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Değerli okurlar, 
TAB Bülteni yeni bir sayı ile yaym hayatm sürdürüyor. 

TBAM yine yoğun faaliyetlerle dopdolu bir yıla girmenin he
yecanı içerisinde. UNIDO'nun partümeri uzmanı Sudhir Ja
in'in Ocak ayındaki bir aylik misyonu sırasında, kozmetik ve 
partümeri firmalarına yönelik bir partümeri kursu başarıyla 
düzenlendi ve ilgiyle karşı/andı. Filipinlerde düzenlenen ve da
vet/i olarak katıldığım UNIDO'nun 2. Uçucu Yağ Sanayii se
minerinde Türk Gül Yağının hem kimyasal hem de kokusal 
değerlendirilmesini içeren bir tebliğ sundum ve panellere 
katıldı m. 

May1s ay1 içinde iki önemli faaliyet yer alacak. Ilki Türki
ye'de Farmasötik Botanik biliminin gelişmesine ve Türkiye flo
rasının tamnmasına yaptıği katkılar nedeniyle Istanbul Üni
versitesi Eczacılık Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. 
Dr. Asuman BAYTOP onuruna 1 S Mayıs günü düzenle
necek olan seminer. Bu seminer ile değerli hocam1za şükran

lanmiZI sunmay1 amaçladık. Seminer öncesinde düzenlene
cek törende Prof. Baytop'a üniversitem/zin Fahri Doktorası ve
rilecek. 16 Mayıs tarihinde ise 9.Bitkiselllaç Hammaddeleri 
Toplantısı başlayacak. Geleneksel olarak her 2 yılda bir 
değişik bir Eczacı/ık Fakültesinde yapılan bu toplantı, 1982 
yılında olduğu gibi yine TBAM ve Eczaetlik Fakültesi tarafı

ndan müştereken düzenlenecek. 
Uluslararası katılım/ı olacak bu toplantının ana konusu 

"Bitkisel Droglarm Biyolojik Etki/ert olup, tıbbi ve koku
lu bitkiler/e ilgili bilimsel diğer araştırmalar poster olarak sunu
labilecek 

1988 yılından beri her Eylül ayında düzeniernekte ol
duğumuz TRUMAP grup eğitim programlannın dördüncüsü 
9-28 Eylül tarihleri ara s mda yine TBAM'da düzenlenecek. 
Gelişmekte olan ülkelerden 10 kursiyerin katıldığı program 
tibbi ve aromatik bitkilerin ilaç ve ilgili diğer sanayilerde kul
lan tm ı konusunda. 

Merkezimiz 1991 yılında biyolojik etki tarama laboratu
varını kurma çalışmalarım hızlandiracak. Birleşmiş Milletler 
ve Devlet Planlama Teşkilall'ndan sağlanan (onlarla ekip
man eksiğini gidermekte olan TBAM'm, yap1m1 sürmekte olan 
ek binasını bu yıl devreye sakabileceğimizi umuyoruz. 

DlALOG Bilgi Bankasına on-line bağlandığımızı daha 
önce duyurmuştuk. Merkezimiz ayrıca dahili modem ve üni
versitenin Bilgisayar Merkezi aracıliğı ile EARN ağına da 
bağfanmayl gerçekleştirdi. Konu ile ilgilenen/erin ilgili makale
yi okumalarım ve BlO-DOST ve HERB ad tanışma ortam 
lanmız1 kullanmalarını diliyoruz. 

Prof.Or. K. Hüsnü Can Başer 
Editör 



TAB BÜLTENI 

ANADOLU'DA BiR 
TEKNOLOJi CENNETi 

ANADOLU T EKNOLOJI ARAŞTIRMA 
PARKI (ATAP) KURULDU. 

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi 
Odas ı ile baz ı sanayicilerin iştirakiy le ATAP 
A.Ş. Eskişehi r'de kuruldu. Üniversitenin Yu
nusemre Kampüsünde tahsis edilen alanda 
gelişecek olan teknapark ülkemizde kurulan 
ilk teknoparktan biri olma özelliğini taş ı yo r. 

Devlet Planlama Teşki lat ı (DPT)'nin talebi 
üzerine, Dünya Bankas ı ve Birleşm iş Mi llet
ler Kalkınma Fonu (UNFSD) uzmanların ı n 

ülkemizde yaptıkları inceleme sonucu lzmir 
ve Eskişeh ir'de birer teknapark kurulmasını n 

tavsiye edilmesi üzerine SO milyon Tl serma
ye ile AlAP A.Ş. kuruldu. 

izmir ve Eskişeh ir teknapark ları nın kurul
masın ı hı z l and ırm ak ve koord ine etmek 
amacıyla yürürlüğe koyulan Birleşmiş Millet
ler Projesi çerçevesinde izm ir Teknapark 
müdürü Cengiz Sağcan ile Anadolu Tekno
park Koordinatörü ve AlAP A.Ş. yönetim ku
rulu başkan yard ı mc ı s ı Prof.Dr. K.Hüsnü 
Can Başer geçen Ekim ay ında ingiltere'deki 
8 teknaparkı içine alan bir tetkik gezisi 
yaptı lar . ingiliz Kültür Heyetince düzenlenen 
bir program dahilinde Warwick, Aston, Bir
mingham, Newtech, Manchester, Loughbo
rough teknoparkl arı il e ku ru lmakta olan 
Cranfield ve Oxford teknaparklarında incele
mele rde bulundular ve izienimlerini iki ay rı 
rapor haline getirdiler. 

Anadolu leknoparkı nın öncelikle bilgisa
yar donanım ve yaz ı lım ı , metalurji, yeni mal
zemeler, ilaç, koku ve tat maddeleri ve 
ürünleri gibi konularda araştırma sonucu ge
li ştirile n yeni teknolojileri uygulamaya aday 
şirketl er i bünyesinde barındıracak. ilk olarak 
inşa edilecek "inkübatör (küvöz)" binasında 
bu şirketlere merkezi sekreterlik vs. hizmet
leri ve recek, ayrıca üniversitenin gelişmiş 
bölüm, merkez ve labo ratuvarlarıy la il i şkileri

ni düzenleyecek. 

Sayfa 4 

lBAM'ın gelişmiş imkan l arı nın Tekno
parkın ge l işmesine büyük katkı sağ laması 

bekleniyor. 

TBAM'DA FARMAKOLOJiK 
TARAMA LABORATUVARI 

KURULDU 

1990 y ıl ının son aylarında Merkezimize 
immünomodülatör ve hepatoprotektif etkili 
bitkilerin ! aranmas ı amac ı yla gelen gama
say ıcı, floresan mikroskop, invert mikros
kop, homojenizatör, su banyosu, sağulucu

lu santrifüj, soğutucu banyo ve derin-dondu
rucu, bu yöndeki araştır malarımız ı h ı zland ı

rmak için önemli bir bir güç ol uşturmuştur. Bu 
sözü edilen araştırmaların yan ı s ıra, bitkilerin 
endokrin sistem üzerindeki etkileri belirlen e
bi lecek, gerek deney hayvanlarında gerekse 
insanlarda kan ve çeşitl i dokularda insülin, ti
ro id hormonla rı , büyüme hormonu, gama 

globülin'ler, interleron-a, lNF-a, interlö
kin, prostaglandinler, endokrin ve renin gibi 
çağdaş farmakalejik araştırm aların ön 
gördüğü biyolojik parametrelerin ölçümü ·ko
l aylık la gerçekleşti r i lebi li r . 

Anti-enflamatuvar, analjezik, antia ll erj ik, 
antihipertansif, antiastmatik, antiromatizmal, 
antiepileptik ve kardiyeaktif etki li maddelerin 
test edilmesi için gerekli farmakalejik tarama 
sistemleri ise kurulma aşamasına ge l mişt ir . 

Çok yakın bir gelecekte doku kültürleri ve ho
mojenatları kullanılarak bitkileri n farmakola
jik taramas ı , mikroskopik ve biyokimyasal 
yöntemlerle biyolojik etki mekanizmaları ko
nusunda ay rı ntı l ı araştırmalar yapı lacak 

düzeye erişecektir. Buralara ek olarak, sito
toksik ve iniektisit etkilere yönelik "bench-top 
bioassay" sistemleri de ku rulm a aşa

masındadır. 

Halen Merkezim izde, kozmetik ve 
partümeri ürünlerinin iritan ve alterjik etkileri 
konusund a araşt ır malar ve tayi nler 
yap ı lmakta, endüstriye hizmet ve rilmekte
dir. 
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Z A K K U M 'DAN iLAC ÜMiDi 
TBAM ve Münih Ünive rsites i 
Farmasöt ik Biyoloji Ensti tüsü 
işbir li ği ile Zakku m (Nerium 
o/eander) bitkisi üzerinde son 3 
y ıl dır sürdürülmekte olan bi limsel 
araşt ırmanın ilk sonuç l arı 17-22 
Temmuz 1990 tarihlerinde Bonn 'da 
düzen lenen "Doğal Ürünler in 
Biyolojisi ve Kimyası Sempozyumu" 
(BACANS)'da paster bildiri olarak 
tebl i ğ ed ild i . Paster öze ti 
Almanya'da basılan Planla Medica 
dergisinde yayınlandı. 

Bu arada, başvurusu Avrupa 
Patent of isine daha önce yapılmış 
olan, araşt ırmalarla ilgili ilk patent 
EP O 398 313 A2 numara ile tescil 
edi ld i ve 22.11.1990 tarihinde 
Patent blatt 90/47'de yayınland ı. 

Dr. H.Z.Özel, Prof.Dr. K.Hüsnü 
Can Başe r , Dr. i.Çarbık ve Prof. Dr. 
H.Wagner'in hem mucit hem de 
başvu r u sahibi olduğu patent' in 
ayrıca 27 ülkede tescil 
başvurusunun da sonuçlanmak 
üzere olduğu belirti ldi. 

Başl ı ğ ı "immünst imülan ve 
antiproliferat ik etk ili polisakka rit 
ka rışımı , üretim yöntemi ve bu 
maddeyi taş ıyan ilaç lar" olan 
patentin dünya hakları n ı el inde 
tutan dört mucit buluşlarının ilaç 
haline geti rilebilmesi için ilaç 
fir maları ile temaslarını 

sü rdürüyorlar. 
Zakkum üzerindeki bilimsel 

araşt ırmal ar yoğun şekilde devam 
ederken, sonuç lar hakkındaki 

sonuçlar hakkı n da detaylı 

makalelerle yeni patentterin hazır
lı kla rı nın tamamlanmak üzere 
old uğu bildirildi. 

Planla Mediea 56 668(1990) 

Nerium o/eander'in Sulu Eksiresinden Bağışıklık 

Sistemi Üzerinde Etkili Polisakkariller 

1. Çarbık, K.H.C. Başer, H.Z. Özel, B. Ergun, H. Wagner 

Nerium oleander L. (NO) (Zakkunı ) 'un su lu ckstrcsi 
Türkiye'de kanser tedavisinde kullanılmak tadır (1). Bazı 
sebeplerden ötürü, kalp gl ikozitlcri sulu ckstrcnin antitümör 
etk isinden soruml u olamıyacağından, araş llrmal arımızı 

ckstrenin polimcrik kısm ı üzerinde yoğunlaş tı rd ı k. Sulu 
ekstrcdcn alkollc çöktürme sureliyle kaba bir polisakkari ı 

fraksiyon u (NOP) elde edildi. NOP, ıo·6 ilc ıo·2 mg/m 
konsan trasyon aralığında in viıro granüles it fagositozu 
testinde (2) çok yüksek aktivite gös terdi. NOP elen relati f 
molekül kütleleri 17.000 ilc 120.000 D arasında değişen 
muhtelif polisakkaritlcr elde edildi. Moleküler kütle tayinleri 
jel filtrasyon ve iyon değiştirme kromatografisi yöntemiyle 
yapıldı. 

Başlıca bileşik (NOP-1) relatif molckül kütlesi 35.000 D 
olan bir poligal akturonandı ve NOP nin %60 ı n ı teşkil 

ediyordu. Bu b ileşik %90 oranında mctillenm i ş uronik asit 
polirnerindcn ibarettir. Enzimalik parçalama, NM R 
spcktroskopisi, permet ilasyonu takiben GC/MS analir.i 

NOP·I'nin a .(1.4) bağlı galakturonan düz zincirinden ibare 

ol duğunu gösterdi. Ikinci bir fraksiyonlama prosedüriindc, 
su lu zakkum ekstresi dialize tabi tutularak diyalizat ve 
retand ant fraksiyonlanna ayrıldı. Diyalizaıtan alkollc 
çöktürme ve jel kromaıografi s i ilc bir polisakkari ı karı ş ı mı 

(NOAG-11 ) elde edi ldi. NOAG- n , relatif molekül kütleleri 
3000, 5500 ve ve 12000 D olan üç polisakkariilen ibarcu ir. 
Bunların hepsi ramnoz, arabinoz, ks iloz, ga laktoz ve gl i koz 
yanında galakturonik asit t aşıyor. NOAG · II 'nin şu 

immunoloj ik testlerde yüksek ak ti vite gös terdiği saptand ı : 

granülesil fagosilozu testi (2) , tümör nckroz faktörü testi (3), 
ve lcnfos it transformasyonu testi (4). Sonuçların in vivo etki 

ilc i l i şkileri tartışıldı. 

Kaynaklar 

I.Özci, II .Z.(l988),TDA publ.,p.66. 
2. Brandı, L. (1967) Scarıd J.llacın:ıı ol. Supp1.2 
3. Ruff, M.R., Gifford, G.E. (1981) l ııfcct. lmmun. 31,280. 
4. Duıton , R.W., Rady, J.D. (1964) lnıınunol. 7, 40. 
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TlBBi BiTKiLER ARAŞTIRMA MERKEZiVEEARN 
il etişim, bilginin iletilmesi, korun
mas ı ve özellikle bilgi kaynak
l arına er işmek tüm bilim tarihi 
boyunca önem ini sü rdür 
müştür. Bugün içinde bulun
duğumuz çağ "Bilgi Çağ ı " olarak 
isimlendirilmektedir. 

Bilgisayar teknolojisinin etki ve 
sonuçları bazen 3. sanayi devri
mi olarak adlandır ıl abilecek 
düzeyde yaşam ın hemen her 
alanında kendini hissettirmekte
dir. Bilgisayar teknolojisi her 
alanda olduğu gibi biyomedikal 
alanda da vazgeçilmez 
araştırma ve uygulama aracı ha
line gelmektedir. Özellikle bilgi 
lerin işlenmesi, korunması, iletil
mesi ve erişilmesinde tüm diğer 
yöntemlerin üzerinde bir yere 
ulaşmaktadı r . 

Günümüzde bilgisayar ağları 
aracılığıyla tüm dünya ile ilişki 
kurabilmek mümkün olmak
tadır . Bilg isayarların birbirlerine 
bağlanması yoluyla olu şturulan 
bilgisayar ağları, bilim adamları 
ve araştırmacılar arası nda son 
derece hı z lı bir iletişim ve bilgiye 
ulaşma kolaylığ ı sağlanmıştı r . 

Iki tür bilgisayar ağı ile bilgiye 
ulaşmak mümkündür. Bunlar, ti
cari olanlar (Dialog , Orbit ve 
STN gibi) ve hiç bir ticari çı kar 

gözetmeyen, sadece Üniversite 
ve araştırma kurumlarının dahil 
olduğu ve kullanıcılarından ku 
rumca peşin ödenen abone 
ücreti dış ında hiç bir ücret al ı 
nmayan ağlardı r . Anadolu Üni
versitesinin de dahi l olduğu bi l
gisayar ağı , bu ikinci türe aittir. 
Bu ağ , EARN (European Acade
mic Research Network) dür. 
EARN, aynı sistemde ça lı şan 
diğer bi lgisayar ağla rı (BITNET, 
NETNORTH) ile birlikte, tüm 
dünyayı saran bir il etiş im 

ağıdır. 
EARN (aynı sistem ile çalışan 

BITNET ve NETNORTH da da
hil olmak üzere) içinde yer alan 
herhangi bir yer ile anında mesaj 
alıp vermek mümkündür. "lnter-

net ve UUCP gibi EARN den 
farkl ılı kla rı bulunan bilgisayar 
ağlarındaki ku l lanıc ı lar ile elekt
ronik-mektup (E-MAIL) şekl inde 
iletişim kurmak mümkündür. Es
ki şe hi r'den Amerika'ya gönderi 
len bir mesajın, normal şartlarda 
5 - 10 sa ni yede gitt i ği 
düşünülü rse , e-mail ile il etişim 
kurmanın da son derece hı zlı ve 
pratik o lduğu an laş ılı rM Böylece, 
Japonya'dan Anta rtika'daki 
araştırma l aboratuvarına, Yeni 
Zelanda'dan Alaska'ya ve Hawa
ii'den Tayvan'a kadar son derece 
hızlı bir iletişim içine girmenin pa
rasız ve pratik yolu artık bilgisa
yar ağların dan geçmektedi r. 

EARN sistemine bağlı ülkeler 
arası nda; Yugoslavya, Polanya, 
Çekoslavakya, Macaristan gibi 
doğu bloku ülke üniversite ve 
araşt ı rma kurumları , tüm iskan
dinav ve diğer Avrupa ülkeleri, 
lsrail, Suudi Arabistan, Kıbrıs, 
Hindistan gibi ülkeleri ve ayrı ca 
Japonya'dan Amerika ve Brezil
ya'ya kadar uzanan BITNET için
de yer alan ülkeler ve üniversite
leri yer almaktadır. Bu arada, bu
rada adı geçmeyen yer ve ülkele
rin üniversite ve araştırma ku
rumlarına e-mai l ile. eriş il ebi le
ceği belirtilmelidir. Örneğin An
tartika'da Moskova'da ya da 
Avustralya 'da bulunan üniversite 
ve araştırma kurumlarına bu 
şeki lde ulaşılabilmektedir. Ay
rıca, IBM ve Apple gibi bazı ticari 
kuruluşlarda bulunan araş 
tırmacılara da (sınırlı da olsa), 
EARN aracılı ğ ı yla ulaşabilmek 
mümkün olmaktadı r . 

EARN bilgisayar ağına Türki
ye ve Anadolu Üniversitesine 
gelmesin in üzerinden çok geç
meden TlBBi BiTKiLER ARAŞ· 
TIRMA MERKEZ i ~BAM)da 
EARN ağına bağlandı. 

Dahili modem aracılığ ı ile üni
versitenin ana bilgisaya rı ka
nalıyla kurullan bağlantı saye
sinde, TBAM da bulunan IBM 
PS/2 bilgisayarından artık tüm 

dünya ile (2400baud) iletişim ku
ru labilmektedir. 

EARN ne gibi olanaklar sağla
maktadır? 

1. Di {Jer ünivers i te ve 
araşt ırma kurumlarında çalı şan 

kullanıcılarla iletişim kurulabilir. 
2. Ça lışma arkadaşları kendi 

ara larında mesaj ve/veya e-mail 
şek li nde iletişimin yanısıra 
döküman ve program gönderile
bilirler. 

3. Serverlar aracılığı ile ortak il
gi alanlarına sahip kişi ler ile ile
tişim içine gir.ilebilir: ~u amaçla 
daha önce TURK BILIM ADAM· 
LARI TART I ŞMA LiSTESi 
(DOST) kurulmuş ve 3 ay önce 
BiOMEDiKAL alanda çalışan 
Türk bilim adamları listesi (BlO· 
DOST) merkezimiz personeli ta
rafından organize edi lmi ş ve 
yürütülmektedir. Ayrıca, Tıbbi 
Bitkiler konusunda ve dünyada 
alanında tek olan bir il e t işim or
tam ı sağlıyacak olan HERB ad lı 
liste, TBAM tarafından organize 
edi lmişti r. 

4. Bilgisayar ağlarında bulu
nan tüm LISTSERV, NETSERV 
ve spesifik biyomedikal alanda 
hizmet veren diğer S ERVER 
makinalardan yararlanı labilmek
tedir. 

5. EARN bağ l ant ısını n sağ lan 
mas ı ile bi rl ikte, TBAM ile, nor
mal posta, telefon, teleks ve tele
faks ola nağını n yan ıs ı ra, EARN 
aracılığı ile de il etişim kurulabil
me olanağ ı da kazanı lm ış oldu. 

TlBBi BiTKiLER ARAŞTIR
MA MERKEZi'nin e-mail (EARN) 
adresi:: 

Bi ın cl: d54 at TR ANA VM 1 

Bi tnel: d3 1 allranavm 1 

Bi ıne t : TBAM TRANA VM2 

İnternet: d54 tm navm !. 

Bitnet al cunyvın .euny .edu 
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~ . QÇÜNCÜ TRUMAP 
EGITIM PROGRAMINA 

8 YABANCI 
KURSiYER KATILDI. 

Hükümetimiz ve Bir leşm iş Milletler Sınai 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nın desteği ile 
TBAM tarafından düzen lenen 3. TRUM AP 
Eğitim Programı 'na 7 ülkeden 8 kursiyer 
katıldı. Eğitim programı 3 hafta sürdü. 
TBAM'ca yürütüle n TRUMAP eğ itim 

programlarından şi mdiye değin 20 değişik 
ülkeden 28 k i şi yararlandı. 

UNI DO'nun desteği ile yaln ı zca TBAM'ca 
yürütülen ve ilk kez 1988 yı l ında başlatı l an 

TRUMAP eğitim programının üçüncüsüne, 
Etyopya'dan 2, Bangladeş, Gana, iran, Mısır, 

~~~~~=i====;.iiii!i!J!ii!iii!iillil~~N~i~je~ry~a~v:e Yemen'den de bire r olmak : üzere toplam 8 kur-
siyer katı ld ı. Ku 
ramsal ve uygula
mal ı olarak sürdü
rülen kurs süresin

ce dersler, Tıbbi Bit
kiler Araştırma Mer
kez i u zmanla rı ile 

endüstriden ve Ga
z i Üniversitesinden 

davet ed ilen uz
man larl a birlikte 
Hindi stan uyruklu 
UNIDO uzmanı ta
r a fı ndan ve rildi. 
Kurs süres ince ko

nuk kursiyer lere 
tıbbi ve kokulu bitki-

lerden ilaç, kozmatik ve partümeri hammaddelerinin ve mamül ürünlerin üretimi, kalite kontrolü 
gibi konularda teorik derslerle birlikte pilot tesislerde uygulamalar yaptı rı l dı. Eski şehir ve diğer il
lerdeki endüstri ku ruluşlarında göz lem ve inceleme olanakla rı sağlanan kursiyerlere ayr ı ca 

ülkemizin tarihi ve turistik yörelerinin tanıt t iması amacıyla çeşitl i geziler düzenlendi. Bu arada, 
kurs süresince düzenlenen "yuvarlak masa" top l antı l arında, kursiyerler in ülke lerinde 
karşılaşabi l ecekleri çeş itli sorunların çözümüne i l işkin tartışmalar yapıldı. 

Üç hafta süren kurs sonras ında, sade bir törenle kursiyerlere sertilikaları verildi. 
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KOKU UZMANLARINA EGiTiM 
A nado lu Ün iversitesi T ı bbi Bitkiler 
Araştı rma Merkezi'nce, çeş itli kozmatik ve 
ilaç f irmal arında çalı şan "koku uzman ları "na 
yönelik "par!Omerl kursu" düzenlend i. 21 
Ocakıa baş layan kurs, 5 gün sürdü. Kursta 
dersler, B i r l eş miş Milletler'in Hindistan l ı 

uzmanı Sudhir Jain taraf ı ndan verildi. 
Yerli bitkisel esansların ağ ı r lı kl ı olarak ele 

al ı nd ı ğ ı ve baz ı uygulamala rın da yap ı ldığ ı 

kurs süres ince koku karışımların ı n 

haz ı rlanmas ı , koku la rın değerlendirilmesi, 

"KOKU KULLANMA ALIŞKANLIGI 
KÜLTÜRÜN BIR PARÇASlDlR" 

koku endüstrisinde ku l l an ı lan doğa l ve 
sentet ik hammadde lerin tan ı l ılm as ı ön 
planda tutuldu. 

Kursa katı la n uzmanlar, kısa süre içinde 
TBAM ' ı tanıd ı k l arın ı ve yap ılan çal ışma ları 

takd irl e karş ıl ad ık l a r ı n ı söy led il e r. 
Kursiyerler, kısa süreli olmas ı na karş ı n bu 
tip kurslardan yararland ıkları n ı , Türkiye'de 
TBAM gibi bir merkez in bu konuyu ele 
almas ı ndan da ay rıca memnun oldukların ı 

belirttiler. 

Birleşmiş Milletler'in Hindistanh "parfümeri uzmanı" SUDHIR JAIN KIMDIR? 
Sudhir Jain bir süre TBAM'ın konuğu olarak Hindistan'da 1949'da doğan Sudhir 
çalışmalara katıldı. Ülkemizdeki üretici kuruluşlarda Jain, De/hi Vniversitesi 'ni bitirdi. Kimya
görevli uzmanlara kısa süreli bir kurs da veren Jain'le ger olan Jain, /977-1980 arasmda /sviç
"koku" üzerine bir söy leşi yaptık. Aşağıda bu re 'deki Givaudan Partümeri Okulu'nda 
söyleşiyi özet halinde sunuyoruz. eğitim gördü. UN/DO ve Ingiliz uluslar 

Topluluğu Sekreterliği'nin •parfümeri 
e Sayın Jain, koku nedir ve koku kullanma alışkonlığı uzmam" olan Jain, Hindistan'da, Part
nasıl başlamıştır? " · ümeri ve Koku Kurumu pargürneri ko-

Koku, ülkelerin geleneklerinin ve kültürlerinin bir mitesi başkanliği, Standardlar Enstitü
parçasıdır. Koku kullan ı m ı , özell ikle Hindistan, Çin ve so Doğal ve Sentetik Partomeri Ham
Japonya gibi Güney ve Doğu Asya ülkelerinde maddeleri Komitesi üye/iği, Uçucu 
yayg ınd ı r. Güzel kokunun ruhsal durumu düzenleyici Yağlar Kurumu üyefiği görevlerini de 
özelliğinin oduğunu biliyoruz. yürütüyor. 

TAB BÜLTENi Sayfa 9 

Koku kullanım ı nın kökeninde dinsel törenler bul u nmaktadır. Doğu ülkelerinin mitoloji lerinde 
koku ve esans lardan bahsedilmektedir. Ama bugün art ı k koku ku l l an ı mı, tüm dünyada 
yaygınlaşm ı ş durumdadır. Başlangıçta ya lnızca kadı n lar tarafından kullanılırken bugün art ık 

erkeklerin de en az kadın la r kadar koku kullandığı nı görüyoruz. Bugünkü an lamdakoku 
kullan ı mının amacı, vücuttaki kötü koku ları ortadan kaldırmak ve güzel koku ile karşıdakini 
etkilemektir. Bilimsel olarak dakokunun çevreyi olumlu ya da olumsuz etki led iği kanıtl anmışt ır. 

e K oku kullanımının doğu ülkelerinin külıürü olduğunu söylediniz. Peki, bauda 
yaygınlaşması nasıl oldu? 

Koku kullanımı, Bat ı ülkelerinde son 40-50 yıl içinde yaygın laştı. Bu yaygınlaşmanın nedeni 
de kanımca, erkeklere özgü bazı kokuların üretilmesidir. Ama asıl yaygınlaşma nedeni, 
üretimle birlikte geniş tanıtım kampanyaları, kullanıcıya cazip gelebilecek türden sunumlar, 
kısacası profesyonelce koku pazarlamasıdır. 

e /nsanlar, hangi elkiler alunda koku seçer/er, koku seçerken nelere dikkaı etmeleri 
gerekir? 

Yukarda da bahsettiğimiz gibi kokunun yaygınlaşmasında geniş tanıtım ve pazarlamanın 
etkisi büyüktür. Pahalı partüm ün iyi parfüm olması gibi bir kural yoktur. Ama partümlerin bir 
kısm ı modaya göre seçili r ve geniş tanıtım kampanyaları sonunda insanlar ilgi duyarlar. Bu tip 
kokular oldukça pahalıdır. Oysa, hergün herkesin kullandığ ı parfümler vardır ve bunlar 
beğeniye göre seçilir. Bana göre, kış aylarında çiçek, yaz aylarında ise narenciye kokuları 
tercih edilm elidi r.Ayr ı ca , koku saçerken başkaların ın beğendiği koku yerine insan kendi 
beğendiğ i ni seçmeli ve kullanmalıdır. Çünkü, her koku, herkeste aynı sonucu vermez. Cilt 
yapısına göre, kişiden kişiye farklı l ıkla r gösterebilir. Dolayı sıy l a, aynı koku başka başka 
insanlarda farklı algılanabilir. 

e Dünya parfüm pazartnda ağırlıklı ülkeler hangi/eridir, payiart ne kadardır? 

Koku kullanımı her ne kadar doğu ülkelerinde yaygınsa ve o ülkelerin halkları için bir 
gelenekse de endüstriyel üretimde, Amerika Birleşik Devlet leri, Fransa, isviçre ve Almanya 
oldukça ileri düzeydedir. Bunun sonucu olarak da dünya pazarının yüzde 60'ını bu ülkeler 
ellerinde t utmaktad ır lar. ABD ve Fransa'da partüm üretiminde az da olsa doğal hammadde 
ku l lanılmasına karşın !sviçre ve Almanya'da tamamen sentet ik hammadde kullanılmaktadır. 
Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde partüm üretiminde doğal hammadde kullanımı daha 
yaygı ndır. Ay rı ca, doğal hammadde üretiminin de yüzde 90'ı ge l işmekte olan ülkelerde 
üretilmektedir. 

e Peki Sayın Jain, paifüm kullanmanın herhangi bir sakıncası, ci/de herhangi bir zararı 
yok mu? 

Gerek sentetik olsun, gerekse doğal hammadde olsun, partüm üretimindeki tüm maddeler 
insan sağlığ ı açısından sık ı bir denetim altındadı r . Herhangi bir sak ı nca görü ldüğünde 

kull anı lmasına kesinlikle izin verilmez. Bir koku hammaddesi, kullanımdan önce bilimsel 
yö ntem lerle denenir, herhangi bir tehlike olmadığı saptan ınca kullan ı lmasına izin verilir. 
Nitekim, güzel kokulu olmasına karşın, sağlık açıs ından tehlikeli olduğu için bir çok sentetik 
hammaddenin kullan ı lması yasakt ı r. 
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2. UNIDO UÇUCU YAG 
ENDÜSTRiSi SEMiNERi 

MANiLA'DA YAPILDl 
B ir leşmi ş Milletler Sınai Kal kınma Teşkilat ı 

(UNIDO) taralından organize edilen ve ilki 1980 
yı l ında Lucknow (Hindistan) da düzenlenen Uçu
cu yağ Endüstrisi Seminerlerinden ikincisi, 4-8 
Şubat 1991 tarihleri arasında Filipinlerin başşehri 
Manila'da yapıld ı . 

15 ülkeden 40 k i şinin katıldığı Seminer'e 
TBAM Müdürü Prof . Dr . K.H.C.Başer ve Hindis
tan'dan UNIDO uzmanları Dr. Atal ve Dr. Gulati uz
man olarak çağrıldı. Bu uzmanlar spesifik konular
da konferanslar verdiler, panellere katı ldılar ve 
tartışma l arı yönlendirdi ler. Prof. Başer Semi
ner'de "Türk Gül Yağ ı " hakkında bir konferans 
verdi. Köylü ve fabrika üretimi Türk gül yağlarının 
GC ve GC/MS analizi ile koku değerlendirmesi ve 
kalite kontrolünde her iki değerlendirmenin kore
lasyonu konularını işledi. 

Seminer sonunda hazı rlanan sonuç bildirisin
de dört ana başlık altında özetle şu tavsiye karar
ları na yer verildi. 
1. Eğitim: UNIDO, gelişmekte olan ülkelere yöne
lik olarak özellikle, tarım teknolojisi, Üretim tekno
lojileri (ekstraksiyon, distilasyon, fraksiyonlama, 
sentezleme), kalite kontrol, duyusal değerlendir

me, bileşim hazırlama, formülasyon uygulamaları 
gibii konularda seminer, sempozyum ve grup 
eğitim programlarının düzenlenmesi için desteğini 
sürdürmelidir. 
2. Enformasyon ve yayınlar: 
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te olan ülkelerdeki AR-GE çabaları desteklenmeli 
ve güçlendirilmelidir. 

Yeni bitkisel kökenli koku ve tat maddelerinin 
belirlenmesi için sistematik bir tarama programı 
başiatı imaiı ve kullanılmayan veya yeterince kul
lan ı lamayan aromatik bitki kaynakları kullanıma 

sokulmalıdır. 

Her gelişmekte olan ülkede endüstriyel kul
lanım potansiyeline sahip aromatik bitkiler için 
canlı ve cansız (herbaryum) örnekleri içeren kol
leksiyenların kullanılması teşvik edilmelidir. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında teknik işbir
liğini (TCDC) geliştirmek için, aromatik bitkilerin 
işlenmesi ve kalite kontrolü için imkanlara sahip 
AR-GE kuruluşlarını içine alan bir ağ (Network) ku
rulmalıdır. 

Üretimden arta kalan atık maddelerin kul 
lan ımı ve yokedilmesi konularına gereken önem 
verilmelidir. 
4. Politika girişimleri 

Kırsal kesimde iş imkanı yaratmaya yönelik 
uçucu yağ endüstrisinin geliştirilmesi için nesli 
tükeome tehlikesi altındaki türterin koruma al tı na 

alınması, doğal floranın hoyratça yok edilmesinin 
önüne geçilmesi, sistematik tarımsal üretimin 
teşvik edilmesi. Uçucu Yağ Geliştirme ve Tanıtma 
Kurulu'nun oluşturulması, ham olarak ihraç edil
mekte olan bitkilerden katma değerli ürünlerin 
hazırlanması ve ihracatı konusunda teşvik uygu
laması, küçük ve orta ölçekli endüstrilerin kalkınd

ınlması için müteşebbislere yardım ve teşvik 

sağlanmas ı gibi konularda Hükümetlerce girişim 

lerde bulunulması gerekli görülmüştür. 

"Uçucu Yağ Endüstrisinde Bilg i l:iiii:i;;;i;;·~~~~~ Kaynakları" isimli UNIDO yayını yeni-
lenmelidir. 

Fraksiyonlu distilasyon, duyusal 
değerlendirme, koku ve tat bileşiklerinin 
formülasyon metodolojisi, arazide disti
lasyon ve fraksiyonlu distilasyon ünite
leri için standart tasarım opsiyonları, u
çucu yağlardan izole edilen bileşikler, 
sentetik türevleri ve benzerleri gibi uy
gulama kitapları hazırlanmalıdır. 

Endüstrinin muhtelif sahalarında vi
deo veya bilg isayar destekli eğitim pa
ketlerinin haz ı rlanmalıdı r . 

3 . Arsşt~rma·Geliş tirme (A R-GE) 
Bu sektördeki ulusal endüstriyel 

kalkınmayı sürekli kılmak için gelişmek-
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AvRUPA'NIN 

PARFÜM 

EvLERi* 
Eski doğu kültürlerindeki tütsü ve yağlardan, 
günümüzdeki büyük partüm kuruluşlarına 
kadar, güzel koku dünyas ı çağlar boyunca in
sanoğ lunu büyü l emiştir .. 

Başlang ı çta tü tsü vardı. Kokulu odunlar, 
zamklar ve reçineler Tanrıları hoşnut etmek 
ve taktirlerini isiemek için yakılırdı.. Doğadan 
elde edi len esanslar, sayısız dinsel, terapötik 
ve mitolojik uygulamada yararlı oldu. Partüm 
ke li mesi, Lat ince 'dumanın içinden' anlam ı 

ndaki per fumus'dan gelmektedir. 
Eski Çiniiter tapınma sırasında kokulu çu

buklar salfamışlar, falları sırasında kokulu 
maddeler t ütsü i smişler ve ay rı lan ruhları ne
fis kokulu dumanlar ile göndermişlerdir. Kral
lara ait giysileri kokulandırmış ve bun ları san
dalağacından yapılm ı ş aramalik sandıklara 
koymuşlardır. Himalayalarda yaşayan misk 
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geyiğinin genital organlarından salgılanan 
çok değerli misk'i keşfetmişlerdir. 

Mısırlılar, ölülerini kokulu odunlar ve re
çineler ile dayurulmuş su ve yağtarla mumya
lam ı şlardır. Firavun lar gömülmeden önce 

yağlanmışlar ve partümler yaşamötesine 
götürülecek hazinelerin arasında sayılmıştır. 
Kleopatra, saray kimyacılarının hazırladığ ı 

pahalı banyo suları ile yıkanarak Marc An
tony' i baştan çıkarmışt ır . 

Parfümeri, yüzyıllar boyunca doğunun 
gizemli bir sanatı idi. Babilliler kokulu madde
lerin büyük oranda tüketicileriydi. Yunanlılar 

Alan e A. Ty'ın Filipin Hava Yollan ay lı k derg isi MAI3U II A Y (Vol. 12 No. 1, Oca k 1 991) da yayı nlanan aynı 
isim li maka les inden Ya rd. Doç.Dr.Yascmin Yazan t arafından çevrilmiştir. 
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ve Romalılar bu sanat ı geliştirip bir çok alan
da benimsediler: Romalıların banyo larında, 

çeşmelerinden kokulu sular fı şk ırırd ı . Banyo 
yapmak, ardından yağlarla masaj yapılan 
duygusal ayinler haline geldi . Mitolojik bir 
büyücü olan Circe, Odysseus'u koku ile 
büyüledi ve Truva'lı Halen'in baştan çıkartıcı 
güze lliğ i , aşk ve afrodiziyakların tanrıçası 
olan Afrodit'in hediye ettiği gizli bir güçlü 
maddeye borçlu idi. 

ilk Yahudiler, partüm ve tütsüyü Tanrı'ya 
yapı l an dinsel kurbanlarda ku lland ıl ar. lncil
de, Musa Peygamber'in tütsü k;in özel biıye r 
yaptırdığı ve kutsal yağlar yaktırdığ ı ; mürrü
safi ile günlüğü n altın la eşdeğer olarak isa 
Peygamber'e sunulduğu an latı l maktadır. 

Batıda ise, ortaçağda güllerden uçucu 
yağı ilk haz ırlayanlar Arap l ardır. Haçlılar. 

ı 200'1erin baş l arında Filistin'den Ortaçağ 
Avrupa's ına esans getirdiler. ı 4. yüzyılda, 
Akıllı Charles Fransa'daki ilk çiçek çiftl iğ i n i 
kurdu. Sarayında partürncü olan ilk Frans ız 

hükümdan Kral VIII. Charles'dır. Biberiye
den distillenen ilk alkollü partüm ler, Macar 
Kra liçesi Elizabeth tarafından hazırlanmış 
ve dolayısı ile 'Macar suyu' diye adlandırı l

mıştır. halyan Rönesans'ı ile partümeri ge
li şim gösterdi: ortaçağ günlerinde görülen 
yanık tene ilgi yerini kokulu tenlere. yiğit 
şövalye l er in yasemin kokulu hançer ve 
kınları na, ı 8. yüzyılın zarif ve kibar hanım 

ları aras ında çok ilgi gören deri yelpazelere 
bıraktı. 

Catherine'de Medici tarafınd an Fran
sa'ya getirilen halyan sanatı, bu ülkeyi çok 
ünlü bir endüstri olan partüm hazırlama mo
da merkezi haline getirdi. Frans ız kırsal 

bölgeleri, özellikle Riviera, çiçek yetiştirme

ye uygun iklim ve toprak koşullarından do
layı, partüm kaynağ ın ın tarımı için doğal 

bölge oluşturdu. Uçucu yağ ve çiçek yağ ı 

endü sıri leri hız la ge lişti. ı9 uncu yüzy ı lın or
talarına kadar. sahip o lduğu büyük kuru
l u ş larla . Fransa. dünyanın partümeri merke
zi haline geldi. 
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Fransız Riviera 'sının Çiçeklenmesi 
Fransa 'nın güneyin e yapılan gezide, 

partüm üretimi için yeti ştirilen yasemin, tube
roz ve gül çiçekleri görülecektir. 

Mayı s 'ın baş ından Ekim'in so n larına ka
dar, belirgin kokulu ve kar beyaz ı nefis çiçek
leri olan Grasse yasemin' ini toplamak iç in 
yetişt iridier aileleri ile birlikte gün doğmadan 

yola çıkarlar . Mayı s gülü ise. Ocak' ta. ay son 
dördünde iken kesilir. Dikensiz herbir ça lı

dan 400 veya daha fazla çiçek. eldivenle ala
cakaran lı kta toplan ır . Bu ürünler daha sonra 
30 kilogramlık tarbalara konup esansların 
akstre edileceği yakın bir tesise götürülür. 

Zeytinyağı presleri, yüzlerce çeşmes i ve 
mimoza ile kaplı hafif tepeleri olan Grasse 
kasabas ı, partümerideki teknik bilgisi ile 
övünür. Doğal ve sentetik koku vericilerin 
üretimindeki buluş la r ve g e li ş me l e r, bu 
kasabayı koku endüstrisinin merkezi haline 
getirmiştir. Buras ı ya lnızca hammadde üre
tim bölgesi değ il , ay nı zamanda Peru'nun 
ambrett e tohum la rının, E ndo n ezya'n ı n 

sandal ağac ının. Tuscany'n in iris'inin ve 
Seychelles'in paçuli 'sinin uçucu y ağla ra , 

konkretlere ve absolülere dönüştürüldüğü 
bir i ş leme merkezidir. 
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Chanel Dünyasına Bir Gezi 
Grasse'in d eğe rli bir miras olan parlak 

ünü, gayri menkul spekülasyonu ile erimekle 
ve ürün fiyat larında dalgalanmalara ve işç i 
ücretlerinde artı ş l a ra yol açmaktadır . ı 925 
y ılındaki yaklaş ık 2000 üreticiden geriye bir
kaç düzine kalm ı ştır. 

Büyük bir endüstri ortağ ı n ın ekonomik kri
ziyle ilgilenen Chanel Partümleri, Grasse'de 
son beş kuşaktır kokulu çiçek üreten Mul 
ailesi ile güçlerin i birleştirmiştir. Özel sözleş
meleri sonucu, Mul ailesinin ürünleri haz ır 

pazar güvencesindedir. Marius ve Joseph 
Mul'a göre: "Çiçekler hiç kimseyi bekfe
mez ... bu sözleşme. çiçeklerin topfamr top
lanmaz işlenmasini sağfamaktadlf. " 

Bunun yanıs ıra , Chanel. teknisyenlere. 
gün lük iş lemle r ve kokulu maddelerin eks
traksiyonuna ait kalite kontro l h akkında 
danışmanlık yapmak üzere uygulama tesisi 
ku rmuşt ur. Çiçek tarl a ların ı n ve i ş leme tesis
lerinin ürünlerini bu laboratuvarlarda yeni bir 
hayat beklemektedir. Koku nü ans l a rını 

ayırdetmeye alı ştırılmı ş duyarlı bir artist olan 
"burun", Chanel partümleri dünyas ına yol 

açan uzun bir araştırmaya g iri ş ir : çekici 
No.S, şehvetli Coco, sürpriz dolu No. ı 9, 
doğa l Cristaffe, zarif erkekler için Chanef 
Pour Monsieur ve güç. ş iirse ll i k ve çekiciliğ i 
çağ rı ştıran Antaeus. 
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Chanel'in Güney Fransa'daki macerası, 
usta lık ve endüstriyi, bilgi ve tekniği, güveni
li rlik ve kaliteyi birleştire rek mükemmeli ara
maktadır. Müdür Jacques Polge • şirketimiz 
bir formü/ün izlenimini, kaynağmı ve eşsiz
fiğini koruyarak, kendi partümlerini üretme
siyle tektir... bugün, Chanef, partüm 
dünyasmda olağanüstü bir güçtül' demek
ted ir. 

Guerlain 
ı 828'de, içi günün heyecanlı bil imsel bu

lu ş la rı ile dolu genç bir kimya doktoru, insa
noğ lunu yüzy ıllarca büyüleyen fakat endüstri 
haline gelmemiş bir alana güzellik ve partüm 
d ünyas ına daldı. 

Sihirli ve şaş ırtıc ı y ı yakalamak isteyen Pi
erre François Pascal Guerl ain , s ırrını 

yalnızca kendinin bildiğ i özel kokular yaratt ı. 

imparatoriçe Eugenie'nin sarayına partürncü 
olarak atanmas ı ile ünü arttı. lmparatoriçe 
için ya rattı ğ ı ünlü Eau de Cologne lmperiale 
(imparatorluk Ko lonyas ı ) bugün de hala arı
iş li ş i şesinde satılmaktadır . Bunun ardından, 
Ingiltere Kraliçesi Victoria, Ispanya Kraliçesi 
lsabella ve Avustuıya lmparatoriçesi unutul
maz Sissi gibi ünlü müşte ri l e ri için anılmaya 
değer kompozisyonlar hazır lad ı. 

ı 9 uncu yüzy ı l yak laştıkça , Guerlain'in 
çizgisinde daha başka s ınır taş l arı belirdi ki. 
bu Jicky adında ve ilk sentetik yağ ın kul
l a nı lmas ı ndan dolay ı dünyanın ilk modern 
partümü idi. 

Güzel kadın l arın çağ ından baş l ayarak. 

kükreyen yirmilerden geçerek. savaş son
ras ı ekzistenyalizm'e kadar, Guerlain, günün 
ruhsal durumunu yans ıt acak kompozisyon
lar ge lişt irmeyi sürdürdü: dönen yüzyılın ro
mantisizmi iç in zarif , beceriki i Apres L 'On
dee ve yumuşak L'Heure 8/eue; Puccini'nin 
Madame Butte rtly' ı ile özdeşleşen Japon tut
ku su için Mitsuoko; Paris'in güzel, çılgın 
yıll a rı için oryantal Shafim ar; yeni ve 
büyük bir macera olan uçmaktan esinlenen 
Vol de Nuit. ilk erkek kokusu olan Vetiver. 
erkeklerin geleneksel koku ları tütün. bitki ve 
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deri ile derinlik ve etkinl ik özellikleri veren bir 
Hindistan kökünü birleştirdi. 1983'de yeni 
kuşak kadınlar için Jardins de Bagalelle ve 
1985'de erkekler için Derby yaratı ldı. En 
son sunu lan Samsara, zengin sandalağac ı 
ve saf yasemin'in birleşmesi ile Hindistan'ın 
büyülü topraklarını ve kutsal tap ı nak la rını 
çağ rı ştırmaktadır. Dünyadaki parfüm kuru
lu ş la rının en eskisi olmasa bile, en eskilerin
den birisi olan Guerlain. "Değişimdeki Sürek
lilik" geleneği ile bugün 163. yı lına girmekte
dir. 

Nina Ricci 
1932 de, Robert Ricci ve annesi, Paris'in 

çok ünlü moda evlerinden birini kurdular. 
Ricci'nin o l ağanüstü yeteneklerini ifade et
mek için yeni yollar bulmas ı pek güç olmad ı 
ve 1946 da Nina Ricci'nin ilk partümü eo. 
eur-Joie ortaya çıkt ı. Bunun ardından , L'Air 
du Temps'in çekici özelliğinin gizemli gücü 
dünyayı sard ı ve bu kuruluşun en ünlü koku
su haline geldi. 

70'Ierde ultra modern parfüm üretim mer
kezinin kurulmas ı ile. Nina Ricci. çizgisini ge
nişlete rek, Fleur de Fleurs'ın n efi s bu ketini 
zengin fakat esrarengiz Farouche' ı : 
görkemli çiçekli Caprizzi'yi ve en yeni 
çalışmaları Nina'yı içine almı şt ır; erkekler 
için Phileas, Signoricci ve Ricci Club vard
ı r. Bugün. ş irket . 130 ülkeyi kapsayan 4.5 

- milyar franklık perakende karı ile Fransız ih
racatçıların ın öncülerinden biridir. 

Monsieur et Madame Roclıas 

19451e, Rochas kuruluşu, Mösyö Mareel 
Rochas'ın 1944'te evlendiğ i Madam Helen'e 
ithat edilen, Femme ad lı ilk partümleri ile or
taya çıktı. Üç yıl sonra. kadın yorumunu ta
mam lamak üzere erkekler için yeni bir 
parüm, Moustache tasarlanmıştır. 1960 ta. 
bugünde popüler olan Madame Rochas, 
Rochas Partümleri için Madam Helena Roc
has tarafından yaratılmıştır. 

Diğer seçkin partüm kuruluşları gibi, Roc-
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has, Fransa'nın en iyi "burun"ları ile yakın bir 
ça lı şma içindedir. Bunlardan birisi olan 
M.Edmond Roudnitska, Rochas'ın ilk 
partümünü bu yı l tekrar diriitme ve tanıtma 
i ş in e girmiştir. M. Roudnitska, Christian 
Diol'un ünlü Diorissimo ve Eau Sauva
ge'ının ardındak i burunun aynıs ıdır . 

Kreatör Mösyö Mareel Rochas, Rochas 
Kuruluşunun son yaptığ ı partüm Globe'dan 
etki lenerek. Paris'teki ünlü George V Ho
tel'inin zem in kat ında erkekler için seçkin 
Mareel Rochas Butiği açm ı şt ır . Butik. Glo
be'ın yeşil ve siyah motifini ve güze lliğ ini 
yansıtmaktadır. 

Givenchy 
Givenchy maceras ı. 1952'de 15-kişilik bir 

ekiple başladı. Bir aydan kısa sürede ve son
raki beş y ılda, moda sütun yazarları. Hubert 
de Givenchy'i basit fakat mükemmel 
başyapıtları için dünya çapında övdüler. 

Tüm bu zarafetten ilk büyük etki, 1957'de 
tasarlanmış ve yakın arkadaş olan Audrey 
Hepburn' e ithafen. modern kad ınlar için 
L'lnterditdoğmuşlur. Ailenin memleketi olan 
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Beauvais'de 11.000 m2 büyüklüğündeki 
endüst ri kompleksinde, Givenchy herbiri 
başarılı parlak izler oluştu rdu: beklenmayeni 
veren klasik Givenchy lll; genç ve dinamik 
ruhlar için Eau de Givenchy; binlerce yüzü 
olan kadınlar için Ysatis; tedbirli ve nazik 
Monsieur de Givenchy. atı lımc ı ve hatta ent
r ikac ı Givenchy Gentleman. Givenchy ad ı 
ile özdeşleşen tüm parfümler. artistik ve iş let
mecilik anlay ı ş ını birleştirerek başarı 
sağlamı şt ır. 

Christian Dior Parfümleri 
Christian Dior parfümleri, Baccarat kris

tallerinden yapılmış olan amfora içindeki 
farklı ve mükemmel bir lüks olan Miss Dior i
le 1947 de başlad ı. 40 y ıl sonra. bugün, çizgi 
geniş leyerek dünyada en çok satan baz ı 

partümleri de içine ald ı: tamamen orijinal 
Poison, Eau Fraiche, Dioriss imo, Diorella. 
Dioressence ve buna ilaveten dört erkek ko
ku su- Eau Sauvage. Jules, Eau Sauvage 
Extreme ve Fahrenheit. 

Orleans yakınlarındaki Saint-Jean-de
Braye'de. 60 dönümlük bir park içinde yer 
alan üretim i mkan ları, sanat ve endüstrinin, 
bilim ve çekici liğ i n, madde ve kalitenin. tek
noloji ve geleneğin uyumu şeklinde özetle
nebilecek Dior imajını mükemmel bir yan 
sımasrdır. 

Yves Saint Laurent 
Isimleri, kiş ilik l eri ve özel kokularının 

büyüsü ile, YSL kokuları, moda dünyasını ve 
y aratıc ının hayalini yansıtmaktadır. 

Doğuştan sanatç ı ve yenilikçi olan Yves Sa
int Laurent. her moda koleksiyonu ile 
şaş ırtıc ı ve göz kamaştırıcıd ı r. Parfümlerde, 
stilinde hiç bocalamadan, kadın ve erkekle
rin isteklerini sezinleyerek ve tamamen ania
yarak tasarlanan ürünler yaratmıştır. 

Y harfi, sonsuz zaralatin altı nda gizlenen 
ihti ras ı simgelemektedir. Rive Gauche mo
dern kadın ı sembolize eder: munis fakat 
hırçın , önceden beli rlenemeyen ruh halleri 
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ile kuvvetli ve parlak kiş i likli Opium, oryental 
gizemi ile lükse daveti çağ rı şt ırmaktad ır. Pa
ris, coşku ve dişiliği, gerçek aşkı tatmak iste
yen romantik ve duygusal hayalperesller 
içindir. Coşku ve iştenliği, gösteri şe tercih 
eden erkek için. YSL Pour Homme klasik ru
hu yakalamaktadır. Kazanma hırs ı olan, Ko
uros, sakin kişiliği ile hiç yorulmayan bir ma
ce rac ıdır. Iyimserlik Jazz'da to planmı ştır : 
coşkulu . meraklı, dışa dönük. 

Loris Azzaro 

Bir desinatör olan loris Azzar, "güzel bir 
kadın, gizli silaht ile mükemmeli yakalarnair 
fikri ile partüm yaratmaya baş ladı. 

.Frans ız kültürünün her yönüyle ilgilenen 
loris Azzaro. 1962'de öğretmenlik mesleğini 
b ı rakarak moda desinatör lüğüne yönel
miştir. Kendisi ve ailesi, "akşam görünümü
nü tanımlayan desinatör" ünvan ını kazana
cağ ı macerası için Paris'e taşınd ı . 

19751e ilk parfümü olan Azzaro'yu, ard ı
ndan 1978'de "erkekleri seven kadınları se
ven erkekler" için Pour Homme'u sundu. 
1984'de. kendisine her zaman şans 
getiren nu marayı taşıyan Azzaro 9'u, 
kad ınlığa yeni bir katkı olarak yarattı. En yeni 
kokusu olan Acteur, hayallerini yaşayan. 
yaşam sahnesinde daima hareketli olan er
kekler içindir. 

Parfümlerin Mücevlıeri 

Van Cleef d Arpels, 1906'da Place Vando

me'da bir butikte başladıkları kuyumculuk
tan, bugün dü nyanın en büyük kuyumcu
ların~an biri haline gelmiştir. 

Atölyelerinde yaratı lan k ı ymetli taş la rın 

etkisi ile, Van Cleef d Arpels, First kokusunu 
tasarladı. Değerli olan First, Türk gü lü ile 
halyan yasemininin. Comares adas ının 
ylang ylangı ve taze frank üzümü, meşe like
ni, sandalağac ı ve veliver bazındaki uyumu
nun zarif bir ş işe içinde toplanmasıdır. 
1978'de • ekzotik odunların lüksü ile asil çi-
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çekierin ihtişamı ve tütünün ılıklığını biraraya 
getiren erkekler için Eau de Toi/ette for men 
yaratılmıştır. 

Jean Patou 

Değ işimin ortasındaki yeni yaşam tarz ını 
yans ıtacak kreasyonları ile, Jean Patou, mo
dan ın başkentinde 1919'da, 32 yaş ında yeri
ni ald ı . Zamanının en büyük partümcülerin
den biri olarak da bilinen Patou, kadın l ara 
'o lağanüstü görkemli, ölümsüz bir partüm' 
sunmak istedi. Böylece Joy doğdu. 

En değerli iki esans ın-Bulgari stan gü lü 
(Rosa damascena) ve Grasse yasemini
karış ımı olan Joy'un etiketine 'dünyadaki en 
pahalı partüm" yazmak hatalı olmaz. Doğal 
maddelerin yüksek yüzdesi ile Joy'un her 
ons'u 10400 yasemin çiçeğ i ve 28 düzine gül 
içermektedir. Patou'nun 'binlerce savur
ganlık örneği' bir diğer partümü 1 OOO'dir. 
Viola odorata (kokulu menekşe ) , Rosa 
centifolia (okka gülü), mysore, sandal ağac ı, 
Jasminum grandiflorum ve Çin'in Osmant
hus'unun ekzotik yağ l arından yapı lmış az 
sayıda 1000, duygusal ve gizemli görünü
münü taşıyan bir çiçek uyumudur. 

Jean Patou'nun büyük yeğeni ve müdür 
olan Jean de Moüy, 'biz, partümleri doğa l , 
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saf esanslar ile geleneksel şekilde üreten 
dünyadaki dört firmadan biriyiz' demekte
dir. 

Koku ve Modanın Evliliği 
Modaevle ri, daima, moda koliaksiyonl arı 

na koku çizg ileri katarak gardroplarını ta
mam lam ı ş lard ır. Gerçekten de, uygun koku
su olmayan giysileri düşünmek oldukça 
güçtür: Ralph Laure'nin Po/o for Men'i, kadı 

nlar için Lauren'i; Giorgio Armani'nin kadın 
ve erkekler için Armanfsi; Cacharefin kadı
nlar için Anais Anais veya Loulou'su; Guy 
Laroche'un adaleliler için Orakkar Noifi ve 
aç ık tenli ler için Fidjlsi gibi. 

Tütsü ve yağ yakı lan günlerden bugüne 
partümeri çok yo l a l dı. Günümüzün 
parfümleri, en duyar lı burunların bile 
bağ ı ş ı k lı k kazanacağ ı veya koku la rı 
karıştıracağ ı kadar çok çeşitli hale geldi. Be
lirs i z liği artt ırm ak için, çiçeğ im s i, baha
ratıms ı, amber, şipr (Chypre) ve odunumsu 
gibi genel tan ımlama lar dış ı nda, koku tipleri
nin aç ı k ve ulus l araras ı kabul gören bir 
s ınıflamas ı yap ıl amamıştır. Partüm uzman
la rı yüzlerce farklı kokuyu ay ırtedebilirke n, 
normal bir burun, kişiliğini tamamlayacak 
partümü seçmekle yetinecektir. 

E san s ta 
kalite 
KiMYA SAN. 
VE TiC. A.Ş . 

KAZlM ORBAY CD. NO: 39 80260 ŞiŞLi-iSTANBUL 
TEL: 134 06 45 . 141 24 10 FAX : 146 73 52 

DUYURU 

TBAM'da 1985 yılında kurulan ve değerli bilim 
adamlarımızın katkılarıyla zenginleşen "Türkiye 

Bitkileriyle Yapılmış Bilimsel Araştırmalar Arşivi"nde 
halen 1200'ün üzerinde bilimsel makale bulunmaktadır. 

Değerli bitki bilimcilerimizin yayınlarının birer ayrı ba_sk_ısını 
merkezimize göndermeleri ile kurulmakta olan bılgı 

bankasının Türk bitki biliminin Dünya'ya tanıtılmasına 
bulunacağı katkıyı takdirlerinize arzederiz. 
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"ALTIN EKiM" DE 
BiLiMSEL TUR 

e 15-23 Ey/Ol 1990 tarihleri arasmda Çin Halk 
Cumhuriyetinde dOzenienan "Tıbbi Bitkilerin 
EndOstriyef Kulfammı" topfantısma UNIOO'nun 
daveti Ozerine TBAM'1 temsilen katilan 
Yard.Doç.Dr. Yasemin YAZAN'm izienimlerini su
nuyoruz: 

"GOieryOzOn, hoşgörünOn ve çalı şkanlıQın yaşam 
tarzı olduQu Çin Halk Cumhuriyet'inde, 15-23 
Ekim 1990 tarihleri arasında UNIDO ve SPAC (Çin 
Devlet Ilaç Idaresi) tarafından düzenlenen bilimsel 
toplantıya Olkemi temsilen katıldım. 

t 1 farklı ülkeden (Endonezya, Filipinler, Gua
temala, Hindistan, Malezya, Nijerya, Pakistan, 
Romanya, Sri Lanka, Tanıanya ve TOrkiye) 18 
kişinin katıldıQı toplantıda Çin Halk Cumhuriye
ti'nin Ilaç EndOstrisindeki en yetkili kuruluşu olan 
SPAC'nin ileri gelenleri, Çin'deki birçok Oniversite
nin öğretim üyeleri, Çin'de ilaç üreten birçok ens
titünOn idarecileri ve çalışanları, ve diğer ülkeler
den ilaç sektörOnda yetkili kişilerle tanışma, 
görüşme ve bilgi alışverişi olanağı elde ettim. 

Çin'in dünyaca OniO geleneksel tıp hizmetleri 
(akupunktur, masaj. bitkisel kOr) ve geleneksel 
ilaç yapımı (bitkisel ekstrelerin dozaj şekillerine
tablet, kapsOI, enjektabl preparatlar, vb-uygulan
ması) gelişmiş Olkelerin bile ilgi gösterdikleri ve 
öğrenmek için çaba harcadıkları konulardır. Bu 
hizmetlerin uygulamalarını yerinde görmek bilim
sel görOşlerime katkıda bulundu. Bu arada dört 
UNIOO uzmanı ile fikir alışveriş i imkanım oldu. 

Pekin'de yapılan 8 gOniOk bilimsel toplantıda 
her Olke temsilcisi, Olkelerinde "Ilaç SektörOnOn 
Durumu" konulu raporu sundu. Türkiye ile ilgili 
Prof. Dr. K.H.C. Başer ile birlikte hazı rladıQımız ra
por, gerek içerik gerekse sunulu ş aç ı s ından U NI
DO ve SPAC uzmanlarının beQenilerini kazandı. 
Bu toplantı s ırasında ikili görOşmelere katıl
dım.TBAM ile çeşi tli Çin kuruluşları aras ında 

araştırmacı mübadelesi ve ortak araştırma konu
lannda anlaşmalar imzaladım. SPAC'nin, katı lan 

lar adına kapanış konuşmasını benim yapmamı 
istemesi, ülkem, üniversitem ve şahsım adına 
onur duymama neden oldu. 
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Toplantı bitiminde yapılan bilimsel gazi s ıras ı 
nda Pekin. Tienjin ve Şanghay'da bulunan ilaç fab
rikalarına ziyaretler yapıldı. Her ziyaretimiz coşku, 
ilgi ve büyük oranda misafirperverlik ile 
karşılandı. 

Çiniiierin Ekim ay ının güneşli , s ıcak günlerine 
yaraş ır 'Altın Ekim' adını verdikleri ayda, arkamda 
insanlık ve dostluk örnekleri bırakarak döndOm. 

GiRiT':rE ~R~§TIRMA 
IŞBIRLIGI 

TOPLANTISI 
Akdeniz Havzasının Tıbbi ve Aromatik Bitkileri 
Ozerinde 2. Araştırma I şbirliğ i Ağı Toplantısı tO-t 1 
Aralık 1990 tarihlerinde Girit'in Hanya şehrinde 
yapıldı. 

Akdeniz Ziraat Ensti tOsO (MAICH) tarafından 
dOzenienan ve ilki 1989 yılında yapılmış olan top
l antıya ltalya ve Türkiye'den birer Yunanistan'dan 
ise 5 uzman katıldı. 

Toplantıya davet edi len TBAM MOdOrO Prof. 
Dr. K. H. C. Başer "TOrkiye'nin Tıbbi ve Aramalik 
Bitkileri: Bir Profil" adlı tebliğini sundu. Tıbbi Bitki
ler Araştırma Merkezi'nin de tanıtıldıgı toplantıda 
Akdeniz havzasının tıbbi ve aromatik bitkilerinin 
tarımı, hasadı, seleksiyonu, hazırlanması ve saf
l aştırı lmas ı için)..!ygun teknolojilerin geliştirilmesi, 
ilaç haline getirilmaleri için en uygun üretim metod
lannın seçilmesi gibi konular tartışıldı. Uluslara
rası Ileri Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi 
(ICAMAS)'nın 4 enstitOsOnden biri olan MAICH'de 
bir ve iki yıllık egitim programları sonunda Master 
derecesi ve Üniversite sonras ı uzmaniaşma dip
loması (DSPU) veriliyor. 
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. . . . * 
VIKINGLER'IN BAŞKENTI OSLO'DAN ... 

NORVEÇ, 4 milyon ikiyüz bin nüfusa sahip, 386 

bin km21ik bir ada. Kuzey kutbuna yakm olan bu 

ülkede görO/en en yüksek hava sıcaklığ ı 1s0C. 

Kış aylarında havanm yaklaşık 6 saat aydmlık 

olduğu ülkenin başkenti 456 bin nüfuslu 

OSLO. 

22 EyiOI-22 Aralık tarihleri arasında arkadaşım 
Kim.Y.MOh. Mine KOrkçOoQiu ile birl ikte UNI
DO'nun DP/TUR/83/001 projesi kapsamında Os
lo Üniversitesi Eczacı lı k Fakültesi ve Norveç Mer
kez Ilaç Laboratuvarlarında egitim programı çer
çevesinde Oslo'daydık. 

Egitimizin ilk aşamasına Os lo Üniversitesi 
Eczac ılık Fakültesi'ndeydik. Oslo Üniversitesi, 
Olkedeki dört üniversiteden en bOyüğO. Eczacıl ık 

eQitimi veren tek fakOite bu ÜnO/ersitede. Fakülte
nin dekanı TBAM'ın kuruluş aşamasında emegi 
geçen UNIDO uzmanı Prof.Jan Karlsen. FakOl
teete fannakognozi, farmasötik teknoloji ve fanna
koloji olmak O zere Oç ana bilim dalı mevcut. Fako
lte, OQrenci eQitim programlarının yanı sıra çeşitli 

araştırma ve uygulama projelerine sahip. Dekan 
Prof.Jan Karlsen başkanlıQında bir araştırma gru
bu tarafından bu çalı şmalar. 1989 yılında Univer
siteye ba{lh bir enstitü olarak kurulan Biyoteknoloji 
Merkezi ile ortak olarak yürütülüyor. 

Norveç'te gen teknolojisi ve protein mü hen· 
dlsllğlnin geli şmesin e katkıda bulunmak 
amacıy la kurulan Biyoteknolojl Merkezinde 
(BlO), tıp, biyoloji, biyokimya ve acıacı lık alanları

ndan seç ilmi ş çeşitli araştırma gruplarından 

oluşan 40 kader bilim adam ı çalı şıyor. Merkez, tıp 
ve farmasötik alanlarda ve özellikle damar sertligi 
ve kanser gibi dünyada yayg ın hastalıklar konu
sundaki araştırmalarda karşılıklı işbirli{line hazır. 

Yine bu tür ortak faaliyetlerin ideal yapısı gere{lin
ce ülkeler arası araştırma etkinlikleri, ö{lrenci ve 
araştırmacı de{lişimi söz konusu. Oslo Biyotekno
loji Merkezi'nden Prof. Hans Pıydz, bu konuya ilgi 
duyan Türk bilim adam ları veya araştırmac ı grup
l arın ın başvurularını bekliyor. 

Egitim programımızın ikinci aşamasını , 

* TBAM personeli Kim.Y.Miilı. Berrin Bozan'ın izlenimleri 

Norveç Ilaç Deposu'nda (Norwegian Medicinal 
Depot-NMD) geçirdik. Buras ı, yak laş ık olarak 
1000 kadar kimyasal madde, ilaç ve bitkisel 
dro{lun ithalatını yapan ve Norveç'teki tüm has
tanelere, eczanelere ve endüstrilere sabit ve 
mOmkOn olan en düşük fiyada ilaç, kimyasal mad
de ve bitkisel drog saglayan tek yetkili kuruluş. 
Norveç'in gelecekteki ilaç ve hammadde stokun
dan da sorumlu olan kurum, ayn ı zamanda eczacı 
ve hastane personelini de ilaçların kullanımı ko
nusunda bilgilendirmek göreviyle de yükümlü. 
Yaklaşık 500 kişinin çalı şt ıQı Norveç Ilaç Deposu 
nun, merkezi Oslo'da olmak üzere, ülkenin üç 
ayrı bölgesinde depoları var. Norveç piyasası 

%91 oranında hazır ilaç, %2.8 serbest preparat
lar, %0.5 oranında ham veya yarı mamül ilaç, % 
1.9 kimyasal maddeler %.3.5 tescilsiz ilaçvelimit 
seviyede de bitkisel droglar'ı talep etmekte. 

NMD'de, ithal edilen hammadde (ilaç, kimya
sal veya bitisel drog) önce depolara alınıyor. Ham
maddelerden örnekler alınarak kalite kontrolla
boratuvarında, Avrupa farmakopesi standart ola
rak kullanılmak suretiyle analizleri yapılıyor. Nor
veç'de kullanılan tek standart Avrupa Fannakope
si. Bu temel alınarak kendi tarmakopelerini de 
hazırlam ı ş l ar. Tüm kontroller, farmakopede belir
tilen yöntemler dahilinde yapı lıyor. Farmakopeye 
uygun olmayan hammaddeler üretime alı nmıyor. 

Kalite kontrol laboratuvarı tarafından kalite 
güvencesi verilen madde, üretime alınıyor. Üretim 
bölümünde temizlik ve sa{llık koşullarının eksiksiz 
yerine getirilmesi çok önemli. Talebe göre paket
Ierne işlemi yapı lan maddeler karantina bölümüne 
alınarak tekrar laboratuvarda inceleniyor. Burada 
Dünya Sağlık ÖrgütO'nOn (WHO) Ilaç endüstrileri 
için hazırlam ı ş olduQu Iyi Laboratuvar (GLP) ve Iyi 
Imalat Uygulamaları (GMP)'na tamamiyle uygun 
mamül üretiliyor ve kontrolleri yapı lıyor. Norveç'te 
yaklaş ık olarak 300 eczane bulunuyor. NMD, 
yakın bir gelecekte bu eczanelerle bilgisayarlar 
vasıtas ı yla iletişim a{l ını kurarak daha iyi hizmet 
verebilmeyi amaçl ı yor. 
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ECZACILIK ALANINDA 
ÇiN'LE iŞBiRLiGi 
A nadolu Üniversitesi ile Çin Devlet Ilaç Idaresi 
arasında eczaetlik alanında işbirliğ i yapmak 
amacıyla • niyet mektubu • imzalandı. 

Sa!)lık Bakanlığı ve Anadolu Üniversalisi'nin 
konuQu olarak Türkiye'ye gelen Çin Devlet Ilaç Ida
resi Genel Müdür Yardımcısı Jlng Tongzhen 
başkanlığındaki beş kişilik heyet, 5 gün süreyle 
üniversitenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bu~ 
!undu. Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Semlh Büker 
tarafından da kabul edilen heyet üyeleri, Eczacılı k 
Fakültesi ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'ndeki 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Eskişehir'deki görüşmelerden sonra Anadolu 
Üniversitesi ad ına Rektör Yardımcı s ı Prof. Dr. 
Şan ÖzAip ile Çin Devlet Ilaç Idaresi adına da 
Jlng Tongzhen tarafından "işbirliği niyet mektu
bu" imzalandı . 

Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi MüdürO Prof. 
Dr. Hüsnü Can Başer'in de hazır bulunduğu imza 
töıeninden sonra Prof. Dr. Şan öz Alp. Çinıe yapı
lacak i ş birligi konusunda şu bilgileri verdi: 

• TemaslanmiZ s~rasmda karşılikii işbirliDi ya~ 
pabileceDimiz ortak g6rOşOne vardik ve bu a~~ç~ 
la ilk aşamada bir niyet mektubu imzalad1k. Vni
versitemiz ile Çin Devlet Ilaç Idaresi arasmda 
karşılikli bilim adam1, araştirmacı, teknik personel 
deDişimi, karşilikil eDitim program/art, inceleme, 
bilimsel yaym ve bilgi deDişimi, teknoloji transferi 
kimyasal Oriln VB tıbbi cihaz Oretimi gıbi konularda 
işbirliği yapabileceğimizi belirledi k. • 
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KISA .. KISA .. KISA .. KISA .. 
e Eczacılık Fakültesi Aniştırma Görevlilerinden 
Nilgün Öztürk ve Kadriye Benkli ile TBAM 
personelinden Süleyman Aydın, Berrin Bozan Ay
la kaya ve Berna Bozan Yüksek Lisans 
çalışmalarını tamam ladılar. 

e TBAM uzman personelinden Kim. Y. Müh. 
Berrin Bozan ve Mine Kü rkçüoğ lu, 22 Eylül~22 
Aralık tarihleri aras ında, UNIDO'nun DP/TURI 
83/001 projesi kapsamında Oslo Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi ve Norveç Ilaç Deposunda, 
Bitkisel Drogların Analitik Kontrolleri ve Kalite 
Güvencelerinin Verilmesi konusunda iki ay lık bir 
egitim için Norveç'te bulundular. 
e 10 Kasım~24 Kasım 1990 tarihleri arasında ltal~ 

ya Reggio Calabria üniversitesi ile Anadolu Üni
versitesi tarafından ortak çalı şmalar başlatmak 
üzere, Dr. Alp Kunkar TBAM'a geldi. Narenciye 
(portakal, limon, mandarin) esans larının üretimi 
ve analizlerinin sta ndartlaştırılm as ı amacını 

taş ıyan ortak çalışmada, narenciye esansları ve 
suları sanayi teknoloji! eri, esans ların deterpenas~ 

yonu çalışmalan da gerçekleştirildi. Birleşmiş Mil
lellerin TOKTEN (Yurt Dı ş ında Yaşayan Yurt
daşlar Kanal ıy la Bilgi Aklarım ı) programı çerçe
vesinde ülkemizi ziyaret eden Prof. Kunkar, Reg
gio Calabria üniversitesinde öğretim üyeliği 

dışında endüstriyel üretim tesisine de sahip bulu
nuyor. 
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BiTKiSEL DROG iHRACATI 
T.C. Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Ihracatı Geliştirme Merkezi(IGEME) nden alınan 

bil . T ki · . 1990 I . ihr ak I gıye göre ür ye nın yı ınaaıt acatr aman: 
· Ort.Birim 

G.T.I.P.No Adı Miktantkol Tutarı($\ Fivat ı ($\ 

0604.10.10 RengeyiQi Likeni 20.000 46.400 2.32 
0604.10.90 Diger Yosun ve Ukenler 3.600 21.245 5.90 
0703.20.12 sarımsak (kuru) 770.343 693.291 0.90 
0706.90.20 Ba.yır turpu (Cochlean"a armoracia) 354.790 167.479 0.48 
0706.90.90 KırmıZ ı Pancar,Teke Sakah, Diğerleri 156.704 50.491 0.32 
0709 Mantarlar (Taze) 126.951 2.126.499 16.75 
0712.30.11 Mantarlar (Kurutu lmuş) 29.560 2.733.500 92.48 
0711.30.00 Kabere 215.512 1.024.719 4.76 
0714.90.12 sal ep 1.890 20.848 11.03 
0714.90.22 DiQer Salepler 100 523 5.23 
1106.20.31 Salep unu 27.200 83.136 3.06 
0714.90.19+90 DiQer Nişastalı Kök ve Yumrular 19.347 36.078 1.87 
1106.20.39 Diger Nişastalı Kök ve Yumruların Unu 47.777 126.110 2.64 
0601.10 Hindistan Cevizi 32.540 61.808 1.90 
0602.11 .10 Acı Badem: Kabuklu 29.470 109.176 3.70 
0602.11.20 Tatlı Badem: Kabuklu 75.253 120.376 1.60 
0602.12.10 Acı Badem: Kabuksuz 264.400 984.391 3.72 
0602.12.20 Tadı Badem: Kabuksuz 82.238 209.963 2.56 
0814.00 Turunçgil Kabukları 70.462 52.151 0.74 
0901 Kahve 217.784 168.217 0.78 
0902 Çay 27.643.208 43.255.349 1.57 
0904.11+12 Karabiber 69.313 75.716 1.09 
0904.20 Kırm ız ıbiber 2.009.954 9.637.584 3.30 
0905 Vanilya 4.149 1 Ş.783 3.60 
0906 Tarçın 3.276 18.221 5.56 
0907 Karanfil 306 1.569 5.13 
0908.20 Küçük Hindistan Cevizi KabuQu 1.435 1.111 0.78 
0909.10.10 Anason Tohumu 2.606.922 3.387.428 1.30 
0909.10.20 Çin Anasonu Tohumu 25.025 36.692 1.47 
0909.20 Kişniş Tohumu 87.196 53.777 0.62 
0909.30 Kimyon Tohumu 8.975.079 8.154.209 0.91 
0909.40 Karaman Kimyon u Tohı..ımu 109.036 86.543 0.60 
0909.50 Rezane Tohumu+Ardıç Meyvası 869.740 610.860 0.71 
0910.30 Zerdeçal 50 74 1.48 
0910.40.11 Yaban KekiQi ( Thymus s~/lum) 14.901 25.592 1.72 
0910.40.19 DiQer Kekikler:Ezi lmemiş OtO lmamiş 658.202 1.510.817 2.30 
0910.40.21 . Kekikler:Ezi lmiş/ÖQOtOimüş 3.167.317 4.753.703 1.50 
0910.40.30 . Defne YapraQ ı 2.593.433 3.789.623 1.46 
0910.99.10 Çemen Tohumu 2.035.151 793.561 0.39 
0910.99.21 Mahlep:Ezilmemiş/ÖQOtülmemiş 215.264 693.067 3.22 
0910.99.31 Mahlep:Ezi lmiş!Öi)OtOimOş 39.067 88.675 2.27 
0910.99.29+39 Di!}er Baharatlar 265.566 281.445 1.06 
1106.20.21 Sagun unu 26.600 65.479 2.46 
1202 Yer FıstıQı 306.306 466.842 1.53 
1204.00 Keten Tohumu 200 192 0.96 
1205.00 Kolza Tohumu 150 87 0.58 
1207.10 Palmiye Tohumu 17.000 32.674 1.92 
1207.20 Pamuk Tohumu 45 22 0.49 
1207.40 Susam Tohumu 1.477.863 2.675.992 1.81 
1207.50 Hardal Tohumu 3.250 2.493 0.77 
1207.60 Aspir Tohumu 1.060 604 0.57 
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1207.91 Haşhaş Tohumu 
1207.99 DiQer YaQiı Tohumlar 
1208.10 Soya unu ve kOspesi 
1210. 10 Şerlıetçi Otu 
1211.10.00 Meyan KökO 
1211.90.10 Pireotu 
1211 .90.30 Kınakma KabuQu 
1211 .90.41 Vermutotu 
1211 .90.42 Likörotu 
1211.90.44 lhlamur 
1211 .90.45 Adaçayı 
1211 .90.49 DiQer Bitkiler 
1212. 10 Keçiboynuzu 
1212.20 Yosunlar, Algler 
1212.30 Kayıs ı , Şeftali ve Erik Çekirdekleri 
1212.92 Şeker Kam ı ş ı 
1212.99 Hindiba Kökü ve Diğer Kökler 
1301.90.41 Kitre Zamkı:Tababette Kullanılan 
1301 .90.51 Kitra Zamkı:Tababette Kullanılmayan 

1301.90.42 SıQala YaQ ı : Tabalıetle Kullanılan 
1301.90.52 SıQala YaQ ı : Tabalıetle Kullanılmayan 
1302.11 Afyon 
1302.12. 11 Meyan Balı 
1302.12.12 Meyan ÖzO 
1302.19 Diğer Bitki Özleri ve H Olasalar 
1302.32 Keçiboynuzundan Elde Edilen 

Kıvam Verici Maddeler 
1302.39 Bitkisel Ürünlerden Elde Edilen 

Oi!}er Kıvam Vericiler 
1404.10 Boyacılıkta ve Debagatte 

Kullanılan Bitkiler 
1404.90.21 Çöven 
1509 Zeytin Yal) ı 
1512 AyçiçeQi, Pamuk ve Aspir yaQiarı 
1515.11-50 Mısır, Keten Tohumu ve Susam yağlan 
1515.90.12+62 Defne YaQı (sabit yaQ) 
1 51 5 .90. 1 3+33+53Fındı k YaQı 
1515.90.19 DiQer Sabit YaQiar 
2939.10 Afyon Alkaloitleri ve Tuzları 
3201.20 Mimosa Hülasası 
3201.90.11 Sumak 
3201.90.12+13 Meşe Palarnulu 
3203.00.32 ÇivitOtu 
3203.00.39 Diğer Boya Bitkileri 
3301.29.33 GOl YaQı 
3301.29.36 Kekik YaQ ı 

3301.29.39 Diger Uçucu Yağ lar:Terpeni Al ınmam ı ş 
3301.29.49 Diğer Uçucu Yağlar:Terpeni Alınmış 

3301.90.21 GOl Suyu 
3301.90.39 Diğer Uçucu Yağ Suları 
3805.10.10 T erebenlin Esansı 
3805.90.29 · Diğer Terpanik Yağlar 
3806.10 Kolotanlar 
3806.30 Sakız Esterleri 
3806.90 Diğer Reçine Asitleri ve TOrevleri 
3807.00 Odun Katranı ve YaQiar 
3823.90.84 Sakız Mayası 

• Bu ürünler Türkiye tarafından ithal edilıp, ıhraç edilmiştir. 

3.970.696 
13.149 
5.900 

15.080 
1.744.541 

4.676 
2.074 

12.800 
5.000 

374.296 
560.283 
985.568 

10.301.028 
13.050 

2.188.231 
24.000 

3.094.378 
36.870 
87.713 

1.010 
12.851 
17.050 

919.714 
30.600 

2.605 
380.698 

16.000 

1.488. 127 

126.400 
3.660.606 

110.047.940 
18.750.359 

179.436 
8.599.930 

21.800 
2.350 
1.576 

2.000.137 
317.900 

1.007 
175 

8520 
2.514 
1.367 

468 
20.894 

1.436 
1.336 

32.250 
29 

10.393 
980.353 
63.759 
42.133 
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3.678.350 0.93 
22.217 1.69 

7.721 1.31 
10.152 o 

1.506.427 0.87 
3.000 0.64 
3.478 1.68 

100.205 7.83 
14.000 2.80 

2. 109.093 5.64 
1.348.046 2.40 
4.194.180 4.26 
3.369.092 0.33 

10.831 0.83 
2.720.564 1.25 

17.068 0.71 
4.168.704 1.35 

550.828 15.94 
774.909 8.84 
18.384 18.20 

357.218 27.80 
10.055 0.59 

2.498.357 2.72 
467.613 15.28 
756.517 290.41 
880.617 0.24 

48.703 3.04 

1.973.505 1.33 

173.165 1.37 
4.686.255 1.28 

82.800.483 0.75 
21.107.056 1.13 

415. 100 2.36 
14.132.166 1.65 

24.011 1.10 
811.423 345.29 

2.891 1.84 
2.154.541 1.10 

242.004 0.76 
2.014 2.00 
3.317 18.96 

5.913.018 694.02 
90.960 36.18 
64.580 47.24 

237. 182 506.80 
38.299 1.83 

2. 157 1.50 
1.632 1.27 

71.521 2.22 
553 19.07 

503.240 48.42 
956.146 0.98 
23.794 0.36 
38.652 0.92 

Bitkisel ilaç ve Kozmetik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

BiKSAN -------

bitki ekstresi, 
aromatik hammadde, 

doğal uçucu yağ üretimi, 
rafinasyonu ve deterpenasyonu 

bitkisel ürünler için 
danışmanlık, 

proses geliştirme, 
projelendirme 

kalite kontrol, 
farmakope uygunluk testleri 

farmakelejik tarama, 

dokümantasyon ve bilgi-erişim 

hizmetinizdedir 

Anadolu Üniversitesi 
Yunusemre Kampüsü 

26470 ESK IŞEH IR 

Tel: (22) 150580/3661 
Teleks: 35147 asak tr 
Telefaks: (22) 150127 
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