


Co/chium baytopiorum C.D.Brickell in Notes R.B.G. Edinb.41 :49(1983). 
Soğan 2.5-3.5x1.5-2.5 cm, dar yumurtamsı ila küremsi, bazan sobolifer, düzensiz şekilli. 

Tunika kızıl kahverengi zarımsı ila kağıtımsı . Bitki 3 yapraklı, 1-3(-5) çiçekli. Çiçekler çan veya 
h u ni şeklinde. Periant parlak morumsu pembe renkli. Filamentler çıplak. Anterler sarı renkte, 1 
mm'ye kadar uzunlukta. Polenler limon sarı sı. Stilus dik. Bitki Ekim-Kasım aylarında çiçek 
açar. Antalya ve civarında 50-1000 m arasında yayılış gösterir. 

Tip örneği: C3 ANTALYA: Termessos, 550 m, 7.11.1976, T.Baytop ISTE 36255 (holo, iS
TE) 

Güney batı Anadolu. C3 ANT AL YA: Termessos civarı, 550 m., T.Baytop & Leep (iSTE 
33890); ibid., 900-1000 m, Brickel1380; ibid., 900 m, Pasche 73-4; Cult. Brickell16.10.1976; 
Kemer, Kesmebağazı Sumrakşehri arası, 50-600 m., Peşmen & Güner 4768; ISPARTA: Ana
mas'ın üstü, Siehe 1911:87. 

Endemik. Doğu Akdeniz elementi. 
(Ref. Flora of Turkey and the East Aegean lslands, Ed. P.H.Davis, 8, 334 (1984)). 
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Sayı: 7-8 

Editörden 

T BAM Merkez olarak kuruluşunun 10., faaliyete geçişinin 
ise 6. yllm1 1992 de tamamladi. 

Istikrarli bir büyüme gösteren Merkezimiz yeni ek bi
nasmm faaliyete girmesiyle farmakoloji, aroma kimyasal/an, 
koku ve tat maddeleri laboratuvarlan ile ek pilot tesislerini 
devreye soktu. Toplamku/lamma/am 1800 mZ ye yükselen 
TBAM, püskürtme/i kurulucu (Spray Dryer), Orta Basmç!J SIVI 
Kromatografisi (MPLC) sistemi, yeni bir Yüksek Basmç!J SIVI 
Kromatografisi (HPLC) sistemi, SIVI-SIVI ekstraktör ve f/ash 
evaporatörlerin devreye girmesiyle imkanlanm geniş/eni. 

1991 yilmda beş uluslararasi yaym yapan TBAM'm 1992 
yilmda 18 makalesi uluslararasi dergilerde yaymland1, 26 ma
kalesi ise yayma kabul edildi. 

Uçucu yağlarm üretim ve analizi konusunda uzmanlaşmlŞ 
olan Merkezimiz hem ülkemizin aromatik bitkilerinin uçucu 
yağlanm analize tabi tutarak yaymlamakta, hem de uçucu yağ 
sanayimiz/n gelişmesi yönünde çaba sarfetmektedir. 

Son iki yilda 100'ü aşkm Labiatae bitkisi ile araştirmalan 
tamamlamiŞ olan TBAM'da halen 100'ü aşk m uçucu yağ bitki· 
si analiz SlfaSJ beklemektedir. Bugüne kadar ülkemizin Labia
tae uçucu yağlan ile yapiimiŞ araştirmalarm %60'mm 
TBAM'ca gerçekleştirildiği anlaşiidi. 

Geçtiğimiz Eylül ay mda TBAM iki önemli uluslararasi top
Iant'Ya ev sahipliği yapti. 5. TRUMAP grup eğitim programma 
10 ülkeden birer kursiyer katlllfken, UNIDO'nun tüm dünyada 
yürüttüğü tibbi ve aromatik bitkiler/e ilgili projelerin koordi
natör/eri ilk defa biraraya geldiler. 9 ülkeden 11 koordinatörün 
katJ!dJğJ toplanti sonunda TBAM'm Bölgelerarasi (/nterregio
nal) Eğitim ve Araştirma Merkezi o/mas1 yönünde tavsiye ka
ranalmdl. 

Bu sayıdan itibaren "Narenciye Orünleri Teknolojileri"adll 
bir seri yaz1 yaym/amaya başlıyoruz. Narenciye usare ve uçu
cu yağlan konusunda uzman Dr.Aip Kunkar ile ortaklaşa 
hazif/anan bu yaz/ dizisinde ilgili aretim teknoloji/eri, kalite 
kontrol usülleri ve standartlar konusunda bilgi verilecek. 

16-19 May1s 1991 tarihleri arasmda Es!dşehir'de düzenle
nen 9.Bitkiselllaç Hammaddeleri ToplantiSI (B/HAT) Bildiriler 
Kitabi Kas1m 1992 de yaymland1. 1982'de Eskişehir'de 
dördüncüsü yapilan toplanti ile yay1mm1 başlaNJğJmJz 
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Editörden 
Bildiri Kitap/art serisi 1989'da Istanbul'da düzen
lenen B. toplanil hariç kesintisiz olarak basllmak
tadlr. 10. B/HAT 20-22 May1s 1993 tarihleri 
arasmda lzmir'de yap1/acak. 

NAPRALERT veri tabanmm hizmetlerini ülke
mize taşfYan TBAM Şubat 1992 den beri bu kay
n.aktan çevrim-içi bilgi sağlamaktadir. Doğal 
urunler ile ilgilenen tüm araşt1rmac1 ve sanayicile
rtmlzm kullamroma açllğ1m1z bu servisten yarar
lanma şartiart ilgili yaz1da açikianmlŞtir. TBAM'm 
APINMAP adli 'Asya Pasifik T1bbi ve Aromatik 
Bitkiler Bilgi Aği 'na üyelik başvurusu yapiimlŞtir. 
Uluslararasi Ticaret Merkezi (/TC) 'nin bi/gisayar
larma doğrudan bağlanma talebimiz incelenmek
tedir. 

Sayfa 4 

Hem g1da hem de ilaç olarak kullanageldiğimiz 
sartmsağm her gün yeni bir yarar/1 özelliği keşfe
dilmektedir. KOliürO yapilan sartmsak (AIIium sati
vum) dişmda ay1 sartmsağl (AII!um ursinum)'dan 
da ilaç yap1mma başlanmlŞtir. U/kemizde yetişen 
150 kadar Allium tOrOnden sartmsak benzeri koku
lu 30 tür üzerinde başianiğimiz TÜBITAK destekli 
proje devam etmektedir. Araştirma sonunda kul
lam m potansiyeline sahip tür/erin keşfedileceği 
ümit edilmektedir. 

Temmuz aymda TBMM başkam Saym Hüsa
menin Cindoruk'un Orman Bakam Saym Vefa 
Tamr ile birlikte şereflendirdiği Merkezimiz ülke
miz bilimine, tamilimasma ve kalkmma çaba/art
na katkida bulunma görevini inançla ve güvenle 
sürdürmektedir. 

Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer 
Editör 

Her üç yılda bir farklı 
1 

re), Dr.P.Müller (ls-
b
. .. k 3. Uluslararası Uçucu Yağlar, Koku ve 
ır ul ede düzenlenen viçre), Dr.F.Naef (ls-

K ğ ı Tat Maddeleri Kongresi 15-19 Ekim ongre uçucu ya ar, viçre), Dr.J.J .F. 
koku t t dd ı · 1995 tarihinde İstanbul'da yapılacak. ve a ma e erı Scheffer (Hollanda), 
endüstrilerinin, kuru- '--ummmmll!llll!)liili!llll!llll!llll!llll!llll!llll!lldProf.Dr.E. Sezik 
l uş l ar ının ve araşt ır - (Türkiye). 
macılarının en büyük toplantısı addediliyor. ilk duyuru metninin 1993 ilk baharında 

lstanbul_'da kurulu Gü lyağ ı ve Diğer Uçu- dağıtılacağı toplant ı hakkında bilgi aşağıda 

cu Yağlar Uraticileri Derneği (AREP) tarafın- ki adresten temin edilebilir: Necati Güler 
dan düzenlenecek kongreye 2000 civarında Büyükdere Cad. 6417, 80290 Mecidiyeköy: 
iştirakçinin katılması beklen iyor. Ülkemizin Istanbul. Tel: (1) 2663463, Fax: (1) 
tan ı tım ı açıs ından da çok büyük önem 2757513, Teleks: 26130 roko tr. 
taşıyan kongrenin organizasyon ve bilim ko-
mitesi üyeleri şöy l e: . 

Organizasyon Komitesi : Zeki Konur 
(Başkan), Necati Güler (Sekreter). Üyeler: 
Prof.Dr.K . R.C.Başer, Michel Gülçiçek, 
Hüseyin Erdoğmuş, Nuri Erçetin, Murat Ya
sa, Erol Meşulam, Nam ık Mumcuoğ lu, Emi
ne Malakç ı , lzak Kohen, Dr.Ahmet Baydar, 
Fatoş Somek ve Nilgün Güler. 

Bilim Komitesi : Prof.Dr.K.H.C.Başer 
(Başkan). Üyeler: Dr. B. M. lawrence (ABD), 
Dr.B.Mookherjee (ABD), Dr.P.Werkhoff (Al
manya), Prof.Dr.M.H.Kubetzka (Almanya), 
Dr.D.Joulain (Fransa), Dr.B.Willis (lngilte-

13tlı ICEOFF TO BE HELDIN ISTANBUL 

13 th International Congress of Essential 
Oils, Fragrances and Flavours will be held in 
Istanbul between 15-19 October 1995. Cha
irman and Secretary oı-the Local Organizing 
Commitlee are Mr.Zeki Konur and Mr.Neca
ti Güler, respectively. Prof.Dr.K.H.C.Başer 
is the Chairman of the Scientific Committee. 
First circular about the Congress is expec
ted to be distributed in spring 1993. Further 
information can be obtained from Mr. Necati 
Güler. 

TAB BÜLTENI 

Üniversitemiz ve Mün ih Teknik Üniversi
tesi işbirliği ile gerçek l eşt irilmekte olan 
"Anadolu Bolanik Bahçesi" projesi 
nda 29 Temmuz 1992'de u' nıvıarsııem 
düzenlenen brifingde M ı 

Sayın Hüsamettin Cindoruk, 
Sayın Vefa Tan ır ve Orman Çevre 
kları yetkililerine brifing verildi. Re 
Prof.Dr. Yı lm az Büyükerşan'in açış 

nuşmasından sonra Prof. Peter Latz 
dolu Bolanik Bahçes i'nin Araşt ırma 
Programları ve Peyzaj Mimariiğı Tasarı

mla rı" konulu; Dr.Friedrich Duhme ise 
dolu Florasının Dünya Ekolojlsindekl Ye
ri ve Anadolu Bolanik Bahçesinin Billm
sel Içerikleri" konulu teb liğlerin i sundu lar. 
TÜB ITAK'ın da katkıda bulunduğu 

hakkında maket ve haritalar üzerinde bilgi 
verilmesinden sonra Botanik bahÇesinin ku-
ru lacağ ı Osmangazi Kampüsü'nde i 1 

malerde bu lunu ldu. 

Sayfa 5 

ı. Anadolu Botanik Bahçesi (ABB) neden 
dünyanın en modern bolanik bahçeler inden 
birisi olma özelliğini taşıyacakbr? 

Anadolu Botan ik Bahçesinin tammma yön 
veren temel prensip, doğal ve kültürel çev
renin korunmasi amacm1 güden modern 
planlama anlay/Şidlr. Klasik botanik bah
çeleri'nde bitki sergileme ve rekreasyon ön 
planda olduğu için, o bölgenin gerek tanm
sal üretimi ve gerekse kentleşme hareket
leriyle durmadan yap1 değiştiren doğal bitki 
örtüsünün etki durumunu bütün özellikle
riyle yansitmak mümkün olmamaktadir. 
Anadolu Botanik Bahçesi araştirma proje
sinde ise diğer ögelerle birlikte özellikle Es
kişehir ve çevresinin doğal bitki örtüsünün 
tipik ve çarp1c1 örneklerine geniş yer veril
mesi ve bunlarm gelecek kuşaklara intikal 
ettirilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla 
bölgenin iklim jeomorfoloji ve akspozisyon 
bakimmdan en büyük farklilik gösteren 
Sartcakaya-Bozdağ-Eskişehir-Seyitgazi 
transekı hattmda 15 "referans ,.. 
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alam" belirlenmiştir. Bu merkezlerde 1990 
Ekim'inde kurulan meteoroloji istasyon
lannda ölçülen mikroklimatik değerler 
yardtmfY/a referans alanlar dahil hangi bit
ki türlerinin Eskişehir ovast iklim şanlann
da doğal olarak yerişebildiği saptanacak, 
bu bilgiler ABB'ne modernlik özelliğini ka
zandtracak olan "Lokal Floristik Seksiyon
larm" içeriğini, biçimini ve büyüklüğünü be
lirleyecektir. 
2. ABB Türkiye Florasının korunmasına 

ne katkı sağlayacaktır? 
Bugün Türkiye'de bulunan 9000'in üzerin
deki bitki türünün yaklaştk 2000'i endel'(lik
tir. Yani bu bitkilerin dünyada Türkiye'den 
başka doğal olarak yetiştiği bir yer yoktur. 
E ndemik tür/erin de 1 920'sinin nesli tüken
me tehlikesi altmdadtr. Bu türlerden birinin 
nesiinin tükenmesi, bu türün yalmz Türkiye 
için değil, bütün dünya ekolojisi için yok ol
masi demektir. Böylesine büyük bir biyolojik 
zenginliği korumak için Türkiye'nin bugün 
en az 22 Botanik Bahçesi'ne ihtiyaci vardtr. 
ABB'nin kurulmastyla ülkemiz 1/orasmm bil
hassa Eskişehir doğa şartlannda yetişebi
len örneklerinin koruma altma almmast 
sağlanmtş olacaktir. 
3. Türki~e'nln ilk Botanik Bahçesilçin neden Ana

dolu Universitesi'nin kampüsü seçilmiştir? 
Bunun bir dizi nedeni vardtr: 
a) Üniversite yönetimi projeye stcak bak

makta, üniversitenin önemli projelerinden 
biri olarak görmektedir. 

b) Eskişehir Türkiye'nin iç Anadolu, Ege, 
Marmara ve batt karadeniz olmak üzere 4 
coğrafik bölgesinde topraklan olan, ayrıca 
220 m raktmft Sakarya vadisinde mezome
diterran Akdeniz ikliminin de hüküm 
sürdüğü, do/aytstyla gerek bu bölgede ge
rekse geçiş zonlannda Anadolu'nun doğal 
bitki örtüsünün çok saytda karakteristik 
örneklerine sahip bir ilimizdir. Eskişehir 
aynca 3 fitocoğrafik kuşağm kesişme nok
tasmdadtr. 

c) ABB'nin kurulacaği Meşelik Kampü
sü 1975 yilmda irtifak yoluyla Anadolu Vni
versitesi'ne devredilen Orman alam ile bir
likte 370 hektarlik bir alam kapsamak
tadir. 

d) ABB alan mm engebeli topografyasi 
ve Porsuk vadisine smtrlan vardtr. Türki-

Sayfa 6 

ye'nin tek Orman Toprak Laboratuvanna ve 
en büyük Orman Fidanliğma yakmdtr. Ay
nca Türkiye'nin tek Ttbbi Bitkiler Araşttrma 
Merkezi de Eskişehir'de bulunmaktadir. 

e) Botanik Bahçesinin araşttrma imkan
larmdan yararlanacak büyük bir üniversite
nin içinde olmast önemli tercih sebepleri 
arasmdadlf. 
4. Türkiye'de bugüne kadar Botanik Bah

çesi kurulması konusunda yapılmış 
çalışmalar var mıdır? 

Ülkemizde bugüne kadar lstanbul'da, Anka
ra Çankaya'da ve /zmir Bornova'da Botanik 
Bahçesi kurulmasi için çalişmalar olmuştur. 
Ancak bunlar özellikle alan baktmmdan ol
dukça smlflt kalmtşlardlf. Osmangazi 
(Meşelik) kampüsü ise ekolojik ve fitososyo
lojik açtdan geniş alanlara ihtiyaç gösteren 
üniteleri ve akstansil bir Arboretumu içine 
alan geniş arazisiyle Türkiye'nin gerçek an
lamdaki, diğer bir ifade ile uluslararast tak
sonamik standanlara uygun ilk botanik bah
çesi olacaktlf. 
5. ABB'nln kuruluş amaçları nelerdir? 

Projenin bilimsel içerikleri 
- doğal ve kültürel çevreyi koruma 
- doğal kaynaklarm rasyonel kullantml 
- bitkilerin sağltğa katki/an 

programlanmtzdan oluşmaktadlf. 
Bu çerçevede ABB, orta Avrupa'da uy

gulanan ekolojik bölge ve kent planlamasi 
yöntemleri doğrultusunda, kentsel yer
leşme ve gelişmelerde doğal çevrenin ko
runmasi prensip ve tekniklerinin gerek Ana
dolu Üniversitesi bünyesindeki ve gerekse 
üniversite dtşmdaki ilgili birim ve kuruluşla
ra örneklerle sergilenmesi (su kaynak
larmm rasyonel kullamm1, etkin ağaç/andtr
ma ve erozyon kontrol önlemleri, ormanetlik 
vs.); tibbi ve aromatik bitkilerin kültür şan
larmm araştmlmast; nesli yok olma tehlike
sine maruz tür/erin korunmaya almmast; 
uluslararast tohum ve bitki altşverişi, Bota
nik bahçesiyle birlikte gerçekleştirilecek 
olan çevre ~düzenlemesiyle M eşelik 
kampüsü modern standanlar düzeyinde ve 
halka açtk bir park niteliği kazanacaktlf. 
1991 verilerine göre Eskişehir'de kişt 
başma 2.42 rrf olan kullamlabilir yeşil alan 
miktan ABB'nin hizmete girmesiyle 8.8 rrf 
ye yükse/ecektir. 

TAB BÜLTENi Sayfa 7 

KARACA ARBORETUMU 
Yalova'nın Saman/ı Köyü'nde 
kurulu arboretum gezen/ere 
doğanın mutluluğunu yaşatıyor. 

"Arboretum" canlı ağaç kolleksiyonu ola
rak tarif edebileceğimiz latince bir deyim. Ka
raca Arboretum'u ise ülkemizin ilk özel arbe
retum u. ts yıl önce doğa aşığı Hayrettin 
Karaca tarafından kurulmasına başlanan 
bu büyük bahçe, halen bir doğa cenneti hali
ne gelmiş durumda. Dünyanın dört köşesin
den getirilmiş ağaç ve diğer bitki türlerinin hu
zur içinde bir arada yaşadığı bu bahçede 
güzelliğin ve huzurun verdiği mutluluğu yu
du m yudum içmek mümkün. Ünü gitgida 
yayılmakla olan Karaca Arboretumu'nun 
kısa sürede sağladığı bu büyük başarının ne
denini kurucusu ve 'yaratıcısı Hayretlin Kara
ca'nın kişiliğinde aramak gerek. Ülkemizin 
yarım asırlık trikotaj devi Karaca Triko'nun 
sahibi olan Hayretlin Karacasadece Karaca 
Arboretumu'nu kurmakla yetinmemiş, ülke
mizde yeni kurulmakta olan bir çok arbaretu
m un kuruluşunu hem likren hem de madde
ten hediye ettiği fidanlarla teşvik etmiştir. 
Ülkemizde adeta bir arbereturnlar çağı 
açılmaktadır. 

Hayretlin Karaca, kendi ifadesiyle, 
doğaya hiç bir zaman ilgisiz kalmamış bir 
kişidir. Ta çocukluktan beri bahçe ve çiftlik 
işleriyle ilgile nmiştir. 1980'1erde akm sanayi
cifiği bırakıp kendini yavaş yavaş emekli 
ederken, Yalova Samanlı Köyü'ndeki 13 
ha'lık arazisini de Türkiye'nin ilk özel arbere
tum u olarak faaliyete geçirmiştir. Arberetu
mu kurarken, hemen geniş araştırmalara gi
rişerek, arboralumların nasıl kurulduğunu, 

nasıl serpi lip gelişfiğini gerek kitaplardan, 
gerekse yerinde görerek incelemiş, bu konu-

Hayretlin K araca 
da hem yurtiçinde hem yurtdışında bir çok 
kişinin bilgisine başvurmuştur. Ama Karaca 
Arboretumu'nda, kendi kişiliğinden kaynak
lanan nedenlerle, asla taklitçi olmayıp, pey
zaj ve dendrolojik açıdan her yere kendi dam
gasını vurmuştur. 

Arboretum Marmara Denizi'nin 3 km 
güneyinde, 40° 37' kuzey eniemi ve 29° 15' 
doğu boylamında, 20 m rakımdadır. Yıllık 

yağış miktarı 700 mm olup, pH'sı 6.5 olan killi 
bir toprağa sahiptir. Arboralum ziyarete 
açıktır. 

Karaca Arbcretumu faaliyetlerini 3 ana he
def üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Bun ların 

en önemli ilki, Türkiye'nin odunlu bitkilerinin 
toplanmasıdır. Bu toplamada parklarda, 
bahçelerde ve peyzajda ku ll anıl ab i lecek 

olanlara öncelik verilmektedir. Ikinci olarak 
bütün Dünya akçaağaçlarının (Acersp.) 
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derlenmesidir. Arbareturn halen çok sayıda 
tür, alttür ve kültür formuna ve tohumdan ye
tiştirilmiş geniş bir hibrit akçaa~aç koliaksiyo
nuna sahiptir. Üçüncü olarak ise bütün 
Dünya konifarlerinin (ibreli a~açl arının) kol
Iaksiyonunu barındıran bir koniforum'a sahip 
olmaktır. Karaca Arboretumu, Türkiye'nin 
kendi d~asından seçilm iş örneklere sahiptir 
ve kuşkusuz bu örneklere yenileri eklenerek 
gelişmeye devam edecektir. Bu üç ana hedef 
dışında, bitki koleksiyonu, huşa~ac ı (Betu

/a), manolya (Magnolia). erik (Prunus) ve 
aimaiara (Ma/us) öncelik verilerek, tüm süs 
ve a~aç ve çalılarıyla geniş letilmektedir. Bun
lara ek olarak süsen (lrisr ve zambak (Li/i
um) kolieksiyon u da oldukça zengindir. Son 
yıllarda çayır bitkileri (grasses) ve ülkemiz 
geofitleriyle ilgili kolieksiyon da Dünya'da 
hatırı sayılır bir düzeye ulaşmıştır. 
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Karaca Arboretumu her türlü bilimsel faa
liyete açıktır ve bunun önemine inandı~ ı için 
"The Karaca Arboretu 
Karaca Arbareturn u her türlü bilimsel faaliye
te açıktır ve bunun önemine inandığı için "The 
Karaca Arboralum Magazine" adlı bir dergi 
de çıkartmaktadır. Dergiye abone olma 
koşulları aşa~ıda belirtilmiştir. 

Yurtiçi abone ücretleri ö~renciler için her 
sayı 10.000.- TL (yıllık 20.000.- TL), di~er 
kişilere 25.000.- TL'dir (yıllık 50.000.- TL). Bu 
ücretiere postalama dahildir. Abone ücretleri 

ya Türkiye iş Bankası Yenicami Şubesi nez
dindeki 124-8078 numaralı Karaca Holding 
A.Ş. hesabına ya da T.C. Ziraat Bankası Top
kapı-Sanayi Şubesi nezdindeki 30421-
480363-2 numaralı Karaca Holding A.Ş. he
sabına havale edilmelidir. Havale makbuzu
nun fotokopisi abone başvuru formuyla birlik-

Karaca Arboretumu zengin bitki çeşilleriyle her mevsimde ilgi çekiyor. 

TAB BÜLTENI Sayfa 9 

UNIDO'NUN PROJE KOORDiNATÖRLERi 
ESKiŞEHiR'DE BiRARAYA GELDiLER 
n n NIDO'nun tüm dünyada yürütmekte ol- Teknik Danışman Prof. T.De Silva 
~ du~u tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili UN lDü'nun Asya, Afrika, Latin Amerika ve 

projelerinin milli koordinatörleri 14-17 Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde t ıbbi 

Eylül tarihleri arasında Eskişehir'de biraraya ve aramalik bitkilerin endüstriyel kullanımı 
geldiler. 9 ülkeden 11 proje koordinatörü ile konusunda başarılı projeler icra etti~ini ve 
iki gözlemci yanında UN lDü'nun Viyana'da- Türkiye'deki Mar-
ki merkezinden kez'in (TB AM) 
ve Ankara'daki di~er gelişmekte 
UNIDO Türkiye olan ülkelerden 
direktörlü~ünden gelen teknik per-
temsilcilerin katı- sonele hizmet 
lımı ile gerçek- verebilecek mo-
leşen toplantıda del bir merkez ha-
tıbbi ve aromatik line geldi~ini 
bitkilerin endüst- söyledi. TBAM'ın 
riyel kullanımı ko- ayrıca yerli ve ya-
nusunda ortak bancı araştırma 
sonuçlar ve pro- enstitüleri ile çok 
jelerin başarısı i- • başarılı işbirli~i 
çin gerekli ön- ' imkanları ge liştir-
lemler tartışıldı. di~ini ve kapasi-
Guatemala, Hin- tenin altın-da 
distan , Madagas- çalışan bazı şir-
kar, Nepal, katierin en-
Rwanda, Tan - ı düstriyel yete-
zanya, Tayland, naklerinin gelişti-
Türkiye ve Viet- rilmesi konuları-
nam'da yürütü!- nda yardımcı ol-
mekte olan proje- du~u-nu ifade e-
lerin koordinatör-~~=~=~~~====:='~~~~~ den Prof. De Sil-

leri TBAM' ın Bir- TBAM'ın bölgelerarası merkez va TBAM'ın öne-
leşm iş Milletler- risi ile gerçek-
ce Bölgelerarası olması isteniyor. leşen proje kocr-
Merkez (lnterre- dinatörleri top 
gional Centre) olarak tanınması ve Asya, Af- lanıının başarılı sonuçlar getirece~ini um-
rika ve Latin Amerika'daki projelerin sa~ lıklı du~unu söyledi. 

yürütülebilmesi için gerekli e~itim, proses Dört gün süren toplant ılar sonucunda 
geliştirme, bitki envanteri, aletli analiz ve en- koordinatörler: 
formasyon konularında hizmet vermesi 
yönünde tavsiye kararı a lındı. Toplantı açı lış 

töre~inde söz alan Viyana'da görevli Özel 

t/ 19 ülkede yürütülmekte olan tıbbi ve ara
malik bitkilerle ilgili UNDP/UNIDO pro- ,.. 
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UNIDO'nun proje koordinatörlcri 14- I 7 Ey lül tarihleri arasında Eskişehir'de yaptıkları 
toplantı sırasında TBAM'da da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldılar. 

jelerinin bu ülkeler için hayati önem 
taşıdığını belirttiler. 
V' 9 ülkeden proje koordinatörlerinin katıl ı 
m ı y l a yapılan bu top l antın ın projelerin 
yürütülmesinde karş ıl aşılan zorluk l ar ı n 
tartış ılm as ı ve karşılıklı tecrübelerden yarar
lanılması aç ı s ından çok faydalı olduğun u ifa
de etliler. 

V' Projeler arasında veya çok taraflı yakın 
işbirliğine gidilmesinin önemini vurguladılar. 

V' TBAM'daki imkanların bölgelerarası mer
kez olarak faaliyet göstermesi için yeterli ol
duğunu ve kendisinden şu hizmetlerin bek
lendiğini dile getirdiler: 

e Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında öze l 
eğitim programlarının düzenlenmesi 

e Tıbbi ve aramalik bitkilerle, dağılımları, 
mevcut ve potansiyel kullanımlar konu
larında bilgilerin derlanınesi 

• Tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarının belir
lenmesi için ortak araştırmalar yapılması 

e Bitkisel hammaddelerin ilaç haline getiri!-

mesi için gerekli ortak program ve çal ı şma
ların düzenlenmesi 

e Tıbbi ve aramalik bitkilerin işlenmesi ko
nusunda optimum üretim parametrelerinin 
belirlenmesi için pilot tesis denemelerinin 
yapılması 

e Farmakalejik aktivite tayinlerinin yapıl
ması 

• Tıbbi ve aramalik bitkiler sahasında ortak 
projelerin gerçekle ştirilmes i 

• ilgili enstitülerin katılımıyla merkezi bir bilgi 
ağ ı kurulması 

e Tıbbi ve aramalik bitki ürünleri için pazar 
imkanlarının araştı rılması 

Bu tavsiyenin gerçekleşmesi için; 

• UNIDO'nun haz ırlık yapmasını ve gerekli 
dökümanı UNDP'nin ve hükümetin onayına 
sunmasını talep ettiler 

e Bu bölgeleraras ı merkezin, ileride kurula
cak bölgesel merkezlerin kurulması için ilk 
adım olduğunu ifade etti ler. 
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"TRUMAP" GRUP EGiTiM 
PROGRAMI 5 YAŞI N DA. 

TB AM • t988 yanında pilot tesis 
ın Bu yılki programa on ülkeden 

yılından beri düzen- denemeler i ve 
!ernekte olduğu "Tıbbi birer kursiyer katıldı. endüstriyel tesisiere 

ve A ro m at i k B it k i- '-amııımııımııımııımııımııımııımııımııımııımııımııımıııd g e z i 1 e r y a p ı 1 d ı. 
!erin ilaç ve ilgili diğer Yalova'daki Karaca 

Sanayilerde Kullanımı (TRUMAP)" isimli 
fabrika-içi grup eğitim programlarının 

beşincisi 7-26 Eylül tarihleri arasında yapıldı. 

Brunei, !talya, Kore. Küba, Myanmar, 
Nijerya, Sudan, Uganda, Tanıanya ve 
layiand'dan kursiyerlerin katıldığı eğitim 

programında Tıbbi ve Kokulu Bitkilerden 
Hammadde Oretimi, Kalite Kontrolu ve ilaç 
ve Kazınetik Ürünlere Formulasyonu 
konularında teorik dersler ve uygulamalar 

Arboretum'u, Bolvadin Alkaloit Fabrikası. 
Isparta'da Konurlar-Robertet Gü ly ağ ı 

Tesisleri ile Alanya'daki Altes Uçucu Yağ 
Tesisinde incelemelerde bulunan kursiyerler 
ülkemizin tarihi ve turistik yörelerini gezme 
fırsatı da buldular. 

Eğitim programı sonunda kursiyerlere 
UNIDO'nun başarı sert ilikaları dağıtıldı. 

Bugüne kadar düzenlenen beş TRUMAP 
programında yirmi beş ülkeden kırk sekiz 
kursiyere eğitim verildi. 

TRUMAP eğitim prograrnının beşincisine 10 ülkeden birer kursiyer katıldı. 
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TlBBi VE AROMATiK BiTKiLERiN ENDÜSTRiDE 
KULLANIMI KONULU TOPLANTlDA ÖNEMLi 

KARARLAR ALINDI 
UNIDO'nun desteği ve INDENAilnverni 

della Bella firmasının işbirliğ i ile 24-27 Mart 
t992 tarihleri aras ında Milana'da düzenle
nen toplantıya t2 ülkeden 24 uzman katıldı. 
Toplantıda Türkiye'yi temsilen konuşan 
Prof.Dr. K.H.C.Başer "Türkiye'de Tıbbi ve 
Aramalik Bitki Potansiyelinin Geçmişi, 
Bugünü ve Geleceği" ad lı bir bildiri sundu. 
Toplantıya Türkiye'den Prof.Dr.Ekrem Sezik 
ve Dr.N eşe Özturanlı gözlemci olarak 
katıldı. Dünya Sağ lık Teşkilatı (WHO)'n ın 

gözlemci olarak i ştirak ettiği top l ant ı sonun
da şu tavsiye kararları a lındı : 

t. Ge lişmekte olan ülkeler bitkisel ilaç · 

endüstri lerin in kalkındırılması için gerekl i 

önlemleri almalıdır . 

2. Mevcut merkezlerin güçlendirilmesi, ol

madığı yerlerde bitkisel ilaç enstitü/ mer

kez'lerinin kurul mas ı için gerekli önlemler 

alınma lıdır. UNIDO mevcut merkezlerin 

güçlendirilmesine veya yeni bölgese l/ 

bö lge l era ras ı merkezlerin kurulmasına 

yardımcı olma lıdır. 

3. Gelişmekte olan ülkeler incelenmesi gere

ken tıbbi bitkilerin öncelik sıras ı na göre lis

telenmelidir. 

4. WHO, UNIDO ve WIPO ilaç geliştirme ko

nusunda çalı şan kiş i, kuruluş ve ülkelerin 

patent ve entellektüel mülkiyet hakl arı nı n 

korunması için kılavuzlar hazırlamalıdır. 

5. Bitk isel ilaç üretiminde yeni bilgi ve tekno

lojilerinin kullanılabilmesini teminen ge

lişm iş ve ge li şmekte olan ülkeler aras ın 

da ortak yat ırımları teşvik edecek yen i 

ulus lararas ı işbirliğ i imkanları geliştirilm e

lidir. 

6. Eğitim konusuna önem verilmelidir. UNI
DO, WHO, FAO, ILO, ITC ve diğer kuru
lu ş lar ge lişmekte olan ülkelerin ulusal, 
bölgeseliuluslararası seviyelerde eğ it im 

imkanlarını güçlend irmeleri ve özel eğ itim 

programları açma ları na destek olmalıdır. 

7. Araştırma-~e lişt irme alan ında bitkisel ilaç 
endüstr ilerinin her disiplininde ulusal im
kanlar ve bö lgese liu lu s lararas ı seviyeler
de i şbirliği güçlendirilmelidir. 

UNIDO'nun t 993 yılında düzenleyeceğ i 

Asya ve Pasifik Ye Tıbbi ve Aromatik Bitkile
rin (TAB) Kullanım ı Danışma Toplantısinın 

haz ı r lı k top l antı s ı Viyana'da yapıld ı. t 8-20 

Kas ım t992 tarihlerinde yapılan toplant ıya 

ülkemizden Prof .Dr. K.Hüsnü Can Başer 

çağ rıldı. 

Almanya, Avusturya, Çin, Hindistan, Ko

re, Zimbabwe, Taytand ve Türkiye d ı ş ında 

UNIDO, WHO ve IlC'den toplam t4 uz

man ı n işt irakçi ve 5 uzman ın da gözlemci 

olarak katıldığ ı toplant ıda t 993' te yapılacak 

Dan ışma Toplantı s ı nda tartış ıl acak konular 

belirlendi. 

Prof .Başer toplant ıda sunduğu "Essenli· 

al Oils-Prospects for Devetoping Count

ries" adlı bildirisinde, uçucu yağ l arı n dünya 

ticareti hakkında güncel· bilgiler verdi ve uçu

cu yağ la rın ge li şmekte olan ülkeler için 

taşıdığı önemi di le getird i. 

Dan ışma Top la ntı s ının Haziran t993'te 

Viyana'da yapıl ması bekleniyor. 
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LiTYA Z OL C E M i L* 

U 
.. lke floras ının ilaç da t 957 yı lında Mani-

yapımında değer- sa'dan t t. Dönem Mil-
lend irilmesi hem fetvekili olmuştu r . 

bilim adamlarının hem Lltyazol Cemll imal at ı 
de ilaç sanay inin en yanında hekimlik de ya-
önemli amaçlarından pan Dr. Camii Şener 3 
birini teşkil eder. Üze- Ocak t978 tarihinde 
rinde bilimsel araş- vefat etm iştir . 
!ırma yapılmış bitki Dr. Cam ii Şener t928 
say ı s ı çok fazla ise de y ılında Manisa'da aske-
ilaç haline getirilen bit- ri tabiplik yaparken tıbbi 
kisel ürünlerin say ısı ol- bitkilerin ilaç olarak kul-
dukça kıs ıtlı d ır. Hele lan ımı konusuna merak 
sadece Türk iye 'ye sarm ı ş ve bilhassa 
mahsus ruhsattı bitki- yörede halkın çok kul-
sel ilaç ise sor o derece l andığı "Şevketl Bos-
nadirdir. Lityazol Cem il tan" bitkisinin hassaları 
işte böyle bir ilaçtrr. Dr. Şene r'i bu bitki ile il-

Bu bildiride Lityazot !J : 1 gilenmeye itmişt ir. Yö-
Cemll 'in ilginç geçmişi , =-==~~~~--~-~~~ re h alkın ı n bitk inin 
üret imi ve halen yap ılan araştırm alar hak- ki;ikünü suyla kaynatıp içmes i ve kök ka-
krnda bilgi verilecektir. buğunun zeyt i nyağ lı sal atas ını ve ell i ye-

Bu ilac ın hikayesi 60 yıl önce başlar. Bildi- rneğini yapmas ı dikkatini çekm i ştir . Bitkinin 
riye, ilaca adını veren ve ilacın mucKJi olan Dr. kök kabuğ unun böbrek ve masanedeki kum 
Cem il Şener'in hayat hikayesin i vererek ile taşları düşürme öze lliğ inin bölgede iyi bi-
başlamak istiyorum. linmesi sebebiyle ilgisin i bu drog üzerinde 

Dr. Ce mil Şener t897 yılında Rodos1a odaklamıştrr. Üç y ıl süren bir çalışma sonun-
doğmuş, ilk ve orta öğrenimin i Rodos'ta da, bitkinin akstre fluid'inin etkili maddeleri 
Frerler okulunda, yüksek öğrenimini ise i çerdiğ i kanaati, gözlemleriyle doğrulanınca 

Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde askeri bu preparatr imaled ip pazariayabiimek 
öğ renc i olarak tamamlamıştır. 1920 yılında amac ı y la 23 Mart t931 tarihinde "Lityallzln" 
Askeri Tabip olarak lstikla l Harbi'ne kat ılmak ism i ile ilaç ruhsalı almak üzere Sağ lı k Sa-
üzere Anadolu'ya geçmiş ve askeri hastane- kanlığ r'na başvurmu ştu r . Başvuru dos-
lerde görev yapmıştır. t932 senesinde Bak- yasında bitkinin latince adı Kardiyyus mariy -
teriolog olmuş, t934 senesinde ise Tabip yanüs (Carduus marianus) olarak bildiril -
Binbaş ı rütbesinde iken istifa ederek siv il ha- miştir. 

yata geçmiştir. t 928 yılında Askeri Hekimlik Bakanlık 5 May ı s t93t tarihinde yazd ığı 

yapm ı ş olduğu Manisa'ya yerleşmiş, bu ara- cevabi yazıda il ac ın " ..... herhangi nevi- ,.. 

'Prof.Dr.K. H.C.Başelin hazı~adığ ı bu ~~iri 18 Mayıs 1992 tarihinde Istanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Pıof .Dr. Sarım Çe~
~oğlu'nu anma toplantıs ında sunuldu. 
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den olursa olsun hassiyat1 eritecek bir has
saya malik olduğuna dair ne kütübü fenniye
de ve nede sair yeni neşriyatta bir kayda te
sadüf edilemediğinden ... ." bahisle " ... ilacm 
hassai şifaiyesinin selahiyettar müessese 
ve şahsiyetler taratmdan mütalaa ve tesbiti 
halinde keyfiyetin yeniden tetkik olunacaği" 
cevabı verilmiş: bunun üzerine Dr.Cemil 
Şener, en selahiyetli müessese ve şahısların 
Bakaniıkça belirlenip ilacın ineeieiiimesi di
leğinde bulunmuştur. 

Bakanlık inceleyip, bilimsel mütalasını 
vermesi için konuyu 1 Mart 1932 tarihinde 
Dr.Akil Muhtar (Özden)'e intikal ettirmiştir. iki 
yıl süren incelemeleri sonunda Dr.Akil Muh
tar Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'a hitaben 
yazdığ ı raporunda " ... Seriri mütealas1 iki se
ne evvel bana tevdi olunan Doktor Cemi/ 
Fevzi Beyin Litializin ismindeki Şardon Mari 
{yazarm notu: Carduus marianus L. Syn. 
Silybum marianum (L.) Gaertner ) seyyal 
hülasasm1 bir-;ok böbrek taşlanndan muz
darip hastaya verdim. Yevmiye 100 damla
ya itasmdan mütevellit hiçbir fena tesiri 
görülmedi. Mideye, kilyelere tahrişkar bir te
sir etmiyor. Böbrek taş1 hasebiyle belinde 
müzmin ağ n lan olan birçok hastalarm bu te
daviden istifade ederek ağnlarmm teskin 
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edildiğini gördük. Taşiann itrahma tesiri 
olup olmad1ğma dair kat'i birşey söylemek 
mümkün değildir. Birçok hastanm tedaviden 
sonra küçük taşlar düşürdüğünü arzeder ve 
bilvasile yüksek saygllanm1 takdim ederim 
efendim." demiştir. 

Dr. Akil Muhtar'ın olumlu mütalaası üzeri
ne Bakanlık ilacın adının "Lityazol' Cemi!" 
olarak değiştirilmesini önermiş ve 9 Ekim 
1934 tarihinde 3/91 numara ile ruhsat ver
miştir. Bilahare ruhsat yenilernesi 3 Eylül 
1946 tarih ve 14/57 numara ile yapılmıştır. 

Böylece "Lityazol Cemll" 1934 tarihinde 
Manisa'da Utku Mahallesi Sinemapark Cad
desi No:21 'de imal edilmeye başlanmış olup, 
ara verilmeksizin bugüne kadar devam et
miştir. 

Dr. Cem il Şener, 1978 Ocak ayındaki ve
fatına kadar ilaç üzerindeki çalışmaları 
sürdürmüş, hastalarının durumlarıyla yakın 

dan ilgilenerek tedavilerindaki gelişmeleri 
gözlemiştir. · 

Dr. Gernil Şener'in vefatını müteakip "Lit
yazol Cemll" in ruhsatı kanuni mirasçıları 
olan eşi Şükriye Şener ve manevi oğlu M. Alp 
Karaosmanoğlu adına 13 Nisan 1978 tari
hinde 126/92 ruhsat numarası ile tescil edil
miştir. 

1988 yılında Şükriye Şener'i~ vefat ını taki
ben Alp Karaosmanoğlu'nun ruhsatı kendi 
adına tescil başvurusu üzerine Sağlık Ba
kanlığı ilaç için yeni bir dosya hazırlanması ve 
bu dosyada ilacın etkisi ve kimyasal yapısıyla 
ilgili bilgilerin bulunmasını talep etmiştir. 

Ilacın halen eski ruhsat ile imalatına de
vam edilmekte olup, yeni dosyanın hazırlan
ması için gerekli araştırmalar firm anın 
21.1.1992 vaki talebi üzerine Tıbbi Bitkiler 
Araştırma Merkezi'nde yapılmaktadır. 1988 
yılında Sağlık Bakanlığı ilacın hazırlandığı bit· 
kinin teşhis edilmesini TBAM'den, talep et
miş, yapılan inceleme sonucu bitkinin Scoly
mus hispanicus olduğu ve kök kabuğu n ün 
ilaç yapımında kullanıldığı Bakanlığa bildiril
mişti. Il acın kimyası ve farmakolojisi ile ilgili 
araştırma lar sürmektedir. .... 
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Yapılan literatür taramasında bu bitki ile 
yapılan bilimsel araştırmaların çok az olduğu 
ortaya çıkmıştır. Hele kök kabuğu ve köklerle 
Türkiye dışında yapılmış hiçbir araştırma 
yoktur. 

Bitki Compositae familyasına dahil olup 
ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu ha
riç tüm sahil bö9eleri ile iç Anadoluda, ayrıca 
Güney Avrupa, 
Güney Rusya, 
Kırım'da ye
tişmektedir. 
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kendileri tarafından sağlandığın ı öğrendik. 
Bu durumda çalışılan droğun "Scolymus his
panicus" tan elde edilmiş olması gerekir. 
Prof. Barkan makalesinin g i riş kısmında 

"Şevketi bcstan" bitkisinin halk aras ındaki 
kullan ımından bahisle taş düşürücü etkisin
den bahsetmektedir. Prof. Turhan Baytop'un 
"Türkiye'de Bitkilerle Tedavi" kitabında ise 

• Cnicus bene
dictus" un sa
dece iştah açıcı, 

idrar artırıcı, 

ateş ve tansiyon 
düşürücü, yalış 

tırıcı etkisi yanın
da şeker has
talığına karşı 

kullanıldığı belir
tilmektedir (3). 

Ülkemizde bu 
bitki değişik 

isim leri e an ıl
maktadır. Mese
la, lzmir, Manisa 
yöresinde bitki 
"Şevketi Bos
tan· adıyla tanı
nırken, Balıkesir 

yöresinde "Ak
kız", Bigadiç, 
Savaştepe yöre

"Lityazol Ce

-~-- mil" adlı prepa
rat ya da firma 
tarafından araş

tırıcılara sağlanan kök kabuğu ile yapılm ı ş bi-

Scolvmus hisvanicus 

sinde "Sarıcakız", Konya Akşehir yöresinde 
ise "Akdiken" adıyla bilinmektedir. 

Scolymus hispanicus 70 cm' ye kadar 
yükselen çok dallan m ı ş, gövdesi ara lıklı di
kenli dentat kanatlar taşıyan sarı çiçekli bir 
bitkidir (1). 

ilginç bir konu Türkiye'de drog veya ilaç ile 
yapılmış araştırmaların ikisi hariç diğerlerinin 
"Şevketi bcstan" ismi yanında "Cnicus be
nedictus" adıyla yapı l mış olmasıd ır . Bu du
rum "Literatür kirlenmesi" diye tarif edebile
ceğimiz bir yanlış bilgi girişine neden ol
muştur. 

Prof. Dr. Dündar Serkan'ın 1967 yılında 
yaptığı yayında çalıştığ ı bitkinin Cnicus be· 
nedictus (Syn. Carduus benedictus) ol
duğunu, bunun Ege Üniversitesi Botanik 
Enstitüsünce doğrulandığını belirtmektedir. 
Ancak herbaryum örneğinin bir yerde sak
landığına dair bir kay ıt yoktur (2). Dr. Gernil 
Şener Labcratuvarı ile yaptığımız temaslar 
sonucu çalışma materyalinin drog olarak 

limsel araştı rmaların sonuçl arı şöy le özetle
nebilir: 

KiMYASAL ÇALIŞMALAR: 
Scolymus hispanicus ismi ile ve bitkinin 

kök kabukları ile yapılan en yeni çalışma 1989 
yılında Erciyas ve Baysal'ın çalışmas ıd ır. Bu 
çalışma materyali Prof. Asuman Baytop ta
rafından teşhis edilmiş olup herbaryum ma
teryali iSTE'de saklanmaktadır. Kök kabuk 
larının petrol eterli ekstrasinden n-nonako
san, u-amirin asetat, et-amirin, sterol karışımı 
ve yeni bir triterpenik ester olan u-amirin tet 
ratriacontanat; klereform akstresinden olea
nolik asit; alkol ekstrasinden ise serbest 
şeker l e r (fruktoz, galaktoz) ve mann itol'ün 
izolasyonu rapor edilmişti r (4) 

Daha önce Dr. Camii Şener labcratuarın

dan temin edilen kök kabuklarıyla Tayfun 
Barkan'ın yaptığı tez çalışmasından Ulubelen 
ve Serkan adlarıyla yapılan yayında bit- ,... 
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ki ismi daha öncede be lirtildiği gibi Cnicus 
benedictus olarak verilmektedir. Ancak, tez 
çalışmasında kullanılan drog kök; yayında ise 
herba olarak belirtilmiştir . Petrol eterli ekstra
den: a-amirenon a-amirin asetat, n -amirin; 
kloroformdan: oleano lik asit, multiflorenol 
asetat, multiflorenol, sitosteril-3- a-D-glikozit 
izole edilmiş ve tanım lanmıştır (5,9). Aynı bit
kinin toprak üstü kısımlarıyla ltalya'da yapılan 
çalışmada flavon glikozitlerinin bulunduğu 
(6,8-di-G-glukosilapigenin, biorobin, trilolin, 
saksifrag in) rapor edilmektedir (6). Ispan
ya'da petaller ile yap ılan çalışmada rosmari
nik asit ve flavon glikozitlerinin (orientin, kar
setin 5-glikozit, izoramnetin 3-galaktosit) bu- · 
lunduğu rapor edilmektedir (7). Meriçli ve 
Tuz tac ı 'n ın yaptığı bir başka araştırmada 

meyvalarının flavonolignan taş ımadığ ı belir
tilmektedir (8). 

FARMAKOLOJIK VE KLINIK ÇAUŞMALAR: 
1977 y ı lında, Prof. Barkan'ın oğlu Ecz. 

Tayfun Barkan aynı materyal ile Ege Üniver
s~esi Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü'nde 
tez çalışmas ı yapmıştı r. 1967 yılınd a Barkan 
ve Çakıroğlu'nun yaptığı ilk tarmakotojik 
çalı şmalarda, Dr. Gernil Şener Laboratuarı 
tarafından sağ lanşn kök kabuklarının kul
l a nıldığı daha önce bildirilmişti. Izole kobay 
ileumu ve izole s ıçan duodenumu üzerinde 
yapılan bu çalışmada, antispazmodik, ra lak
san ve ·hipotansif etki gösteren ve suda 
çözünen termostabi bi r madde
nin var o lduğu ve etkinin doza 
bağ ımlı olarak artt ı ğ ı gözlen
miştir (9). 
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olanı lzmir Devlet Hastanesinde Üroloji kliniğ i 
Şefi Prof. Dr. Gözen Gürel gözetiminde 
1.1.1983-31.12. 1984 tarihleri arasında ı62 
hasta üzerinde yapılan kl inik araştırmadır. Bu 
araştırmanın sonuçları Ekim 19851e Dat
ça'da yapılan Üroloji kongresinde tebliğ edil
miştir (11 ). 

Çalışma, Üriner sistem taş hastalığı şika
yeti ile kliniğe müracaat etmiş, 17-62 yaş gru
bu arasında 1 04 erkek ve 58 kadın hasta üze
rinde yapılmıştır. Teşhis ler radyolojik ve labo
ratuvar tatkikieri yapılarak konmuş, üriner 
sistemde anatomik bozukluğu olmayan has
talar çalışmaya konu edilmiştir . Çalışma gru
buna giren hastalar, taşlarınebatları 0.3-1cm 
olanlar arasından seçilmiştir. 20 günde bir 
tetkike alınan hastalarda taşların lokalizasyo
nu göz l enmiştir. 

I lacın uygulama dozu tedavide 3x1 O dam
la olarak belirlenmiş. Hastalara ayrıca bol su 
içmeleri, s ıcak banyo yapmaları ve bol hare
ket etmeleri tavsiye edilm iştir. Araştırmaya 

böbrek taşı, pelvis renalis taş ı, üreter ve me
sana taşı konu olmuştur. 

Toplam vaka say ı s ının ı 02 si poliklinikten, 
60' ı ise klinikten takip edilm i ştir . 

Poliklinikten takip edilen erkek hastaların 
%85'inde, klinikten takip edilen lerin ise 
% 79'unda 2 aylık tedavi sonunda taş lar ın ta
mamın ı n düştüğü, klinikten takip edilen vaka
l arı n %8'inde ise taşlar ın üreter ucuna ... 

1984 yılında Tanker, Yenen, 1---~==~=----+--_::__-'------4 
Sarıoğ l u tarafından Sco/ymus 1967 D.Berkan-A .Çakıro~lu 
hispanicus kök kabuğunun sulu 

Antispazmodik, relak
san, hipotansif etki 

ve etanollü ekstresi ile yapılan 
farm akolojik ça lışmalarda eks- 1977 T.Berkan 
trenin izole s ıçan mide, fundus 
şeritle rinde ve s ıçan duodenum, 1984 M.Tanker- M.Ycnen-
ileum ve fundus düz kas larında Y.Sarıoglu 
kas ıc ı ve gevşetici etkilerinin ol-

Düz kaslarda kasıcı ve 
gevşetici etki yok 

mad ığı sonucuna varılm ışt ır (ı o). 1984 G.Gürel-F.Şengül- Klinik çalışması : Taş 
Klinik çalışmaların en önemli- A.Ozan düşünücü etki 

si ve doğrudan ilaç ile yapılmış L__ı__ _______ _L _______ _, 
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takılınas ı yüzünden cerrahi müdahale gerek
tiği, tüm vakalarda taşların yer değiştirdiği 
gözlenmiştir. 

Poliklinikten takip edilen kadın hasta lar ın 

%67 sinde, klinikte takip edi lenlerin ise 
%55'inde 2.5 aylık tedavi sonunda taşlar ı n 

düştüğü, poliklinik hastaların %5.5'unda, kli
nik hastaların ise •/o13.6'sında taşın üreter alt · 
ucuna tak ı lmas ı yüzünden cerrahi tedavi uy
gu landığı, diğe r tüm vakalarda taşların yer 
değişt i rdiği göz l enmiştir. 

Tüm hastalar taş ı n düşme sü resi içinde 
daha az ağrı duyduklarını beyan etm işlerd i r . 
Araşt ırı cılar ay r ıca, Lityazol Gernil uygu
l amasında idrar pH sın ın asit tarafa kay
masının özellikle enfeksiyon taşlarının 

düşürülmesinde yararlı olduğunu ifade et
mişler, ilacın kullanma süres i içinde hiçbir 
yan etkiye tesadüf edilmediğini belirtmişl er

dir. 
LITY AZOL CEMIL'IN HAZlRLANlŞI 
I lacı n ham "'addesi yurdumuzun bilhassa 

Ege ve Marmara Bölgelerinde bol miktarda 
yet işen Gompositae familyasına dahil Sco/y
mus hispanicus bitkisinin yaz mevsiminde 
toplanan köklerinin kurutulmuş kabuklarıdır. 

imalathan6de toz edilen drog 70' lik etil al
kolle ı s iatıiıp ı gün bekletildikten sonra konik 
perkolatöjlerde perkolasyona tabi tutulmak
tad ır . Dakikada 70 damla akacak şeki lde 

toplanan perkolatın ilk 20 litresi ay rı tutulmak
ta, kalan 80 litre ise süzü ldükten sonra bir 
tankta toplan ı p, evaporatörde yoğun 

l aşt ı r ıl makta, bu esnada alkol geri kazanıl 

maktadır. Yoğun l aşt ırıl an ekstra daha ileri bir 
yoğun l aşt ırmaya tabi tutulmakta ve, yoğun 
pek m ez kıvam ı na gelmektedir. Daha sonra 
bu yoğun ekstra 20 litre lik ilk perkolalla 
karı ştır ılmakta , süzüldükten sonra vanil in ile 
tat land ırılıp ş işel enmektedir. 

300 kg drogdan 42 gün süren i ş lem sonu
cunda 300 kg ekstra fluid elde ed ilmektedir. 
Elde edilen ürünün, 

pH sı 5.5-6.00 
Özgül ağırlığı 0.96-0.99 
Viskozilesi 3.25-4.25 ep (Sentipuaz)'d ı r. 
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Koyu kahverengi renkli ve ac ı lezzet li ilaç 
20 gramlık, damlalıkil şişelerde sat ı şa arze
dilmektedir. 

Laboratuvarın yıllık üretim kapasitesi 20 
ml' lik şişelerde 120 000 adettir. Bu yılda 2.4 
ton akstre demektir. Bunun için ise yılda enaz 
2.4 ton kuru kök kabuğu na ihtiyaç vard ı r. 1 00 
kg kökten 7. 7 kg kuru kök kabuğu elde edil
diğ i nden 30 ton kadar yaş kökü n toplanmas ı 
gerekmektedir. ı 992 yılında kuru droğa ye
rinde ödenen miktar 15.000 Tl.Jkg dır. 

TBAM' DE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

TBAM'de yapılmakta olan çalışmal ar üç 
grup altı nda toplanabilir: Bunlar, 

1) Kimyasal 
2) Farmakolojik 
3) Teknolojik araşt ı rmalardır. 

Kimyasal araşt ı rmal ar akstrenin fraksi 
yon tanması ve her fraksiyonun tarmakotojik 
etkisinin ölçülmesiyle, etkinin en yoğun 
görüldüğü fraksiyondaki maddelerin yap ı 

ların ı n aydınt at ılmas ı şekl i nde yürütülmekte
dir. 

Teknolojik araşt ırm alar ise akstrenin aktif 
bileşikle rinin en iyi şeki lde elde ed il ebileceğ i 

ekstraksiyon yöntemini geliştirmeye yönelik
ti r. Sonuçta hem akstre'nin daha kı sa sürede 
hazırlanmas ı , hem çözücü kaybı nın asgariye 
ind irilmesi, hem de üretim kapasitesinin artt ı 

rılmas ı amaçlanmaktadır. 

Bu konu larda araştırm a l a rımız yoğun 

şekilde devam etmekted ir. 
Imalatç ı l aboratuvarın karş ılaşt ığ ı bir so

run, yeteri kadar droğun temininde ortaya 
çıkmaktad ır . Bu sorun yüzünden ilacın piya
saya arz ınd a zaman zaman aksamalar 
görülmektedir. Drog temini sorununun iyi bir 
toplama teşkil at ı ile ya da tarımının yapıl
mas ıyla çözü lebileceği aşikard ır. Bol ve ko
lay yet işen ve sadece ülkemizde değil Avru
pa'da da yetişebilen bir bitki olması sebebiyle 
nesiinin t ükenınesi tehlikesi henüz mevcut 
değildir. 

Üriner sistem taş hastala rı tarafından ara
nan ve üroloji klinisyenleri tarafından ... 
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Lityazol Cemi!' in üretildiği Manisa'daki imalathaneden bir görünüm 

tercih ve tavsiye edilen "Lityazol Camii" 
1934 yılından beri ülkemizde imal edilmekte 
olan ve özbe öz Türk olan yegane bitkisel 
ilacımız olma özelliğini taşımaktadır "Nevrol 
Cemal" ve "Pürjen Şahap" gibi Türk il aç
larının ruhsallarının iptal edilmesine rağm.en 

"Lityazol Cem il" in yaş ıyor olm ası, hem bi
limsel yöntemlerle ineelenme gayreti içinde 
olmasına hem de halkın tercih ettiği güvenilir 
ve etkili bir bitkisel ilaç olmasına bağlanabi
lir. 

Türk bitkisel ilaçlarının çoğalmas ı di leğiyle 

siz değerli mes lektaşlarım ı saygıy l a selam
lar, ülkemizde modern farmakognozinin yer
leşmesine çok önemli katkıda bulunmuş olan 
Prof. Dr.Sarım Çelebioğlu 'nu rahmelle 
anarım. 
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NARENCiYE ÜRÜN'tERi TEKNOLOJiLERi-l 
A. KUNKAR1, K.H.C. BAŞER2, H.TANRIVERDI2 

1 Dipertimento di Chimica lndustriale Universila di Messina, Messina/ITALY 
2 Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, ESKIŞEHIR 

Dünya narenciye endüstrileri tarafından 
günümüzde kullanılmakta olan işletim tekno
lojileri ana hatlarıyla bütün ülkelerde 
aynıdır. 

Narenciyelerden ürün olarak yüksek kali
te ve verimle usare ve uçucu yağların aldesi 
istenir. 

Hazırlanan narenciye usareleri aşağ ıda 
gösterilen genel gruplar altında toplanabilir: 

a. Pulpalı , pastörize edilmemiş usareler 
b. Pulpa miktarı standartianm ı ş ve 

pastörize edilmiş usareler 
c. Pulpasız ve pastörize edilmiş usareler 
d. Pulpasız, berrak usareler 

Doğal narenciye usareleri bakteriyolajik 
bakımdan iyi bir substrat olduklarından kısa 
bir sürede kolaylıkla fermente olurlar. Bu ne
denje narenciye usarelerinin muhafazası için 
endüstride kimyasal veya fiziksel usullerden 
yararlan ılır. 

Pastörize edilmiş usareler, doğal ve pas
törize edilmemiş usaralere oranla termen
tasyana daha dayanıklıysa da bunların da iki 
yöntemden birisiyle muhafazaları şartt ır . 

Bu makalede genel hatları ile narenciye 
usare ve uçucu yağlarının hazırlanmaları için 
yaygın olarak kullan ılan makinaları ve tekno
lojileri açıklayacağız. 

Yanda şematik olarak narenciye meyva
l arından doğal usare ve uçucu yağ üretimi 
için kullanılan iş lem ler ve makinalar gösteril
mektedir. 

NARENCIYE TEKNOLOJISI 

Meyvt hasatı 

Havuz veya silo 

35-40 ' eğimli elevalör 
ı 

Fırçalam1a-Yıkama 
Rncanlı elevalör 

ı 
Kalnatif kontrol 

ı 

~k~ 
Pellatriçe Makinas ı In Line ekstraktörler 
(Büyü~ küçük meyva) (Standart ça~ı meyva) 

ı/~ ;.(" ~ 
Uçucu Esanssız Esanss ız Uçucu 
yağtsu · meyvalar kabuk yağtsu 

+ ~ 
Finisher 

• Otomalik 
santrifüj 

• Ikinci 
santrifüj 

,/'lt 
Esans Su 

Usare 
akstraktörü ı 

USARE <11 

t 
Posa <ll- Finisher 

t 
Temiz usare 

t 
50' C ye ısıtma 

+ 
Posa <ll- Dekanler 

+ 
Usare 

+ 
Santrifüi 

+ 
Pastörizasyon 
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Endüstrlde Kullanılan Narenciye Meyva
larının Kaliteleri, Taşınmaları ve Kontrol
leri 

Narenciye endüstrisi ham maddeyi şu 
kaynaklardan sağlar: 
a. Ağaçtan toplanan meyvalar 
b. Dökülen meyvalar 
c. Taze narenciye meyvaların ı n ticaretinden 

ve standart kafite lerin seçilmesinden arta 
kalan meyvalar 
Bu kaynaklardan sağ lanan meyval arın 

kaliteleri ve doğal olarak fiyat l arı da farklıdır. 
Bu farklılı k elde edilen usare ve uçucu yağ ka
lite! erini de etkiler. 

Bütün bu kaynaklardan fabrikaya gelen 
meyvaların görünüşünün güzel, taze ve ol
gun o l mas ı gerekmektedir. Bozuk, çürük ve 
ham meyvalardan az değer li , kötü kalite li 
usare ve uçucu yağ l ar üretilir. Bu neden le 
endüstride i ş lenecek meyvaların kalitatif 
kontrolleri çok önemlidir. 

Endüstri t arafından ku ll an ıl an narenciye 
meyva l arının fiy atları nın belirlenmesinde 
meyvay ı satan ve alan aras ında sağ lıklı bir 
değe rl endirme için baz ı yöntem ler bulun
maktadır. 

Bun lar ı n en önemlisi Amerika narenciye 
üreticileri ve endüstrileri taraf ı ndan kullan ıla n 

aşağ ıdaki k u ra ll a rdır. 

ı . Portakallar Için: 
1 a. Olgunluk indisi (Ratio Ind ice) 
1 b. Usare verimi 

2. Limonlar Için: 
2a. Anhidr sitrik asit mikt arı 

2b. Usare verimi 

Bu yöntem, fabrikaya getirilen narenciye 
meyvalarından muhte lif numunelerin a lı n

masın ı ve bu numunelerin, fabrikada ku llanı 

lan makina l arın laboratuvar modelleriyle, 
usare ekstraksiyonundan sonra üstteki 1 a, 
1b, 2a, 2b deki tayinlerini ister. 

Anlaş ılacağ ı gibi yüksek olgunluk indisi ve 
usare ve rimine sah ip olan portakallarla, 
yüksek asit miktarına ve usare verimine sa-
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hip olan limon meyva ların ı n fiyat ı düşük kali
teli meyvalara oranla daha yüksektir. 

Avrupa'da portakallar için Royo lranzo 
(Berichte der Wissenchaftlich - Techn ischen 
Komission Int. Fruchtsaft Union, Band VI-Lu
zerner Bericht, 175, 1965) tarafından haz ır

l anmış olan yöntem uzun l uğundan dolayı 
pratikte ku ll anılmamaktad ır. 

Portakalların olgunluk tayini için düzen lenmiş 

olan Royo lranzo tablosu 

Analizler Katsayı• 

Usarenin kırılma indisi 20'C 1 

% Anhidr sitrik asit 1 

Formal Indisi 3 

Vitamin C mg/100 ml 0.2 

Tadı ve kokusu 2 
(0-10 arasında değerlendirme) 

Usare verimi (g/1 00 gr meyva) 0.25 

'Bulunan değerl arın yukarıdakı katsayı ıle çarpılıp 

daha sonra toplanmaları gerekmektedir. 

Bunun iç in bu ülkelerdeki endüstr ilerde 
ku llan ılan narenciye meyvalarının fiyat ları on
l arı satan ve alanlar arasındaki anlaşmaya ve 
kalite lerine göre belirlenir. 

Narenciye Meyva larının Depolanması, 
Temizlenmesi, Kontrolleri ve Çap larına 

Göre Ayrılması 

Fabrikaya get irilen narenciye meyva
larının depo edilmeleri için endüstride iki sis
tem kullanılmaktad ır. 

Si/olar. Fabrikanın dışına kurulan 6-8 m 
yüksekliğ inde, 3-4-m gen iş liğ inde, tahta veya 
demirden yapı lmış ve içlerinde eğimli katlar 
bulunan meyva depolarıdır. Yanyana s ıra ile 
dikilen bu siloların say ı s ı ve kapasiteleri fabri 
kanın ça lı şab ii eceğ i meyva miktarına 
bağ lıdır. 
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Bunların dalduru lmas ı için fabrikaya kam
yonlar ile ge len meyvalar çimento veya saç
tan yapılmış bir çukura boşa ltılırlar. Buradan 
lincanlı elevalör ile s ilol arın üzerine yerleşti

ri lmiş bir dağıtıcıy l a meyvalar silolara nakle
d ilir. 

S iloların eğik katiarına düşen meyvaların 
ezi lmemeleri için katlar yumuşak lastikle kap
lan ı r. Her silonun altında aç ı klığ ı ayarlanabi
len giyotin kapaklar bu lunur. Genell ikle bu 
şekilde silo edilen meyvalarda zedelenme 
daha fazladır. Zede lenm i ş meyvaların endo
karpındaki dilim leri ve hücreleri birbirinden 
ayıran membranların y ı rt ıl masıyla aç ığa ç ıkan 

enzimler glikozitleri parçalayarak acı aglikon
l arı o lu şt u rur. Bu da usarenin ac ılaşmasına 

ve kalitesinin düşmesine neden olur. 
S ı ra lanm ı ş s ilol a rın kapaklarının alt ından 

geçen uzun bir konveyör (taşıyıcı bant) na
renciye meyvalarını fırça lama ve yıkama ma
ki nal arına iler letir. 

Havuz/ar: 8-1 O m uzunluğunda, 2.5-3 m 
geniş liğinde ve yaklaşık 3 m yüksekliğ ind e, 
su ile dolduru lmuş bu havuzlar bugünkü na
renc iye endüstri lerinin büyük bir kısmı ta
rafından meyva kabul sis
tem i olarak kullanılmak
tad ır . 

Sila tama sistemi ne 
oranla kamyondan havuz
daki suya boşa ltı l an mey
valar daha az zedelenirler. 
Bunun sonucunda uçucu 
yağ l ar daha yüksek verim
le elde ed ilir. Bu şekilde 

havuza boşaltılmı ş meyva
lardan elde ed ilen usare
nin kalites i de daha 
yüksektir. 

Havuzdaki meyvaların 
sonraki çal ı şma sistem le
ri ne ilerlemesi pompa ların 

suda meydana getird ikleri 
hidrod inamik kuvvetle 
sağlanır. Bu şek ilde ilerle
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ce eğ i m li bir elevatörle "f ırça lama-y ıkama 

maki nası" na gider. 

Fırçalama-Yıkama, Dezenfekte Etme 
ve Meyva Kontrol Kısmı 

Fabrikaya gelen meyval arın temiz l iğ i ve 
sağ lığ ı elde edilecek usareterin bakteriyolaj ik 
değe rl er ini etkiler. 

Sağ lam meyvalardan topraklı , çamurlu , 
mikroorganizmalarta kirli veya ç.ürük meyva
lar ayrı lmadan, temizlenmeden ve dezenfek
te edi lmeden ça lı ş ılırsa, bütün bu maddeler 
elde ed ilen usareye geçerek usareyi konta
mine eder. Bu şek ilde hazırlanan usareler 
kötü kalite lidir ve kolayca fermente olurlar. 
Bu o l ayın o lmamas ı için silo veya havuzlar
dan gelen meyvalar öncelikle f ı rçalama-y ıka
ma makina tarına geçer. 

Bu makinalar yatay şek ilde haz ırlanmış ve 
saat yönünde dönen f ırçalardan o l uşu r . Bu 
fırçaların üzerinden devam lı su püskürtülür. 
Fırçal ar ı n dönüş hız lar ı meyvaların kaliteleri
ne göre değiştiri l ebilir. Yıkama an ında bu 
hız ın ayarl anmas ı mümkündür. Olgun mey
vala rın çok hız lı dönen fırçatarla temiz· ..-

yen meyvalar 35-40 dere- ••------~-..... -• 
Havuzlar 
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lenmesi perikarptaki salg ı ceplerinin patla
masına ve esans veriminin azalm asına ne
den olur. 

Makinanın sonuna yerleştirilmiş püskürtü
cülerin birincilerinden bir dezenfektan ve so
nuncusu ndan da su püskürtülerek meyva
ların yıkanma i şlemi tamamlanır. 

Temizlenmiş meyvalarda bulunan bozuk
ların kontrol edilerek ayrılması için bunlar bir 
kontrol konveyörüne ilerletilir ve bir fincan 
elevatörü aracılıQıyla fabrikanın içine gönde
rilir. 

Bu işlemlerden sonra narenciye meyva
ları usare ve uçucu yaQ ekstraksiyonu için 
hazırdır. Bütün bu işlemlerden sonra açıkla
yacaQımız çalışmalar normal narenciye tek
nolojisinde "Şelale Yöntemi" olarak tanım
lanı r. Bu tanımın nedeni ise meyvaların son 
ürün (usare, uçucu yağ) basamağ ına kadar 
yüksekten yere doğru inen bir hattı takip et
mesidir. 

Meyva l arın Çaplar ına Göre Ayrılması 
ve Kullanılan Ekstraktörler 
Meyvalardan en yüksek usare ve uçucu 

yağ veriminin alınabilmesi için meyvaların 
çaplarına göre ayrılmas ı ve çaplarına uygun 
akstraktörlerle çalışılmas ı gerekmektedir. Bu 
sonucun elde edilebilmesi için ekstraksiyon 
hattında iki tip ekstraktörün kullanılmasını 
öneririz. 

Bu ekstraktörlerden birincisi universal 
olup her çaptaki narenciye meyvasını 
çal ı şabilir. ikincisi ise sadece çaplarına göre 
ayrılmış narenciye meyval a rının çalışılm a

sında ku ll an ılır. 

Çaplama makinas ı : V şeklinde , yatay, 
uzunluğunca dönen 2.5-3 m boyundaki çelik 
boru lardan yapılm ı ş, ay rıl an her standart 
çaplı meyvay ı akstraktörlere götürmek için 
bu dönen V şeklin deki boruların altına yer
le ştirilmiş ve bu borulara göre de 90 derece 
hareketli konveyörlerden oluşmuştur. 

In Line ekstraktörlerinin sabit çaplarına 
uygun olmayan büyük ve küçük meyvalar 
başka bir konveyör aracı lığ ı ile universal eks-
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traktörlere (Pelatriçe makinaları: Polycitrus, 
Speciale) ileriatil ir. 

Eğimli distribütör konveyör: Çapianmış 
narenciye meyvalarını In Line ekstraktörleri
ne ilerleten, meyvaların çap büyüklüklerine 
göre yan yana yerleştirilmiş ekstraktörlerin 
uzunluğuna eşit uzunlukta olan ve aks
traktörlere doğru eğim li bir konveyördür. 

Bu konveyör boyunca çaplama makina
s ından gelen standart çaplı meyvaları bi' bi
rinden ay ıran bölmeler vardır. 

Eğimli konveyörün altı na yerleştirilmiş 

olan bir konveyör ise fazla meyvaları başa 

veya çapsız meyvaları yakın ındaki diğer bir 
akstraktöre iletir. 

In Line Ekstraktörler: FMC (Food Machi
nery Corporation) firması tarafından üretil
miş ve hemen hemen dünya narenciye 
endüstrilerinin tümü tarafından kullanılan 
ekstraktörlerdir. 

Bu ekstraktörlerin belli başlı kısımları ve 
çalışma prensipleri: 

Vibrasyonlu ekstraktör besleyicisi, 
M kısmı sabit, üst kısmı senkronik bir 
şeki lde aşağ ı, yukarı hareket eden ve 
kesici parmaklardan oluşmuş kupa
lar. 

Ekstraksiyon esnasında yukarıdan inen 
kupa meyvayı sıkıştırmaya başlayınca gerek 
sabit alt kupanın ve gerekse yukarıdan 
aşağıya doğru inen kupanın ortasından çıkan 

yuvarlak bir bıçak meyvanın alt ve üst yüze
yinden yak laşık 2 cm çaplı bir epikarp diski 
keser. Yukarıdan inen kupa meyvayı 

sıkıştırmaya başlayınca alttaki kupadan 
çıkan, delik çapları istenilen pulpa büyük
lüğüne göre değiştirilebilen delikli bir si lindir 
yukarıya doğru yükselerek yuvarlak şekilde 
kesilmiş perikarps ı z alt kısımdan meyvanın 
içine doğru girer. Üst kupanın basıncı bu 
şekilde tutu lmuş meyva· üzerinde art ınca en
dokarp ı n usaresi ve pulpası silindirin delikle
rinden iç kısmına doğru geçer. Bu basınç 
s ırasında a~ ve üst kupadaki parmakların bir
biri içine geçmesi ile kesici parmaklar mey
vanın perikarpını meridyen şekli nde ke- ,.. 
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In Line ekstraktör 

serek buradaki salgı ceplerini patlatır. Mey
vanın perikarpı bu şekilde kesilirken ayn ı an
da basınç ile çıkan esans her kupanın iki ya
nında bulun an püskürtücülerden püskürtülen 
su ile emülsiyon oluşturarak bir dekantörde 
toplanır. 

Pulpal ı usarenin delikli silindir arac ılığı ile 
gerçekleştirilen ekstraksiyonundan sonra ka
lan endokarp pasalarının buradan çıkarılması 
için delikli silindirin içine geçen bir tüp (orifice 
tupe) yukarıya doğru çıkarak kalan pasaları 
atar. Üst kupanın kalkması sırasında kupa
da kalan artık lar ise kendiliğinden atılır. 

Bütün in line ekstraktörlerinden gelen usa
reler bir koliektör aracılığ ı ile altta bulunan bir 
tankta biriktirili r. 

GörüldüQü gibi, aynı anda narenciye mey
va larından hem usare, hem de uçucu 
yağların elde edilmesi bu ekstraktörlerin bir 
avantajıdır. 

Bu noktadan sonra akstre edilmiş usare 
ve uçucu yaQ iki ayrı yol izler. 

Çap dışı olan ve in line ekstraktör/erinden 
inen fazla meyvalarm ekstraksiyonu: 
Bu tip ekstraktörler yukarıda da bahset

tiğimiz gibi çapiandırma bölümünde çap dış ı 
kalan ve in line ekstraktörlerinden işlenme
den inen fazla narenciye meyvalarını işler. 

Böyle bir ekstraktörün narenciye usare ve 
uçucu yağları teknolojisine dahil edilmesi 
meyvaların% 100 n ün çalışılmas ını sağlar. 

Genellikle ltalya ve Güney Amerika'da kul
l anılan ve italya'da üretilen bu ekstraktörler 
iki kısımdan oluşmuştur. 

A. Narenciye meyvalarından ucucu yağların 
ekstraksjyonu · 
Modellerine göre saatle 8 000-12 000-19 

800 kg narenciye meyvası çalışabilan Poly
c~rus uçucu yağ ekstraktörünün kısımları ve 
çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. 

Ekstraktörün besleme kısmına gelen na
renciye meyvaları bir rotalif miktar ayarlayıcı 
ile ekstraktörün içine boşaltılı r. Paslanmaz 
çelikle kaplanmış, ekstraktörün uzun-
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l u~unca yan yana dizilmiş, saat yönünde 
dönen rendelama sil indirleri üzerine düşen 
meyvalar bir ilerletici vas ıtas ı ile döne döne 
ilerlerken perikarplarında bulunan salgı cep
leri patlar. Rendelama sırasında ekiraktörün 
üst kısm ına yerleşt i rilm i ş olan püskürtücüler
den püskürtülen su, çıkan esans ile emülsi
yon oluşturur. 

Ham ve olgun narenciye meyvalarının 
uçucu ya~ ekstraksiyon süreleri değişiktir. 
Bu necenle rotatil miktar ayarlay ı cıs ının, ren
de lema si lindirlerinin ve meyvaların eks
traktör içersindeki ilerietme sisteminin hız 
miktarları ayarlanabilir. Bu şekilde meyva
ların ekstraktörde kalma süreleri de değiştiri
lebilir. 

Pelatrice Specia le uçucu yağ eks
traktörünün ça lı şmas ı da yukarıda 

aç ı k l adı~ ımız sistemin ay nı s ı olup bütün 
farklılık rendelama sil indirlerinin yay şek l inde 
yerleştirilmiş olmasındad ır. Meyvaların eks
traktör içersinde ilerletilmeleri helezon şek
lindeki yüzeyinde rendeler olan paslanmaz 
çelikten yapılmış bir sonsuz vida ile 
sa~lanır. 

B. Usare ekstraksjyonu: 
Yuka rıd aki ekstraktörden gelen uçucu 

yağı alı nmış meyvalar usare ekstraktörlerin
de ikiye kesikJikten sonra birbirine ters yönde 
dönen ve yüzleri rende şek li ndeki paslan-
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maz çelikle kap lanmış iki silindir tarafından 
delikl i sabit bir panele doğru s ıkılır. Akan usa
re altta bulunan birtankta toplan ır. 

Polycltrus, Pellatrlce veya In Line Makina
larından Gelen Uçucu Yağ Emülsiyon
lar ının Çalışılmas ı 

Yukardaki ekstraktörlerd en elde edilen 
uçucu ya~ emü lsiyonl a rı şematik olarak 
aşağıdaki şeki lde çalı ş ılır : 

Finisher : Bu içerisinde helezon şeklinde 
sonsuz bir vida gibi dönen de likli çelikten 
yapılmış bir gömlekten oluşmuştur. Aletin 
besleme kısmına giren uçucu yağ emülsiyo
nundaki sıv ı k ı sım göm leğ in deliklerinden ge
çerek alttaki tankta toplan ır. Gömleğin delik
lerinden daha büyük olan katılar tutularak he
lezon vida tarafından sürüklenerek finisher' 
den atılır. 

Santrifüj: ·Bugünkü narenciye uçucu 
yağları teknolojisi genellikle bir birinin yanına 
kuru lmuş iki tip santrifüj ku ll anmaktad ı r 

Bunların birincisi bir otomatik santrifüj olup 
gönderilen emülsiyon u üç k ı sma ayırır . 

Bu kısımlar ın birincisi emülsiyondaki katı 
partiküller olup santrifüjün ayarianmasına 
göre sabit zamanlarda bulamaç halinde 
dı şarıya at ılı r. 

Ikinci kısım , bileşiminde yaklaş ık %50-80 
uçucu yağ bulunan zengin leştirilmi ş bir 
emülsiyondur. ..-

Polycitrus ekstraktör 
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Üçüncü kıs ım ise katı partiküllerden ve 
uçucu ya~dan te mizlenmiş su olup, kullanı 

lan teknolojiye göre ya atılır veya tekrar aks
traktörlerin su püskürt ücülerine döner. 

Kullanılan ikinci santrifüj, genellikle kapalı 
t ip olup otomatik santrifüjden gelen uçucu 
ya~ca zeng in leşti rilmi ş emülsiyonu su ve 
uçucu ya~a ayırır . 

Narenciye usarelerinin çal ışılması : 
Fabrika t arafından elde ed ilmesi istenen 

bitmiş usaralere göre yukarıdaki iki tip eks
traktörden elde edilmiş olan doğal usareler 
çeşitl i şek illerde çal ış ı lır. Biz bu makalece sa
dece pulpası yaklaşık% 0.5-1 arasında stan
dardize ve pastörize edilm iş usaralerin haz ı r

lanmas ınd an bahsedeceğiz. 

Doğal usare/erin pulpa standardizasyonu: 
Bunun için günümüzde narenciye tekno

lojisinde iki tip makina kullan ılmaktadır. 
Bunların birincisi dekanter ismi ile bilinen 

yaklaşık dakikada 3800-4500 dönme hızıyla 
yatay dönen bir santrifüjdür. 

Dekanierierin kat ı ay ırma kapasiteleri dik 
dönen santrijüjlere oranla daha azsa da usa-
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receki büyük çaplı partikülleri ko laylıkla ayıra

bilmesi ve daha sonraki santrifüjlerin daha 
kolay çalışmaların ı sağ lad ı k iarı için narenciye 
endüstrileri tarafından yaygın olarak kullanıl
maktad ır . Bu makinal arı n bir üstünlüğü. de 
narenciye pulpalarını sürekli olarak dışarıya 
atma larıdır . 

Genellikle bu makinalarla çalı şılan ve bi
leşim le rinde yaklaşık% 12-15 pulpa bulunan 
narenciye usareleri ç ı ktıklarında % 5-7 ara
s ında pu lpa taşırlar . Bütün dekanierier in ve 
normal dik santrifüjlerin katı ayırma kapasite
leri pulpal ı narenciye usarelerinin orta 
s ıcaklığa ısıtılma ları ile artt ırılabilir. 

Dekanterler taraf ından kısmen depulpe 
edilmi ş narenciye usarelerinin % 0.5-1 ara
sında hafif pulpalar bulunan narenciye usare
ler ine çevrilmeleri dik santrifüjler ile sağ lanır . 
Bun lar dakikada yak laş ık 6000 veya daha 
yüksek hı zda dönen ve ayrılan pu lpaları oto
matik olarak belirlenen sürelerde dışarıya 
atan makinalardır . 

Bir narenciye fabrikasında ku ll anılacak 
olan dekanierierin ve santrifüjlerin say ıl arı , 

tipleri ve kapasiteleri o endüstri tarafın-

Usare santrifüjleri 
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dan ça l ış ılan narenciye hammaddesi ile 
orantıl ıdır . 

Narenciye usarelerinin pastörizasyonu: 
Narenciye endüstrisinde elde edilen usa

ralerin bakteriyolajik ve enzimalik (özellikle 
pektinesteraz) aktivitelerinin kontrol altı nda 
tutulması bu işlemin hedefidir. 

Bilindiği gibi enzimler ve bakteriler cinsle
rine göre sabit bir s ıcaklığın üzerinde inaktive 
olurlar. Genellikle bir portakal usaresinin en
zimatik ve bakteriolajik inaktivasyonu 95-
96'C arasında elde edilir. Limon usareleri gi
bi yüksek asidileye sahip doğal ve konsantre 
narenciye usarelerinin pastörizasyonu daha 
düşük sıcaklıklarda yapılabilir. Bu nedenle 
yüksek asit miktarı daha düşük sıcaklıkl arı , 
düşük asit miktarı ise yüksek s ıcaklıkta 
pastörizasyonu gerektirir. 

Bu inaktivasyonu elde etmek için kullanı
lan makinalar pastörlzatör ismi ile bilinirler. 
Bugün narenciye endüstrilerinde yaygın ola
rak plaka veya tüp pastörizatörleri kollanı l
maktadır. 

Endüstride kullan ılacak pastörizatör tipi
nin seçimi pastörize edilecek usarenin cinsi
ne bağlıdır. Biz burada kısaca plaka pastöri-
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zatörünü ve onun çalışma prensibini açıkla
yacağız. 

Bu pastörizatör birbirleri ile bağlantılı olan 
üç ı s ı değ i ştir icis i nin birleştirilmesinden 

o luşmuştu r. 

Birinci ısı değ işt ir icide 96'C deki usare 
pastörizatöre girmekte olan soğuk usare ile 
soğutulurken, soğuk usare 96'C deki usare 
ile ı s ıtılır. Yani, iki çeşit usareden biri pastori
zatörün plakaları a ras ında karşı ak ım ile 
ısıtılırken diğeri soğutulur . 

Ikinci k ısımda devamlı karşı akım şekl inde 
birinci kı sımdan gelen ve soğutulmakta olan 
usare su ile tamamen soğutu lur. Üçüncü 
k ısımda, birinci kısımdan gelen orta derece
deki usare devamlı karş ı akım la buhar veya 
s ıcak su kullanılarak 96' C ye ı sıtılı r. 96' C deki 
usare t 5 saniyede birinci ısı değişt iriciye 
ulaşacak şek i lde bir "din lendirme 
!Opünden" geçirilir. 

Konsantre narenciye usarelerin in haz ı 
r lanması, usareleri n muhafaza teknoloji leri, 
uçucu yağların fraksiyonlanması ve deterpe
nasyonu gelecek makalelerde açıklana

caktır. 

Pastörizatörler 
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MUTFA~IMIZDAKi DOST 

SARIMSAK ... 
Gün geçmiyor ki gazete ve dergilerde bitkilerin yararlan ile ilgili bir yaz1 
ç1kmasm, bitkilerin t1bbi ve kozmetikteki kullamm/an ile ilgili pratik bil- . 
giler verilmesin Sanki insanlar bitkilerin önemini yeniden keşfediyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde zaten değerli olan, gelişmiş ülkelerde sanayi 
patlamasi yapan tibbi bitki kullamm1, er geç ülkemizde de mevzuat ve 
sanayi bakimmdan lay1k olduğu öneme kavuşacaktlf. 

T ıbbi bitkiler arasında tarihi en az insanlı k 
tarihi kadar eski olan sarımsağ ın önemli 
bir yeri bulu nmaktad ır . Sarımsak uzun 
yı llardan bu yana hem yiyecek olarak 

hem de tedavide kullan ılmaktadır. Ülkemiz
de henüz yeteri kadar ilgi çekmemesine 
rağmen gelişmiş ülkelerde sarımsak (A//ium 
sativum L.)ıan hazırlanan preparatlar teda
vide kullan ılmakta 
ve bitkisel ilaç pa
zarında önemli bir 
paya sahip bulun
maktadır. 

da rd ı r. Bunların bir kısmı halk arasında 
körmen, yabani soğan, k soğanı, kaya sarım • 
sağ ı , yabani sarımsak, çoban sarım sağı gibi 
adlarla anılmakla ve gerek besin olarak ge· 
rekse tedavide kullanılmaktadır. 

Allium b~kisine a~ en eski kayıtlar Mısır'a 
aittir. Keops'a ak büyük piramitte bulunan bir 
yazıtta, piramki yapan işçilerin yediği soğan 

ve sarımsak mik· 

Sarım sak, Lilia
ceae (Soğangiller) 
familyasında bulu
nan dünyada 600 
kadar türü bulunan 
Allium cinsine da
hildir. A//ium cinsi 
kendi içinde seksi
yan lara ayrı lmı ş

tır . Allium seksiya
nu ise soğan l arı 

sarımsak kokulu ı.::===~;Zi::t::::::::::::Zi:Z::t:::~ 

tarı ve ödenen para 
kayıtlıdır. Ancak ilk 
sarımsak kültürü 
Mezapotamya'da 
başlamış ve ara· 
-dan Akdeniz ülke
lerine yayılmıştır. 

Allium cinsi üze
rindeki ilk bilimsel 
bilgiler XVI. yüzyıl 
sonras ın a aittir. 
Türkiye A//ium'la rı 

ile doğrudan ilgili ilk 
kaynak ise "Fiora 
Orientalis"tir. Al/i· 
u m cinsini ilim 
dünyasına ilk ola· 
rak Lin ne tan ıt · olan seksiyondur. 

Bu seksiyana dahil olan mıştır. 
türler genellikle Kuzey Ülkemizde henüz yeteri kadar ilgi 
yarı küredeve Avrupa ile çekmemesine rağmen gelişmiş A//ium türlerinin 
Asya'nın batı kesimlerin- ülkelerde sarımsak (Allium sativum soğanla rınd a özel 
de yetişirler. Ülkemizde L.)'tan hazırlanan preparatlar kokulu uçucu yağ, 
150 kadar Allium türü- tedavide kullanılmakta ve bitk-isel ilaç şekerl er, enzimler, 
nün yetiştiği sap- pazarında önemli bir paya sahip kükürtlü glikozitler, 
tanmıştır. Allium seksiyo- bulunmaktadır . vitaminler (A, B, C, 
nu üyeleri ise 50 ka- ~llllllllllllllllllllllllllllilillllllllllililllllllllllllllllilillllllllllililllaıl P), am inoasit· ,.. 
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ler, çeşnli metaller, nikotinamid vardır. Sarım
sağın esas etkisi taşıdığı kükürtlü glikozitler
den dolayıd ır. Bu bileşikler bir veya daha fazla 
şekerin ası l aktij bileşenle kombinasyonu so
nucu oluşurlar. Bunlar C, O, H taşırlar. Asıl 
aktif bileşen olan aglikon kısmı alkol, fenol ve
ya azot ya da kükürt içeren bileşiklerdir. 

Şeker kısmı çok az terapötik etkiye sahiptir. 
Aglikon kısmı bitkilerden enzimler aracılığı ile 
açığa çıkar. Sarımsaktaki enzim ise alli
naz'dır. Bu enzim etkisi ile sarımsak kesi lince 
karakteristik koku duyulur. Bu bitki ilaç 
endüstrisinde enzimi inaktive edilmiş ve ko
kusu giderilm iş olarak kullanılmaktadır. 

Sarımsaktaki kükürtlü glikozit alliin'dir. Al
liin, allinaz enzimi etkisi ile antibakteriyel etki
li bileşik olan al lisin'e dönüşür. Fakat allisin 
stabil bir bileşen olmadığı için bunun dekom
pozisyonu sonucu da antitrombotik 
(pıhtılaşmayı önleyici) etkili E/Z- ajoen'e 
dönüşür. Biyolojik aktivite gösteren Z-ajo
en'dir. Sarımsakta bunlardan başka pek çok 
kükürtlü bileşen daha vard ı r. Ayrıca L-aspa
ragin, L-glutamin, L-arginin, L-glisin, L-ala
nin gibi pek çok aminoasit de bulunmak
tadır. 

Sarımsağın düşük toksisitesi ve besin ola
rak tüketilmesi nedeniyle farmakelejik alan
da preklinik denemelerden önce klinik dene
meleri başlatılmış bir bitkidir. Bu klinik 
çalişmalar özell ikle hemodinamik (kan üzeri
ne) etkiler, lipid ve kolesterol metabolizması 
üzerine etkileri ve diğer metabolik etkileri 
üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Sarımsak yağı, ekstraleri ve ürünleri üze
rinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda 
sarımsağın antibakteriyel etkili bileşiğinin aHi
sin, antitrombotik etkili bileşiğinin ise Z-ajoen 
olduğu tespit edilmiştir . Ayrıca bu çalışmalar
da sarımsağın kandaki lipid ve kolesterol 
düzeylerini düşürdüğü, pıht ı laşmayı engelle
diği gözlenmiştir . Ayrıca bu çal ı şmalarda ar
teriosklerotik hastalarda da sarımsak yağı, 
akstreleri ve ürünleri olumlu sonuçlar ver
miştir. Yine sarımsakla yap ı lan preklinik 
çalışmalarda spazmolitik etki gözlenmiştir. 
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A/lium türleri halk arasında uzun 
yıllardan bu yana iştah açıcı, yara iyi 
edici, tansiyon düşürücü, mikrop 
öldürücü, idrar söktürücü, cinsel gücü 
artbrıcı, kurt düşürücü, öksürük kesici 
olarak ve tiro, dizanteri ile damar 
tıkanıklıAı tedavisinde kullanılmak
tadır. 

Bu çalışmalar sıçan ve kobay uterus ve ileum
larında yapılm ı şt ı r. Ayrıca solunum stimulas
yonuna yol açtığ ı da yapılan çalışmalarla 
gösterilmiştir. 

Sarımsağın bağışıkhk sistemi üzerine etki
leri de tespit edi lmiştir. Tümör oluşumunu en
gellediği yolunda da ça li şmalar yapılmak

tadır. Ayrıca sarımsak karaciğer koruyucu et
kiye de sahiptir. Bu konuda da dünyada pek 
çok çalışma mevcuttur. Antineoplastik etki 
üzerine de çalişmalar devam etmektedir. 
Tüberküloz ve lepra'nın sorumlusu olan 
Mycobacterium'lar da sarımsaktan etkilen
mektedir. Hatta menenjit ve diğer viral enfek
siyonlarda dahi etkili olduğu tespit edil
miştir. 

Yapı lan kimyasal çal ı şmal ar bu etkileri 
ol uşturan üç kükürtlü bileşik üzerinde yoğun
laşmıştır. Bu bi l eşik l er alliin, all isin ve 
ajoen'dir. 

Gerek dünyada gerekse Türkiye'deki Al
lium çalışmaları genellikle sarımsak (A.sati
vum) üzerindedir. Diğer yabani türler ve 
özellikle ülkemizdeki endemik olanlar 
çahşılmamıştır. Bu nedenle bu güne yapılmış 
olan çalişmalar gözönüne alinarak TBAM'da 
30 tür yabani sarımsağın incelenmesi için ge
liştirilmiş bir proje TÜBITAK tarafından des
teklenmektedir. Bu projede yer alan türlerin 
çoğu endemiktir. Projedeki amaç ise sarım
sak (AIIium sativum) yerine kullanılabilecek 
yeni türler bu l unması ve bunların ilaç sanayi
nin kullanımına sun ulmasıdır. Nitekim bu 
amaçla başlanan çalışmalarımııda şimdiye 
kadar yedi türün incelenmesi yapılm ışt ı r. Ol
dukça ümit veren sonuçların elde edildiği 
araştırmalar devam etmektedir. 
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" N AP RA L E R T " Veri Bankası Üzerine ... 
j çinde yaşadığım ı z bilgi çağında, yayın-
lanmış bilgiye ulaşmak oldukça kolay

laşmıştır. Bilgisayar teknolojileri her konuda 
veri tabanlarının yaratılmas ı nı mümkün 
kılmış, telekomünikasyon teknolojileri bilgi
nin h ı zla dünyanın her ucuna iletişimi 

sağlamıştır. 
Doğal ürünlerin kimyas ı, farmakolojisi ve 

etnemedikal kullan ı lışı, vs. konularında tek 
bilgi bankas ı olma özelliği taşıyan NAPRA
LERT, ABD lllinois'teki Şikago Üniversite
si'nde Farmakognozi Profesörü Prof. Nor
man Farnsworth'un önderliği ile 1 9751e ku
rulmuştur (1 ). 

Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, tüm 
dünya tarafından kullanılan ve önemi her ge
çen gün artan bu veri bankasına (NAPRA
LERT) 1992 yılı içinde bağlanmış ve Türki
ye'den doğrudan uluslararası akademik bil
gisayar ağları (EARN/Bitnet) aracılığıyla 
NAPRALERT bilgi bankasına erişimi sağla
yan ve kul lanan ve dolayısıyla· Türk 
araştırmaciların ulaşabilmesine de olanak 
sağlayan ilk ve tek ku r uluş olmuştur. 

NAPRALERT, üzerinde çok konuşulabi
lecek ve sayfalarca yazılabilecek özellikleri 
olan bir veri tabanıdır. Ancak, biz, bir bilim 
adamı/araştırmacının NAPRALERT'den ne
leri öğrenebileceğini ve nasıl yararlanabile
ceğini kısaca aşağıda özetlemeye ve yazıyı 
bu sınırlar içinde tutmaya çalışacağız . 

• NAPRALERT nerededir? 
NAPRALERT Amerika Birleşik Devletle

rinde, lllinois Universilesi Tıp Merkezi'nde 
bulunan lllinois Universilesi Eczacıhk Fakül
tesi, Farmakognozi ve Farmakoloji Bölümü 
tarafından yürütülmekte ve bu bölüm bilgisa
yarlarından tüm dünyaya yayılmaktadır. Ak
ronim olarak "Doğal Ürünler Konusunda 
Bilgilendirme" (Natural Products Alert) an
lamında NAPRALERT verilmiştir. 

• NAPRALERT'e Nasıl Erişilebilir? 
Son yıllara kadar sadece çevrim-dışı (off-

line) hizmet verebiimiş olan NAPRALERT'e 
(2), günümüzde artık çevrim-içi (on-line) ola
rak doğrudan bilgisayar üzerindeki verileri
ne, herhangi bir bilgisayar yard ı mıyla 
erişmek mümkündür. Dünyanın herhangi bir 
noktasından, uluslararas ı ticari (Sprintnet, 
Telenet gibi) ve/veya ticari-olmayan Akade
mik Bilgisayar Ağları (Internet, EARN/Bitnet) 
aracıl ı ğ ı ile erişmek ve kısa zamanda bilgileri 
elde etmek mümkün ol maktadır. Bu bilgisa
yar ağlarını kullanarak PC veya daha büyük 
bilgisayar sistemlerini kullanarak doğrudan 
erişebilmek için lllinois U niversitesinden bil
gisayara giriş için kullanıcı kodu ve bir özel 
şifre almak gerekmektedir. NAPRALERT 
veri bankas ı , giderlerini karşılayabilme 
amacıyla belirli bir ücret karş ılığı hizmet sun
maktadır. 

• NAPRALERT'den kimler yararlanabilir? 
Tıbbi bitkiler ve diğer doğal ürünler alanın

da uğraş veren kişiler, akademik kuru l uşlar, 
devlet kurumları, endüstriyel firma ve kuru
luşlar yararlanabilirler. Amerikan Ulusal 
Kanser Enstitüsü (NCI) ve Dünya Sağlik 
örgütü başta olmak üzere birçok kozmatik ve 
ilaç endüstrileri tarafından da kullanılmak
tadır. 

• NAPRALERT bilgileri hangi yıllan 
kapsamaktadır? 

Doğal ürünlerin kimyası ve farmakolojisi 
üzerine bütün dünya literatürü taranarak 
1975 yılından beri sürekli olarak bilgisayara 
bilgi girişi yapılmaktadır. Alanında son yay ı n

ların sürekli olarak titizlikle izlendiği ve he
men bilgisayara aktanlmakla kalmayıp, ret 
respektil olarak taranm ı ş bilgiler 1700'Iere 
kadar uzanmaktadır. 

NAPRALERT için ku ll an ı lan baz ı sekon
der literatür indekslerine göz atıldığında, 
şunlar göze çarpmaktadır (2): 

• NAPRALERT bilgi kaynaklan nelerdir? 
Yukarıda bir kısmı verilen Chemical _. 
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Index adı 

Index Catalog of the Surgeon General 
Index Medicus 
Chemical Abstracts 
Quarterly Cumutative Index Medicus 
Biological Abstracts 
Current List of Medical Literatura 
United States Armed Forc:es Medical Journal 
National Library of Medicine Catalog 
N.LM. Current Catalog, Cumulative Listing 
Current Cantents/Life Sciences 

Abstracts ve Biological Abstracts gibi geniş 
bilgi kaynaklarının yanısıra sayısı ?OO'ü aşan 
uluslarası bilimsel periyodikierin düzenli ola-
rak taranmasıyla elde edilen bilgiler NAPRA-
LERT veri tabanına girilmektedir. Doktoraif 
uzman personelin gözetiminde, ayda ortala-
ma 600 makalenin girişi yapılan NAPRA-
LERT veri tabanında yüzbini aşan saf kimya-
sal madde, 40,000'i aşan bitki ve hayvan türü 
ve yarım milyonu aşan biyolojik aktivite kay ıt-

ları girilmiş durumdadır (3). Veri tabanına giri-
ten yayınl.arın: doğal ürünlerde ikincil (sekon-
der) bıleşıklenn varlığ ı veya ( akstre ya da saf 
madde şeklindeki) doğal ürünlerin herhangi 
bir biyolojik aktivite için test edildiği durumlar
da seçi lmesi sözkonusudur. Ayrıca, bitkilerin 
folklorik, etnemedikal veya geleneksel kul
lanımlarının bildirildiği yayınların da girişi 
yapılmaktadır. 

• NAPRALERT veri tabanından alınabi
len bilginin türü ve şekli nedir? 
1. Organlzma kaydı. 
1. 1. Deniz caniiian (omurgalı ve omurgasız 

hayvanlar dahil olmak üzere), reptiller 
(sürüngenler) dışında kalan kara hay
vanları (omurgalı ve omurgasız hayvan
lar), alg, bakteri, liken, fungus, pteridofit, 
briofit, gimnosperm, angiosperm (mo
no- ve dikotiledon) bitki türlerine ilişkin 
bilgiler bulunmaktadır. Örnek olarak, 
May ıs 1991 say ıl arıy l a giriş i yapı lm ı ş 

olan tür sayılarından bazıları aşağıda su
nulmuştur; 

1.2. Organizmanm familyas1. 
1.3. Organizmanm Latin binomia/ ad1. 
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YIL 

1880 - 1961 
1897 - 1927; 1960- (devam) 
1907- (devam) 
1916 - 1956 
1926- (devam) 
1941 - 1959 
1950 - 1960 
1956 - 1965 
1956 - 1965 
1967- (devam) 

Canl ı Tür say ı s ı 

Deniz canlı ları 2,500 

~~r~~:~~:,C:n~~:ı 250 
Omu~asız hayvanlar 
~kara a yaJ:yanlar) 586 

rotozoa ( enizel olmayan) 21 
Schizomyoetes 1,234 
Likenter 463 
Funguslar 2,214 
Bryofitler 351 
Pteridofitler 961 
Gimnosperm 624 
Dikatiledon 30,514 
Monokotileöon 3,827 

1.4. Organizmanm Latin binomia/ sinonim 
ad1. 

1.5. Organizmanm günlük konuşma dilinde
ki adı (ingilizce esas alınarak) . 

1.6.0rganizmamn çaiJŞJian k1sm1 (örn., ve
nam bazi, yaprak, kök, kabuk, toprak
üstü kısmı, tüm canlı v.b.) 

1. 7. Tes te tabi tutulan şekli (örn., taze, kuru
tulmuş, liyofilize, lung us-enfekte, virus
enfekte, crown gall v.b.) 

1.B.Organizma örneğinin coğrafi kökeni. 
2. Çalışma yöntemine Ilişkin bilgiler: 
2.1. izolasyon şekli (%95 EtOH, v.b.) 
2.2. /n vitro test veNeya in vivo farmakolojik 

test yön(emi, kullamlan denek türü (ke
mirici, bakteri, fungus v.b.) 

2.3.Spektral ve/veya kromatografik bilgiler 
('compound' kısmıyla ilgili olarak) 

2.4.Bitki doku kültür çalişma/an, kemotak
sonomi, sentez,. yan-sentez, agrono
mik çalişmalar ve mikrobiyal çalişmalar 
gibi diğer spesifik bilgiler de veri tabanın
dan alınabilmektedir. 

3. B ileşik (compound) Ila ligili bilgiler: 
Bir organizmada varlığı tespit edilen, veya 

izole edilen yada tarmakotojik aktivitesi ,... 

TAB BÜLTENI 

olduğu bildirilen bir ikincil (sekonder) kimya· 
sal bileşik için aşağıdaki bilgiler NAPRA
LERT'den alınabilmektedir . 

3. 1. Bileşiğin ismi. 
3.2. Yap1sal kategori(ler). 
3.3. Fonksiyonel grup 
3.4. ·Kantitatif ürün eldesi (gram veya% ola

rak) 
Ayrıca, bir kimyasal bileşiğin aranıp da bu· 

lunamadığını rapor eden "negatif" bulgular 
da veri tabanına girilmektedir. Bu, özellikle 
kemalaksonomik kayıtlar açısından ayrıca 
değer taşıyabilmektedir. 

4. Farmakolojik Bilgiler: 
4. 1. Majör farmakolojik etkiler: (Santral ve 

Otonam sinir sistemi, hematoloj ik, ke· 
moterapötik, toksikolojik, hormonal, 
kardiyovasküler, enzim modifikasyonu 
üzerine etkiler, fertilite, bitkiler üzerinde· 
ki ve leromanal etkiler.) 

4.2.Spesifik tarmakolajik etkiler: Yukarıdaki 
herbir kategoriye ait daha spesifik etkiler 
sözkonudur. örneğin, santral sinir siste.· 
mine ilişkin, SSS depresan etki, SSS an· 
tidepresan etki, analjezik, antikonvül
zan, konvülzan, hipotermik, nöroleptik, 
barbitural potansiyalizasyonu, v.b. 

4.3.Kullamlan deney türü: Fare, S ıçan, 

tavşan, Salmonella, Xenoopus laevis, 
v.b. 

4.4. Verilen doz. 
4.5.0oz frekans/ 
4.6.Uygulama yolu ve şekli (i.v., i.p., oral 

v.b.) 
4.7.Kantitatif sonuçlar: (örn ., aktif, inaktif, 

zay ıf aktivite, kuwetli aktivite v.b.) 
4.8.Sonuçlann kantitatif ifadeleri: (örn., ar· 

tan ömür uzunluğunun %'si, EDsı, LD,0, 

LD50, LD90, Minimum Letal Doz (MLD), 
Minimum lnhibitör Konsantrasyon 
(MIC). 

4.9.Ku//amlan substratlar, hücre hatti, orga
nizma, organ/ar. 

4. 10. Farmakolojik testlerde kullamlan test 
materyalinin tipi (kullanılan akstre şekli, 
solvent tipleri v.b.) 
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5. Demografik Bilgi Kayıtları: 
Makalenin tam ismi (gerektiğinde ingiliz

eeye çevrilmiş olarak), Yazarlar, Makalenin 
yayınlandığı dergi adı, yılı, ci l!, numara ve 
sayfaları. Eğer var ise ikincil kaynaklar (örn., 
Chem. Abstracts). Makalenin yayınlandığı 
orijinal dil , yay ının tipi, (örn ., review, no.te, 
abstract v.b.). Makale yazar adresleri ve var 
ise proje desteğine ilişkin bilgiler (örn. des· 
tekte bulunan kuruma ait ülke, kurum ismi, 
proje numara(lar)ı. 

SONUÇ: 
Sonuç olarak, alanında NAPRALERT gibi 

çok kapsamlı bir bilgi bankasına akademik 
networkler aracılığıy la erişmek şansına 

erişmiş bulunan Merkezimiz, bu olanağını 
ülkemizdeki diğer araştınların da kullanabil 
mesini sağlamış bulunmaktadır. ülkemizin 
herhangi bir yerinden bu konuda yapılacak 
bir istek olduğunda hemen tarama yapılır. El
de edilen NAPRALERT sonuçları, istekte bu
lunanların arzu ettikleri yoldan (normal pos
ta, FAX veya e-mail) gönderilebilecektir. 
TBAM bu hizmeti ülkemize getirmiş olmak· 
tan onur duymaktadır. 
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TBAM 'IN EK BiNASI HiZMETE GiRDi 
Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'nin yeni 

ek binası faaliyete geçti. Pilot tesis, far
makoloji, arama kimyasalları, kozmatik ve 
partümeri laboratuvarlarının yer aldığı 3 katlı 
bina 800 m2 lik bir alana sahip. 

Binan ın zemin katında her noktaya 
ulaşan su, buhar ve elektrik hatlarıyla birlik
te, pilot ölçekte 2000, 100 ve 50 litre kapasi
tel i distilasyon üniteleri, 1500 litre kapasiteli 
3 adet perkalatör serisi, 150 litre kapasiteli 
evaparatör ile 9 m yüksekliğe sahip özel 
bölümde ise 5 metrelik dolgu lu kolonu olan 
100 litre kapasiteli fraksiyon lu distilasyon 
ünitesi yer almaktadı r . 

Küçük bir fabrika görünümündeki pilot te
siste 500 lrtre/saat kapasiteli çok kademeli 
bir santrifüj tipi s ı vı/sıvı ekstraktör ile 50 
kg/saat kapasiteli flaş evaporatörünün de 
montajları tamamlanma aşamasındadır. Bu 
birimda ayrıca konsantre sıvı l arın ve nemli 
eksi ra lerin kurululduğu sıcak hava ak ı mlı 

kurutma fırınının yanısıra deiyonize ve distile 
su cihaz iarı da bu lunmaktadır. 

Yeni pilot tesisin faaliyete girmesiyle ar
tan buhar iht iyacı için 1500 kg/saat buhar ka
pasiteli yeni bir buhar kazanı daha devreye 
al ı ndı. 

Bir bölümünde tarmakolajik araştırma
ları n yapılacağ ı laboratuvarlarının bulun
duğu ikinci katta +5 ile -5 sıcakl ı ktaki 

çalışmaların da yapılabileceği özel soğuk 
oda da bulunmaktadır. Hayvan evinin ayrı 
bir binada bulunduğu farmakoloji laboratu
varlarında başlıca şu cihaz ve ekipmanlar 
bulunmaktadır: · 

-Organ banyosu ve transducer ekipmanı 

(Ugo Basil) 

- Soğuk oda (Biyokimyasal çalışmalar için) 
(Heraeus) 

- Derin dondurucu (Heraeus), dikey, mik
roişlemci, u lira derin dondurucu 

Kuru hava sterilizatörü (Heraeus) 

Karbondioksit inkübatörü (Heraeus) 

Steril banka (Laminair) 

Gama sayıcı (Radyo-lmmuno-Assay) ci
hazı 80286 işlemeil i 

lnvert mikroskop 

Araştırm a mikroskopu ve Floresan Ataç-. 
man (Oiympus BHS) 

Homojenizatör (Braun) 

Soğutmalı santrifüj (Heraeus) 

Rodent venti latör 

Analjezimetre 

Pletismometre 

Brokospasm transducer 

Kardiotakograf 

ETC (electrokonvulzif birim) 

Su banyoları (Termomix ve Frigomix) 

Çalkalamalı su banyosu 

Binan ın 3. kat ı nda arama kimyasalları, 
kozmatik ve partümeri laboratuvarları kuru l
maktadır. 

TBAM'da ayrıca yeni ek binanın yanı sıra 

iki adet HPLC ye ilaveten Varian marka 
üçüncü HPLC sistemi, Buchi Marka MPLC 
sistemi, laboratuvar ve yarı pilot ölçekte 
çalışmaları n yapılabileceği Buchi marka 
Spray dryer ve Schott marka otomatik til
ratörün yanı s ıra analitik teraziler, portatif va
kum sistemlerinin ilavesiyle araşt ı rma im
kanları güçlendi r i l miştir. 

Çok yakında ise muUinuclei bir NMR sis
tem i de TBAM'daki araştırmalara katı larak 

bu alandaki boşluğu dold uracaktır. 

Ge lişen ve güçlenen TBAM Türk bilimine 
ve ülkemizin kalkınma çabasına katkıda bu
lunman ın mutluluğunu yaşamaktadır. 

TAB BÜLTENI Sayfa 33 

TBAM'IN BILIMSEL DERGiLERDE YAYlNLANMlŞ VE 
YAYINA KABUL EDILMIŞ MAKALELERI (1 990- ) 

1) lmmunologically Active Polysaccharides from the 
Aqueous Extrad of Nerium oleander, I.Caıbık, K. 
H.C. Başer, H.Z.Özel, B.Ergun, H.Wagner, Planla 
MedK:a 56, 668 (1990). 

2) Alkaloids of Anatelian Thalictrum foetidum, 
K.H.C.Başer, A.Ertan, Planla Medica 56, 337 
(1990). 

3) Horsecheslnut Extraclion and Escin lsolation, 
Ö.M.Koçkar, M.Kara, S.Kara, K.H.C.Başer, Chimi
caActa Turcica, 8, 345-351 (1990). 

4) Türk Gül Yağının Ürütimi ve Özellikleri, 
K.H.C.Başer, M.Kürkçüoğlu, O.Z.Konur, TAB 
Bülteni, 4, 13-15 (1990). 

5) Composition of the Essential Oil of Ziıiphora 
clinopodioides Lam., K.H.C. Başer, E. Sezik, G. 
Tümen, J. Essential Oi l Research 3, 237-239 
(1991). 

6) Ziıiphora tenuior L. A New Source of Pulegone, 
E.Sezik, G.Tümen, K.H.C .. Başer, Flavour and 
Fragrance Journal6 (1) 101-103 (1991). 

7) Compcsitic ~ of the Essenlial Oil of Micromeria 
congesta, N.Kırımer, T. Özek, K.H.C.Başer, J. 
Essential Oil Research 3 (6) 387-393 (1991). 

8) Alkaloids of Anate lian Thalictrum minus var. 
majus, N.Kırımer, K.H.C.Başer, Planla Medica 
57 (6) 587 (1991). 

9) The Essential Oil of Origanum minutiflorum O. 
Schwarz el P.H.Davis, K.H.C .Başer , G.Tümen, E. 
Sezik, J. Essenlial Oil Research 3 (6) 345-346 
(1991) 

1 O) The Essential Oil of Satureja parnassica Heldr. and 
Sart. ex Boiss subsp. sipylea P.H.Davis, G.Tümen, 
E.Sezik, K.H.C .Başer, Flavour and Fragrance 
Journal ? (1 ), 43-46 (1992). 

11) Hepaloproleclive Aclivity of Hypericum 
perforalum L. Alcoholic Exıracı in Rodents, 
Y.Öztürk, S.Aydın, K.H.C. Başer, N.Kırımer, 
N.Kurtar-Öztürk, Phytolherapy Research 6 (1) 44-
46 (1992). 

12) Composition of the Essential Oi l of Micromeria 
myrtifolia Boiss. et Hohen, T.Özek, N.Kırımer, 
K.H.C.Başer, J. Essenlial Oil Research 4(1) 79-80 
(1992). 

13)Composrtion of lhe Turkish Cumin Seed Oil, K.H.C. 
Başer, M.Kürkçüoğlu, T.Özek, J. Essenlial Oil 

Research 4 (2) 133-138 (1992). 
14)Composilion of lhe Essential Oil of Origanum 

sipyleum of Turkish Origin, K.H .C. Başer, 
G.Tümen, T.Özek, M. Kürkçüoğlu, J.Essenlial Oil 
Research 4 (2) 139-142 (1992). 

1 5)Composiıion of ıhe Essential Oil of Calamintha 
nepeta subsp. glandulosa, N.Kırımer, T.Özek, 
M.Kürkçüoğ lu , K.H.C.Saşer , J. Essenlial Oil Rese
arch 4 (2) 189-190 (1992). 

1 6)Characterizaı ion of the Essential Oil of Thymus 
sibthorpii Benıham, K.H.C. Başer, T.Ozek, 
M .Kürkçüoğlu, G.Tümen, J. Essential Oil Research 
4 (3) 303-304 (1992). 

17)Composition of the Essential Oil of Thymus 
longicau/is C.Presl. var. subisophyllus (Borbas) 
Ja!as From Turkey, K.H .C . Başer, G.Tümen, 
T.Ozek, .M.Kürkçüoğlu, J. Essenlial Oil Research 4 
(3) 311-312 (1992). 

18) GC/MS Analysis of lhe Essential O il of 
Dorystoechas hastata, A Monotypic En- demic 
From Turkey, K.H.C.Başer, N.Öztürk, J. Essential 
Oi l Research 4 (4) 369-374 (1992). 

19) The Essenlial Oil of Thymus leucostomus var. 
argillaceus, K.H.C.Başer, N .K ı rımer, T.Özek, 
M.Kürkçüoğ l u, G. Tümen, J. Essenlial Oil 
Research 4 (4) 421-422 (1992). 

20) Turkish Rose Oil, K.H.C.Başer, Perfumer and 
Flavorist 17(3) 45-52 (1992). 

21) Effecls of Alcea pal/ida L. (A.) and Tilia argentea 
Desf. ex OC lnfusions on Swimming Performanca 
in Mice, S. Aydın, Y. Öztürk, K.H .C.Başer, N. 
Kırımer, N.Kurtar-Öztürk, Phytotherapy Research 
6, 219-220 (1992). 

22) Composilion of the Essential Oils of Sideritis 
germanicopo/ffana Bornm., N. K ırımer, T.Ozek, 
H . Tanrıverd i , F.Koca, A.Kaya, K .H.C.Başer, J 
Essenlial Oil Research 4(5), 533-534 (1992). 

23) The Essential Oil of Thymus pectinatus var. 
pectinatus, K.H.C.Başer, N. Kırımer, T.Özek, 
M.Kürkçüoğ lu , J. Essenlial Oil Research 4(5) 523-
524 (1992). 

24) The Volatile Consl ituents of Ziıiphora Species 
Growing in Turkey, K.H.C.Başer , M.Kürkçüoğlu, 
T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, Doğa Tr. J. of Phar
macy, 2,7-16 (1992). 
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25) Essential Oils of Thymus cariensis and Thymus 
haussknechtii, Two Endemic Species in Turkey, 
K.H.C.Başer, T. Özek, G.Tümen, J. Essential Oil 
Research, 4(6), 659-661 (1992). 

26) Characterization of the Essential Oil of Sideritis 
dichotoma, N . Kırımer, K.H.C. Başer, G.Tümen, 
E.Sezik, J. Essential Oil Research, 4(6), 641-642 
(1992). 

27) The Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) 
Druce ssp. serpyllifolia (Bieb.) P.H.Davis, 
N.Kırımer, T.Özek, K.H.C. Başer, M.Harmandar, 
J. Essential O il Research (baskıda) 

28) The Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) 
Druce subsp.barbata (Boiss. et Kotschy.) 
P.H.Davis ol Turkish Origin, N. Kırımer, G. Tümen, 
T. Özek, K.H.C. Başer, J.Essential Oil Research, 
5(1)(1993). 

29) The Composition of Manila Elemi Oil, 
M.A.Villanueva, R.C.Torres, K.H .C. Başer, 
T.Özek, M.Kürkçüoğlu, Flavour and Fragrance 
Journal (baskıda) 

30) The Essential O il of Ageratum conyzoides L. from 
Ghana, M.Mensah, K.Sarpong, K.H.C . Başer, 
J.Essential Oil Research, 5(t) (1993). 

31)Composition of the Essential Oil of Nepeta 
racemosa Lam., K .H .C.Başer, T.Özek, A.Akgül, 
G.Tümen, J.Essential Oil Research (baskıda) 

32) Composition of The Essential Oils of Turkish Lau
rel Leaves and Berries, H.Tanrıve rdi , T.Özek, 
S.H.Beis, K.H.C . Başer, Essays ler Science: 
Felicitation Volume on the 50 th Birthday ol 
Proi.Ana-ur-Rahman (baskıda). 

33) The Essential Oil of Salvia pomifera L. , 
K:H.C.Başer, T.Özek, N.Kırımer, G. Tümen, 
J.Essential Oil Research (baskıda) 

34) Composition of the Essential Oils ol Turkish 
Origanum species with Commercial lmportance, 
K .H .C. Başer , T.Özek, G.Tüm en, E.Sezik, 
J.Essential Oil Research (bask ıda) 

35) The Essential Oil of Laser trilobum of Turkish 
Origin, K . H.C.Başe r , T.Özek, N. Kırımer, 
J .Essential O il Research (baskıda) 

36) The Occurrence of Three Chemotypes of 7hymus 
longicau/is C.Presl. subsp. longicaulis in the 
Same Populat ion , K.H .C. Başer, T.Özek, 
N .Kırımer, G. Tümen, J.Essential Oil Research 
(baskı da) 

37) Essential Oil Composition of Four Origanum 
species of Anatelian Origin, E.Sezik, G.Tümen, 
N.Kırımer, T.Özek, K.H.C.Başer, J.Essential Oil 
Research (baskıda) 
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38) The Essential Oil of Cyclotrichium niveum (Boiss.) 
Manden et Scheng ., K. H .C . Başer , S.Sarıkar
daşoğl u, G. Tü-men, J.Essential Oil Research 
(baskıda) 

39) The Essen! i al Oil of Scaligeria lazica Boiss., 
K.H.C.Başer, T.Özek, M . Kürkçüoğlu, A.Güner, 
J.Essential Oil Research (bask ıda) 

40) Essential Oils ol Anatelian Labiatae: A Profile, 
K.H.C.Başer, Acta Horticulturae (baskıda) 

41)Thyroid Hormone Enhancing Activity of Juglans 
regia L. in Mice, S.Aydın , Y. Öztürk, R.Arslan, 
K.H.C.Başer, N.Kurtar-Öztürk, Phytotherapy 
Research (baskıda) 

42) Essential Oil of Micromeria fruticosa su bsp. 
barbala of Turkish Origin, N . Kırımer, G.Tümen, 
T.Özek, K.H.C. Başer, Acta Horticulturae 
(baskıda) 

43) The Essential Oil of Satureja ci/icica P.H.Davis, 
G.Tümen, K.H.C.Başer, N.Kırımer, J.Essent. Oil 
Res. (baskıda) . 

44) The Essential Oil of Origanum syriacum L. var. be
vanii (Holmes) letswaat, G.Tümen, K . H.C.Başer , 
J.Essent. Oil Res. (baskıda) . 

45) The Essential Oil of Rhus coriaria L. (Sumac), 
S.Kurucu, M.Koyuncu, A.Güvenç (Köroğlu) , 
K.H.C . Başer, T.Özek, J.Essent. Oil Res: (bask
ıda) 

46) Composition of the Essential Oils ol Two Varieties 
of Thymus longicau/is C.Presl. subsp. chaubardi 
(Boiss. et Heldr. ex Reichb. Iii.) Jalas, K.H.C.Başer 
and M.Koyuncu, J. Essential Oil Research (bask
ıda). 

47) The Essential Oi l of Sideritis athoa Papanikolau et 
Kokkini, T.Özek, K.H .C.Başer, G.Tümen, J.Essent. 
cil Res. (baskıda). 

48) The Essential Oil of Thymus bornmuelleri V elen, 
K .H .C.Başer, T.Özek, N .Kırımer, H.Malyer, J.Es
sent. Oil Res. (baskıda). 

49) Defne Meyvası Sabit Yağının Ekstraksiyon Verimi 
ve Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 
H.Tanrıverdi, M.Tunçel, K .H .C . Başer, FABAD 
(baskıda). 

50) Sideritis germanicopolitana Üzerinde Moriclejik ve 
Anatomik Araştırmala r, · F.Koca, A.Kaya, 
K.H.C.Başer, Doğa J. ol Botany (baskıda). 

51) Compos~ion ol the Essential Oil of Origanum ma
jorana L. from Turkey, K .H.C . Başer, N.K ırımer, 
G.Tümen, J.Essent. Oil Res. (baskıda). 

52) Composition of the Essential Oil of Calamintha 
granditlora, K.H .C.Başer, T.Özek, Planla medica 
(baskıda). 
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• TBAM Müdürü Prof .Dr. K.H.C.Başer, 
Hindistandayayınlanan "Medlclnal and 
Aramatic Plants Abstracts (MAPA)" 
adlı abstrakt mecmuasının uluslararası 
Danışma Komitesine seçildi. 

• 16-19 Mayıs 1991 tarih leri arasında Es
kişehir'de düzenlenen 9. Bitkisel Ilaç 
Hammaddeleri Toplantısı'nın Bildiriler ki
tab ı TBAM'ın ilk yayını olarak Ekim 1992 
de bası ld ı. Kitabın editörlüğünü Prof.Dr. 
K.H .C.Başer yaptı. 

• Eylül 1991 de TÜBITAK'dan alınan des
tekle "Türkiye'de yetişen bazı All/um 
türlerinin (Sect Alllum) kükürtlü bi
leşikler! üzerinde araştırmalar" adl ı 
TBAG-1066 no'lu proje yürürlüğe kon
du. 

• DPT desteği ile yürütülmekte olan "Doğal 

Ürünlerin Saflaştırılması ve Kimyasal 
Yapı Tayiniimkanlarının Gellştlrllme· 
si" isimli ve 91 K 120270 no'lu devam 
eden proje için ek ödenek talebinde bulu
nuldu. 

• DPT'den sağlanan destekle yürütülmek
te olan "Bitki Droglarının Farmakolojlk 
Etkilerinin Araştırılması" ad lı ve 89K 
120330 no'lu proje tamamlandı ve sonuç 
raporu yazıldı. Bu proje sayesinde 437 
milyon TL harcama yapılarak TBAM'ın 

farmakoloji laboratuvarlarının kuru luşu 

gerçekleştirildi. 

• TBAM'ın ek bina inşaat ı tamamlandı ve 
yerleşme işlemine geçildi. 

• TBAM Müdürü Prof. Dr.K. H.C .Başer 4-8 
Kasım 1992 tarihleri arasında Avu stur
ya'nın Viyana şehrinde .düzenlenen 12. 
Uluslararası Uçucu Yağlar, Tat ve Ko
ku Maddeleri Kongresi 'ne iki bildiri ile 
kat ı ldı. Prof. Başer 1995 yılında lstan· 
bul'da düzenlenecek 13. Kongre'nin Bi-
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lim Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 
• 14·17 Eylül1992 tarih leri arasında UNI

DO'nun "Tıbbi ve Aremalik Bitkllerin 
Endüstriyel Kullanımı (üzerinde) Ulu
saf Proje Koordinatörteri Toplantısı" · 
Eskişehir'de TBAM taraf ından düzenlen
di. 9 ülkeden 1 1 proje koordinatörü ve 4 
gözlemcinin kat ıldığı toplantı sonunda 
TBAM'ın "Bölgelerarası Merkez" olması 
yönünde tavsiye kararı alındı. 

• TBAM personelinden Eczacı Müberra 
Koşar, Zeynep Topraklı, Sevda Sarıkar· 

daşoğ lu ve Kimyager Zerrin Erdemgil 
Yüksek lisans tezlerini başarıyla savuna
rak Farmakognozi Anabilim Dalı'nda (Ec
zacılık) M. Sc. ünvanı aldılar. 

• TBAM, 9-12 Eylül 1992tarihleri arasında 
lskoçya'nın Auchincruive Ayr şehrinde 
yapılan 23. Uluslararası Uçucu Yağlar 
Sempozyumu'na biri sözlü üç bildiri ile 
katıldı. Bu toplantıda 1997 deki sempoz
yumun Türkiye'de düzenlenmesi kararı 
alındı. 

• TBAM, 7-11 Eylül 1992tarihleri arasında 
Istanbul'da düzenlenen 8. Kimya ve Kim
ya Mühendisliği Sempozyumu'na iki bil
diri ile katıldı. 

• TBAM, 4-8 Kasım 1992 tatrihleri arasında 
Nevşehir'de düzenlenen 11. Ulusal Far
makolojl Kongresi'nde bir bildiri ile tem
sil edildi. 

• Prof . Dr.K.H .C.Başer, 19-25 Temmuz 
1992 tarihleri arasında Hollanda'nın Ma
astrich şehrinde düzenlenen •Insan Ya.
rarına Tıbbi ve Aremalik Bitkller 1. 
Dünya Kongresl"ne biri sözlü üç bildiri ile 
katıldı. 

• TBAM , 24-27 Haziran 1992 tarihleri 
arasında E lazığ Fırat Üniversitesi'nde 
düzenlenen 2. Ulusal Biyoloji Kongre
si'ne bir bildiri ile katıldı. 

• Prof.Dr.K.H.C.Başer'in haz ırladığı "60 
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Yıllık Bir Türk Bitkisel ilacı : Lityazol 
Cemil" adlı tebliğ 18 Mayıs 1992 tarihinde 
istanbul 'da Prof.Dr.Sarım Çelebioğ lu 

onuruna düzenlenen bilimsel toplantıda 
Doç.Dr.Neş'e Kırımer tarafından okun

du. 
• Prof.Dr.K.H.C.Başer 17 Mayıs-28 Hazi· 

ran 1992 tarihleri arasında UNIDO uz
manı olarak gittiği Nijerya'da Tıbbi ve Ara
malik Bitkilerin Endüstriyel Kullanımı ko
nusunda incelemelerde bulundu, Nijerya 
Hükümeti K;in kapsamlı bir rapor ve 2 mil
yon dolar tutarında bir proje hazırladı. 

• Prof.Dr.K.H.C.Başer 24-27 Mart 1992 ta
rihleri arasında UNIDO ve INDENA fir

ması tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 
italya'nın Milana şehrinde yapılan 'Tıbbi 
ve Aremalik Bitkilerin Endüstriyel Kul
lanımı " toplant ı s ına, UN lDü'dan aldığı da
vet üzerine Türkiye'yi temsilen katıldı ve 
"Türklye'deTıbbl ve Aramatık Bitkller 
Potansiyeli : Geçmişi, Bugünü ve Gele
ceği" adlı bir de tebliğ sundu. Bu top
l antının bitiminde 28 Mart-3 Nisan 1992 
tarihleri arasında Reggio Calabria'ya geç
ti. Narenciye endüstrilerin i ve araşt ırma 
merkezlerini inceledi. 1 Nisan günü Mes
sina Üniversitesi'nda Türk Gül Yağı üze

rine bir konferans verdi. 

• TBAM personelinden Hülya Tanrıverdi 24 
Şubat-21 Mart 1992 tarihleri arasında 
DPfTUR/88/001 projesi kapsamında hal
ya'nın Reggio Calabria şehrinde ve Mes
sina Üniversitesi'nde Narenciye Usare ve 
Esanslarının Üretimi ve Kalite Kontrolu 
konularında bir ay süre ile eğitim gördü. 

• Prof.Dr.K.H.C.Başer 10-15 Şubat tarihleri 
aras ınd a, ald ığı davet üzerinde Filipin
ler'de düzenlenen Asya Pasifik Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler Bilgi Ağı (APIN
MAP)'nın Teknik Komite Toplant ısı'na 

ve Genel Kurulu'na katılmak üzere Man i-
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la'ya gitti. Toplantıda bir bildiri sunan, ko
m isyanlarda görev alan ve TBAM'ca ge

liştirilen FLOTURK ve DIGIL veri taban
l arını tanıtan Prof.Başer'in önerisi üzerine 
Genel Kurul'da Türkiye'nin APINMAP 
üyeliği için çağr ıda bu lu nulmas ı kararı 

alındı. 

• TBAM ai lesi Eczacı Betül Demirçakmak, 
Biyolog Nurhayat Ermin, Eczacı Yasemin 
Aktan' ı da kadrosu na alarak genişledi. 

• Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyelerinden Y.Doç.Dr. Neşe Kırımer Do
çentlik sınavını başarı ile vererek Doçent 

ünvanını ald ı. 

• TBAM personelinden Kim.Y.Müh.Sedat 
Hakkı Beis ve Biyolog Rana Arslan nişan 

lanarak evliliğe ilk adımların ı att ıl ar. 

• Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Y.Doç. 
Dr.Yasemin Yazan 1 Ekim-1 Kasım 1992 
tarihleri aras ında "Mullipl emülsiyon
ların kozmalikle kullanımı" konusunda 
Fransa'da incelemelerde bulundu. 

• BiKSAN A.Ş. ABONE kolonyasının üreti
mine TB AM' da başladı. 

• TBAM rahmet li Prof.Dr.Özdemir Bengl
su an ıs ına kendisinin kaleme aldığı ve su

luboya bitki resimlerini içeren "Doğanın 

Mutluluğu" adlı kitabı baskıya hazırladı. 

• UNIDO farmakoloji uzmanı Prof.Dr. 
B.N.Dhawan 16 Aralık-24 Ocak tarihleri 
aras ında TBAM'da görev yapacak. Far
makoloji laboratuvarlarının düzenlenmesi 
ve faaliyete geçiri lmes ini sağlayacak 

Prof.Dhawan Türk Farmako logları için bir 
de kurs düzenleyecek. 

• Eczac ılık Fakü ltesi kurucu dekanı 

Prof.Dr.ihsan Sarıkardaşoğ lu 1 Ocak 
1993 tarihi itibariyle emekliye ayrıld ı. Ho
camıza yeni yaşamında sağl ık ve mutlu

luklar dileriz. 
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MEDICINAL ANDAROMATIC PLANTS BULLETIN 

ABS1RACTS 

ı JANUARY 1993 No:?-8 ı 

UNIDO'S NPCs MEET ATA WORKSHOP IN ESKIŞEHIR 

National Project Coordinators (NPCs) of ele- va stated that UNIDO had been executing 

ven UN 100 projects on medicinal and arama

tic plants m et in Eskişehir to discuss comman 

problems and exchange views for a batter 

implementation of their projects. "The Natio

nal Project Coordinators' Workshop on ln

dustrial Utilization of Medicinal and Aramatic 

Plants" was organized by TBAM between 14-

17 September 1992. Elevan NPCs from Gua

temala. lndia, Madagascar, Nepal, Rwanda, 

Tanzania, Thailand, Turkey and Vietnam and 

two observers attended the workshop loget

her with Prof. T.De Silva, special technical ad

viser of UNIDO projects in the field of medici

nal and aramatic plants from Vienna, Austria 

and Prof.K.Hussein, UNIDO Country Director 

for Turkey. In his inagural talk, Prof. De Sil-

5 th TRUMAP PROGRAMME 

TBAM organized the fifth in-Plani Group 
Training Programme on the Utilization of 
Medicinal and Aramatic Plants in Phar
maceutical and Related lndustries (TRU· 
MAP) between 7-26 September 1992 in Es
kişehir. The 3 week programme was atten
ded by ten participants from ten countries, 
namely Brunei, Cuba, Korea, Myanmar, 
ltaly, Nigeria, Sudan, Uganda, Tanzania 
and Thailand. 

This programme organized by TBAM 
since 1988 has become a regular training 
activity of the Centre. So far, 48 participants 
from 25 countries have been trained on 
processing, quality control and formulation 
aspects of medicinal and aramatic planı pro
ducts (page 11 ). 

successful projectson industrial utilization of 

medicin al and aramatic plants and the Cent

re in Turkey (TBAM) had become a model 

Gentre able to provide training services to 

technical personnal from devalaping countri

es. He praised the activities of TBAM. 

NPCs approved aresolution recommen

ding the recognition of TBAM as an lnterregi

onal Gentre to serve other projects in training, 

process development, analysis, planı resour

ce survey, information and documentation. 

UNIDO is expected to prepare and submit 

a project document for the approval of the Go

vernment of Turkey and UNDP to improve the 

facilities of TBAM to serve as an interregional 

Gentre (page 9 ). 

KARACA ARBORETUM 

The Karaca Arbareturn established by 
Hayretlin Karaca, a natura-lover industria
list, 15 years ago is situated in Samanlıköy 
near Yalova, Bursa. The Arboretum, at pre
sent, covers an area of 13 ha and is rich par
ticu larly Acer, and Conifers, Be tu/ii, Mag 
nolia, Prunus, Ma/us ete. The Arbareturn 

alsa has an admirable calleetion of geoph
ytes and grasses. Karaca Arbareturn is 

open to the public and is a worthwhile place 
to vis it. lts publication "The Karaca Arbore
tum Magazine" is printed twice a year and 
can be subscribed to by writing to Dr.Adil 
Güner P.K.1130, Ulus, 06046 Ankara, Tur
key upon payment of a modest lee (page 7). 



TAB BÜLTENI 

Mr.Hüsamettin Cindoruk, the speaker of 
The Turkish Parliament, and Mr. Vefa Tanır, 
The Minister of Forestry logother w~ h MPs, 
The Governor of Eskişehir and a crowded 
team of bureucrats from the Ministries of Fo

restry and Environment visited TBAM. 
were briefed about its activities and facil~ies 
(page 5). 

' ' . . :. . ' .. 
A meeting was organizedatAnadolu Uni

versity on 29 July 1992 to brief the Speaker 
of the Turkish Parliament, the Minister of Fo
restry and bureucrats from the Ministries of 
Forestry and Environment on the project for 
the establisment of the "Anadolu Botan le 
Garden" in Eskişehir. The project has been 
executed jointly by the Univers~y and the De

partment of landscape Architecture of Mu
nich Technical University at Weihen-Step
han. 

"Anadolu Botan le Garden" is designed 
to be unique in many respects. k is primarily 
aimed at collecting and cultivating particu

larly the steppe plants of Turkey. k is going to 
be a research-oriented garden which will al
so serve recreational needs of the public. 
Plants will be supplied to the Garden from 15 
raference areas already identified around 
Eskişehir. This is anather unique feature of 

the Anadolu Botanic Garden. 

The Osmangazi Campus of the Univers~y 
where the Garden established covers .an 
area of 370 ha. lt also has a natural forest 
and has Porsuk River at ~s border (page 5). 

Sayfa 38 

THE TECHNOLOGIES OF GITRUS 
PRODUCTS-1 

Modern technologies used by the in
dustry for the production of juices and peri
carp oils from Gitrus fru~s are explained 
(page 19) 

GARLIC- A FRIEND IN OUR KITCHEN 

Garlic, the underground cloves of Allium 

sativum l. has been u sed s ince time imme

marial as a condiment and a home remedy 

for various illnesses. The Genus Allium l. 

(liliaceae) is represented by ca. 600 species 

in the world, of which 150 are known to grow 

in Turkey. 50 Allium species in Turkey be

long to seetion Allium, members of which 

sm elliike garlic. 

TBAM has been executing a research 

project sponsored by the Scientific and 

Technical Research Council of Turkey (TU· 

BIT AK) for the ch emical screening of 30 wi ld 

growing Allium species of Turkey. The pro

ject has been yielding highly promising and 

fruitful resuks (page 27). 

LiTYAZOL CEMiL 

lityazol Cem il is a 60 year old herbal re
medy which is genuinely Turkish, in that, 
nowhere else in the world the re exists a me
dicine based on Scolymus hispanicus. k is 
the registered extrait fluid of the rootbarkof 
Scolymus hispanicus manufactured for the 
last 60 years by a smail pharmaceutical firm 
in Turkey and is effective in l~holysis of renal 
and uretral calculi. Pharmacological and eli
nical tesıs have approved its efficacy. 

TBAM is engaged in the modernization of 
its manufacturing process and quality cont
rol (page 13). 

BiKSAN 

Bitkisel ilaç ve Kozmetik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

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, 

dökümantasyon ve bilgi-erişim 

hizmetinizdedir 

Anadolu Üniversitesi 
Yunusemre Kampüsü 

26470 ESKIŞEHIR 

Tel: (22) 350580 (tO hat) /3661-2 
Teleks: 35147 esak tr 
Telefaks: (22) 350127-353616 
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