oluşturup u yg ula maları

pazarla rında

rekabet edebilecek kalitede uçucu

ulu s l ararası

lerini o firmaya satabilirl er.

için yabani kaynaklardan kontrollü hasa t

konumundadır.

için

Pazar talebi: Dünya

piyasa larda

ve tat şi rk eti n e angaje olup tüm ürettik-

değ il dir.

limon - 1951 ton ve misket limonu - 960
esa n sı

yoğu n t a nıtm a

üreticileri, pazara daha

s ı za bilm e k

zirvesine oturdu (porta kal - 11.435 ton,

üretici

ya nında

imkan l arının ku ll anılmasını gerektiri r.

o l duğunu

olduğunu

Bu nedenle, sürdürülebilir

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

p i yasala rın daki

gerekir. Pazara girm e ve ye r edinme,

cunda kaç bitki türünün yok

uçucu

gerekir:

olan ülkelerde aromatik bitkil-

veya

k u ll a nılan

ile

etkin bir yönetim sisteminin varolmas ı

sürekli olarak piyasaya sürü len yeni ürün1997'de A.B.D.'de narenciye

imk a nları

ürün depolama ve nakliye

dışında,

Birkaç istisna

ler tüketici beğenisini k azanmaktadır.

tatlarda
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ilişkinin

zay ı f

bulunmam as ı say ıl abi l ir.

Bu meyanda,

B i rleşmiş

Kalkınma Teşk il at ı

Milletler

(UNIDO)

Sınai

ge li şmekte

TAB BÜLTENi 2/ 2000

24

olan

kalk ınm a larına

ülkeleri n

olmak için o ülkeye özgü projeler
erek

tıbbi

l a rınd a

tarım

ka lite

Uçucu

üreti-

lerdi r. Uçucu

konu-

isiml endirilm es i,

kaynaklarının

eğ i t imi

g e l i ş tirm e ktedir.

yö ntem
a raşt ırm a

ile

arasındaki ili şk i yi
amaçl ı

UNIDO

endüstri yel
kurmak

pilot üretim te sisi

tasarımını

üretim

amac ı yla

fikrini

gerçekleşt irmi ş tiL

gel i şmekte

çok
ve

Bu fik ir

bazı l a rı nda

olan ülk elerin

ba şa rıyla

yürütülen UNIDO projelerinde
denenmişti r .

UNIDO,

yağla rın

tanımı ,

vb. ile ilgili

hukuki mevzuat bulunmak-

A.B.D.'d e tat maddeleri, G ı d a ve ilaç
Dairesi (FDA)

tara fınd an

yürütülen

ilaç ve Kozmetik Yasas ının hükümlerine
yağ l ar

tabidirler. Uçucu
"doğa l
Ay n ı

tat

k a rı şı ml a rı "

bu yasaya göre

olarak kabul edili r.

yasada, GRAS (Genellikle Emniyetli
al ır.

Kabul Edilir) tayinleri de yer
GRAS tayinleri için kendi

lanmakla birlikte, FEMA (Tat Ekstresi

beri, Anadolu

panel

oluşturmu ş

ve bi r FEMA/GRAS lis-

tesi

ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) ile birlikte

tat maddesi bulumakta olup,

Es k i şe hir' de

ı 2 0 's i

ge l i ş m ekte

olan ülkelere

yönelik bir fabri k a- içi grup
g ram ı u yg u l amaktad ı r .

eğitimi

pro-

UN IDO ve Türk

mü şte re k e n

finanse

program ın adı: Tıbbi

etti ği
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ve Aromatik

hazırlamı şt ır.

Uzmanlar paneli

ge li ş m elere

statü lerini

bi lmektedir.
yağ,

kapsamında,

uçucu

bitki

alınm ı ş,

ekstrelerin in üretim i, ka lite kontrolu ve

ve ril ip,

yaptı n l a r a k
katılımcı l a rın

konularında

pratik
ve

endüstri

der-

uygulamalar
gezi leriyle

göre listede-

ki maddeleri peri yod ik incelemeye tabi
tuta rak

Kurs

ürün lere formü lasyonu

FDA ,

tanımaktadır.

listes ini

( TRUMA P) 'd ır.

ve

bunl a rın

yağlardır.

FEMA/GRAS

Kullanımı

yağla r

ı 900'ü aşk ın

Bu listede

uçucu

Bitki lerin ilaç ve ilgili Diğ e r Sanayilerde

sler

kul-

Üreticileri Birliğ i ) uzmanlardan oluşan bir

_ ı988 y ı lından

Hükümetinin

FDA,

u zma nlarını

Ün iver;itesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve

günlük

Gıda,

yağı

beri sadece tek bir

FEMA/GRAS listesine

Cala mus (Hazanbel)

yağ ı

ise

ç ıkartı lmışt ır .
Baz ı
l anı rn ı n

ülkelerde, paza rl ama ve . kul ön

şa rtı

olarak uçucu

kimya sa l envanterl erd e yer

yağ l a rın

a lması

zorun-

beceri k aza nması amaçlan-

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

O

Filipinler, Kore ve Japonyada kimyasal

m ak t ad ır .

Bugüne kadar düzenlenen

TRUMAP

progra m ı nd a

kiş i eğ i ti lmi ştir.

40 ülkeden

ı

ı 00

enva nterl er

bu l um aktad ır Ş u

h azırl a n maktadır:

***

Meksika ve A.B.

ülkelerde ise

Yeni Zelanda, Malezya,
adayı

Avrupada uçucu

Yağ

Portakal

Cilrus sinensis

N ane

Menlha aruensis, M.piperila,

yağ l a r

ve aroma

tahmini üretim (Ton)
60.000-80.000

M. spicala

30.000

Sitranella

Cymbopogon winlerianus

2. 000-3.000

Öka liptus

Eucalyplus g lobu/us

2.500-3.000

Limon

Cilrus limon

ı .s o0 -2.0 00

Çöp karanfil

Syzygium aromalicum

ı .so0-2 . 000

2.000

Ökaliptus
(Limon koku lu)

Eucalyplus cilriodora

La vandin/ lavanta

Lauandu la sp.& hibritleri

ı.500

Litsea cubeba

Litsea cubeba

800- ı o oo

Misket limonu

Cilrus aurantii{olia

800

Paçuli

Pogoslemon cablin

600-800

Kişni ş

Cariandrum satiuum

750

Sasafra

Ocolea pretiosa

600

Sedir odunu

Jwıiperus

uirgin iana,
500-600

J.mexicana, J.procera
Cymbopogon {lexuosus

Limonotu

400-500

C.cilralus
ki m yasa lları

dahil tüm kimyasal madd-

eler bu konudaki iki Avrupa Envanterinin
birinde

kayıtlı o lm a lı d ır:

Ti ca ri

Kimyasa l

EINECS (Mevcut

Maddelerin

Enva nteri ) veya ELI NCS
Yapılan

Koku

Birliğ i

(IFRA) uçucu
kı l av uzlar

Bugüne kada r, IFRA

yer

almayan

uçucu

kısı tlam a l a r

getir-

ve

temel bilgiler

ürünl er

için

başvur u

b aşvu ru dosyalarının diğer
ya nınd a

emn iyet bilgilerin i

de içermesi gereklidir.

b eş

tavsiye
ı8

Psora len içerenler dahi l
ise

a lın an

fototoksisite , ciltten emilim sonucu tok -

ku ll anılmama s ın ı

yağ ın kullanımına

ise in celeme

sisite ve çevresel etkilerdir. Envanterlerde

emniyeti konusund a
yağ ın

yağ

Emniyet için gözönüne

faktörler, hassasiyet meydana getirm e,

ya pılm ası

yay ın l amaktadır

uçucu

Üç uçucu

altındad ı r.

Avrupa

Yeni Kimyasa l Maddelerin Avrupa

Ulu s l arara s ı
yağ l a rı n

miştir.

(Başv uru su

Listesi).

etm i şti r.

ülkeler.

Yı ll ık

Bitki türü

yen iden beli rl eye-

ı 984'ten

Massoia

ı .

Başlıca ı5 Uçucu Yağın Tahmini Dünya Üretimi

kalitesi ,

amba l ajla nma s ı ,

tadır.

araştırm a-ge li ş tirme,

pazarlama ve ihracat k o nul a rın da araç ve

say ı da

çok

Tablo

mevzuata tabi ürün-

ruh sa tlandırılması,

nakliyesi,

teknolojisi, üretim teknolojisi,

kontrol,

yağlar

tarımı ,

ya rd ım sağ l a maktadır.

telmik

UNIDO insa n
için

Mevzuat

pazarl aması

ve aromatik bitki

mi , kal ite kontrolü ve

destek
ge li ştir 

25

TAB BÜLTENI 2! 2000

Tehlike
leri

s ı nıflandırm ası

I FRA'n ı n

aras ındadır.

veya

yağ la

önem

ve etik et bilgi-

ve rdiğ i diğer

Sey re l tilmem i ş

ilgili tehlike

konular

kimyasalın

uyarı s ının

etikette

;,;;~
,,

26

TAB BlJLTE/'1/ 2/ 2000

yayı lm a

27

önlem leri, muamele (han-

gereksinimdir. Bu yüzden uluslararası

zara rın önüne geçilmesi gerek ir. in san

dling) ve depolama, temas kontrolleri/

tacirler paçallama (blending), doldurma,

lehine değişen eği liml er yüzünden, ağı r

sağl ığına

kişisel

paketleme, vs. gibi müşterinin talepettiği

hayvansal ve m iskli

hizmetlere yönelmekted irler.

te

belirtilmesi

ile tüketiciye gelebilecek

ve çevreye gelebilecek

olası

etkiler uygun biçimde ifade edilmelidir.
uyarısı

Kimyasal tehlike

ile ilgili yeni bir

yürürlüğe

yönetmelik A.B.'de

girmiştir.

kazara

leri , stabilitesi ve reaktivites i, toksikolaj ik

adı

S ınıflandır

verilmektedir.

maya mesnet teşkil eden kriter ürünün

%1 O veya

daha

fazla

Uluslararası

kısa

(BEOA)

hidrokarbon

süre önce uçucu
içeriğ in i

yayınlamışt ı r.

11

değişen

yağların

gösteren bir liste

Tehlikelin

Solunumu

Küreselleşme'den

Biyositler

yağ l arı

Direktifi

çoğ u

a lm aktad ır.

kapsama

Mikrop öldürücüler ve böcek kovucular
biyosit

kapsamına

li stelen miş

girmektedir. Sadece

biyositler aktif kabul edilir.

Geçici bir liste h azırlanma aşamasındadır.

A.B.'de uçucu
ambalajlanması

yağların

aşağıdaki

Mevzuatınca

Tehlikeli Madde

kontrol

ed ilmektedir: 67 /584/EEC, 79/831 /EEC
[Teh likeli maddelerin

ambalajlanması,

Belli

karışım l arJ,

88/379/EEC

[Tehlikeli

92/1 09/EC [ Narkotikler ve

baş lı

koku ve tat

Doğu ' d a n oluşan

Amerikalar ve Uzak
pazarın

pazar

Avrupa,

varolması

şi rketleri

koku ve tat

alanlarında yatırım

bu yeni

yapmakta ve

sağ l ayıcı ları

güvenil ir hammadde

3

beklenmektedir.

ara-

maktadırlar.

• Kozmet~kler, tuvale! ürünleri, içecekler
işl en mi ş--gıdalar konularında

lerinden bu ülkelerde üretilen uçucu
yağların

11

11

uzun vadeli ve sabit

anlaşmalar önermektedirl er.

erde, muhtemelen

fırsat

olarak

görülmekted ir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticiler, bir

alanlarının ya rat ılm ası kaçınılmaz olacakt ır.

• Önümüzdeki on y ılda, uçucu yağ üreticisi ülkelerin aroma

şirk etle r

uçucu yağ türevlerinin üreticisi haline

veya kooperatifler kurabilirlerse,

il etişim kolaylaştığından ,

internet kırtasiyeyi ve il etiş im masraflarını

gelmeleri

aza l tıp s i parişleri hızlandırabilir. Müşteriyi

Hindistan gibi ülkeler ürettikleri uçucu

sık la ş mı ş tır.

Seyahat ve

Doğrudan

yağ l arı aroma kimyasallarının izolasy-

tanıtabilir ve interaktif olarak müşteri y i

onu için

azalacağ ı san ılmaktadır.

memnun edip

Mevzuatlar yüzünden artan gereksin-

imler de

pazarı

(örn.,

ve

devam

Çoğ u

mal ve maddelerle ilgi li emniyet dokü-

bilgiler, tehlike
yang ı nl a

tanımı,

ilk

yardım

mücadele önlemleri,

duyulmaktadır.

üreti ci ülkelerde politik ikiimin

Bu süreç
ülkelerin

uçucu

yağ ları

Gelecekten Beklentiler

ithal etme yoluna gitmeleri kuvvetle
muhtemeldi r.

tümü

önlemlere gerek

duydukları

bu

gereksin im

s ı kı kontrol a ltında tutmak ve yeterince

pahal ı

emniyet

kullanmaktadırlar .

edeceğ ind en,

elektronik ticaret (e-trade) yapabilirler.

maktalar.

çevre

m evz u at ı ,

da raltmaktad ır

başarıl ı iş an l aşma l arı

sürdürebilmek için üreticiler maliyetleri

ilişkin

ve

ziya ret etm eksizin , ürünlerini internette

şirket l er

önlemleri,

Çin

ilişki l er

ta lep artacaktır. Pazardaki varlıkla rını

terkibindeki maddelere

beklenmektedir.

arttığından, a ra c ıların rolünün gelecekte

mevzuatiara uyu lm as ı için zaman alıcı ve

bilgileri içermelidir: materyalin

veya

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

üretimiJ, 94/62/EC.

bileşimi,

kimyasalları

veya birden çok ürün için güçlü ticari

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

manları şu

güneyin-

Güney Amerika'da yeni tarım ve üretim

• Gelecek on yı l da düşük fiy atlı uçucu

tarifi,

Sahra'nın

ilişki kurulabilmesi sebebiyle

mevzuat ı ,

da kapsayan tehlikeli

yağların

uçucu

yok luğu çek il eceğinden başka yörel-

deki Afrika ülkelerinde, Avustra lya ve

ge li şmekte olan ülke üreticileri için altın

bir

çoğ u

ülke

Dünya

aras ında

ve

ku llanıcılar

tamamı

tüketilecektir.

pazarlarında

üreticiler
doğrudan

hemen hemen

içinde

narkotik mevzuatı, atık mevzuatı, vs.). Bu

yağ ları

Çin ve

güçlü aracı firmalar müşterilerine sata-

psikotropik maddelerin yasa l olmayan
Uçucu

değişiklikleri

cak l arı ürünler için

büyük tehditi oluşturmaktad ı r. internet,

tek

yüzyılda

Gelecek

Başlıca

şi rketle ri

mali yönden

ünitesi kurma yoluna gitmekte-

bir

mevzuat
_

kısıtlayıcı
yap ıl acakt ı r.

ve

karşı,

internet, uluslararası tacirler için en

sadece

gelecek-

kul l anımlarını

Hindistan tüketici durumuna geçecek-

Buna

karışım

kıtada

ana

etiketlenmesi ve nakliyesi ile ilgili 6.
değişiklikJ,

ve

koku l arın

geçecek veya

yapmaktad ı rlar.

İnternet

etiketlenmesi,

ve nakliyesi

dünya

hammaddeleri

doğrudan kaynağından temin etme yolu -

maktadır.

her

hazırlama

A.B.'nin

ötürü

önemli

modası

na gitmekte ve bunun için 2-3 y ıllık stok

fiyatlı

dirler.

uçucu

tutunmak

ulu s l ararası a ra c ıl arı n müşteri sayısı aza ! ~

düşük

olmasıdır.

dünyasında

küçüldüğünden şi rketle r birleşmekle

s ınıfl andırmas ınd a diğer bir kriter ürünün

viskoziteye sahip

açıdan

jik

ticaret firmaları için hızla

koku ve tat

Bazı güçlü koku ve tat firmaları strate-

(disposa l)

zorlaşmaktadır.

gitgide

hidrokarbon

taşımasıd ı r. ingiliz Uçucu Yağlar Birliği

atık

bilgiler, ekolojik bilgiler,
bilgileri , nakliye bilgileri.

Buna "Solunumu Tehlikeli (Aspiratio n
Hazard)"

korunma, fizikokimyasal özellik -

• A rtan çevre bilinci ve hafif kokular

i şte bu nedenlerden ötürü, çok uluslu
Asya ve Güney Amerika'ya kayBaşlıca

koku ve tat

Çin 'de .ve

Güney

firmalarının

Ame rika 'da

olumsuzlu ğu nedeniyle u l uslararas ı taeir-

mekanize olmak zorunda kalacaklardır.

yat ı rım yapmış

ler birden fazla kanaldan ürün temin

Üretimi arttırmak ve ürünleri için yeni

ve aroma

kimyasalları

tacirleri de gitgide

daha çok

uluslararası

kimlik kazanmak-

etmek
ve

zoru n dadı rlar.

u ygu l amas ı

Bu maliyet

gittikçe

arttırıc ı

zo rl aşa n

bir

ku ll an ım

saha l a rı

hissedeceklerdi r.

bulmak ihtiyacını

tadırlar.

durumda lar. Uçucu

yağ

28

,

Gelecek on
h azırl ayıcıla rl a

katma

y ılda,

değe ri arttırıcı

erek kar

marjlarını

mektedir. Bu

karışım

taeirierin

birleşme l e ri

(blenders)

ve

faaliyetlere yer ver-

yükseltmeleri beklen-

şi rk et l e r ulu s l ara ra s ı

sahada

faa liyet göstereceklerdir. Kü çük tica ri firm ala rın ulus l ararası üreticilerle kapsamlı
ace ntalık

anlaşmaları

kaçın ılmaz

bir gereksinim

yapmaları
o l acaktır.

Komisyoncular zaman içinde ortadan
kalkacaktır.

Bununla birlikte

bazı

çok özel

uçucu yağ ların ticaretini ya pan uzman
kom i syo ncu l arın

bir süre daha d aya nm ası

beklenebilir.
Uçucu

yağ

kaynaklanan
ve stokçu

uygunluğunu

kısıtlamaların a rtm ası aracı

uçucu

ölçmek için

ratuvarla r kurmaya

yağın

normlara

geliş mi ş

labo-

zo rl amaktad ır .

*****

A.B.D.'de uçucu

yağ

ticareti yapan bir

firm a, 1 kg uçucu

yağ

sa tabiirnek için,

ta lep

edi l diği

takdirde,

şu

35 belgeden en

az birini ibraz etmek zorundad ır :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

13) Hayvanlar üzerinde test
ya pılm ad ı ğ ın a dair belge,
14) Çevreye zarar ve rm ed i ğ in e dair
belge,
15) Üretim ve son kull anma ta rihl eri,
16) Az ın l ı k i şportac ı s ı teyid i
(minority vendor verifi cation},
17) Fırsa t eş i tl i ğ i i ş se rti fi kas ı ,
18) UN/IMCO va ril se rti fik as ı ,
19) Varil b oyası nd a ağ ır meta l
olmad ı ğ ın a dair A.B. b~ l gesi,
20) Gaz k ro m atog ra ml a rı ,
2 1) Deniz k i rliliğ i yapm ad ı ğ ın a dair
belge,
22) Çin a h şap malzeme i ş l e me

t icaretind e mevzuatta n

firm a l a rı

An aliz se rtifik as ı ,
Materyal emniyeti bilgisi belgesi,
Doğa l sertifikas ı ,

Üretimin sürekliliğ i ga rantisi
belgesi,
Sorumlu luk s i go rtas ı se rti fik as ı ,
Koşe r sertifi kas ı ,

Helal se rtifikası,
Ra dyoaktif karbon- 13, karbon14 ve dötoryum test so nu ç l a rı ,
9) FDA sağ lık sertifikas ı ,
1O) Lovibond renk şa rtna m es i ,
ll ) Tehlikeli madde uya rı bilgisi,
12) Uzun ve kısa süreli temas eşi k
limitleri ,

TAB BÜLTENi 2/2000

se rti fikas ı ,

23) Hammaddenin ı ş ın l a nm ad ı ğ ın a
dair belge,
24) Üretiminde gen mü hen dis l iği
u yg ul a nm adığ ın a da ir belge,
25) G ı da s ın ı fı se rtifikası ,
26) Kaliforni ya Teklif 65 belgesi,
27) IFRA ku ra ll a rın a uyum belgesi,
28) Superfon d eğ i şik l i k l e ri ve tekrar
yetki lendirme (SARA) belgesi,
29) izin verilen temas limitleri (PEL),
30) Üretim de çocuk i şç i k ull a nılma 
dığ ın a dair belge,
3 1)

11

32) NAFTA (Kuzey Amerika Serbest
Ticaret ) Serti fik as ı ,
33 ) "Kontrole tabi kimyasa l"
o l ma d ığına dair belge,
34) 2000 y ı lı bilgisayar uyum garantisi,
35 ) Ürün özellikleri belgesi.

***
h a mma ddes i

u ç ucu

yağlar

Bir

lanıldıklarından satış

a ltın dad ır.

trol

heliotropin

kısım

uçucu

yağ

ve

arama

k ull anım l arı

ve

ve

kullanılan

yasal

hammad-

delerdir.
Safrol içeren kafur
Ohba- ku su

yağ ı ,

yağ ı ,

Sasafra

(tarçın)

Cinnamomum

analizleri yapar:

*

Ocotea

yağı,

yağ l arı,

vs . de

kontrole tabidir. Benzil metil keton (BMK)
11-fenil-2-propanon (P2P)) da amfetamin 'in sentezinde kullan ıla n bir aroma

kimyasa ll a rın

GC/MS,

tekni klerle belirlenmesi,

*
fiz ikokimyasal testler,
* Akut toksisite , deride iritasyon, deride
Detay lı

hassasiyet, mutaj en testlerini içeren

yağ ı ,

muhtelif

B il eşi minde ki

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

Ecstacy

ad l ı u y u ş turu cu nun

(MDA/MDMA)

kon-

izosafrol

{p iperonal}

toksikolajik

ça lı ş m a l a r ,

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

Temas limitleri
Başvuru dosyası hazırlandıktan

ta rafından

akredite laboratuva r

sonra

uygun AB

kimyasa l ıdır.

üyesi yetkili merci ine sunulur. Dosya bil-

Yeni Bir Uçucu Yağın Pazara Girme

gi leri hem

Şansı

Merciini, hem de Çevre Koruma Yetkili

Nedir?
yağ

Uçucu

a raşt ırmalar

line

içeren bitkiler üzerindeki

sürdükçe, pazar potansiye-

sa hip

yeni

keşfed ilm eler i

yağları n

yağ l arın

uçucu

ihti mali yük sekti r. Yeni

pazara saku labilmesi

gir i şi mc ilik

tasarlanmış tarım

Kontrollü hasat, iyi
uygu l amaları,
doğru

standart

dam ıtma i şlemleri,

amba lajlama ve etiketi erne bir

ürünün ulu s l ararası pazarlara girebilmesi

için

değildir.

yeterli

Pazar l a nm ası

ülke veya bölgede ürün enva n-

Sağ lı k

ve Güvenlik Yetk ili

Merciini tatmin ed ici o lm alıd ı r. Dosyan ın
h a zırl a nma sı

yağın

en az üç

y ıl

a ldığından ,

ELINCS'e kaydedilmesinden önce,

yetkili merci

başvuru

sahibinden bilgilerin

gü n celleştirilm esi ni
Başv uru

bece ri si gerektirir.

tal ep

d osyas ının

masraflıdır

edebilir.

hazırl an m as ı

ve pek çok firma

ülkeye, rapor etmeksizin ihraç
başvuru

sahibi hukuki
firmaları

maya n bu

çok

ay nı yağ ı

o

ett i ğinden,

da v r a nı şta

bu lun -

belideyip ilgili mer-

ciiere bildirmek gibi bir görevi de yerine
geti rm ek zorunda

kalmaktadır.

önce rapor edilmeli

Ye ni bir yağı ürün envanterl erine kay-

sonra ise satı ş ruh sa tı a lınm alıdır. Ürün

dettirm enin zor l u kl a rı yüzünden, envan-

terine

kayıtlı değ il se

enva nterleri nin
daha önce söz

va r o l duğu

ülkelerden

ed ilmi şti.

Avru pa'da pazarlanacak yeni bir

yağ

teriere

ka y ı tlı

l arını

içeren yen i

bulunması

ilmekted ir.

Li stes i) 'e kayd edilm elidir. Bunun için

şu nl a rdır:

başvu ru

sahibi

h azırlayacağ ı

dosyayı

aracılığıyla

yetkili

yağ

üzerinde

Burada

doğa l

kaynakların

çalışma lara hı z

izlenen

şu

ver-

kriterler

* Yüksek katma
haiz, güçlü ve
karakteristik koku ve tat özellikleri ,
* Yüksek enantiyomerik
* ilg ilenilen maddenin izola syon
değeri

sa flık,

merciiere sunmak zo rundad ır.

Akredite laboratuvar

olan doğa l aroma kim yasa l-

yönündeki

ELINCS {Avrupa izinli Kimya sal Maddeler

akredite bir la boratuvar

kimyasa lları , narkotiklerin sentezinde kul-

29

Safrol,

olmayan üretiminde

düşünülen

Pestisit içe rmez 11 sert ifi kas ı ,

Uyu ş turu c u
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ko l ay l ığ ı ,

*

Orga nik ta rım , yabani ot ay ı k l a m a gibi

yapabilmek için mistik ve esoterik anlam -

Kötü kok u veya tat veren ya da isten-

pekçok i ş l emin elle yapı lm ası nı gerektir -

lar

meyen taks isiteye sah ip olan minör

d i ği n den

sam im i

yokluğu.

maddelerin

Organik

d oğ m uş

tüketi cilik

olan bir

son

a kımı

u ygu l am a d ı r .

Çevre-dostu bir tarım şek li olarak kabul
edi lmekte olup çok
ve uçucu

yağ

say ı da gıda,

taş ı yan

yetişt i rilmektedi r .

baha rat

bitk i bu yolla

Hasattan sonra bir

ürünü n o rganik tarım l a yet i ştir i l diğ i n i

ispat

etmek

dünya

çapı n da

aşk ın

yetki li

paha lı d ı r.

ürünleri

ta rı m, b at ı top l um l arı n da

yılla r da yayg ınl aşan yeşil

sonucu

mümkün

o l mad ı ğ ın da n ,

faa liyet gösteren 150'y i

ku ru l u ş u n

işç i

ku ll a nı mı

söz

konusudur. Bu nedenle, organ ik ta rı m

Tarım

Organik

yoğu n

birinden yetki bel-

Bu sebepten , ucuz

iş

gücü, kirle n memiş çevre ve organik
avantajl a rı

kaza ndınim aya ça lı ş ı l m ak t a dır.
in a n c ım ,

oluşan

sonucu
bir

şans l a rı

tedavi

"Yeşi l "

ürünlere olan

lendiğinde n ,

yakın

ta l epteartı ş

gelecekte

şe kli

olarak

bek-

Günümüzde, ne kadar küçük olsa da

gelişmiş

aramaterapi yağ l arın ı n ticaret hacmin in

ülkelerin çoğ u nun ekolojik etiketlerneyi

gelecekte

(eco- labell ing)

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

getireceğ i

Ge li şmekte
ava ntajın ı

ithalatta zorun luk haline
tahm in

edilmekt edi r.

olan ül ke ler, bu ge li ş imin
kull anara k orga ni k arom atik

ya rd ım c ı

il aç

t ı pt a ku ll a nıml a rınd a

d ış kıl a rı

sayıda

Coğu

Aramaterapi
ti ca retinde

uçucu

ül kelerde, uçucu

leri büyük şehirle r ve karayoll a rı ndan uza-

uç ucu yağ tica retinin sadece %1 'ine tek-

Etnik

abül

kalmam ı ş

bölgelerde yer

almalıd ı r.

anlamda,

A romate rapi,

h astal ı k

şartlar ı n ın

bir

uçucu

Genetik yönden d eğiş ikli ğe u ğ ratılm ış

yağ l arla

ürün ler üreti lem ez. O rganik se rtifi kas ın a

Halen, daha çok, kendilerin e aram ater-

sahip

o labi lmek

içi n , orga nik

ta rı m

yap ı la n ve yap ı l m ayan araziler arasında
boş

maku l büyüklükte
zaru reti va r dır.

bir alan

Organik

bulunması

sertifikasyon

ku r uluş l a rı ,

talepte bu lunan çiftlik lere

müfettiş l e r

gönderir . Bu

toprak, su, üretim

mü fe tti ş i er in

şa r tl a rı , ça lı şma şart

tedavi si

şek lind e ta nıml a n a bilir .

pazarı,

çap ın da,

dünya

büyüme göstermekted ir. Bu özel ürün -

lerde

d oğal

ğ ın da n ,

kull an ıl d ı 

hammaddeler
yağ p aza rı n ı n

uçucu

bu

ge li ş m e

apist s ı fatın ı ya kı ştıra n kişil er ta ra fın da n

lerd en olumlu yönde etkilenmesi beklenmekted ir.

(örn.,

tica ri kurslardan sertifika
forma l

eğiti m gö rmemiş k i şilerce

ev

h anımla rı

uygula n ma kta dır . Pek
d erneğ i

almış,

g ib i)

çok aramaterapi

hakkında k ı sa

firma kara listeye
IFEAT

haksız

Tica reti

la rı , çevre şartl arı gibi koş ull arı inceley-

Aramaterapide kull a n ı l an uçucu yağ l a rın

y ıl ı n da

erek verd ikleri rapora göre organik serti-

etkisi üzerine bilimsel kan ıtla rın yokluğu

yağ

fikası tanzim edilir.

veya

on l arı

ilg inç

Uçucu

Y ağ l a r

Federasyonu

alınmaktadı r .
g ü ve n liği

ürün

oynamaktadır.

Londra'da , dünya

1977

çap ın da

uçucu

ve aroma tica retine iyi

uygu l amaların ı

getirmek

iş

ve tica ret

amac ı yla

k urul-

konusu nu

U lus l ara r as ı

Federasyonu {IFRA),

Koku

U l us l a raras ı

Kurumu

{IOFI),

A raşt ı rma

Enstitüsü {R IFM) gibi

kurul u şlarıyla

IFEAT

her

Koku

y ıl

Tat

Maddeleri

iş bi r l iğ i

d i ğer

yapmakta

b u l unm ak t a dır.

konferans lar

ve

düzenlemektedir. Bu konferbaz ı ları geçmişte

IOFI ve IFRA

ge r çek l eştiri l mişti.

ile birlikte

IFEAT,

ayrıca, ing iltere'nin Plymouth Üniversite-

siyle

i ş b i r liği

hali nde uzaktan

u lu s l a r a r ası

metoduyla

bir

öğret i m

pa rfü me ri

diplama k ursu düzenlemektedir.
yazımda

bahsi geçen

önem li hususları bir kez daha vurgulamak
istiyorum.
Uçucu yağ l a rın ve türevlerinin ulusl a rarası

ve Arama

(IFEAT )

uygulama

üyelerin e duyurmakta da önemli bir rol

I.

U l us l a ra r ası

ti cari federasyo n l arı mevcut d eğ il d ir .

yüzünden

bi lgi vermek istiyorum.

IFEAT

bulunmakla birli kte henüz bi r

yete rsizl i ği

Herhangi bir

Son o larak,

Sözlerim i bitirmeden önce, IFEA T

Na m usl u
u yg ul amas ı

son

üyelere duyurulmakta ve söz konusu

anslardan

g ı da

aç ıl m ı ş
başkaca

h ızla

top l a ntı l a r

g ı dalar

Etnik

bas it

için

"IFEAT Refe rans Listesi"ni o l uşturmak
olmuşt ur .

Bu ürünl erin paza rı nı n

kta, hava, top rak ve su kirlenmesine

ma ruz

üretim i

önl em ektir.
olan

olup 35 ülkede 180 üyesi

l a nıl mak t ad ır.

büyümesi beklenmektedir.

etmektedir.

yağ

lehine

hidrosoller tedavide veya kozmeti kte kul -

aramaterapi endüstrisine sahip ABD'de

arazi-

u yg ul a m a l a rın ı

tac irle r

potansiyeli gösteren
Ca nl ı

koku ve

dağıt ı rnc ıl a rı aras ın da tartışı l abi l mesi

tica ret

tarım

Organ ik

k onula rı n,

sı ras ın da elde edilen aromatik sular veya

uçucu

dinamik bir uç pazara sahiptir.

ku ll a n ı l amaz.

gözlenmek-

yağı n monog r a fl a rı n ı

da hi gübre

olarak

IFEAT, endüstriyel

yağ

h a lih azı r da

ge li şm e

a rtı ş

ted ir. Avrupa Fa rma kopesi Kom isyonu
h azı rl amaktad ı r.

A rom aterapi,

tahm in edilmekte-

da

tica ret

tat materya llerinin ta rı mcı l arı, üreticileri,

maddeleri olara k rnodern

yönelmelidirler.

h ayva n l a rın

değer l e n d i ri lm e k ted i r.

büyüyeceğ i

bir

"kontrata uymama" gibi h aksız ticaret

yönün ded ir. A romaterapi, halen, herhang i

daha yüksekti r.

u lu s l ara r as ı

ola n

kurul uş u du r.

bir forum görevi görmektedi r. Ana hedefi,

bir mevzua ta dahil olmayan, altern ati f bir

yüzünden

muş

ge l işeceği

ge li şm ekte

gübre

tadır.

k u ll a nımı k ı s ı tl a nmı ştı r. Hatta, suni besle-

hal inde

olan ülkelerin organik tarı m ürün ü üretm e

çok

nen

inhalasyonu

fizyoloj ik etkilerle ilgilenen

bitki ta rı mı ve uçucu yağ üreti mi ne

Organik ta rımda kimyasa l gübrelerin,

yağ l arın

dal ı

bil im

Benim

ara m aterapinin za m an-

la, bilhassa uçucu

gesi temin etm e zorunluluğu bulunm ak-

sen tetik pesti sitl erin , herbi sitleri n, vs.,

31
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ticareti büyürneyi sürdüre-

cektir.
2.

Ge li ş mekte

olan ülkeler, aromatik

bitkisel ürünlerin ve uçucu
ana

üretici leri

olma

yağ ların

konumunu
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""''
koruyacakla rdır.

3.

12. Uç ucu yağlar daha çok mevzuata

Gelişmekte

olan ülkeler uçucu yağ

izolas yon

ürünlerinin

kimyasallarının

ve

üreticisi

arama
olac ak·

!ardır.

4.

Çok uluslu

ş irketler gelişmekte

haz ı rlama

kimyasalların ı n
bazı

karışım

sürecektir.

tüketic isi ola ·

uç ucu yağların

pazarlarında

dünya

muhtemel

o l aca ktır.

söz konusu

Sa hra'nın
ya ğ

güneyindeki Afrika uçucu

üretimi için önemli bir merkez

potansiyeli

artacaktır.

miskler

ve

paza r

Hayvansal

muhtemelen

o lacaktır.

s ık ı nt ı lar

sürecektir.

kimyasalları

arayış l a rı

ürün leri ve
kullanımları

sular

pazarı

Doğal

için yeni kaynak

için karış ı m üreti-

cisi ha line geleceklerdir.

18. Uçucu
haksız

laboratuvarlar kurmak,

eğ i timli

ça l ı şt ırmak ,

karıştırmak

birbiriyle

s tandartlaştırmak

per·

ürünleri

3.

ça lışma l a rı

için imkan

ka l aca klardır.

11. Komisyoncular ortadan kalkacak
bazı

faaliyet göstereceklerdir.

sa halarda

yağ iara

Researc h.

University Press,

Eskişehir,

J. Knights, The lmpact of European

W el fare,

ls

Anyone

8-12

4.

Use

of

Essential

Oils

in

Essenti al

O i ls

and

8- ı 2

Aromas,

November ı 998, London.
1O. C.

Miller

Smith ,

Keynote

Add ress,

November 1998, London.

International Conference on Essential O i ls

L. Fiander, The Use of Essential Oils in

and Aromas, 8- ı 2 November

the lllici t ?roduction of Control led Drugs,

London.
ı ı.

1998,

C.

R. Pi sano, The US Market for Essential
Oils,

In ternational

Confere nce

Oils

Aromas,

Essential

Green,

Export

Packaging

and

1998,

and

on
8-12

November 1998, London .

and Regu lations in Major Markets, UNIDO

in the USA, International Conference on

Workshop on the Promotion of Quality

Essential

lmprovement of Aramatic Plant Products

November 1998, London.

doğal

in Selected African LDCs, 19-21

ürünler
olan

5.

6.

test

mevzuatlarla birlikte
ka liteli ve

13. K.D.

8· 12

Transpo rtation/Safety

Procedures for a New Oil (Manuka Oil),

Aromas, 8-12 November 1998, London.

Update,
on

International

Essential

Oils

and

14. T. De Si lva , UNlDO Prog rammes on

and Aromas, 8- 12 November 1998,

lndustrial Utilization of Aramatic Plants,

London.

UNIDO Workshop on the Prom otion of

S. Jain, Marketing Strategies and poten·

Quality lmprovement of Aramatic Plant

tial

Products in Selected African LDCs, 19-21

fo r

Essential

Oi ls and

Related

UNlDO Workshop on the
Products

in

Selected African LDCs, 19-2 1 November
1997, Harare, Zimbabwe.
7.

Protzen,

Aromas,

Co nference

Promotion of Quality lmprovement of

girmesi önlenecektir.

and

A. Jacobs, Case Study of Europea n

Aramatic Plant

pazarlarına

Oils

Regulations

Products,

t ağşiş

12. R. Pisano, Jr., The Regu lation of Flavours

November 1997, Harare, Zimbabwe.

International Conference on Essential Oils

görü len

ge lişmiş

dünya

the

ya ygınlaş 

ticaretinde

e di l m i ş ya ğların

8-12,

Shipment of Essen tial Oils: Requirements

kimyasaliarına

kullanılarak düş ük

Aromas,

Frag rances, International Conference on

Paying

Oils and Aramas,

and

1998, London .

J. Middleton, The lmpact of Regulations
on

London.

ve onlardan elde

Çok

9.

1Q. 15

1997, Mendoza, Argentina.

Bleimann ,

Oi ls

Essentia l
November

uçucu

ticaret kuruluşlarınca takibe
ka tı

K.

Human

and Aromas, 8- 12 November

son

bazı

olan,

sürecek ve sa f

te knikleri

lndustrial Utilization of

International Conference on Essen tial Oils

kullanımını

a lınacaktır.

for

Essential

a nlamamıza

bugüne kadar sadece

yağ

Başer,

Attention?, International Conference on

uygulamalar IFEAT gibi ulus-

lararası

Ed s.,

Oil

Regulations on the Use of Essential O ils in

November

a rtacaktır.

pazarda ka labilmek için son sistem

N . Kırımer,

and

Essential

August 1998.

Cong ress on Medicinal and Aramatic

koku ve

pazarındak i

edilen arama

K.H. C.

Plan ts

tıracaktır.

talep

Anadolu

ederim .

Medicinal and Aramatic Plants, 2nd World

2.

yeni ürünlerin

yönelik

kullan ı mı

1O. Uçucu yağ tac irleri ve depocu l a rı

veya sa dece çok özel

1.

Aromat ik

gelişmeler,

g ı da

medası

yaratmak zorunda

tarım
yağ l a rı

büyüyecektir.

sağ l ayacak,

ya ğla rı n

K.H.C.Ba şer

Progres s in

ya p ıcı

8.

hızlandıracaktı r .

yere l

teşekkür

için

yapt ı ğ ı

Kaynaklar

yağ l arın t ı pta

Uçucu

a rtacaktır

yaratılmasına

olan uçucu

yüksek ürünleri pazariayarak

sa flaştırmak,

artarak

organik

tat maddelerini daha iyi

16. Etnik

esnas ın da

maka lenin

internet

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

sürecektir.

karların ı a rttırmak

y ıl da

yöntem lerdeki

Üreticiler sa tı c ı ; sa t ı c ı lar ise katma

ve

katk ı lar

tica retini etk-

ya ğların

aramaterapi

o l ac aktır.

moda

değeri

sonel

yağ

Protzen'e

Flavours, mternational Confe rence on

gelişme l e r,

Yeni bir uçucu yağ ı pazara sakmadaki

9.

yağların

yağlar

arama

h az ı rlanm as ı

pazar l a nması

14. Gelecek on

imkan

Ucuz ve hafif uçucu

mevzuata tabi
8.

teknolojilerindeki

15. Üretim te knolojilerinde ve ana litik

hal ine gelebil ir.
7.

uçucu

üzeri nden

kuracakla rdır.

tesisleri

ca klarından

darlığı

gelişmele r

the Formulation of Natural Flavours, In:

Mr.K. Di eter

13. Haberleşme

olan

Çin ve Hindistan, uçucu yağlar ve
arama

6.

ve

ima lat

33

Teşekkür

tutulacaktır.

ileyecektir. Uçucu

ülke lerde

5.

tabi
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D. Joulain, The Use of Essential Oils in

November 1997, Harare, Zimbabwe.
ı 5.

N. Verlet, Commercialization of Essential
Oils a~d Aroma Chemicals, In: T. De
Si lva, Ed., A Manual on the Essential Oil
lndustry, UNlDO, Vienna, 1995.
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Dem yttena ere,

H.M.

Will emen , M.del
'

Kitabı basıldı

Bildiri

Effect

of

the

Essentia l Oil of Melaleuca alternifolia

si düzenlenen "International Symposium

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

on Essentia l 0i1S 11 adlı sempozyumun

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

ç ağ rılı

Gustafson,

J.R.

sayan kitap "Progress in Essential Oil

Biosynthesis

and

Resea rch" ad ı yla basıldı. Anadolu Üniver-

Monoterpene Glycosides, A. lkan , B. A .

sitesi

ve sözlü bildiri metinlerini kap-

Yayın

no 1038 ve

T ı bbi

ve Aromatik

Bitki ve ilaç Araştırma Merk ezi Yayın No 1

3 11

olan

sayfal ı

ingilizce

di linde

haz ırl anm ı ş kitabın editörlüğünü

Prof. Dr.

K. Hüsnü Can
Kırım e r

Ba şe r

yapt ılar.

ve Prof.Dr.

Kitapta

Hydrolysis

of

Bravdo, O. Shoseyov, R. lka n; The
Biosynthesis

of

Essential

Oil

Components in Aramatic Plants, E .

Supercritica l

Lewinsohn ;

Fluid

Extraction of Terpene Hydrocarbons

ala n

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

makaleler:

G. Brunner. The HFC 134a Extraction of

·s cents from Rain Forests, R. Kaiser;
The

Wa rmin gton;

Ne şe

ye r

Essentia l

Oil

Composition

Fin e Natural Products from Plants. A
of

Pimpinella species, K.H. Kubeczka;

Review of Recent World-wide Progress,
P.F. Wi lde; Australian Tea Tree Oil:

Methods in Aromateraphy Research , G.

Efficacy,

Buchbauer; Recent Deve lopments in

Stability, D.N. Leach; Packed Column

Toxicity ,

lrritancy

and

Y.

SFC in the analysis of Terpenoids, C.

Asakawa; The Use of Essential Oils in

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

the Formulation of Natural Flavours, D.

Stoı·age

Jou lain ; Synes thesia, A. Baydar, T.

/nh ibition by Pant Volatiles, U. Bang;

Phytochemistry

of Bryophytes,

Diseases of Potata and Sprout

McGee; Some Novel Tricyclic sesquiter-

Blocanversion of Alkene Phenols froni

pene Skeletons from th e Essentia l Oil of

Aramatic Plants to Natural Aroma

Echinops giganteus, P. Weyerstahl, 1.

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

Seelmann , H.

Shoham; Methyltransferases Jnvolved in

Marschall , C.

Menut;

ldentification of rare Sesqu iterpene

the Biosynthesis of Methyl-eugenol and

Structures in Essential Oils, W.A.

Me tlıyl-c h av ico l

König ,

K.

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

of

Putievsky, Y. Shoham.

C.

Fricke , S. Melching,

Wihstutz;
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Properties

Components,
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Herrera, R. Verhe;
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in Sweet Basit, 1. Ziv-

• ••

U ç uc u
deler

yağlar,

kimyası,

aromatik ve

doğa l

mad-

ilaç etk en madd eleri gibi

konu larda uzman l aşm ı ş olan genç, modern ve din amik bir

A r aş tırm a

Merkezi olan

TBAM ( T ı bbi ve Aromat ik Bitki ve ilaç
A r aşt ırm a

Merkezi)

bün yesi nd e faaliyet

izo le enzimler , ve mikroo rganizmalar) il e
uygun

günl erde hi zmete

Anado lu

Ün ive rsi tesi

Araştı rma

Fonunun destekleriyle ku rulan bu yen i
laboratuvarda özellikle ekonomik ve tıbbi
değere

delerin

sa hip doğal

ve aromat ik mad -

biyotransforma syo nu

ça l ışma l ar ya pılı yo r .

üzerinde

Biyotransformasyon;

biyoloj ik katalizörler ( hüc re kültürleri,

maddenin

tasyon, bi yote kn oloji ve farmakobiyote-

ve benzer teknikler le
Fer ment asyon,

gerçek l eştiril ir.

biyo tekn oloji preses-

ler inin bilin en en es ki ve ge lenek se l uygu l amas ıdır.

açtı.

organik

kno loji terimlerinin tümü k a p sa m ak t a dır

gösterecek olan "b iyo tr ansformasyon lab o ratuv a rını " ge ç ti ğim i z

ortam larda

(ürev lerinin olU'şmas ı dır. Aslı nd a fermen-

1940

y ılınd a

antibiyot ik üret i·
ge r çekleşt ir 

minin endüstriye l boyutta
ilmesi, mod ern yönte ml erin
ilk

örneğ i

ol mu ş tur.

(farmasöti k

Ge çmiş t e n

kullan ı mının

biyote kn oloj i )

günümüze dek bir

çok il aç bu yön teml erl e eld e

ed ilmi ş tir ;

ste ro itl er , arni ne asit ve nük leik asit
türevler i,

aşılar

ve spesifik enzimierin
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eldesi uygulamadaki örnek lerden sadece

standart ınd a

bir kaçıdır. Ayrıca biot,r a nsformasyon lar

bil eceği düşünülmüştür.

çev re

formasyon ve biyo lojik etki testle ri bilgi

ko ru mada;

parça l anmasında,

bazı

le ri nde,

toksik

ki rli su

mad delerin

arıtma

sistem -

atık l arını

endüstri lerin

değe rl endirmede kullanım b ulm uş
araştı rm alar

konu lar üzerindeki
yoğun

şeki l de

bir

Günüm üzde

tekno loj il erind en
Gelecekte

bu

Günümüzde

ilaç

önemli
haline

alandaki

artacağı

daha da

biri

bilimsel

g ı da ,

son ucu

sanayinin

halen

sürmektedir.

biyoteknoloji,

araştırma l a r

kozme ti k

olup bu

ve

üre ti m
gel mi ştir .

a r aştı r maların

ve veri

çalışma l ar

biri kiminin

ortaya ko nul a-

ve

da ha

sonra

yapılacak

farmaka lejik

koku,

ve ilaç hammaddesi olarak

araştırmalar

değerlendirilebi lm e l er i ne
cakt ır.

ile

olanak sağlaya 

M ik robiyal transformasyon gerçek -

l eştirdikten

so nra

yapılması

gereken

yapı

tayin i için

ekst raksiyon, izolasyon ve
altya p ı,

tüm

labora tuvar ve pilot ölçekte

hazır bu lun maktadır.

Bitki sel ürün üre ti -

ö l çeğ ind e ça lı şma lar

tahmin edilmektedir.

minde pi lot tesis

hız l a

T BAM, ül k emizde va r olan tek kurumdur.

ge li şmekte

ola n

o lan ak l arın var lı ğı

mikrobiyal biyot ransfor m asyon teknolo -

Bu

jisi,

hı z l a

fa rmakobiyoteknoloji

(farmasötik

altında

a dı

biyoteknoloji)

end üstris inde önem li

rol

ilaç

oy n amak t adır.

uygulanması

a lınm ası kolaylığını

için

bu tekno lojinin

ve so nu çla rının

da

aç ı k ça

or t aya

k oy m aktad ır .

Klasik yöntem lerle sentezle nm esi zo r 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 n tiyo~e rl er sentezlenebilmektedir.

Doğal

yön temle rl e

leri nin taksisiteleri
d ü şükt ü r.

Böy lece

dönüştü r üten

gıda

ve ilaç kal itesi nde

madde elde etmek mümkün
Mik rob iyal

olmak t adır.

transformasyo n ile

maddeler, özellikle aromatik
üzeri nd ek i
T BAM'ın

önüne
başarılı

ça lı şma lar

modern

sonuçlar

çok az

doğal

L a b orat u va rı C iha ziar ı

Otoklav
inküb atö r
Lam inar

Akım

Orta boy

Çalka l ay ı cı

Çalkalay ı cı lı ink übatör

Anaerob ik Jar
l s ıtı cı,

ve dünya

Kabini - BlO

Class ll t ipi

sayıdad ı r.

da göz

ve

Ma lze m eleri

Soğ utu c u

zamanda bu alanda

alınabileceği

Biyotransformasyon

b i l eş i kler

altyapı imk anlar ı

alı n a r ak kısa

ürü n-

yoktur ya da çok

TOROSLARA GEZİ

Mikrobiyal t ra ns-

bir üst basamakta

değerle n dirilmesi n e

tat
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ve Derin Dondurucu

Vortex,

Tar t ı,

Otomatik

Mult ik ana l pipetörler
Gerek li cam ve k im yasa l
ma lzeme

•••

12 Temmuz 1998 günü sabah 4'te
seyahate başlad ı k. Land
Rove r arazi arabamız ve römork ka mp
malzemeleri yte, arazide kul l anacağımız
techizatla ve preslerl e doldurulmu ş tu.
Şoför Mehmet Emin , Temel ve ben
Ankara'ya doğru yola ç ı ktı k .
3 saat sü ren yolcu lukta sonra
Ankara'ya ya kl aş ırk e n cep telefonundan
bi zi Gaz i Üni ve rsitesi Fen Fakültesi
önünde bekleyecek olan Prof.Dr.Tun a
Eki m'i aradım. Mesaj bıraktım. Fakülteye
geld i ğ i mizde bi zi b ek li yor l a rdı. Tun a
Ekim'in dama dı Rica rd o, Shakti prodük siyon şi rk etinden Musta fa ve bir görevli ,
Hayri Duman ve Zek i Aytaçla bul uştuk.
Hayri ve Zeki bizim arabaya geçtiler
Suzuki Vitara önde biz ark ada yola koyul duk. Ankara-Adana karayolunun Konya
kavşağında bir yol t oka ntas ınd a kahvaltı
ettik. Ço rb am ı z ı içtikten sonra yine yola
ç ıktık.
Konya üzerinden Akse ki 'ye
yöneldik. Sey di şe hir ' i geçtikten sonra
birkaç yı l önce k eşfe dil e n boylu
Centaurea iconiensis türünü görmek için
Eskişehi r ' den

K.H.C.Ba şe ı · , Ana dolu Üıı i vel' s it cs i , TBAJ\1 , Es ki şc lıiı ·

yet i ş ti ği yere gittik. Bitkinin resm ini çektik
ve herbaryum materyali a ldık. Tekrar
yola koyulduk.
Aksek i'ye va rm adan önce ye ni
k eşfed il en ve henüz yay ın l anma mı ş olan
Sideritis ozLurkii'yi görmeye gittik. Yolda
bir çeş m e başında Tun a Ekim 'in
Seydişe hir 'de yap tırttı ğ ı pideleri yedik.
Çeşmenin üstündeki tepe yamacından
tırmandık ve di k yamaçlardaki bitkileri
top l ad ı k.

Sideritis ozLurkii gerçekten çok güzel
ve h oş kokulu bir bi tki. H a bi latın d a çok
bol yet i ş i yo r .
Akseki'ye 30 km kala bir kır
kahvesinde oturup çay içtik. Akseki'ye
va r dığ ı mızda a k şa m oluyordu. Akseki
dışındaki bir dinlen me tesisinde TEMA
ekibini beklern eye baş l ad ık. Fırsattan isti fade presleri de yaparken TEMA' nın GMC
arazi arabas ın da Prof.Dr. Ad il Güner şoför
koltuğunda, Hayretlin Karaca ve Nihat
Göky i ğ it birlikte geldiler. Hep birlikte
yemek yedikten sonra Akseki 'ye gittik ve
i kişe r ikişer bir otele ye rl eşt i k. Y a k ı n da bir
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açık

K~pas ı

ha va kahvesine o geeeki Dünya
fina l maç ını seyretm eye gittik.

yiyeceklerl e bir sofra kurduk. Ağa nın eş i
de yoğ urt, peyn ir, vs . ile çay getirdi.

Brezil ya-Fransa a ras ın daki fin a! maçının

Karnımızı doyurduk. Hava kararınca etra f

ilk devresini seyrederken uykum geldi.

buz gibi oldu. Jeneratörü ça lı ştırıp et ra fı
Saat 1O 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
uyk u tulumund a su ndurm a nın altında
yattı lar. TV ekibi ise araba'da yatmay ı tercih et mi ş. Sabah q'da uy a ndım. Dı şarı
ç ı ktım. Baktım Tuna Ekim arkadaki tepeye doğru yü rü yüşe geçmiş. Bende onu
takip ettim . TEMA arabasın ın yanından
geçerken Nihat beyin arabada o ldu ğ unu
gö;düm. Gece arabada ka lmaya karar
verdi ğ ini söyledi. Tepe'den indikten sonra
ka h valt ı ettik. K a h va l tıd an sonra Zeki ile
ben dağın başka bir tarafına ç ı kmaya
karar verdik. Hay ri , Rica rdo ve Ad il ise
b aş k a bir tarafa. Tun a bey zaten b aş ka bir
tarafa doğr u yola çık mı ş tı. Dağın
tepesinde Teucrium morıtana buldum. Bu
kadar doğuda bu türü bulmak bana ilginç
geldi.
Yola koyulduk. Gayemiz 100 y ıl önce
o
yöreden
A lman
botan ikçilerce
topla nmı ş Sarloria türünü bulmak. Bitki
1500 m civa rınd a bir yüksek likten
top l anm ı ş. Dura kalka bitki yi arad ı k. Bu
arada gittiğ im iz bir yaylada, Ala nya
köylüleriyle konuştuk. Köy lülerderi biri
Prof.Dav is' in o yay iaya 1950 '1e rd e
geldiği ni
hat ı r l a dı
ve ya nınd ak il er l e
yapt ıkl arın ı doğ ru bir şek ild e a nl attı.
Köylü lerden
birinin
çay
olarak
kullandıkları nı söyledik ten sonra topl ayıp
geti rdi ğ i bitk ilerin Cyclolrichium origarıi
{oliwn, Satur~a cunei{olia ve Siderilis
libanolica subsp. vio/ascens olduğunu
teş hi s ettik. Hadim 'e giderken Koru alan

Zi ra, bir gece önce Göynük'ten gece saat

2'de gelmişlik ve sadece iki saat uykuyla
duruyordum.
Kahveden
Ad il
il e
ayrıld ı ğım ız da Fransa ilk golü atmıştı.
Daha sonra ma ç ın Fran sa nın ga libi yet iyle
bittiğini öğrendik.

Bir

du ş

a ldıktan

sonra

deliksiz

uyumu ş um. TV ekibinin kam e ramanı da
Aksek i'de bize k atıldı. Sa bah k a h va l tımızı
yap ıp yola ç ıktık. Bizim Ase lsa n el telsizlerinden araba lara birer adet dağ ı ttı k ve

ilk

günkü

parolayı

11

kek ik 11

olarak

belirledik. Keki k - 1 bizim araba, kekik-2
TEMA , kek ik -3 ise · Vitara idi. ilk
durağ ımı z Anta l ya' nın Gündoğmuş ilçesiydi. Günd oğm u ş' ta babam 1950'1erin
baş ınd a hakim lik yap mı ş. Ben çocukken
oraya kal ırl a rı n üstünde birkaç günlük
seya hatle varm ı ş ız . Ben im Gündoğmuş'ta
o y ıll arda kaya lar üstünd e çe kilmi ş bir
resmim gözümün önünden gitmez.
Orm an Bölge Müdürlüğünde biraz
eğ l e ndikte n sonra Söbüçimen yaylasına
doğru yola ç ı ktık.
Yayiaya va rdı ğım ı z da akşa m oluyordu. Bizim kamp malze melerimiz va rd ı.
Anca k, Hayretlin ve Nihat beylerin o şart
larda rahat etm esi mümkün d eği l di. Bu
yüzden oğl u , Hayri 'nin Ankara'dan arkadaşı olan A l a n ya' l ı Kürt Osman Ağa' nın
evine gitmeye kara r verdik. Yayladaki
büyük bir krater gölünün ya nın da n geçip
ağa'nın evine va rd ı ğ ımızda kendisinin
orada olmad ı ğ ını öğ rend i k. Anca k eş i
11

ağa

yoksa, ben uanm 11 deyip bizi

bırak 

m a dı. Ça dırl ard a k a lm amıza da izi n ve r-

medi. Evi bi zi m
h az ırl a m aya

g i r i şti.

ka l acağ ımı z

şek ild e

Bahçedeki sundur-

manın a ltında oturduk . Kendi getirdiğ imiz

ayd ınl attıl a r.

kasabas ınd a yo l k e n a rına masa l arı ku r-

durduk ve

öğ l e ye m eğ i

yedik.
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Konya'nın

Hadim
ilçes ine
oluyordu. Belediye
oteline gittik. Güzel bir otel. Herb irimiz
ay rı bir odaya ye rl eşt i k. Otel in ra h at lığını
vard ığımı zda a k şa m

görün ce bur ay ı baz ya pm aya ka rar
verdik. Hergün gezilerimizi ya pacak, gece

buraya gelecektik.
Kasabanın

gö b eğ in de

ye m eğ ini

burada yemeğe karar verdik.
yedikten sonra presleri yaparken

Belediye Başkanı ve Kaymakam geldiler.
Kend ileriy le tanıştık. Ertes i a k şa m
Belediye Başkanının on urumuza Otelde
yem ek ve receği ni öğre n d i k.

Hadim 'dek i ilk saba hımı zda (14
Temmuz) kahva l tıdan sonra
Göksu
vadis i ta r afına gittik.

15 Temmuz sa b a hı kah val tıd a n sonra
Orm an Bölge Şefl i ği n e gittik ve bölgeyi
bilen bir görev linin ya nımı za verilm esini

rica ettik . Bölge şe fi orada değ ilmi ş ancak
yardım c ı s ı bize bir orm an korucusunun
verilmesini sağ l ad ı. Hayretlin bey, Nihat
bey ve Ad il ara b ay ı tamir ettirmek için
Konyaya gittiler. Kalan lar birlikte yola
ç ı ktık. Gevne va disi yoluna gird ik .
Durd u ğ umu z

att ı ğı t aş l ar l a o lu şt urdu ğu

ilk istasyonda Ricardo'nun

sürprizi va rdı. Ara bad an Grappa ş i şes ini

dengemi kaybeltim ve suya b a ttım.
Epeyce ıs l andım. Elbise ve batları çı k arı p
taşları n

üzerinde kurumaya bıra k t ım . Ben
çli ğe r

ek ibin

ele manları

suyun

kaynağına doğru y ürü y ü şe

geçti. Ben ise
onları
iki
saat
kadar
bekledim.
Geldiklerinde hep bi rlikte nehrin hafifçe
d e ri nleşen kısmında yüzdük. Elbette üzerim izdeki slip\erle. Maya orada ne gezer!

Kaygan taş l a r üzerinde kaymamak için
dikkatlice yürüye rek kıyı ya u l aşt ı k.
Kıyıd aki çak ıl ve d i ğer taş l a r· aya k taban larımı za d eğd ik çe sanki bey inleri -mizle
ba sıyo rmu şcas ın a sanc ı ve ri yo rdu. Elbise
ve batlar kurumuştu. Onları elime a ldım

ve dikkatlice yü rü yerek k a r ş ı kı y ı ya geçtim. Dönüşe geçtik ve Hadim 'e döndük.
Belediye
B aşka nı ' nın
a k şa m
ye m eğ in e Kaymakam dahil tüm resmi
ida rec il er katıldı. TEMA faa liyetleri
ağı r l ı klı konu ş malada yemek zevkli geçti.
Ertesi gün ( 16 Temmuz) aynı nehrin
k ay n ağ ının

üzerindeki

tepede

kurulu

Ta smuk yay l asına gittik. Orman Bölge
şe fi de k endi a r a b asıy la bize k at ıldı.
Yaylada kalan A lanya köylülerine çevreyi

çıkarttı

so rduğumu zda

doğum

demeleri

ve bardakia ra koydu. Birlikte
günümü dağ baş ın da kutl a dık.
Bitk i toplaya toplaya, va dinin d ibine
ula şt ık. A rabalarl a suyu geçtikten sonra
bir kır kahvesinde öğ l e yemeğ i mizi yedik.
Oradan ay rılıp , suyun k ay n ağ ın a yak ın bir
bölgeye gitmek üzere hareket ettik .
Yoldan ayrı l ıp bir ka ç evin old u ğu vadiye
hakim bir yerde ara b ala rı bıraktık ve
pa tikadan yürüyerek nehir kı y ı s ın a in.dik.
Suyun karşısına geçmemiz gerekiyordu.
Herkes aya kk a bıl ar ını ç ık a rı p karşıya

sete basarak

atlamak isterken taş l ar ye rinden oy nadı ,

hariç

bir l okantay ı
peyledik ve her sabah çorbayla akşam
Yemeği

k a lın caya kada r ya na şt ım . Hay rinin suya

e tr afı

imdadımı za

yetişti.

teri yor l ar dı.

Ricardo

inil eceğ ini

Vadiye

söyled i ğ imi zde .

çok yorucu
a r alarından

çekti.

T ürkmeni sta nda

"çöl"
dendiğ in i
söyledi.
"çöl" derken ağaç l arı gös-

"orman "a
Ada mlarda

Köylüler

o ld uğunu,

ini ş

ve ç ı kışın
bir keresi nde

birini n yo rgunluktan yürüye-

ad ını

geçti. Ben ise b a tlarım a güven iyordum!

dahi söyleyemez halde
Buna rağmen, Hayri,
Zeki ve Temel yan l a rın a yolu bilen birini
a lı p yola koyuldu lar. Biz de köylül erle

T aş lardan

biraz sohbet ettikten sonra araba lara

ati aya ati aya

kıyıya

2 metre

mez ve

ta rif ederk en "çöl"

dikkatim izi

kald ı ğın ı a nlattılar.

40
binip , yay i anın başka bir bölgesine
hareket ettik. Yolun bittiği yere kadar gittik. Sonra nevalem izi alıp yamaçtaki bir
ağac ın altında k amp kurduk. Bizimk iler
muhtemelen buradan yu k a rı ç ı kacakla rdı.
Ellerinde telsiz olduğu için zam an zaman
h abe rl eşe bili yorduk.
Orada 4 saat
geçirdik. Bir ara bizi mk il erl e irtib atı
kaybed ince, yay iaya dönmeye karar
verdik. Y erleşim yerine var d ık t a n ya kl aşık
bir saat sonra bizimkiler geldiler. Geç
gelmelerinin sebebi , Zeki 'nin yorgunluktan perişa n hale gelmesi ve s ul a rı nın
bitmi ş olmas ı ymış. Hadim'e geri döndükten sonra Nihat bey in o akşa m vermeyi
pla nl ad ığ ı yemeği Taşke n t'te yiyeceğim i z i
öğ rend ik .

Hadim'e 1O km u za k lı ktaki
Taşke nt ilçesine gittik. Beled iyeye ait
Pirlerkondu Oteli gözlerimizi kamaşt ırdı.
Pirl erko ndu Taşkent in eski a d ı ymış.
Otelin diyagonali nde yolun ka rş ı s ınd ak i
köşedeki çeşmenin ya n ı n da bulunan a t lı
adam ve elinde testi taş ı ya n kız heykelin in
Se lç uk lu
Hükümdan
A laadd in
Keykübat ile ona su veren köyl ü kı z ın a ait
o l duğu nu öğre n di k. Heykele ilham veren
konunun ilginç bir hik ayeden kayn ak l andığı heykel in kai desindeki yaz ıd a n
a nl aşılıyo r . Y emeğe T aş k en t Belediye
Ba şka nı da ge ldi . Yemekten
son ra
Hadim'e döndük .
Sabah Taşkent yolundaki Kiraz Üretim
Ç iftli ği n e gittik. Sa hipleri Hayrettin beyi
ağ ırl amak i stem i ş l e r . Bol bol k iraz yed ik.
Rica rdo bizlerden ay rı ld ı ve Yalova'ya
döndü. Yol a ç ı k t ı k. Hedef Ermenek dolayI a rını gezmekti. T aşkentte n bi raz ayrılınca
ormanda k i çarn l a rı n şe kill e ri dikkatimizi
çekti da llar sank i verti sillat diziliş li yd i .
Bu nu n h a l kın ağaç l arı budamasından
kaynaklandığını öğre n di k ve şaş ır d ı k. O
yörede Alliwn karacae' nin varlı ğ ını sap tadık ve toplad ı k.
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O akşa m Otel'de a l abal ı k yedik.
Kiremitte ala b a lı kları anlaştığım ı z lokanta
bizim için yapmıştı. S ı ca k sıcak otele
getirdiğimiz alabalık l arı afiyetle yedik. Bir
gece öncesinden itibaren otele gelm eye
baş l aya n ya ban cı öğre n c il e rd e ekibi
tamam l amıştı. Bunlar bir UNESCO program ı dahi linde yaz tatillerini 15-20 gün
sürey le geçirmeye gelen gençler. i aşe
ibateleri Belediye'ce ka rşı l anıyor. Hafta içi
parklarda arnele gibi ça l ı ş ı yor l a r. Hafta
son l a rı çevre gezileri düzenleniyor. Kı zl ı
erkekl i grubu buraya getiren Ankara 'da
kurulu bir şi rk et. Organizasyon için gelen
ş irket temsilcisi de Hacettepe Üniversitesinde öğrenci cic i bir genç kı z .
Yabancı l a rdan kurulu ekibin masasına da
k iraz gönderdik. Zira ertesi gün yola
ç ıka cağ ı m ı z d a n Ki raz Çiftli ğ in de hepimiz
iç in kiraz ı s marl amışt ı k. Ki razlar kutulara
koyulmuş halde arabalara ye rl eşt irilmi şti.
Sabah erkenden yola çı kt ı k. Konya
yol ay rı mında bir yol l o k a ntas ınd a çorb a mız ı içtik ve Kony a'ya doğ ru hareket
ettik. Konya'da yol üzeri ndeki bir al ı şver i ş
m erk ezinde durup ikmallerimizi yapt ık ve
T EMA ek ibinden ay rı l ara k Esk i şeh ir 'e
yöneldik. Onlar T uz Gölü c i va rın da bitki
to pl ay ı p
A nkara'ya
geçecekl erdi.
Hayrettin bey ve Adil ertesi gün
Eskişehir' e geleceklerdi.
Gez im iz çok zevkli ve başarılı
geç mi şti. Çok say ı da aromatik bitki
top lam ı şt ı k. Bu arada bir kaç tane de yeni
tür bulunmuştu . Sartoria'y ı bu l amam ı ştı k
ama yeni türl er tese llimiz oldu. Bulunan
yeni bir türe Nihat Göky i ğ i t'in a dı verildi:
Al/i um goekyigilii

41

üniversiteden Haberler
"1'

1997-1998 öğretim yılında 2 145

ilki

öğrencinin

kat ılı mıyla

sayısı

ge rçekleştirilen

ve

çeş i tlili ğ i

a r s ın d a

ilk üç içinde

Anadolu Üniversitesi Geleneksel Mezuniyet

yer a l ıyor. Ülke mizde ya lnızca ODTÜ ve

Töreni'nin ikincisi 27 Haziran 1999 Pazar

iTÜ'de bulunan CD Tarama Servisi de

Eskişehir

günü

yapıldı.

kütüpha nede hizmete sunu ldu.

Atatürk Stadyumu'nda
öğretim

1998- 1999

yılında

Anadolu Üniversitesi'nin 14 fakülte, 6 yük-

T

öğrencisinin

2800
öğ retim

üyeleri,

aileleri ve birçok

iktisat ve işletme Fakül telerinin yeni binası

görkemli bir

Cumhur b aşkanı

şek il de

tarafından

Bankası

ve

a r ası

Uluslararası

tarafından yapılan

iki

yaşamına

kuru l uş,

Başbakanı

Sü leyman

Demirel

16 Haziran 1999 tari hin de

törenle hizmete
siyasal ve ekonomik

yön veren uluslar

sunan

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim,

gerçek l eştirildi.

Dünyanın

eğitim olanağı

uzaktan

töreni,

mezuniyet

öğrenci

sanatç ın ın katılımıyla

Tü rkiye ve Av rupa'da yaklaşık 600bin
öğ renciye

sekokul ve 4 enstitüsünden mezun olan

T

ile Türki ye'deki üni ver

site lerin kütü phaneleri

açıldı.

Derviş

Törene

Eroğlu,

ayrıca

KKTC

MEB Metin

Bostancıoğlu, YÖK Başkanı Kemal Gürüz

Dünya

ve Vali Ali Fuat Güven de k a tıldı.

Para Fonu (IMF)

ortak bir araştırmada

Anado lu Üniversitesi Dünyan ın 1O Mega

T

Üniversi tesi arasında gösteri ldi.

Türk Yüksekö{J retim inde birçok ilke im za
atan ve 41

y ı l lık

köklü bir

geçmişe

sah ip

olan Anadolu Üniversitesi, 1999-2000
T

Anado lu

Üniversitesinin

a l tyapısını

ve

Temmuz 1998 de
altyap ı çalışma l arı

site
proje

başlatılan

ve ö{Jretim

yı l ında

sözel alanda tera ras ın da,

cih ed il en ilk 5 ünive rsite

fiberoptik

terc ihte ise 9.

s ı r ada

Ağustos

\999

genel

gösterildi.

tamamlanarak üniver-

yere l ağını

oluşturan

yaşama

geçirildi.

ANANET
Bu

proje

adlı

ile

T

17

tarihinde

yaşanan

deprem felaketinden sonra depremzedeler

Anadolu Üniversitesi öğ reti m eleman l arı ve

için düzenl enen

öğrencileri

Anadolu Üniversitesi çalışanları 21 milyar

daha

hızlı

bilgisayar ve internet
ve daha etkin bir

ağından

şekilde

yarar-

ya rdım

kampanyasına

TL bağ ışlad ı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi
deprem b~lgesine 1O ~ilyar TL

lanabilecekler.

•••

eği ti m

bilgisayar

ağını oluşturmak amacıyla

tutarında

ilaç ve temizlik maddesi ile kurtarma
T

A nado lu

Üniversitesi

Kütüphane

Do kümantasyon Merkezi bil giye
k o l ay lı ğ ı ,

sü reli

yayın l a rın ın

ve

ve

u l aş m an ın

k i tap l a r ı nı n

çalışmaları n a
t eç hi zatlı

katılacak

26

bir ekip gönderdi.

kişilik

tam

sunuldu . Türki ye 11 'i TBAM'dan

KONGRE, SEMiNER VB
TOPLANTlLAR
T 12. BİTKİSEL İLAÇ

HAMMADDELERİ TOPLANTISI
V

20-22 MAYIS 1198
TARİHLERİ N DE HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK
FAKÜLTESi TARAFINDAN

Özbekistan
b ag l ı

Bilimler

Bitki Maddeleri

k atıl ı mc ı

230
to plantıd a,

bildirinin
kitabı

ile

18 çağrı l ı, 8 sözlü ve 93 poster
s unulduğu

t op l ant ının

Essential Oil of Crilhmum maritimum L.
Turkey ,

K. H .C.Başer,

V. Sarıtaş,

meti nlerinin topland ığ ı ilk cilt, Prof.Dr.

K. H .C.Ba şe r,

B.Yıldız,

Compos ition of The Essential Oils of
N.K ırım e r ,

N.Tabanca,

Prof.Dr. Ahmet Başaran'ın editörlüğün de

Y.Öztürk, K.H.C.Başer, Ş . Küsmenoğlu

Poster bildirilerin yer aldığı ikinci cildin
bas ı mı

T.Demir,

lutea

Grow in g

in

Turkey,

Compos ition of the Essential Oil of

Headspace Trapping of Volatiles from

1'/epela nssa C.A. Meyer,

Live Flowers, K. H. C.Başer, M.Kü r kçüoğ lu

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

and T.Özek
ı/

S.Aydın,

N.Öztürk, B. Bozan, K. H. C.Başer, i. Çalış
V

bildiriler:

Etki si,

Secoiridoid Content of Two Subspecies of
GenUana

devam ediyor . Bu top l an t ı da

sunduğu mu z

Es ki şe hi r

Çevresindeki

Türlerinin Qçucu
S.Aian,

Yağ l a rının

K.H.C.Ba şer,

F.Koca,

Essential Oil s of Two

K.H.C.Ba şer,

Thymus leu-

L.

cotrichus Ha l. Species from Turkey,

B il eş i m i ,

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

Thymus

N.Kırım er,

Z.Bahçecioğ l u.

M . Kürkçüoğl u, T.Özek
tl

Chemica l

Compos ition

chamaecyparissus

V

V

L.

of

Sanlafina

Essen tial

Oil.,

yılda

SCNC

Eskişehi r'de

2000

y ıl ında

T 3.SCNC BUHARA'DA YAPlLDI

3.

U l u slararası

Doğal

Madde ler

B.Demirci, T.Özek, K.H.C.Ba şer

Kimy as ı

Chemical Co mposition of Turkish Myrtle

Ek im 1998 tari hlerind e Ozbekistan'in

Sempozyumu (SCNC) 19-22

Oil, T.Özek, B.Demirci, K. H. C. Başer

Buhara şeh rinde yapıldı. 7 ülkeden 170

Preliminary Bioassay Stud ies on Periploca

a raştı rm ac ının
çağ rı lı ,

çağrı l ı ,

katıld ı ğı

to p l antıd a

21

41 sözlü ve 120 poster bildiri

düze nlenecek.

TBAM
ikisi

üç sözl ü ve üç posterolmak üzere

on bildiri sunuldu.
Çağrılı

el

K .H .C.Baş er

Achil/ea biebersteinii Afan. Uçucu Yağının

AnaUezik

v

4.

a raştırm acı l a rı ta ra fın da n top l antıda

ihsan Ça l ı ş, Doç.Dr. Tayfun Ersöz ve
315 sayfa lı bir kitap hali nde bas ıl d ı.

2. si 1996'da

Ankara'da

G.Tümen,
V

yapılmış tı.

Essential Oil s from Two Varietie s of

Siderilis congesta ,

da basıldı. Çağrıl ı ve sözlü bildiri

Taşkent 'te,

T.Özek, B.Demirci

Z .B a h çecioğlu

V

bildiri

her iki

bir Özbekistan ve Türkiye'de düzenlenen

M.Kürkçüoğlu,

gerçek l eşe n

tarafından

Enstitüsü

bu sempozyumlar serisinin ilki 1994'te

Thymus cappadocicus Boiss., N. Tabanca,

ANKARA'DA DÜZENLENDi

Akademisi'ne

Kimyası

S.A.Aii, M.I.Choudhary,

K . H.C.Başer

V

Compa rison

Bildiriler

fru its growing in

va rious

regio ns 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,

K.H.C.Ba şe r ,

T.Öz ek,

G.Tümen, Composi tion of

the essential oils from two endem ic
Sideritis species from Turkey.

V M. Koşar ,

K.H.C.Ba şer,

Distribution of alka-

species growing in Turkey.

K.H . C.Başer, M .K ürkçüoğlu, Modern sam-

tl T.Özek, B.Bozan,

K.H.C.Ba şe r, Supercri-

pl ing techniques for the analysis of volatile

tical

compounds.

nents from leaves of Law·us nobilis L.

K.H.C.Başer,

N.Kırımer,

co2

ex traction of vola tile compo-

M . Kürkçüoğlu,

B.Demirci, Essential oils of Nepela species

T DOGAL ÜRÜNLER
ARAŞTIRMALARININ

Sözlü Bildiriler

2000 YILI

TOPLANTISI YAPILDl

N.Azcan, D.T.Asilbekova, M. Kara , T.Özek,
K . H . C.Başer,

of

laids in various parts of fou r Berberis

from Turkey.

V

K.H.C. Başe r ,

Ari pov,

organic acids content in Rosa canina L.

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

from

V

12

delege ile temsil edildi.

(ICPS) ile TBAM

V

43

1 ll

42

Lipids of Origanum anites L.

V B.Bozan, B.T.Sagdullaev,

M.Koşar,

Kh.N.

Avrupa Bitki

Kimyas ı De rn eğ i

(PSE),

Derneğ i

(ASP),

Amerikan Farmakognozi
Tıbbi

Bitki

Araşt ı r ma l arı Derneği

(GA) ve

44
Fransız Tıbbi Bitkder Derneği tarafından

başkanl ı ğ ı yaptığ ı

ve birde sözlü bildiri

ortaklaşa düzenlenen "Doğa l Ürünlerin

sunduğu top l antıda

TBAM

2000 Yılı: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek"

tarafından

adl ı

Türkiye

toplantıda

Başer,

Prof.Dr.Neşe

toplantı

ortak

bilim

tüm dünya dan 1 ı 00

adamının katıl ı m ı yla

yapıldı.
arasında

yapı l an

toplantıda

34

çağrılı

yan ında

serbest sözlü bi ldiriler
aşkın

Amsterdam'da

26-30 Temmuz 1999 tarihleri
ve

800'ü

poster bildiri sunuldu. Türki ye'den

a raşt ı rmacının

TBAM

kat ıl dığı

b eş araştırmacı

toplant ı da

ile temsil edildi.

Comparative

study

on

micro-

and

ı/

B.Demirci,

K.H.C.Ba şe r ,

yı lında

2000

A comparative_

K.H.C.B aşer,

Alkaloids

of

Berberis species growing in Turkey

v

N.Tabanca,

M.Kürkçüoğlu,

V

y ı lında

Wroclaw, Polanya;

Li zbon,

Portekiz; 2003

ise Quedl inburg , Almanya'da

K.H.C.

N.Kırımer,

G.Tümen,

N.Tabanca,

T.Özek,

of Origanum majorana L and Origanum x
majoricum Cambess

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

V'

K.H.C.Başer,

B.Demirci,

M.Kürkçüoğ l u ,

Phytochemical Characterization
V'

Ucucu

Yag lar

Sempozyumu (ISEO) 5-8 Eylül 1999 tarihlerinde

Almanya'nın

~f Salvia

Leipzig

şe hrinde

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

K.H.C.Ba şer,

B.Demirci,

N.Kırımer,

F.Satil,

G.Tümen, The Esse~tial Oils of Tw9

lediği

"açucu

konulu

Yağların

Konferansı

500'u

aşkın

tarafından

Oils

Siderilis species.

from

Three

Endemic

Yağ

tarafından

Un iversitesinden

Tekniklerinin

Bitkilerden

PROSES

Prof. G. di Giacomo, Salerne Üniver-

Prof. 1. Kikic.
Kursun önemli bir bolümünü kimya
müh en d i sliği

olarak

uygu l amalarında

kullanılmakta

Ucucu

Yağ

konulu eğ itim programı 18-23 Ekim 1999
Milletler

tarafından

Bilim

isimli

programının kullanımı

Kursiyerler
bilgisayar

konusunda

eği tildi.

T 13. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI
(13 . BİHAT)
13.

Bitkisel

ilaç

Hammaddeleri

Toplantısı (13. BiHAT) 20-22 Eylül 2000

eğ itim programına

tarihlerinde istanbul'da Marmara Ünivir-

Merkezi

Eczacıl ı k

sites i

Tunus ve Türkiye'den davet edilen birer

düzenleniyor.

katıld ı.

yoğun

proses

kullanım imkan l arın ı n

oluşturdu.

+ 1O, 1

Cezayir, Fas, Hindistan, Nijerya, Tayland,
kursiyer

olan

(ICS)

Teknoloji

düzenlenen

Sınai Ka l kınma

U l u s l ararası

araştırılmas ı

ASPEN

tarihlerinde italya'nın Trieste şe hrind e

Yüksek

ve

Prof.A.Bertucco, Aquila Universitesinden

ekstraksiyonunda

YAGLARIN
SİMULASYONU

ve

Padova

· simülasyonu programlarının uçucu yağ

T UÇUCU

(UNIDO) ile

verildi:

Prof.M.Barolo

Universitesinden Prof.M. Fermeglia ve

bildiri sunuldu.

Aromatik

Ekstraksiyon u: Modern

1998 ta-

Gül Ürünlerine Uygulanması" isimli bir
çağrılı

müdürü

36 ülkeden

"Headspace ue

Geliştirme

TBAM

sitesinden Dr.G. Della Porta ve Trieste

katı ldığı toplantıda

delegenin

yapıld ı. Birleşmiş

G.Tümen, The Composition of

anlatırken,

Geleneksel

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer "Doğal Ürün-

üyeleri

Pazarları"

Kasım

yapı l d ı.

Yağ

Uçucu

Kullanı l an

diğer dersler aşağıdaki italyan öğretim

ve Aroma

Dünya

8-12

rihlerinde Londra'da

Teşk ilatı

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

Ürünlerden

Yöntemler'' isimli bir ders verdi. Kursta

Ticareti Federasyonu (IFEAT)'nun düzen-

Thymus species from Turkey: Thymus

Başer,

Yağlar

Uçucu

müdürü Pof.Dr.S.S. Handa

Ekstraksiyonu için
Metodları

üyesi

Jammu

Araşt ı rma

Bölgesel

lerden Uçucu

migricus and T.{edlschenkoi var. handelii

Essential

bildiri ilgi ile izlendi.

Ekstraksiyonu ve Proses Simülasyonu

cadmica and S.smyrnaea

T 30. ISEO YAPlLDI

Laboratuvarı

Doğal

Hindistan'ın

verildi.

şe hrindeki

davet üzerine

öğretim

olmak üzere sekiz

tarafından

düzen-

T IFEAT UÇUCU YAGLAR
KONFERANSI LONDRA'DA
YAPILDl

G.Tümen, Comparative Morphological and

essential oils of Juniperus {qetidissima Willd.

Uluslararası

G

Tümen, Composition of the Essential Oils

Başer,

adlı çağrılı

Bulgular''

SPME Yöntem

K.H.C.Başer,

a l dığı

dı ş ından

Pasifik

"Geleneksel Uçucu Yağlar Üzerine Yeni

Prof.Başer

Paster

essential oil of Satureja spinosa L.

30.

bildiriler:

Turkey

v

yapıldı.
tarafından

K.H.C.Başer' in sun duğu

Prof.Dr.

U l us l ararası

K.H.C.Başer,

30 Ekim-l

Hamburg ,

Essential Oils of the Origanum species of

H. Duman, Composition of the

V

yılında

yılında

TBAM ' ın top l antıda sunduğu

parts of Belula pendula Roth

M.Koşa r ,

toplantılarının

Sözlü

obtained by different distillation methods

v

ISEO Daimi

yap ı lacak.

study on the essential oits from three different

olduğu

yap ı lacağı Ülkeleri belirledi. Buna göre

hydrodistillation of Origanum vulgare L.

ssp. hirtum (link.) letswaart

Aramaterapi Enstitüsü

Kom itesi gelecek ISEO

Almanya; 2001

K.H.C.Başer,

Francisco

Doç.Dr.

katı l an

2002

F.Demirci,

şe hrind e

Prof.Dr.

Yard.

lenen konferansa

top l antılar

Konferan s ı

1998 tarihlerinde ABD'nin San

Prof. Başer'in de üyesi

poster bildiri sunuldu.
T.Özek,

3. Aramaterapi
Ka sı m

K ı rımer,

ve

personeli Yard.Doç.Dr.Temel Özek temsil
etti. Kurs sırasında dersler ikisi italya

KONFERANSI

Temel Özek tarafından temsi l edi ldi.

TBAM tarafından toplant ıda aşağıdaki beş

v

Prof.Dr. K.Hüsnü Can

45

T 3. AROMATERAPİ

araştırmacı l arı

dört de poster bildiri sunuldu.

Gü lendam Tümen

BÜLTE~{}12000

TAB

.'r TAB BÜLTENi 2/ 2000

Kursta Türkiye'yi TBAM

Fakü ltesi

tarafından

•••

46

2/~Ç,Q2.~

BÜLTENi

47

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

GÜL HAClLARI TBAM'I ZİY ARET
ETTi
uçucu

yağ

1999'da

QÜl

hacıları ''

diyen 18

Sempozyumuna

yaba n c ı

5 Haziran

"Türk iye' nin

TBAM' ı

l a l a rın ı ,

üretim

m erk ez lerini

amaçlayan bu
olan

yağ

uç ucu

araştırma

prog r a mın

ilk

ayağı

Eski şe hi r'de Prof.Başe r T BAM'ı

B aşe r

çağ rı l ı

ve

Yağların

ve
isiml i

ve Doç. Hayri Duman

ve

bildirisin i sundu.

Uzma nl ar

Parlak

Gru p

"Uçucu

Geleceği"

isimli bir

Toplantıya

Türki ye,

programı

15- 19

Kas ı m

Es ki şe h ir ' d e

lerinde

ya pıldı.

Türkiye'd en dört, Hindistan'dan iki,
Brezilya, Brunei, Çin , Etyopya, Güney
Afrik a,

Özbekistan,

Polanya

şehr ind e

desteğ i y l e

1993

Çin

ku rsta

TBAM'ın

imk a nları

modern

kullanılarak yap ı la ca k

olan dersler ve
yağ l arın

y ı lınd a n

beri

Eczac ılık

kalitelerinin yükselti lmesi için gerekli
o lan
Fakültes i

yerli

hususlar

yabancı

ve

eğ itm e n l er ta ra fınd an i ş l e ndi.

(Anka ra Gazi Üniversitesi) ile birlikte

Bilimler Akade misine b ağ l ı Tıbbi Bitki

De k a nlı ğı

B ozdağ'a

bir bota nik gez i ya pan

G e li ş tirm e

En stitü sü

Prof.Dr. K. Hüsnü Can Ba şer,, 12 Ş ubat

TÜRKİYE FLORASlNlN 11.

" h ac ı l a r "

ertesi gün Ispa rta'ya gidip

ta rafı nd a n

düzen lenen

1999

CİLDİ HAZlRLANlYOR

Aramalik

Bitkilerin

gü l

ta rl a l arı

görmek icin

ve

yağ

üretimi ünitelerini

E s ki şe hir 'de n ay rıldı.

(IMPLAD)
"Tıbbi

ve

Endüstriy el

Kulla nımına Yön elik iş Ku rma" adl ı
k at ı ldı.

serninere
davet

"Uçucu

Pr of.Başe r

e di l diği

Yağların

•

ve

d i ği

k at ıl dı.

pratik uygulama larla uçucu

tarihl erinde Çin'in Beijing

eğit im

1999 tarih -

Cin ve Tayl and 'da n davet edilen seki z

PROF. BAŞER YENIDEN
DEKA N

24 -26 Mayıs 1999

IC S- UNJDO'nun

Yağ la rın

"Uçucu

Kalitelerinin Arltmlmasi" isimli

Tunu s'ta n birer kursiyerin davet edil-

PROF.BAŞER ÇİN'DE
Prof. K . H .C.Başe r

düzen l e diği

Hindistan, Panama, Almanya, Nij erya,

uzma n

•

"Tıbbi

Endüstriyel

( EGM)'nda

bildiri sun du.

Uçuc u

Gel iş m e ler"

Son

isimli

Toplant ı s ı

gezmeyi

gezdirdi ve bilgi verdi. Öğleden sonra
Prof.

Yağ l a rınd a

ziya ret etti. Gül tar-

katıldı

Umbelliferae

Bilkilerin

Strateji/er''

Kimya s ı

Ürünl er

düzenlenen

Aramalik

Kullanımına ilişkin Geleceğe Yönelik

8. Ulu s lararası

düzenlenen

aş ı ğ ı

11

Kendilerine

leri nde
d oğa l

tarafindan

görevini yürütm ekte olan

tari hi

itibariy le

Fa kültenin

d e ka ~lığına yeniden ata ndı.

Edin burg Ün iversitesinin müteveffa

""*
TBAM'DA EGİTİM KURSU

lü ğ ünd e

t o p l an tı da

TBAM'ı n

Pazarlama

K a l kınm a

Bir l eş mi ş
T eşk il at ı

Profesörlerinden P.H.Davis' in editör-

Milletler
(UNIDO)

S ın a i

ve

SLraLejilerr' isimli bir bildiri

Uluslarara s ı

sundu.

Teknoloji Merkezi (ICS) ile ortakl aşa

Bilim

ve

Yük sek

ha z ır l a n a n

ve 1965 - 1985

y ıll arı arası nd a yay ınl anan

Doğu

Ege Ada ları

Tü rkiye ve

Florası ad l ı

ölümsüz

eser 9 cil! halinde ba s ı lmı ştı. 1988
y ılınd a

ek ci lt ( 1O. c il!) ilk

ba s ıl a n

- - - - - - . dokuz ci ltte yer almayan yeni
türleri k aydetm ek

•

PROF.BAŞER

yay ın l a nm ı ştı.

ICS-

za rfında

UNIDO EGM
TOPLANTlSlNA
KATILDl

tür ve

Prof.K.H.C.Başer 2~28

bir ci ldin

Nisa n 1999 tari hleri nde i talya'nın

•

PROF.BAŞER PAKiSTAN'DA

Tri este

Pro f.K.H. C.Başe r

de steğ i y l e

şe hri nd e

Pa ki s t a n ' ın

karaç i

18-22 Oca k 2000 tarih -

Yük sek

şe hrind e

UNIDO 'nun

Ulu s l a r aras ı

Tek no loji

Bil im

Merkezi

Türki ye

k aza ndırı l an

ve

(JCS)

amacıy l a

Geçen on
aş kın

yeni

a ld ı ğı

yeni

h az ı r l a nm ası

iç in

500'ü

kayıtın

yer

yap ıl an teşe bbüs l e rd e

sonuç

yı l

Fl oras ın a

a lınmı ş

h azırlanma

ba ş l anmışt ır .

olumlu

olup 11. ci ldin
ça lı ş m ala rı na

TÜB iTAK ' ın

·

48

mali

de steği

ile,

~-.

Dallarında Araşt ı rma

Prof.Dr.Tuna Ekim ,

ba ş l adılar.

Prof.Adil Güner,' Prof. Dr. Neri m an

göreve

Özhatay

ve

ba şa rılar

Başer'in

ortak

dilinde

hazır l anmakta

Edinburg

Prof.Dr.K.Hü snü
editö rlü ğü nd e

Ca n
eser

*

Basımev i

Üni ve rsites i

tarafın dan basılıp dağıtılacak.

Türki ye

Görevl isi ola rak
Arkada ş larım ı za

diliyo ruz.

ingilizce

olan

***

PROF. BAŞER FAFAI
SEMİNERİNDE AÇlLlŞ
KONUŞMASINI YAPTI
Prof . K . H .C.Başe r , Hindi sta n ' ın

ça lı ş m a l a rın

şe hrind e

Jaipur

17 - 18 Ocak 1999 tari h -

Ekrem

Merkezi kuruldu . Badrum
yara r l ı

yö resi ni n

Prof. Dr.Ningur

Sez ik ,

Noyanalpan , Prof. Dr.Aiaattin Akças u.

bitk il eri ni

M ı hçak,

Ha y riye

güden Merkez bitkil-

Ebru

proj elerini destekl emek, Türkiye'n in

Prnf.Dr. K.H üsnü Can Başer.

bitki

yay ınl a r

yapmak, seminerl er düzenle-

faa li yetl erde

aynı

h ak kın da

gibi

Dr. Füsun

örtüsünü

Cora,

S arıka rda şoğ l u

Prof.Dr.ih sa n

do ğa l

Duru ,
Prof.Dr.

erden ya r arlanmay ı öngören kalkınma

piyasaya sürü lecek olan bu ese r
Botanik ·

Prof.Dr. Su na

Ara şt ı rma

mek

Türk

izgü ,

Prof.Dr.Kandemir Canefe,

c iltte yer alacak. 2000 y ılınd a

zamanda

Enve r

Akademisi

bünyesinde Badrum Yararl ı Bitkiler

araşt ı rma a ma cı

ç ilerinin ed it ör l üğünd e ve Türk

ve

,. ....

ko rum ak ,

Gülbirlik ka lite Sistemi

kültürel

bağlamında

bu luna cak.

Merkez

ça lı ş ma l arın sem eresini gördü ve "TS-

1 ,5

s ürdürdü ğ ü

EN -ISO 9002 Kalite Sistemi Belgesi"

bi lgi almak için:
Ertuğ.

y ıl dır

u yg ul a maları

ve

bilim se l

k aza ndı.

almaya hak

Alatürk Cad., Adiiye

Belge,

Bi rli ği n

Sk., No.9, 48400 Bodrum.

g ü l yağı fabrikaların ı ,

ilk cilt olma

Tel: 0252-3162313

ünitesini ve bura larda üretilen ürünleri

özelliğini taşıyor. Ülkemizin çiçek -

Fax.· 0252-3138461

bitk i

sistematikçilerinin

katk ı larıy l a hazırlanan

ze nginliğini

li bitki

yoğun

tesc il eden en

son belge

nite li ğ in de

kitabın

Türk

tarafınd a n

çok indirimli bir fiyattan

tem in

*

Ü lkeleri

Akden iz

ve

bitkileri üzerinde ya pılmış kimyasal

bir derlernesi ilk kez bu
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e-posta:

olacak bu

nen 14.

tarafından

Alt ın Yı l dönümü

sitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç

Yağlar

ya ban c ı

Özcan Farmakoloji ; Ecz. D.Meltem

t op l ant ı da

Sıvac ı

sunuldu .

B.Selen Kalava Fa rm asötik Teknoloji;

*

Av ru pa B itk i Kim yas ı Ce miy etinin

TÜRK FARMAKOPE KOMiSYONU

düzen l ediği

toplam 16 sözlü bildiri

73 . TOPLANTlSINI ESKİŞEHİRDE

Türevi

YAPTI

Biyosentezle ri " konulu

delegenin

....

Türk

incedal Biyok imya ve Ecz . Ahmet
Saraçoğ l u

Dr.Fü sun

Ana bilim

•

15 ülkeden. 60' i

a l ı yo r .

.....

kat ıl dığ ı

1037

BODRUM YARARLI BİTKİLER
ARAŞTIRMA MERKEZi
KOROLDU

Toks ikoloji

Merkezi (TBAM)'nd en de

bilimsel destek

ve ilgili Ürünlerin

konu şmasın ı yaptı.

Ecz.

gerek iyor.

kontrolü sürecinde Ana dolu Ünive r-

Seminerin de

Geleceğine ilişkin Görüşler'' adl ı şe ref

Farm akognozi ; Ecz. Habibe

o l ma s ı

ve gül konkreti ka lite

A raşt ırma

Ecz. Öznur Ars landere ve Ecz. Nurgül

A nalitik Kimya; Ecz . Halide Edip

gülyağı

lşığında Gelişmekle Olan Ülkelerde

Sa rgın

Kırcalı

Birlik,

düzenle-

"Dünyadaki Arz ve Talep Durumu
Uçucu

Ecz. Selda Oflaz, Ecz. Gökhan Telli ,

Ecz. Ke vser

itibariyle,

aşamasından

ürün lerin tük etilm esine

prensiplerine uygun

lerinde, Hindistan Kokülar ve Tatlar
Cemiyeti (FAFAI)

K imya;

öze ll i ğ i

gi rdi

kadar tü m sürecin TS-EN-ISO 9002

***

Şe ner,

ba ş l ayarak

academia @academia.orçı.tr

ECZACILIK FAKÜLTESİNİN
YENİ ARAŞTIRMA
GÖREVLiLERİ

Farmasötik

Sistem in

uygulamada,

veya

Botanikç ileri

ed il eceğ i öğrenild i .

Ecz. Erol

kaps ı yo r.

ferlug@allglobal.net

kozmetik üretim

Ertuğ 'u n

ça ba l a rı y l a

Fa rmakope

Komi syon u

3

Haziran 1999 günü 73. top l antısını
Anado lu
Fakültesinde
katı l an

Üniversitesi

Eczac ılı k

ge r çek l eşt ird i. Top l a n tıya

kom isyon üye leri: Prof. Dr.

" izokinolin , indol ve
Yapı s ı

Alka lo itl erin

ve

u l us l a rar as ı

sempozyumu 19-22 Nisa n 1998'de
Prof.Gün ay

Sarıyar

ve Prof.Dr.Afife

Mat'ın ça baları ile istanbul'da 16 ülke-

den 83
çağ rılı

k at ılım c ı

ile

ge rçe kl eşti.

17

bildiri ve 37 poster bildirinin

50

'il AB BÜLTENi 2! 2000

sunu ldu ğu

sempozyumda TBAM iki

ata ndılar.

posterbildiri ile temsil edildi.
•

Evlendi ler, mutluluklar diliyoruz.

Fatih

Araş.G rv . Ayhan Altıntaş - Öğr.Gör.

Araş.Grv.U z m .

Altıntaş,

Pelin (Demirçe )

Y.Doç.Dr.

Ası m Kap l a ncıklı - ilkay Kapl ancıklı

Miss issippi

...

A raş.G rv.Ahmet Çağ rı

Y.Doç.Dr.Mine

Gündoğdu

bir erkek

çocuk l a rı

..

l a rımı z,

diğer

sağlıklı

Analitik

Hakkı

(Bozan)

başa rıl ar

yeni

(Ara l ık

Beis,

Arkadaşla rımı zı

Demir,

görev

Dr.

diliyoruz.

Eczacı lı k

*

Fakültesi ve

Ko şa r,

Araş tı rma

ça lı şma la rını

Uzm .Ecz .

yı l dönümü

Kasım

sü rü yor.

Prof.Ba şe r' in

Kim .Zerrin Erdemgil Farmakognozi

U l uslararası Tıbbi

A .B.D. , Uzm. Ecz. Nalan

(G ündoğdu)

Karaburun Farmasötik Kimya A.BD. ,
Uzm.Ecz.
Farmasöt ik
Y a rdım c ı

Müzeyyen
Tekn oloji
Doçentlik

Demirel
A .B.D.

da

kadrosuna

Genel Sekreteri

o l duğu

ve Aromatik Bitkiler

Konseyi (ICMAP)'nin web sitesi

3,

ı3 ,

63-64

( ı998).

Oiı

Res., ı o, 327-328

( ı 998).

The Essenlial oifs o{ Six Echinophora
K.H.C.Başer,
species {rom Turkey,
M.Kürkçüoğ lu ,
H.Mal ye r, A.Bıçakç ı ,

10) The Essential Oil o{ Bi{ora radians Bieb.,
K.H.C.Başer, B.Demirça kmak , N.Ermin ,
F.Demirci, i. Boydağ , J.Essent. Oil Res.,

•••

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

ı O,

45 ı -452

(ı 998).

K.H.C.Başer,

J.Essent.

ı
ı5)

Res., ı o, 524-

Oi ı

M.Kürkçüoğ ıu ,

Res ., ı o,

Z.Aytaç,

56ı-562 ( ı 998).

o, 593-594

( ı 998).

Cholerelic Acliuily o( GenUana lute;;ı ssp.
symphyandra
in
rats,
N.Öztürk,
T .Herekm an-Demi r, Y.Öztürk, B.Bozan,
K . H.C.Ba şe r ,

288

Ph ytomed icine, 5 (4), 283-

( ı998 ) .

16) Nepetalactone: A new opioid ana/gesic
{rom Nepeta caesarea Boiss., S.Ayd ın ,
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{ th e Essential Oil and lhe
Headspace Sampfe o{ Mandragora autumnalis
Bertol.
Fruits,
K.H.C.Baş er,
M.Kürkçüoğlu, B.Demirci, H .E rdoğmuş,

J .Essent.
ı 9)

Oiı

Res.,

ıo ,

632-634

(ı998).

Composition o( the Essenlial Oil o( Salula
cedronefla Boiss. {rom Turkey, G. Tümen,
K.H.C . Başer , M.Kürkçüoğlu, H.Dum an,

J.Essent. Oiı Res., ı o,
20) Wild Food and

7ı3-7ı5 ( ı 998) .
Norı(ood

Plarıts:

Information Networking, Counlry Profile:
Turkey, K.H. C.Başe r , Cah. Options

4 ı 9-42ı (ı998 ).

aç ıld ı

[http: / / icmap.org]

.

(ı998).

Composition o( the Essenlial Oil o(
Origanum hüsnücan-baserii H.Duman,
Z.Aytaç el A.Duran, A New Species {rom
Turkey, K.H.C.Ba şer, M.Kürkçüoğlu,
H.Duman, Z.Aytaç, J.Essent. Oil Res., 1O,

Oiı

14) Composilion o{ the Essenlial oil o{ Trinia
K.H.C.Ba şer,
glauca
(L.)
Dum.,
M.Kürkçüoğlu, M. Vural, J.Essent. Oil Res.,

65-67

The Essenlial Oil o( Nepeta fiauida Hub.·
Mor., K.H.C.Ba şe r, B.Demirçakmak,
H.Duman , J.Essent. Oil Res.,
ı O, 299-300 ( ı 998 )
Composition of the Essenlial Oil o{ Nepela
K.H.C.Başer ,
cadmea
Boiss.,
B.Demirçakmak, A.A itınta ş, H.Duman,

J.Essent.
8)

9)

Uzm.Ecz. Betü l Demirci ve Uzm.

ı

J. Essent. Oiı Res., ı o, 345-35ı

Müberra
ICMAP.ORG

Fragr.J.,

A.Ait ınta ş,

y ap ı ldı.

Tunalıer ,

Uzm.Ecz. Zeynep

6)

seminerl eri ll bildiri ile ı 8

1998 de

Fıa v.

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.,

7)

aç ıl ı ş

ı99 -200 ( ı 998).

J.Essent.

(ı998) .

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

K.H.C.Başer ,

G.Tümen, H.Duman, J.Essent.

Res., ı o,

K.H.C.Ba şe r ,

526

( ı 998).

TB AM'ın açıl ı ş

seminerleri

( ı 998).

( ı998 ).

12) The Essenlial Oils of Two New Satureja
species {or Turkey: S.pilosa and S.icarica,
N.Kınmer,
N. Ermi n,
G.Tümen ,

Essenliaf Oif of

The Essential Oi/s of Satureja coerulea
Janka and Thymu s aznauourii Velen,
G.Tümen,
K.H .C. Ba şe r ,
B. Demirci,

N.Ermin,
5)

diliyoruz.

•*
Eczacı lık

y ıld önümü

Fakültesi

görevlilerinden, doktora
tamamlayan

Oiı

.

başarılı

kutluyor,

ça lı şma l arının devamını

Gü l şen

yerlerinde

ünvanın ı ald ı

lfıe

Thymus canouiridis Jalas,

Aydın

Süleyman

Boiss.,
G.Tümen,

M.Kürk ç ü oğ l u,

Composition of
N.Kırımer,

Öğretim

Geleneksel hüviyet kazanan

*

K.H.C.Ba şe r ,

ile sürdürdü ve

1999) Doçent

hau ssknechtii

J.Essent. Oil Res., ı o, 227-228
3)

boyunca

A.B.D.

Res., ıo, ı79-ı8ı(ı998).
Composilion o{ the Essenlia l Oil o{
Origanum

4)

Kim ya

Üyelerinden

a rka daş

Yard.Doç.Dr. Nezihe Azcan ve
Pehlivan'a

ay

Üyelerind en Dr. Di lek Ak (Kas ım

birimlerinde

Y.Doç.Dr. Sedat
Berna

üç·

2)

463-464

Composition o[ the Essenlial Oils o{ Nepela

sul{uri[lora
P.H.Dauis,
K.H.C.B aşer,
B.Demirçakma k , H.Duman, J.Essent. Oil

1998) ve Farmakoloji A.B.D. Öğretim

görevlerin e devam eden
Dr.

1)

Eczacıl ık

yurda döndü.

ve mutlu bir ömür diliyoruz .

Üniversitemizin

Ünivers itesi,

a raş tırmaların ı ba şarı

dünyaya geldi. Küçük Erhan'a

ll!

ile ilgil i olarak A.B.D. nin

Dal ı ' nd a

- Adnan

Kürkçüoğlu ' nun

A .B.D.'de:

Ecz. Fatih Demirel

Fakültesi, Farmakognozi Anabilim

Karaburun

Kürkçüoğlu

TBAM'IN YAYlNLARI (1998-)

Biyotransformasyon konulu doktora
ça lı şma l a rı

Na lan

ba ş arılı

diliyoruz.

Demi re i

Zerrin Seller- Halil incesu, Araş.Grv . Z .
Y.Doç. Dr.

•

A rkada ş larımızın

ça lış malarının devamını

51

1 ll

Mediterr. 38,303-322
2 ·ı

)

( ı 998).

New Alkaloids {rom Bongardia ch ıy sogon
um, A.U.Rahman, D. Shahwar, Z.Parween,

M. l. Choudhary,
B.Şene r ,
G.Toker,
K.H.C.Ba şe r , Nat.Prod.Lett., ı 2 (3) ı 6 ı 
ı 73 ( ı9 98) .
22) Supercrilical C02 Extraclion o{ Volali/e
Components {rom Leaues o{ La u rus nobilis
L., T.Özek, B.Bozan, K.H.C.Başer,

BO~TENI 2/2000
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Khim.Prir. Soedin., 6, 746-750 (1998).
Comparison o( Ascorbic and Citric
23)
Acid Conlenls in Rosa canina L. Fruits
Growing in Central Aslan region, B. Bozan ,
B.T.Sagdullaev, M.Koşar, Kh.N.A ripov,
K.H.C.Başer, Khim.Prir.Soedin., 6, 768771 (1998).
24) Composilion o( Essenlia / Oils (rom Two
Endemic Sideritis species o{ Turkey,
N.K ırım er,

N.Tabanca,

T.Özek,

K . H .C.Başer,
G.Tümen,
Khim .Pri r.Soedin., 1, 76-80 ( 1999).
25) Alkaloids o( Bongardia chıysogonum,
A.U .Rahman, D.Shahwar, M.I.Choudhary,
B.Şene r ,
G.Toker,
K . H.C.B aşe r ,
Phytochemistry, 50,333-6 (1999).
26) Composilion o( the Essenlia/ Oi/ o( Nepeta
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