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ÖNSÖZ
Tıbbi ve aromatik bitkiler (TAB) hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların
iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkilerden
besin takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede de faydalanılmaktadır. Bu bitkiler, vücut bakım
ürünleri olarak parfümeri ve kozmetikte kullanılmasının yanı sıra sanayilerin farklı kollarında geniş bir
kullanım alanı bulmaktadır.
Dünyada yaklaşık 425.000 bitkinin olduğu bunlardan 50.000 ile 70.000 kadarının tıbbi bitki türü olarak
tanımlandığı bilinmektedir. Bugün dünyada kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin sayısı Dünya Sağlık
Örgütü’ne göre 20.000 civarındadır. Bunlardan 4.000 drog yaygın bir şekilde kullanılırken halen dünyada
2.000, Batı Avrupa’da ise 500 kadar tıbbi bitkinin ticareti yapılmaktadır.
Ülkemize gelecek olursak; ülkemizde yaklaşık 9.700 adet bitki türü bulunmakta, bunların yaklaşık
3.000’ninin endemik olduğu bilinmektedir. Yani Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini
barındırmakta olup, bunun yaklaşık üçte biri endemiktir. Türkiye’nin barındırdığı bitkilerin 1.700 tanesinin
tıbbi özellik gösterdiği, 500 tanesinin ise tıbbi ve aromatik özelliğinin iyi bilindiği kaynaklarda yer
almaktadır.
Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında yapılan bir çalışmaya göre bitki
türü sayısı alt türler de dahil olmak üzere 347 adet olup, bunlardan 139 türün ihracatı yapılmaktadır. Türkiye
tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olmasına rağmen, tıbbi ve
aromatik bitki ihracatı henüz istenilen düzeylerde değildir. Orman ve Su İşleri Bakanımız ve TAB’ın en
önemli destekçilerinden Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da defalarca ve ısrarla üzerinde durduğu gibi
ülkemiz yaklaşık 600 milyon dolar civarlarında tıbbi ve aromatik bitki ihracatı ile dünyadaki 100 milyar
dolarlık paydan yeteri kadar payı alamamaktadır. 100 milyar dolarlık dünya pazarından 2023 için
hedefimizin ihracatımızı 5 milyar dolara çıkartmak olduğu düşünülürse bu alanda çok çalışmamız
gerektiğini söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.
İşte bu hedefe erişebilmeyi önemseyen Erzincan Üniversitemiz, TAB konusunda kurumlarımız
içerisinde lokomotif görevi gören Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile bu ateşi Doğu Anadolu bölgemize
taşımak için bugün bu toplantıyı planlamış ve hayata geçirmiş bulunmaktadır. Amacımız Doğu Anadolu’da
özellikle de Erzincan’da var olan çok önemli TAB potansiyelini ülkemize ve dünyaya kazandırabilmek için
“Anadolu’da bir Dünya Üniversitesi” vizyonu ile kurulan Erzincan Üniversitesi ve bu çalışmalarımıza
katılmak isteyen diğer Üniversiteler ile OGM’nin tecrübelerini birleştirerek bölgemize bilimin ışığında
katma değer oluşturmaktır. Bu katma değer, sadece üniversitemiz ile bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız
adına değil, ülkemiz için de çok çok önemlidir.
Saygılarımla,
Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
Erzincan Üniversitesi Rektörü
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I. OTURUM
TÜRKİYE’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (TAB) ÜZERİNE
YAPILAN ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Ahmet İPEK
Orman Genel Müdür Yrd.

Dünya’da Ormanların Durumu
Dünya ormanları 3,9 milyar ha. dır. Yeryüzünün %30‘unu kaplamaktadır. Ormanlar 350 milyon
insana ev sahipliği yapmakta, 1,6 milyar insanın geçimini sağlamaktadır. Ormanlar biyolojik
çeşitliliğin yüzde %80’ini barındırmaktadır.
Türkiye’de Ormanların Durumu
Orman varlığımız artmaktadır. Odun servetimiz ise %50 artmıştır.

Şekil 1. Orman Alanı (milyon hektar)

Şekil 2. Odun Servetimiz

Dünya’da ve Ülkemizde Biyolojik Çeşitlilik ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Durumu
1. Dünyada; 750.000–1.000.000 adet bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir.
2. 500.000 bitkinin tespiti ve sistematiği yapılmıştır.
3. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, yaklaşık 70.000 bitkinin 21.000 kadarı ilaç sanayinde
kullanılmaktadır.
4. Ülkemizde türlerin sadece 500 kadarı tıbbi amaçla kullanılmaktadır.
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Ülkemiz Biyolojik Çeşitliliği
Türkiye’de;
Makro mantar ve liken türü

12.000 Adet

Doğal bitki türü sayısı

11.466 Adet

Endemik bitki türü sayısı

3.649 Adet (%32)
Tablo 1. Ülkemizdeki Biyoçeşitlilik Verileri

Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri
Biyod Veritabanı
Web erişimli Biyolojik Çeşitlilik ve Odun Dışı Orman Ürünleri Veri Tabanında (BİYOD); her
bir bitki türüne ait ekosisteminde çekilmiş fotoğrafları ile birlikte arazi bilgileri, taksonomi,
literatür ve ürün bilgileri (hasat zamanı, toplama, kurutma, depolama şekilleri, etken maddeleri,
alıcıları, polen-nektar durumları vb.) bulunmaktadır.

Şekil 3. Biyolojik Çeşitlilik ve Odun Dışı Orman Ürünleri Veri Tabanından Görüntü

Dünya’da ve Ülkemizde Biyolojik Çeşitlilik ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Durumu
1. İlaç hammaddesi
2. Gıda takviyesi ve baharat
3. Parfüm ve kozmetik hammaddesi
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Tıbbi ve Aromatik Bitki (TAB) Pazarı

Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Teşkilat Yapısı
Birimler
1. Envanter ve Planlama Şube Müdürlüğü
2. Orman Ekosistemleri Şube Müdürlüğü
3. Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü
4. Hayvansal Ürünler Şube Müdürlüğü
5. Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü
6. Eko Turizm Şube Müdürlüğü
7. Orman Biyolojik Çeşitliliği Şube Müdürlüğü
Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri
Envanteri ve Planlama Çalışmaları
210 farklı bitki türünün, 1,4 milyon hektar alanda, 1,3 milyon ton odun dışı orman ürününün
envanter ve planlaması yapılmıştır.
Envanter Takip Sistemi

Şekil 4. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Envanter Takip Sistemi Görüntüsü
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Kısa adı ODÜH ETS olan Web erişimli «Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Envanter Takip Sistemi»
ile hangi ürünün ne zaman, nerede ve ne miktarda olduğu tespit edilerek veri tabanına
aktarılmaktadır.
Üretim Faaliyetleri;
1. 2016 yılı üretim miktarı 429 bin ton
2. Orman köylüsünün kazancı ise 195 milyon TL
3. Ülke ekonomisine katkısı ise 750 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 5. Odun Dışı Ürün Üretim Miktarları

Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri
Defne;
Ülkemizde; 129 bin ha. alanda,
Yıllık 104.000 ton yıllık verim bulunduğu tespit edilmiştir.
Yılda ortalama 22.000 ton üretilmektedir.

Kekik;
284 bin ha. alanda,
23.000 ton Yıllık Verim bulunduğu tespit edilmiş,
Yılda ortalama 2.600 ton üretilmektedir.
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Adaçayı;
Ülkemizde; 44 bin ha. alanda,
2.500 ton Yıllık Verim bulunduğu tespit edilmiş,
Yıllık ortalama 500 ton üretilmektedir.

Biberiye;
Ülkemizde; 7.600 ha. alanda,
5.600 ton Yıllık Verim bulunduğu tespit edilmiş,
Yıllık ortalama 500 ton üretilmektedir.

Uygulanmakta Olan Eylem Planları
Odun dışı niteliğinde bulunan bir kısım değerlerimizin daha etkin yönetimi için; Eylem planları
hazırlanmıştır.

Şekil 6. Uygulanan Eylem Planları Kitapçıkları
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Odun Dışı Orman Ürünleri İhracatı
Odun dışı orman ürünleri ihracatı her yıl giderek artmaktadır.

Şekil 7. Üretim Gerçekleşme (Bin Ton)

Şekil 8. Yıllara Göre Üretim Gerçekleşme (Milyon Dolar)

Afyon Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müdürlüğü
2013 yılında, Afyonkarahisar TAB Şefliği olarak kurulmuş olup, 2015 yılında, Afyonkarahisar
TAB Müdürlüğü adını almıştır.

Yeşil bina özelliği taşıyan tesis, 1.300 m²’si kapalı alan olmak üzere, 47.000 m²’lik alana
kurulmuştur.
Tesiste bulunan üniteler; Teraslar, Yetiştirme Serası, Gösteri Serası, Herbaryum, Laboratuar,
Mobil Destilasyon Ünitesi, Tanıtım ve Satış Odası, Çocuk Eğitim Salonu, Kitaplık, Biyolojik Su
Arıtma Ünitesi, Su Deposu, Makine Odası
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6 adet terasta (5.000 m2) 43 tür TAB yetiştirilmektedir.

Su, toprak ve iklim isteklerinin araştırıldığı ve deneysel üretimlerin de yapıldığı merkezde
serada 21 tür yetiştirilmektedir.

Gösteri serasında, egzotik ve tropik bitkilerin sergilendiği toplam 80 tür bitki bulunmaktadır.

Uzaktan Eğitim Çalışmaları
Web erişimli eğitim modülü ile üreticilere, 22 farklı odun dışı orman ürünü için hazırlanan
video, animasyon ve görseller kullanılarak eğitim verilmektedir.

Şekil 9. Web Erişim Modül Görüntüsü
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Bal Üretimi ve Bal Ormanları

Şekil 10. Ülkemizdeki Kovan Sayısı (Milyon Adet)

Dünyada kovan sayısı 81 milyon adettir.

Şekil 11. Dünyadaki Kovan Sayısı (Milyon Adet)

Bal Üretiminde Ülkemizin Dünyadaki Yeri
Ülkemizi dünya bal üretiminde 6.sıradan 2. sıraya yükselmiştir.

Şekil 12. Dünyadaki Bal Üretim Miktarı (Ton)
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Bal Ormani Eylem Planı (2013-2017)

Şekil 13. Bal Ormanı Eylem Planı

Bugüne kadar 34.500 hektar alanda 250 adet Bal Ormanı kurulmuştur.
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TÜRKİYE’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (TAB) ÜZERİNE
YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU
Bezm-i Alem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

• MÖ 50.000 (Yontmataş Devri)
(Anadolu mezarlarındaki bitki kalıntıları)
•

MÖ 3000-2500 (Sümerler) Opium poppy

•

MÖ 2000 (Hindistan) Ayurveda Tıbbı

•

MÖ 1770 (Asurlular) Hammurabi (Babylon)

•

MÖ 1550 (Mısırlılar)

(Eber papirüslerinde>700 tıbbi formül)
•

MÖ 5. yy (Hippocrates) (Tıbbın babası)-Anadolu

•

MÖ 4. yy (Teophrastus)-Atina da bahçesinde bitki yetiştirerek tıbbi tedavide uyguladığı
bildiriliyor

•

MS 77 Dioscorides (Adana) Materia Medica

(Farabi Dinaveri, Biruni, İbni Baytar ve İbni Sina)
Coca Leaf (Koka Yaprağı)
Koka yaprağının 500’lü yıllardan beri İnkalar tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Pizzaro
1532’de Peru’ya ayak bastığında İnka medeniyetinin en parlak dönemiydi. Koka yaprağı yerlilerin
çok rağbet ettiği ve güç almak için çiğnedikleri bir bitkiydi, fakat hükümdarın izni olmadan halktan
biri koka çiğneyemezdi. İnka İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla yerli halk koka çiğneme özgürlüğüne
kavuştu.

Koka yaprağı çiğneyen bir yerliyi temsil eden toprak kap

Erythroxylon coca
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Koka Yaprağının Etkin Alkaloidi: Kokain
1860 yılında Göttingen Üniversitesi’nde Albert Niemann koka yapraklarından izole ettiği
alkaloite kokain (Cocain) adını vermiştir. Viyana’da Sigmund FREUD yayınladığı Coca Papers
makalesinde kokainin uyarıcı etkilerinden bahsederek bu bileşiğin morfin bağımlılığına antidot
olabileceğini ileri sürmüştür, fakat tam tersine bu sefer de kokain bağımlılığı gelişmiştir. And
Dağları’nda yaşayan yerliler hala kokain kullanırlar.

Diş ağrılarına karşı kokain preparatları

Salix-Aspirin
Hippocrates (Greece) ağrıları dindirmek için söğüt ağacı (Salix spirea) kabuğunu kullandı.
18.yy’nin sonlarında Edward Stone İngiltere’de romatizmayı kabuğuyla tedavi etti. 1826- Salisilik
asit söğüt ağacından izole edildi (3500 yıllık bir kullanıma sahip). 1859- Adolph Kolbe salisilik
asitin yapısını aydınlattı ve Bayer’de sentezledi. 1897- Felix Hofmann asetil salisilik asiti
sentezledi ve Bayer patentledi.

Haşhaş bitkisinin vatanı Anadoludur, buradan Akdeniz havzasına yayılmıştır.
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Morphine ilk kez 1804 de Alman eczacı Friedrich Wilhelm Adam Sertürner tarafından
haşhaştan (Papaver somniferum) izole edildi ve Greek god Morpheus’un adı verildi. 1853’den
itibaren deri altı şırıngasıyla yaygınlaşmaya başladı ve “American Civil War” (1861-1865)
sırasında 400,000 askerin morfin bağımlısı olduğu ifade edilmiştir.

Morfin

Bir Halk İlacından Bugünün Kalp İlacına: Digitalis
Dünyanın en mükemmel pompası kalbimizin ilacı Digitalis glikozitlerinin öyküsü 16. yy’de
başlar. O dönemde kalp ritminin bozulmasının vücutta ödemlerin oluşmasına sebep olduğu
bilinmiyordu. Digitalis (yüksükotu) bitkisinin tedavide kullanılışından bahseden ilk kaynak İngiliz
John Gerard’ın 1596’da yayımlanan The Herbar or General History of Plants isimli botanik
kitabıdır. Bu kitapda, su ve şarap ile kaynatılan yüksükotunun bazı iç organlarının rahatsızlığına
iyi geldiğinden bahsedilmektedir.

Digitalis purpurea
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1775’ de Dr. William Withering tarafından kalbi güçlendirici olduğu keşfedildi. Digitoxin,
digoxin=kardiak glikozitler
Orta Çağdan Günümüze: Ergo Alkaloitleri
İnsanlar

için

en

ağır

zehirlenmeler

besinlere

bulaşmış

mikroorganizmalardan

kaynaklanmaktadır. Mantarların içerdiği mikotoksinlerin sebep olduğu zehirlenmeler bunların en
tehlikelisidir. Tarihte en çarpıcı örnek Claviceps purpurea mantarının çavdar başakları üzerinde
yaptığı çavdar mahmuzu (Secale cornutum) denen oluşumların una karışmasıyla ortaçağda görülen
büyük salgınlardır. Bugün rahim kanamalarını durdurmak için ve migren tedavisinde başarıyla
kullanılan ergo alkaloitleri ortaçağın korkulan hastalığından ortaya çıkmıştır.
Bitkisel Kökenli İlaç Molekülleri (19-20. yy)
• Aspirin, Coniin, Digoksin, Morfin, Papaverin, Atropin, Quinine ve Quinidin, Ergotamin,
Artemisinin

21. yy’de Bitkisel Kökenli İlaçlar
•

1900’lerde–U.S. Pharmacopeia’de ilaçların yarısından fazlası bitkilerden elde edilirken

•

2001’de–U.S. Pharmacopeia de ilaçların %25’i bitkilerden oluşuyor.

• Fakat pek çok ilacın kaynağı hala bitki kaynaklı (toplam ilaçların %60’ı bitkisel orijinli)
• Anestetikler, analjezikler, kalp ilaçları, laksatifler ve adale gevşeticiler genelde bitki
kökenli
• Sentez Kimyası ve Hesaplamalı Kimya, Farmakoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik’teki
gelişmelerle bitkisel orijinli ilaç sayısında azalma mevcut
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• Dünyada 50.000 ile 70.000 arasında bitki türünün modern ve geleneksel tıpta kullanıldığı
bilinmektedir.

Türkiye’nin Zengin Biyoçeşitliliği
Türkiye; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri ve bunların geçiş zonları
üzerindedir, bu nedenle orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bu
ekosistemlerin farklı formlarına sahiptir. Bu nedenle zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan
ülkemizde doğal çiçekli bitki ve eğrelti takson sayısı 11.466.
Endemik takson sayısı ise 3649 (Endemizm oranı yaklaşık %32)’dir.
Türkiye Florasının Değerlendirilmesi
Ülkemizde bitkilerden, ilaç, gıda, baharat ve yakacak başta olmak üzere değişik şekillerde
yararlanılmaktadır. Ülkemizde 114 familya ve 458 cinse ait 1280 taksonun gıda veya tıbbi amaçlı
kullanıldığı kayıtlıdır (Yeşilada 2013). 1990’lı yıllarda Türkiye’de 500 civarında olduğu belirtilen
tıbbi bitkilerin sayısı (Baytop 1999), Prof. Dr. Erdem Yeşilada’nın (2002) çalışmasına göre 1000’i
aşmıştır. 2014 yılında Akalın ve Özhatay tarafından hazırlanan bir başka çalışmada ise yaklaşık
1200 bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığı belirtilmiştir.
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Türkiye’de Bitkilerin Kullanımıyla İlgili Bazı Kaynakları

Bitkilerin Fitokimyasal Yapısının Araştırılması
• Çalışılacak bitkinin seçilmesi, ilgili literatür çalışmasının yapılması ve toplanacak bitki
türünün tüm özelliklerinin belirlenmesi (Flora of Turkey) ve Herbaryum çalışması yapılması
• Bitkilerin doğadan toplanması (veya uygun ortamlarda yetiştirilmesi)
• Preslenen ve daha sonra kurutulan bitkinin identifiye edilmesi
• Uygun çözücülerle ekstraksiyonu (Biyoaktivite odaklı çalışılacaksa seçilen aktivite testlerinin
yapılması)
• Kolon kromatografisi ile fraksiyonlandırılması ve saflaştırılması
22

[Açık kolon, flash kromatografisi, HPLC, GC veya bunların mass ile kombine (LC-MS, GC-MS)
edilmesi, ayrıca MPLC, OPLC, veya süperkritikal sıvı ekstraksiyon (SFC) kromatografisi
yöntemleriyle]
Bitkilerin Laboratuvar ve Herbaryumda Tanımlanmaları
Saf Madde Eldesi için Genel Olarak İzlediğimiz Yol
• Ekstrelerin potansiyel aktivitelerinin belirlenmesi
• Aktif Ekstrelerin kolon kromatografisiyle fraksiyonlandırılması
• Benzer fraksiyonların ince tabaka kromatografisi (TLC) ile birleştirilmesi ve küçük
kolonlardan tekrar tekrar ayırma işlemlerinin yapılması
• Fraksiyonlardan moleküllerin eldesi (prep. TLC veya prep. HPLC) ve saflaştırılması
• Saf bileşiklerin yapılarının spektroskopik (NMR, IR, UV, Mass) yöntemlerle aydınlatılması
ve aktivitelerinin incelenmesi
Biyolojik Aktivite Odaklı Çalışmalarımız

Anti-mikrobiyal
Aktivite

SitotoksikAntitümor
Aktivite

Antioksidan
Aktivite

BİTKİ
EKSTRELERİ

Anti-Alzheimer
Aktivite

Kardiovasküler
aktivite
İnsektisidal
Aktivite
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Bitkilerin Başlıca Sekonder Metabolitleri
 TERPENOİDLER ve STEROİDLER
 FLAVONOİDLER ve diğer FENOLİKLER
 ALKALOİDLER
 ASETİLENLER
Sekonder metabolitler, bitkinin temel yaşamsal işlevleri ile doğrudan ilişkisi olmayan, buna
karşılık bitkide savunma, korunma, ortama uyum, hayatta kalma ve nesillerini devam ettirmek için
bitkiler tarafından üretilen ürünleridir.
Bitki Odaklı İlaç Keşfinde Yeni Yaklaşımlar
• Bilgiye Dayalı Bitki Seçimi (Ethnobotanic, chemotaxonomic, pharmacognosic and
pharmacological)
• Rutine oturtulmuş biyolojik aktivite tarama sistemlerini kullanarak izolasyona gitmek
• Enstrümana dayalı hızlı de-replikasyon (hyphenated techniques LC-MS, LC-NMR, GC-MS)
ile yapı tayini yapmak
• Yeni Cell Culture ve/veya Mikrobial Transformasyon teknikleriyle bitkilerin sekonder
metabolitlerini yüksek oranda elde etmek, hedefli sekonder metabolit eldesi
Bitkilerden İlaç Yapımı
1-Strateji Belirleme
• Hangi hastalık hedeflendi?
• Hangi bitkiler (veya diğer doğal kaynaklar) kullanılabilir?
• Bu bitkiler nereden ve nasıl toplanacak?
• Öncelikle hangi bioassay kullanılacak?
• İkincil olarak hangi bioassay kullanılacak?
2- Bitkilerin Seçimi ve Toplanması Etnobotanik bilgi kaybolmadan toplamak
• Değişik kültürlerdeki ilaç olarak kullanılan bitkiler üzerinde çalışmaları belirlemek
• Eski tekstleri ve ekolojik nişleri araştırarak ip uçlarını almak
3-Biyolojik Aktivite Taramaları
• Mechanism-based Assays
• Cellular and Microbial Assays
• Organ-based Screenings
• Animal Testing
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• Virtual Screenings
• Human Trials
4-Otomatize Biyolojik Taramalar (HTBS)
• in-vitro biyolojik testler (enzime dayalı, hücresel veya mikrobiyolojik esaslı testler)
otomatize edilmiş tarama teknikleriyle (HTS)
• Günde 100,000 numunenin taranması bile sözkonusu
• Özellikle kompleks bitki ekstrelerinden biyoaktif bileşiklerin izolasyonu için elverişli
5-Hızlı Tarama (Rapid De-replication)
• Çok sayıda bilinen bileşiğin dereplikasyonu
• GC-MS, LC-MS, LC-NMR/bioassay’in bir arada kullanılması.
• Kombine tekniklerin kullanılmasıyla yeni ve/veya aktif bileşiğin aktif ekstreden yakalanması
• On-line database sistemleriyle kimyasal yapıların ve bu yapılar için rapor edilmiş
aktivitelerin izlenmesi
Doğal Ürünlerin Dereplikasyonu

Grubumuzda İlaç Keşfi, Tasarımı ve Formülasyonu
Bilgisayar destekli rasyonel İLAÇ KEŞFİ ve TASARIMI (özellikle sentetik moleküller için in
silico ve docking çalışmaları)
a) ANTİOKSİDAN ve ANTİENFLAMATUVAR İLAÇLAR
b) ANTİTÜMOR/ANTİKANSER İLAÇLAR
c) ANTİ-ALZHEIMER İLAÇLAR

25

Grubumuzun Çalıştığı Bitkiler

,

Terpenler
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Terpenoidler

Salvia Türleri
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Salvia Bileşiklerindeki Abietane Diterpenlerin Etkileri
Aynı bileşiğin farklı biyolojik etkilere sahip olması

Türkiye Florası Kareleme (Grid) Sistemi - P. H. Davis

TÜBİVES
Türkiye Bitkileri Listesi-Damarlı Bitkiler kitabına göre Erzincan ili,
• Karadeniz Bölgesi Doğu Karadeniz Bölümü ile
• Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümü sınırları içerisinde bulunur.
Türkiye Bitkileri Veri Servisi sonuçlarına göre (www.tubives.com), Erzincan ilinde 321’i
endemik olmak üzere toplam 1031 takson bulunmaktadır. Son çalışmalara göre ise 500 civarında
endemik bitkiye sahiptir.
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Salvia rosifolia Sm.

S. divaricata Montbret&Aucher ex Benth.

Grubumuzun Çalıştığı Erzincan’ın Endemik Salvia türleri
• Salvia caespitosa, Salvia cryptantha, Salvia hypargeia, Salvia euphratica var. leiocalycina,
Salvia divaricate, Salvia rosifolia
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Abietan Diterpenlerin Antimikrobiyal Aktivite Sonuçları

Ferruginol (5)

Horminone (33)

6,7-Dehydroroyleanone (6)

Pekçok abietane diterpene (özellikle S. multicaulis, S. sclarea, S. blaepherochelana, S.
bracteata, S. hypargeia ve diğer bazı Salvia türlerinden elde edilen) standart bakteri ve mantarlara
karşı aktivite gösterdi.
Salvia multicaulis’ten elde edilen Abietan diterpenlerin Mycobacterium tuberculosis Strain
H37Rv suşlarına karşı çok güçlü etkisi

Tablo 5.

PATENT: Isolation and Structure Elucidation of Antituberculous Active Natural Compounds
(Ulubelen A, Topçu G, Johannson C.B.) (96/00879) (Turkish Patent Office) (1997)
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R=Me Multicaulin (19), R=H 12-Demethylmulticaulin (20)

R=Me Multiorthoquinone (21)
R=H, 2-Demethylmultiorthoquinone (22)

R= H, 12-Me-5-Dehydrohorminone (23)
R=Ac, 12-Me-5-Dehydro-Ac-horminone (24)
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Salvia kronenburgii RECH. FIL.

6,7-dehydroroyleanone

Cryptanol
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Antibakterial Aktivite (MIC)A Sonuçları

a

Minimal inhibitory concentrations of the compounds given in g/mL

b

NA = not active (determined by disc-diffusion method)

1-oxo-ferruginol (10), 6-hydroxyisopimaric acid (11), candidissiol (12), O-methylpisiferic acid methyl ester (13)
horminone (33), ve acetylhorminone (34)
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Natural AChE Inhibitory Alkaloid Galanthamine

Galanthamine (C17H21NO3)

Salvia kronenburgii

Nükleer Faktör Kappa-B İnhibisyon Etkili Triterpenlerin Sentezi ve İlaç Olma Potansiyellerinin
Araştırılması
TÜBİTAK Proje No: 113Z694
Türü: 1001 – Araştırma (2014-2017)
PCT PATENT:
Inhibition of NF-KB activity by triterpene compounds (Erman & Topçu) PCT Int. Appl., Patent
2012 Coden: PIXXD2: WO 2012130481, A1
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Proje Kapsamında Yapılan Bilimsel Çalışmalar
NFκB/DNA kompleksinin triterpenler için hedef protein olarak araştırılması

DNA ile kompleks oluşturan İnsan C-Rel/C-Rel dimerinin üç boyutlu kristal yapısına
ulaşılamadı. Fakat PDB veri bankasından DNA’ya en uygun olarak bağlanan tavuk C-Rel/C-Rel
kompleksinin üç-boyutlu yapısı elde edilmiştir (pdb: 1gji) (Şekil 2). Nitekim elde edilen tavuk CRel yapısının sekansı insan C-rel sekansına %84 benzerlik göstermektedir. Bu kristal yapıda CRel’in RHD (Rel Homology Domain) bölgesi görünmektedir (ilk 280 amino asit), geri kalan 300
amino asitlik bölüm ise görünmemektedir. RHD bölgesi bizim için önemli olan C-Rel/C-Rel, CRel/DNA ve C-Rel/IκBα bağlanma bölgelerini içermektedir. NFκB/IκBα kompleksinin triterpenler
için hedef protein olarak araştırılması. PDB veri bankasından insan IκBα ile kompleks oluşturmuş
fare p50/p65 dimerinin kristal yapısı elde edilmiştir (pdb: 1ikn). Bu yapıda da sadece RHD bölgesi
gözükmektedir fakat bu proje için bu yeterli olmaktadır. İnsan C-Rel sekansı ile fare p65 proteini
%65 benzerlik göstermektedir, fakat bu benzerlik fare p50 ile %51,3 olarak hesaplanmıştır.
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Docking çalışmaları ve analizi
Hedef molekülleri 1 ve 2 bu bölgelere de GOLD Suite programı ile dock edilmiştir. Tüm
bağlanma bölgeleriyle ilişki kurabilmektedir fakat bağlanma bölgesi I ile hidrojen bağ kurma
açısından daha uyumlu olduğu görülmüştür (Şekil 4). Hedef molekül 1 proteini Gly259 (IκBα),
Arg260 (IκBα) ve Gly237 (p65), Ser238 (p65) ve Phe239 (p65) amino asitleri ile hidrojen bağı
kurmaktadır. Ayrıca, ligand ve bağlanma bölgesi I arasında hidrofobik ilişkiler bulunmaktadır.

Hedef molekülü 1 ve NFκB (p50/p65) ile IκBα ara yüzeyinde bulunan bağlanma bölgesi I
arasındaki ligand-protein ilişkileri gösterilmiştir. Hidrojen bağları kırmızı kesik çizgiler ile
gösterilmiştir. Ayrıca triterpenlerin insan sağlıklı hücreleri üzerindeki sitotoksik ve genotoksik
etkisi araştırıldı.

Hedef molekül 1’in insan IKK2 aktif bölgesiyle kurduğu bağlar gösterilmiştir. Hidrojen bağları
kırmızı kesik çizgiler ile gösterilmiştir.
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Sideritis Türleri

Sideritis congesta

7-acetyldistanol

Sideritis syriaca

Sinir sistemi stimulanı, Sindirim sistemi düzenleyicisi, Antibakteriyel, Antienflamatuar,
Antispazmodik
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Nepeta Türleri (Lamiaceae Familyası)
Nemrut Dağı’na ait endemik türler

Nepeta sorgerae (Hedge Et Lamond)

Nepeta obtusicrena (Boiss. et Kotschy Ex Hedge)

Heracleum Türleri (Apiaceae)

Psoralen

İsopimpinellin
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Bergapten

Xanthotoxin
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Iris suaveolens (Iridaceae)

Ajuga reptans L.
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Vinca türleri (Apocynaceae)
1- V. herbacea Waldst. et Kit.
2- V. major L. subsp. major L.
V. major L. subsp. hirsuta
(Boiss.) Stearn
3- V. minor L.
4- V. soneri Koyuncu (yeni endemik tür)

Vinca herbacea

Vinca minor

Vinca major

Vinca soneri Koyuncu Endemik
Type: Turkey, B7 Erzincan: Kemaliye, above Sırakonaklar village, dry stony slopes. 1600-1900
m, 16.05.1992.
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Sonchus erzincanicus Matthews
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Deniz Algleri

Gracilaria verrucosa

Gelidium latifolium

Laurencia obtusa

Jania mediterranean

Doğal/Yarı-Sentetik Molekül Çalışmaları
Anti-enflamatuvar/Anti-kanser ilaç keşfi amacıyla yürütülen çalışmalarımız
a) NF-kappa B inhibitörü ilaç olabilecek triterpen analoglarının sentezi
b) Antikanser Abietane Diterpene analoglarının yarı sentezi
c) Capparis spinosa bitkisinden MS’de etkili bileşenlerin belirlenmesi
Antitüberküloz Etkili Nor-abietanların Sentezi
Yeni Anti-Alzheimer (anti-kolinesteraz) etkili ilaç arayışları
(Bazı Terpen ve Flavonoidlerin daha aktif türevlerinin hazırlanması)
Sonuçlar
Lamiaceae Familyasının 8 farklı cinsine ait toplam 100 bitkinin fitokimyasal ve kısmen biyo
aktivitelerinin araştırılması, diğer familyalara ait en az 50 bitkinin araştırılması. Bunların çıktıları
olarak; 20 aşkın YL /Doktora öğrencisinin yetişmesi (tezlerini bu alanda yaparak), 180 Web of
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Science yayını, 250 yi aşkın oral/poster sunumu, 3 Patent. En azından bitkisel ilaç olma aşamasında
2 triterpen ve 2 diterpen

Türkiye’de Üretimi Yapılan Tab
Üretim miktarına göre (ton)
• Kimyon, Anason, Şerbetçiotu, Nane, Kekik (verim olarak 2. en yüksek), Dereotu, Şerbetçiotu
(verim olarak en yüksek)
Tablo 9. Almanya’da Eczanelerde Satılan OTC dahil Bitkisel Ürünlerin Pazar Hacmi (Milyon EU)

Avrupa’da En Çok Kullanılan Bitkisel Ürünler
Gingko biloba (Gingko), Mentha piperitae (Nane), Valeriana officinalis (Kediotu),
Eucalyptus globulus (Ökaliptus), Crataegus oxyacantha (Alıç), Melissa officinalis (Oğulotu),
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Matricaria chamomillae (Papatya), Glycine max (Soya), Panax ginseng (Ginseng), Hypericum
perforatum, Gentiana lutea (Centiyana), Garlic (Sarımsak), Pelargonium reniforme, Aloe
barbadensis (Aloe), Serenoa repens (Saw Palmetto), Cimicifuga racemosa, Vitis vinifera
(Üzüm), Sambucus nigra (Mürver), Primula (Çuha), Silybum marianum (Devedikeni),
Echinacea (Ekinazya)

Türkiye’de Halk Arasında İyileştirici Özelliği En Çok Bilinen Bitki Cinsleri
Hypericum (1382), Origanum (607), Sideritis (538), Rosa (511), Urtica (395), Sambucus (385),
Plantago (328), Ecballium (298), Equisetum (253), Cotinus (244), Thymus (239), Malva (236),
Helichrysium (202), Polygonum (201), Mentha (199), Achillea (191), Teucrium (191), Allium
(191), Türkiye’ de Halk Arasında İlaç Olarak Kullanılan Türler, Hypericum perforatum L. (1364),
Rosa canina L. (446), Origanum majorana L. (408), Sideritis scardica Griseb. (375), Sambucus
ebulus L. (328), Ecbalium elaterium L. (298), Urtica dioica L. (255), Cotinus coggyrea Scop.
(244), Plantago major L. (212), Polygonum aviculare L. (171), Equisetum telmateia Ehrh. (166),
Origanum vulgare L. (166), Arum maculatum L. (158), Cichorium intybus L. (153), Artemisia
absinthium L. (139), Teucrium polium L. (139), Melissa officinalis L. (139), Juglans regia L. (137),
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Malva neglecta Wallr. (137), Viscum album L. (135), Sinapis arvensis L. (125), Helichrysum
stoechas L. (121) Zea mays L. (113), Sideritis congesta P.H. Davis&Hub.-Mor. (110), Thymus
longicaulis C. Presl. (107), Allium cepa L. (100), Juniperus oxycedrus L. (100), Laurus nobilis L.
Ülkemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) çoğunlukla Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplanmaktadır. Sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini
değerlendirebilmek için Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin yeterli miktar ve kalitede olması
gerekmektedir.
Bu amaçla kaliteli ve standart ürünler için ıslah edilmiş türlerin geliştirilmesi, uygun ekolojik
koşulların belirlenmesi, doğal bitkilerin doğaya zarar vermeden ve zamanında toplanması, hasat
sonrası işlemler ve işleme teknolojilerinin belirlenmesi TAB üretim ve pazar imkanlarını
arttıracaktır.
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TIBBİ BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNE VE PAZARLAMASINA
GENEL BİR BAKIŞ
Prof. Dr. Neşet ARSLAN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (E.)

 Tıbbi bitkilerin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir denilebilir, bunlarla ilgili ilk yazılı
kaynaklar Sümerler ve Çinlilere aittir.
 Tıbbi bitkilerin kullanımı ve gelişimi daha ziyade tıp tarihi ile yakından ilgilidir.
 Bu bitkilerin çoğu doğadan toplanarak tedavide kullanılmaktadır. Ancak; Safran, Haşhaş gibi
bazı bitkilerin çok eskiden beri tarımının yapıldığı bilinmektedir.
 Birçok baharatın M.Ö 4000 yıla kadar uzanan kullanımı vardır.
 Tropik bölgelerde yetişen baharatlar (Karabiber, Tarçın, Karanfil gibi) ticaret ağları yoluyla
dünyayı dolaşan ilk ürünler olup, dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olmuştur.
 Baharatın tarihi bilinmeden de dünya tarihinde bazı olayların, savaşların ve özellikle
sömürgeciliğin temel sebeplerini aydınlatmamız mümkün değildir
 Sanayileşmenin başlangıcı ile birlikte baharat dünya ticaretindeki önemi yitirmeye başlamış,
bunların yerini madenler, kömür, pamuk, şeker, çay, kahve ve tütün almıştır.

Bitki
Çayları

Baharatlar

Fonk.
Gıdalar
Nutrasötikler

TIBBİ
BİTKİLER

Bitki.
kimyasal

Reçeteli
İlaç

Aromaterapi

Tat ve
Koku
vericiler

Reçetesiz
İlaç

Şekil 1: Tıbbi Bitkiler sektörünün alt kolları (Denzil Phillips International Ltd. UK Adapte edilmiştir.)
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1- TIBBİ BİTKİLERİN KAYNAKLARI


Tıbbi Bitkilerin başlıca üç kaynağı vardır.
1- Doğal Tıbbi Bitkiler (Toplama)
2- Kültürü yapılan (yetiştirilen) tıbbi bitkiler
3- İthalat (kültür veya doğa)

FLORAMIZ VE DOĞAL TIBBİ BİTKİLER
 Ülkemizde 12 bin adet civarında bitki taksonu (tür, alt tür, varyete, melez vb.), 10 bine
yakın da tür mevcuttur. Bu taksonların 3.649’u endemiktir (Güner ve ark 2012).
NE KADAR TIBBİ BİTKİMİZ VAR?
 Baytop (1984) tıbbi bitki olarak 650 türden bahsetmiştir.
 Aktarlarda 200-300 civarında tıbbi bitki satılmaktadır.
 Türkiye’de ticari amaçla doğadan toplanarak iç ve dış piyasada satılan bitki türlerinin sayısı
bir çalışmada 347 adet olarak verilmiştir.
 Yurdumuzda çeşitli bölgelerde yapılan etnobotanik çalışmalara göre yöre halkı çevresinde
yetişen doğal bitki türlerinin ortalama %10-12’si çeşitli amaçlarla kullanmaktadır.
 Yenen doğal bitkilerimizin 104’ü endemik olmak üzere toplam 1182 olduğu (Ertuğ 2015),
 Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde ülkemizde en az 1.000 bitkiden tıbbi amaçla çeşitli
şekillerde yararlanıldığı ve 400 kadarının da ticaretinin yapıldığı tahmin edilmektedir.
 Burada detaylı etnobotanik çalışmalara ve çok iyi bir veri tabanına ihtiyaç duyulmaktadır.
 Toplamanın bitkilerin doğal populasyonlarına zarar verdiği, zararsız gibi görünenlerde bile
genetik varyasyonu azalttığında şüphe yoktur.
 Orta Avrupa’da 150 kadar bitki türünün yoğun toplanma sonucu nesillerinin tehlikeye
girdiği belirtilmektedir.
 Adonis vernalis, Ginko biloba, Panax ginseng
 Salep (orkide) türleri,
 Gypsophila arrostii,
 Gentiana lutea gibi türlerin
 Aşırı toplama sonucu tehlike altında oldukları bilinmektedir.
 Ancak doğayı tehdit eden faktörler sadece toplama ile ilgili değildir.
 Bundan dolayı doğal bitkilerin veya doğal tıbbi bitkilerin korunmasına yönelik
çalışmalarda öncelik tehdit faktörlerinin doğru olarak ortaya koyulmasıdır.
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 Bu açıdan bakıldığında bazı tabiat olayları dışında doğayı tehdit eden faktörler insan
kaynaklıdır ve bu tehditler 2 ana bileşik altında incelenebilir:
 Bitkilerin doğal yaşam (habitat) alanlarının yok edilmesi.
 Bitkilerin yaşam alanları üzerindeki baskıların artması.
2- YETİŞTİRİCİLİK
 Dünyada kültürü yapılan bitki türü 7.000 civarındadır. Bu rakam;
 Toplam bitki türlerinin sadece %2,6’sını,
 Yararlanılan bitkilerin ise sadece %10’unu teşkil etmektedir.
 Kültürü yapılan türlerden 150 kadarı dünya ticaretinde ekonomik öneme sahiptir.
 Ancak, besin ihtiyacının %90’ını sadece 30 kadar tür karşılamaktadır.
 Bunlardan sadece üç bitki; buğday, çeltik ve mısır dünya nüfusunun beslenme ve kalori
ihtiyacının %60’ını karşılamaktadır.
 Olaya biyolojik çeşitlilik açısından bakıldığında ise faydalanılan bitkilerin en az %80’nin
kaynağı doğadır.
 Avrupa’da yararlanılan 1200-1300 bitki türünün çok büyük bir kısmı doğadan
toplanmaktadır.
 Bunların nerede ise tamamına yakını da tıbbi aromatik bitkilerdir.
 Tüm tıbbi bitkilerin kültürünün yapılamayacağı dikkate alındığında insanoğlu gelecekte de
doğadan yararlanacaktır.
HANGİ TIBBİ BİTKİLER KÜLTÜRE ALINMALIDIR?
A-Bitki türü yönünden;
 Bir Tıbbi bitkinin kullanımı çok, florada miktarı az ise kültürü yapılmalı;
 Kullanımı az, doğadaki potansiyeli fazla ise -şimdilik- doğal floradan yararlanılmalıdır.
 Koruma altına alınmış yerli tıbbi bitkilerimiz ile,
 Ülkemiz florasında bulunmayan ancak ekolojik olarak yetiştirilmesi mümkün olabilen ve
yurt içi tüketimi veya ihracat şansı fazla olan tıbbi bitkilerin mutlaka kültürü yapılmalıdır.
B- Ekonomik yönden;
 Burada en önemli nokta yetiştirilen bitkinin pazar durumudur.
 Eğer bitkinin pazarlanabilme veya yeni pazarlar bulabilme şansı varsa yetiştirilebilir.
 “Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir”
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 Doğal bitkilerin kültüre alınmaları ezbere değil, bir strateji dahilinde yapılmalıdır.
 Bu strateji genel çerçeve dışında her bir tıbbi bitkiye göre belirlenmelidir.
 Kültüre alma işlemi generatif ve/veya vejetatif yolla olabilir.
Tablo 1: Kültüre almada çoğaltma şekillerinin karşılaştırılması
Konu

Vejetatif

Generatif

Genetik yapı

Önemsiz

Çok önemli

Genetik yapının korunması

Kolay

Zor

Fizyoloji

Köklenme

Çimlenme

(köklendirme)

(Çimlendirme)

Genetik ilerleme *

Çok nadir

Mümkün

Olumsuz şartlara uyum

Zayıf

İyi

Tıbbi Bitkilerin Bazı Genel Özellikleri
1. Ekim alanları son derece sınırlıdır.
2. Tıbbi bitkilerde üstün kalite mutlak gerekli bir husustur.
3. Bitkilerin etki mekanizmaları birbirinden farklıdır.
4. Tıbbi bitkiler çok çeşitli familyalarda yer alırlar.
a) Tanınmaları güçtür.
b) Bunların iklim ve toprak istekleri birbirlerinden farklıdır.
c) Bunların yetiştirme teknikleri farklıdır.
d) Yetiştiricilikte fazla el emeği isterler
e) Hastalık ve zararlıyla mücadelesi zordur.
5. Tıbbi bitkilerin bazıları da zehirlidir.
Tıbbi Bitkilerin Yetiştirilme ve Bunlardan Faydalanma Şekilleri
1. Bir yıllık kültürü yapılanlar: Haşhaş, Kimyon, Daturara, Banotu, Çemen, Keten, Kişniş vb.
2. İki yıllık kültürü yapılanlar: Hatmi, Dulavrat otu vb.
3. Çok yıllık kültürü yapılanlar:
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a) Her yıl ürün alınanlar: Nane, oğulotu vb.
b) 3-4 yıl sonra hasat edilen ve bir kez ürün alınanlar: Meyan kökü, çöven, censiyan vb.
c) 3-4 yıl sonra hasada gelen ve her yıl ürün alınanlar: Çay, gül vb.
Ülkemizde TÜİK verilerinde;


Mutfak otları da denen nane, maydanoz, tere, roka gibi bitkilerin sebze kategorisinde,

 Kekik, kimyon gibi bitkilerin meyve ağaçları arasında !!!!
 Çemenin baklagiller arasında,
 Haşhaşın yağlı tohumlar arasında yer aldığını belirtirsek, durum daha iyi anlaşılacaktır.
 Dünyada hemen her ülkede az veya çok tıbbi aromatik bitkilerin kültürü yapılmaktadır.
 Çin, Hindistan, Polonya, Macaristan
 Fransa, Arjantin, İspanya gibi ülkeler tıbbi bitkilerin tarımında önemli sayılabilir.
 Bazı ülkeler de bir veya birkaç üründe önemli yer tutarlar. İran (safran), Kore (ginseng)
 Dünyada ticari amaçlarla 900 kadar tıbbi bitki türünün kültürü yapılmaktadır.
 Bu rakamı yararlanılan tıbbi bitkilerin sayısına (21.000 adet) oranladığımızda, sayı
bakımından %4,3 gibi çok düşük bir orana tekabül etmektedir.
 Dünyada baharat bitkileri ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin tahmini olarak 2 milyon
hektar civarında veya biraz üzerinde bir ekim alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’de Tıbbi Bitkilerin Tarımı
 Türkiye doğal tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden zengin olduğu gibi, tıbbi bitkilerin
üretilebilmesi için de uygun iklim ve habitatlara sahiptir.
 Ülkemizde haşhaş, kimyon, safran çok eskiden beri kültürü yapılan bitkilerdir.
 Bunlara zaman içerisinde kırmızı biber, anason, rezene, kişniş, nane, fesleğen, çörekotu,
çemen, yağ gülü, çay, şerbetçi otu ve kudret narı gibi bitkiler eklenmiştir.
 Yakın zamanlarda biberiye, ekinezya, kebere, kekik, lavanta, papatya, çöven, sarı kantaron
gibi bazı yeni bitkiler de kültüre alınanlar arasındadır.
 Kardelen, salep, göl soğanı, yılanyastığı, yılan bıçağı, zambak, ters lale ve lale gibi soğanlı
bitkiler de yeni kültür bitkileri arasında yerlerini almışlardır.


Ancak bunlar içerisinde en başarılı ve yaygın olarak yetiştirilen kekiğin bile bazı türleri

hala doğadan toplanmaktadır.


Ülkemizde üretimi yapılan ve istatistikleri tutulan tıbbi bitkilerin ekiliş ve üretimleri

Çizelge de verilmiştir (Arslan ve ark. 2015, Kırıcı 2015).
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2011

2014

Bitki Adı
Alan

Üretim

Alan

Üretim

Haşhaş (Kaps.)
Haşhaş tohum
Kimyon
Anason
Rezene
Kişniş
Çörekotu

549110

266212

200117
211542

40979
45077
13193
14879

224 421
140506
15848
11

16223
16223
15 570
9 309
2289
1

Çemen
Kekik

1055
77707

141
10953

1 717
1979

140
218

Adaçayı
Şerbetçiotu

3570

1759

92 959
130
3530

11 752
19
1832

Gül (yağlık)
18000
6000
28359
Lavanta
2189
Semizotu
3446
5501
Dereotu
2977
2836
Maydanoz
45401
54956
Nane
11041
12160
Roka
4481
4524
Tere
3575
2750
Isırgan
3
Tablo 2: Türkiye Tıbbi Bitki Üretim Alanı ve Üretim Miktarları (Alan: Da, Üretim: Ton)

10831
297
5797
4603
58351
14700
8791
8732
0,42

 Çizelge de 19 tıbbi bitki yer almaktadır
 Yetiştirilen bitkilerin baharat ağırlıklı oldukları anlaşılmaktadır.
 Doğrudan tıbbi amaçla yetiştirilen bitki sayısı çok azdır.
 Bu listede yer almayan ve bir kısmı da başka amaçlarla yetiştirilen bitkiler de eklendiğinde
ülkemizde 60 kadar tıbbi aromatik bitkinin kültürü yapılmaktadır (Arslan 2015 a).
 Kültürü yapılan bitkilerin bazılarının (Haşhaş, çay, kimyon, anason, kırmızı biber, kekik
(Origanum onites) ve yağ gülü gibi) önemli bir üretimi vardır ve alan bakımından oldukça fazla
yer kaplamaktadır.
 Ancak sayı bakımından konunun üzerinde durulduğunda;


Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesinde önemli yere sahip ülkelerde ve bizden çok daha

düşük ekim alanlarına sahip bazı Avrupa ülkelerinde bu sayı 50-100 arasında, bazılarında ise
100'ün üzerindedir.
 Kültürü yapılan tür sayısı ülkemizde ticareti yapılan 400 kadar bitkinin %15’i kadardır.
 Bir kısmının üretimi ihtiyacı karşılamaktan henüz uzaktır.
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 Dolayısı ile tıbbi bitkilerin kültüre alınması çok büyük bir önem arz etmektedir (Arslan
2007).
 Tıbbi bitkilerin üretimi ile ilgili ilk çalışmalar Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinde
başlamıştır.
 A.Ü. Ziraat Fakültesinde bu çalışmalar 1940 yılında başlamıştır.
 Prof. Dr. Celal Tarıman
 Prof. Dr. Vamık Tayşi
 Prof. Dr. Fethi İncekara
 Prof. Dr. Mustafa Işıkan, Prof. Dr. Kamil İlisulu, bu çalışmalara öncülük etmişlerdir.
 Daha sonra Ege Ü. ve Çankırı Ü. Ziraat Fakültelerinde çalışmalar başlamış;
 Bu üç fakültede yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlarımız diğer fakültelerde Tıbbi
Bitkilerin çalışmalarını başlatmışlar ve araştırma bazında çalışmalar yaygınlaşmıştır.
 Prof. Dr. Ayhan Ceylan ve Prof. Dr. Menşure Özgüven’in tıbbi bitkilerin tarımına çok
önemli katkıları olmuştur.
 Eczacılık fakülteleri Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Anabilim dalları Tıbbi Bitkiler
üzerine yoğun çalışmalar yapmaktadırlar.
 Bu çalışmalarda Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu, Prof. Dr. Naşid Baylav, Prof. Dr. Turhan
Baytop, Prof. Dr. Asuman Baytop, Prof. Dr. Necmettin Zeybek, Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu bu
işin öncülüğünü yapan bilim insanlarımızdır.
 1976’da başlayan ve bu yıl 22.si yapılan Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT)
yapılan bu çalışmaları gündeme getirmesi ve tartışılması açısından önemlidir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 Tıbbi Bitkiler konusuna önce Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 1986
yılında “Tıbbi Bitkiler Ülkesel Programı” ile başlamış ve ilerleyen yıllarda bu konuda hemen tüm
Araştırma Enstitüleri devreye girmiştir.
 Enstitülerde çalışmaların artması üzerine TAGEM “Tıbbi bitkilerle ilgili araştırmalar” için
ayrı bir grup oluşturmuştur.
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün (BÜGEM)
görevlerinden birisi Tıbbi Bitkiler olarak belirlenmiştir.
 Itri

ve

tıbbi

bitkilerin

üretimlerinin

artırılması,

ürünlerin

çeşitlendirilmesi,

kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili uygulama projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaya
koymak,
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 Bu amaçla;
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından, 25 ili
kapsayan “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Projesi” hazırlanmıştır.
 Proje kapsamında, sektörün tüm taraflarının bir araya getirilmesi, mevcut durumun analiz
edilmesi ile Bakanlık politikaları doğrultusunda geleceğe yönelik hedeflerin ve stratejilerin
belirlenmesi için,
 04-05 Mayıs 2015’de Denizli
 14-15 Eylül 2015’de Trabzon
 6-7 Ekim 2015’de Hatay illerinde
 Sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı"
gerçekleştirilmiştir.
BU PROJEDE HEDEF ÜRÜNLER
 Proje konusu olarak; 34 tıbbi-aromatik 7 boya bitkisi ve ayrıca 2 özel ürün olmak üzere toplam
43 bitki ele alınmıştır.
 Bitkiler şöyle gruplandırılmıştır;
 REZENE,

 ADAÇAYI,

 ANASON,

 OĞULOTU,

 KİMYON,

 KEKİK,

 KİŞNİŞ,

 LAVANTA,

 ŞERBETÇİOTU,

 SALEP ORKİDESİ,

 SAFRAN,

 NANE,

 ÇÖREKOTU

 GÜL (Yağlık)

Tablo 3: Doğadan toplanarak veya üretilerek yurt içinde kullanılan ve yurt dışına ihraç edilen türlerin kültürel
üretimi
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 KARAKAFESOTU,

 ÇUHA ÇİÇEĞİ,

 KANTARON,

 DEVEDİKENİ,

 PASİFLORA,

 HODAN,

 PLANTAGO,

 ISIRGAN,

 MELEKOTU,

 KEDİOTU,

 ASLANPENÇESİ

 JENTİYANE KÖKÜ,

 PORTAKAL NERGİSİ,

 CİVANPERÇEMİ,

 KARAHİNDİBA,

 PAPATYA,

 MEYAN KÖKÜ

 ÖKSÜRÜK OTU,

 ÇÖVEN

 SARISABIR

Tablo 4: Ülkemizde florada mevcut olan ancak kültür alanlarında üretimi konusunda henüz çalışmaların
olmadığı, ancak üretimi halinde uluslararası ticarette ticari değer taşıyan

Ülkemizde mevcut olan, ancak kültür alanlarında üretimi konusunda henüz çalışmaların
yeterli olmadığı, ancak üretimi halinde uluslararası ticarette ticari değer taşıyan boya
bitkileri;


Rubia tinctoria L. (Kök Boya)



Isatis tinctoria L. (Çivit Otu)



Reseda lutea L. (Muhabbet Çiçeği)



Carthamus tinctorius L. (Aspir)



Phytolacca purinosa L. (Şekerci Boyası)



Rhamnus tinctoria L. (Cehri)



Alkanna tinctoria L. (Havacıva Otu)
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Şekil 2: Itri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesi

PROJE FAALİYETLERİ
 Hedef Ürün Ve Havza Seçimi; Uygulama öncesinde, Araştırma Enstitülerinde geliştirilen
veya adaptasyon çalışmaları tamamlanan tür ve çeşitler için uygun alt havzaların seçimi
 Çiftçi Şartlarında Üretim; Planlanan alt havzalarda, uygun tür ve çeşitlerin ülkemiz ürün
deseni içine dahil edilmesi, çiftçi şartlarında demonstrasyonlar
 İnsan Kaynağının Geliştirilmesi; Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarından sorumlu olacak
il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin hedef ürünler bazında eğitimi (eğiticilerin
eğitimi)
 Kalitenin Artırılması-Pazarlama; Alıcının istediği miktar ve kalitede (standartta) ürünün
arzını sağlamak üzere sözleşmeli üretim modellerinin uygulanarak üretici-işleyici-ihracatçı bağının
güçlendirilmesi,
 Paydaş Desteğinin Sağlanması; Tıbbi ve ıtri bitkilerin üretim ve tüketiminde, doğru
bilgilendirilmenin yapılması ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim-yayım çalışmalarının
yürütülmesi, kayıt ve izlenebilirliğin sağlanması
 Proje hedefi; “40 Milyar dolarlık dünya pazarında pay sahibi olmak” şeklinde belirtilmiştir.
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 11. Dönemde (2013) AB ve kamu kaynak fonları tarafından hibe olarak verilen destek
kapsamında; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 42 ilde tıbbi ve aromatik
bitkiler destekleme kapsamına alınmıştır.
 Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için verilen destekten yaklaşık 2357 üretici
yararlanmıştır.
 Üreticiler kırmızı biber, sarımsak ve aspir haricinde 19 adet tıbbi aromatik bitkiye destek
için, bir kısmı da bitki türü belirtmeden müracaat etmişlerdir
 Başvuru sıklığına göre;
 En çok başvuru; Kekik, Haşhaş, Kimyon,
 Çörekotu için olmuştur.
 İkinci sırada; Çemen, Anason, Kuşburnu,
 Maydanoz, Adaçayı, Nane
 Üçüncü sırada; Kişniş, Hardal yer almış
 En az başvuru; Gül, Lavanta, Dereotu, Oğulotu, Defne, Biberiye, Kebere ve Sumak için
olmuştur.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 Bu Bakanlık 1986- 87 yıllarında 10-12 farklı yerde “Tıbbi Aromatik ve Soğanlı Bitkiler
Üretim Projesi” hazırlatmış;
 Projeler dört kişilik bir ekip tarafından hazırlanmış, kısmi eğitim çalışmaları yapılmış,
 Projeler bazı yerlerde başlatılmışsa da maalesef yürütülememiştir.
 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Odaklı Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi Çalıştayı 28
Şubat-1 Mart 2015 ve ikincisi de 11-13 Mart 2016 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı
öncülüğünde

ve

Afyon

Kocatepe

Üniversitesi’nin

desteğiyle

Afyonkarahisar’da

gerçekleştirilmiştir.
 Çalıştayda bu sektörün gelişmesi için 58 madde üzerinde görüş birliğine varılmış ve sonuç
raporu hazırlanmıştır.
 2023 hedefi olarak 5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşılması için başta üniversiteler
olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Çalıştayda;
 Tıbbi ve bitkisel ürünlerin; Tıbbi bitkilerin önemi ve değerlendirilmesi, Yeni projelerin
üretilmesi, Pazarlanması, Ticarileşmesi ve Toplum sağlığının korunması için kullanılması, olmak
üzere 5 başlık altında detaylı olarak tartışılmıştır.
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İTHALAT
 İhraç ettiğimiz bazı geleneksel ürünlerimizin de ithal edildiği görülmektedir.
 Bunların önemli bir kısmı maliyetleri daha ucuz olduğu için ithal edilmekte, dahilde işlenip
reeksport olarak ihraç edilmektedir.
 Bir kısmı da yerli üretim yeterli olmadığı için iç tüketimi karşılamak için ithal edilmektedir.
Üretim Pazarlama Dinamikleri;
 Nüfus Artışı
 Sağlık ve İlaç Harcamalarındaki Artış
 Doğal tedavilere ve tıbbi bitkilere ilginin giderek artması
 Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO) Geleneksel tedavi metotlarına verdiği önem
 Ülkemizin tür zenginliği ve ekolojik olarak elverişliliği
 Dünya Nüfusu 1960dan bu yana ikiye katlanmış ve bugün 7,5 milyara yaklaşmıştır.
 2050 yılında nüfusun 9,1 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir.
 Ortalama ömür 2012 senesinde OECD ülkelerinde 80 yıla çıkmıştır.
 65 yaşın üstündeki nüfus 2018’e kadar yaklaşık 580 milyona,
 Yani dünya nüfusunun %10’una ulaşacak.
Sağlık Harcamaları;


2014-2018 arasında ortalama yıllık sağlık hizmeti harcamalarındaki artış hızı:



Batı Avrupa’da %2,4,



Kuzey Amerika’da %4,9,



Asya ve Avustralya’da %8,1,



Orta Doğu’da ve Afrika’da %8,7 öngörülmüştür.



Dünya İlaç Pazarı 2015 yılında 1,08 trilyon dolara ulaşmıştır.



Türkiye 2015 yılında dünyada 16. sıradadır.

 Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaçlar ile ilaç dışı tıbbi ürünleri kapsayan Türkiye tıbbi ürün
pazarı, 2015’te %15,5 büyüme ile 16,86 milyar TL’ye ulaşmıştır.
 Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı son 5 yılda yüzde 25 artarak 2016 sonu itibarıyla
827,1 milyon dolara ulaştı.
 Dünya çapında toplam ilaç harcamalarının yıllık %6,9’luk bir artışla 2018’de 1,61 trilyon
dolara çıkması bekleniyor.


Terapötik alanlar içinde en büyük katkı sağlayıcının onkoloji olarak kalması öngörülüyor.
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Kozmetik Ürünler (Cilt, Saç, Güneş, Ağız, Parfüm, Renk, Sabun, Banyo, Duş ve Diğer

Kişisel Bakım ürünleri) pazarının tüm dağıtım kanalları birlikte 2019 yılına kadar 635,7 milyar
dolara ulaşması bekleniyor.


Son yirmi yılda bitkilerle tedavi hızla gelişen bir akım olarak, hem ülkemizde hem de diğer

ülkelerde büyük bir ivme kazanmıştır. Bunun nedeni birçok faktöre bağlanabilirse de en önemli
faktörler şu şekilde sıralanabilir;


Uygulanan medikal tedavinin yan etkilerini azaltarak yaşam kalitesini artırmak



Kişilerin kendi sağlıklarını korumak için daha aktif rol almak istemesi



Uygulanan medikal tedaviden memnuniyetsizlik



Kullanılan reçeteli ilaçların tahmin edilen veya rapor edilen toksisiteleri hakkında bilgi

sahibi olmak


Kültürel etkiden dolayı geleneksel tedavi yöntemlerinin ve ürünlerin tercih edilmesi

Global Bitkisel Ürünleri Pazarı;
 2000 yılında tıbbi ve aromatik bitkiler piyasası yaklaşık 60 milyar $, bu pazarın 2017’de ise
107 milyar $ olacağı tahmin ediliyor.
 Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO),
 Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde tıbbi bitkilerin kullanımını ekonomik sebeplerle
ilaçlara alternatif olarak düşünülmesi yanında,
 Ülkelerin kendi kültürleri ve doğal kaynakları ile uyumlu bir sağlık teknolojisi geliştirmeleri
ve gelişmiş ülkelere bağımlı olmaktan kurtulmaları açısından da önemli bulmaktadır.
 Ayrıca, gelişmiş ülkeler bu tedavi metot ve sistemlerinin önemli bir kısmını Geleneksel Tıp,
Alternatif Tıp, Tamamlayıcı Tıp adı altında benimsemiş ve uygulamaya da koymuştur.
 Dünya Bankasının raporuna göre tıbbi bitkiler ve onlardan elde edilen etken madde ve
ilaçların ticaretinde yıllık artış %15’tir.
 2016-2020 döneminde bitkisel gıda takviyeleri pazarının yıllık büyümesinin %6,29 olacağı
ön görülmektedir.
Türkiye Piyasasındaki Durum
Tıbbi Bitkisel Ürünlerle;


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı



Gıda Desteği



Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ)



İlaç Kapsamında ilgilenmektedir.
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HEDEFLER
 Doğadan daha çok toplama ile mi?
 Tıbbi bitkilerin kültürünü yaygınlaştırarak mı?
 İhracatımızı bitki bazında çeşitlendirerek mi?
 Reeksport ihracatı arttırarak mı?
 Tıbbi bitkileri işleyerek mi?
 Tıbbi bitkilerin etken maddelerini ilaç hammaddesi olarak ve/veya ilaca dönüştürerek mi?
Toplama
 Tıbbi bitkilere artan talep doğadan toplanan bitkiler için büyük bir baskı oluşturmaktadır.
 Halen doğadan toplanarak ticarete arz edilen bitkilerin toplama kapasitesini artırmak mevcut
baskıyı daha da artırmak ve nesillerini tehlikeye atmak demektir. Dolayısı ile bu yol bir çıkış yolu
değildir.
 Ancak, henüz tıbbi bitki olarak yararlanılmayan veya yeterince değerlendirilemeyen bitkiler
gün yüzüne çıkartılarak bir faydalanma söz konusu edilebilir.
Kültür
 Herhangi bir bitkinin kültürünün yapılabilmesi için şu hususların önceden bilinmesi gerekir.
 Ülkemizde kullanılan ve ihraç edilen tıbbi bitkiler hangileridir. Bunların yurtdışı ve
yurtiçi tüketimleri ne kadardır. Tüketimdeki gelişmeler hangi yöndedir?
 Bu bitkilerin ilaç ve baharat olarak kullanımı dışında başka amaçlarla kullanılma
imkanları var mıdır?
 İhraç ettiğimiz droglarda rakip ülkeler var mıdır? Varsa bunlarla rekabet edebilme
şansımız nedir?
 Halen tabiattan toplanan tıbbi bitkilerin doğal rezervi nedir? Florayı tahrip etmeden
ihtiyacı ne kadar süre ile karşılayabiliriz?
 Eğer gelişen dünya pazarında pay sahibi olmak istiyorsak mutlaka tıbbi bitkilerin tarımına
önem verilmeli ve geliştirilmelidir. Çıkış yolu olarak buradan başlanılmalıdır.
 Mevcut türlerin üretimleri arttırılmalı ve dahilde tüketilecek ve/veya ihraç edilebilecek yeni
türleri mutlaka üretime almak gerekmektedir.
 Aksi halde öngörülen hedeflere ulaşmak bir hayalden öteye gidemez.
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İhraç Edilen Tür Sayısını Arttırmak
 Ülkemiz doğasında yetişen bitkiler yurt içinde kullanıldığı gibi, yurt dışına da satılmaktadır
 Türkiye uzun yıllardan beri tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatını yapmaktadır. Ancak,
ülkemizin tür zenginliği dikkate alındığında bunun üretim ve ihracat değerlerine iyi yansıdığını
söylemek zordur.
 Tıbbi aromatik bitkilerin ihracatından yıllık 200-250 milyon dolar civarında bir gelir
sağlanmaktadır.
 Mevcut ihraç ürünlerimiz olan tıbbi aromatik bitkiler ihracatlarını artırmak yanında bu
pazara yeni ürünlerle girmek hedefe ulaşmakta önemli rol oynayacaktır. Bu da esas itibariyle bu
bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgilidir.
Reeksport Ticaret
 Dahilde işleme çerçevesinde bazı tıbbi aromatik bitkilerin ithali ve işlendikten sonra
ihracatı tıbbi bitki ticaretine bir katkı yapabilir.
 Az da olsa halen bu kapsamda ithal edilip satılan tıbbi bitkiler vardır.
Tıbbi Bitkilerin İşlenerek İhracatı
 Tıbbi aromatik bitkilerin ham drog olarak ihracatı yolu ile istenilen hedefe ulaşılması
mümkün değildir.
 Bunların işlenerek katma değerlerinin arttırılması üzerinde durulmalıdır.
 Ülkemizden gül, kekik, defne, adaçayı, ıtır, sığla, kimyon, anason, lavanta, limon, portakal,
mersin, biberiye gibi bitkilerin uçucu yağları,
 Reçine, terebentin, oleoresin, sığla, kitre, sakız, zamk,
 Bazılarının ekstre ve ekstraktları da ihraç edilmektedir.
 Mevcutların miktar olarak arttırılması, yenilerinin dahil edilmesi ile elde edilen gelirin
arttırılması mümkündür.
 Zira dünya uçucu yağ pazarı düzenli bir artış göstermektedir.
 Dünya uçucu yağ pazarı 2014 de 165.000 ton, 2015 de 178.800 ton olup, yıllık %8,4’lük
artışla 2024 yılında 370.000 tona ulaşması beklenmektedir.
 Küresel uçucu yağ pazarının 2022 yılına kadar 11.67 milyar, 2024 yılına kadar da 13.94
milyar dolara ulaşması bekleniyor.
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İlaç Hammaddesi ve İlaca Dönüştürme
 Tıbbi Aromatik bitkilerden elde edilecek ilaç hammaddelerinin ve/ veya ilaca dönüştürülerek
ihracatı üzerinde ısrarla durulmalıdır.
 Tıbbi bitkilerimizden birçok yeni bileşik elde edilmişse de maalesef bunlar ilaca
dönüştürülememiştir. Bu süreç zor, zaman alıcı ve fazla harcama gerektirmektedir. Bundan dolayı
ilaç sanayimiz büyük ölçüde eşdeğer ilaç üretmektedir.

Tıbbi bitki
“Bitkisel drog”
(bitkisel ilaç
hammaddesi)

Bitkisel
preparatlar
Tıbbi
bitkisel
ürünler
Şekil 3: Tıbbi bitkisel ürünlerin üretim aşamaları
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TÜRKİYE’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEN TİCARİ YARARLANMA
ŞEKİLLERİ

Tıbbi ve Aromatik Bitki
Kültür (˜50 adet) &
Toplama (˜500 adet)

Distilasyon

Ham drog

Ekstraksiyon

Aromatik
su

Kurutma

İşleme

Uçucu
yağ
Ekstrakt

Oleoresin

Sınıflandırma

Ambalajlama

Pazarlama

Şekil 4: Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerden ticari yararlanma şekilleri
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 İlaç hammaddesi ihracatımıza en iyi örnek morfin ve türevleridir.
 Prof.Dr. Erdal Bedir ve ekibinin Astragalus türleri üzerinde yapılan ve “KÖKTEN İLACA
GİDEN YOL” olarak özetlenen çalışmaları ve benzer diğer bazı çalışmalar geleceğe ümitle
bakabileceğimizi açık bir şekilde göstermektedir.
 Az miktarda mamul ilaç ihracatımız da vardır.
 Bu bağlamda hızla gelişen biyoteknolojik ilaçlar konusuna da ağırlık verilmelidir.
 Türkiye’de ilaç harcamaları 15-16 milyar TL olup, 24000 eczane üzerinden piyasaya arz
edilmektedir.
 Aktarlar üzerinden pazarlanan bitkisel ürünlerin değerinin 2,5 milyar TL olduğu ve 6000
aktar tarafından pazarlandığı belirtilmektedir (http://www.sagliginsesi.com/).
 Ülkemizde yetişmemesi nedeniyle bazı Tıbbi ve aromatik bitkilerin ithalatı zorunlu olarak
yapılmaktadır. Tarçın, karabiber, karanfil, zencefil vb. baharatlar özellikle uzak doğudan ithal
edilmektedir.
 Üzücü olan ülkemizde satılan bitkisel çayların önemli bir kısmının reçete halinde ithal
edilerek burada ambalajlanıp piyasaya sürülmesidir.
 Bir diğer sıkıntı da internet aracılığı ile pek çok ürünün perakende ithali yanında toplu
olarak ithal edilip aldatıcı reklamlarla vatandaşlarımıza satılması ve umut tacirliğinin yapılmasıdır.
 2000li yılların başında Dünya Baharat Ticareti yıllık 3-3.5 milyar ABD Doları
değerindedir. 2008'de toplam 4.25 milyar dolar, yakın gelecekte yılda 6.5 milyar ABD dolarını
aşacağı tahmin edilmektedir.
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Önemli Türlerin Dünya Ticaretindeki Yüzdeleri



Pepper (Karabiberler)

33%

Capsicum (Kırmızı biberler)

22%

Seed spices (Tohum baharatları)

15%

Tree spices (Karanfil, tarçın,yenibahar vb.)

14%

Zerdeçal

8%

Zencefil

6%

Kakule

4%

Vanilya

2%

Baharat ekstralarının kullanımı da artmaktadır. Bu pazara da önem verilebilir.

SONUÇ;
Geleceğe yönelik olarak;
1- Öncelikle başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı olmak üzere bu işle ilgili tüm kesimler arasında mutlaka bir koordinasyon ve işbirliği
sağlanmalıdır. Sıkıntılarımızın ana kaynaklarından birisi bu durumdur.
2- Öncelikler dikkate alınarak bir program dahilinde üretim yapılmalıdır. Bizde yapılan
çalışmalara lavantadan örnek vermek istiyorum.
 Çiftçilerin Yeni Geçim Kapısı Lavanta Olacak- Manisa
 Isparta’nın yanı sıra İzmir, Denizli, Tekirdağ, Yalova, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir
gibi illerde de lavanta üretimi için düğmeye basıldı.
 Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı köyünün lavanta vadisine dönüştürülecek
 Çayıralan Lavanta Kokacak: Yozgat ekonomisine katkı sağlaması beklenilen Lavanta
bitkisi fideleri törenle toprakla buluşturuldu.
 Bingöl Lavanta Cenneti Olacak: Bingöllüler lavanta yağı ile dünya parfüm ve kozmetik
pazarına açılacak
 Edirne’de lavanta üreticileri kooperatif kurdu.
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 Lavanta ürünlerinin dünya üretiminde kullanılan rakamlar, kaynağa bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir.
 Dünyada toplam ekiliş alanı yaklaşık 100 bin ha.
 Dünya da yıllık Hakiki Lavanta (Lavandula angustifolia Mill.) Kaliteli lavanta yağı üretimi
yaklaşık 200 ton,
 Lavandin (Lavandula hybrida Reverchon) 1200 ton
 Başak Lavanta (Lavandula latifolia Vill.) da 150-200 ton,
 Fransa'da kaliteli Hakiki Lavanta 65 ton ve lavandin: 1000 ton civarında üretilmektedir.
 Diğer lavanta yağı üreticileri arasında Bulgaristan, Moldavya, Rusya, Çin, ABD ve
Tasmania (Avustralya) sayılabilir.
 Fiyat sıralaması;
1) Hakiki Lavanta (Lavandula angustifolia)
2) Başak Lavanta (Lavandula latifolia);
3) Lavandin (Lavandula hybrida) şeklindedir.
Görüldüğü gibi lavanta üretimi çalışmaları bir program dahilinde yapılmamaktadır. Bunun
sonucu pazarlamada tıkanmalar olursa diğer bitkilerin üretiminde de sıkıntıya yol açacak ön
görülen hedeflere ulaşılamayacaktır.
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Tablo 5: Dünyada önemli 20 uçucu yağ
Essential oil

Species

Volume (t)

Value ($x106)

Orange

Citrus sinensis (L.) Osbeck

26,000

58.5

Cornmint

Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv. ex Holmes

4,300

34.4

3,728

29.8

2,830

10.8

Eucalyptus cineole-type

Citronella

Eucalyptus globulus Labill., E. polybractea R.T. Baker
and other Eucalyptus species
Cymbopogon winterianus Jowitt and C. nardus (L.)
Rendle

Peppermint

Mentha xpiperita L.

2,367

28.4

Lemon

Citrus limon (L.) N.L. Burm.

2,158

21.6

Eucalyptus citronellal-type Eucalyptus citriodora Hook.

2,092

7.3

Clove leaf

Syzygium aromaticum (L.) Merr. and L.M. Perry

1,915

7.7

Cedarwood (US)

Juniperus virginiana L. and J. ashei Buchholz

1,640

9.8

Litsea cubeba

Litsea cubeba (Lour.) Pers.

1,005

17.1

Sassafras (Brazil)

Ocotea pretiosa (Nees) Benth.

1,000

4.0

Lime distilled (Brazil)

Citrus aurantifolia (Christm. & Panz.) Swingle

973

7.3

Native spearmint

Mentha spicata L.

851

17.0

Cedarwood (Chinese)

Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco

800

3.2

Lavandin

Lavandula intermedia Emeric ex Loisel

768

6.1

Sassafras (Chinese)

Cinnamomum micranthum (Hayata) Hayata

750

3.0

Camphor

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.

725

3.6

Coriander

Coriandrum sativum L.

710

49.7

Grapefruit

Citrus paradisi Macfady

694

13.9

Patchouli

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.

563

6.8
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Essential oil

Species
Volume
(t)

Value
($x106)

Cornmint

Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv. ex Holmes

4,300

34.4

Peppermint

Mentha xpiperita L.

2,367

28.4

Native spearmint

Mentha spicata L.

851

17.0

Lavandin

Lavandula intermedia Emeric ex Loisel

768

6.1

Patchouli

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.

563

6.8

Scotch spearmint

Mentha gracilis Sole

530

10.6

Lavender

Lavandula angustifolia Mill.

362

7.2

Rosemary

Rosmarinus officinalis L.

295

3.5

Clary sage

Salvia sclarea L.

70

5.6

Spike lavender

Lavandula latifolia Medik.

64

1.0

Ocimum

Ocimum gratissimum L. gratissimum

50

0.8

Basil

Ocimum basilicum L.

43

2.8

Marjoram

Origanum majorana L.

62

1.2

Sage

Salvia officinalis L.

35

1.8

Thyme

Thymus zygis L. and T. vulgaris L.

29

1.5

3- Doğadan sürdürülebilir toplama; uygun bir zamanda, uygun bir yöntemle, bitkinin varlığına
zarar vermeden ve çoğalmalarını engellemeden yapılması temeline dayanmalıdır. Tıbbi bitkilerin
doğadan toplanılması ve ticareti ile ilgili bir yönetmelik çıkarılmalı ve gerekli yasal düzenlemeler
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yapılmalıdır. Kırsal kesimde yaşayan düşük gelirli insanların gelir düzeyini artıcı tedbirler
alınmalıdır.
4- Etnobotanik çalışmalara ağırlık verilmeli hangi tıbbi aromatik bitkilerin kullanıldığı ve
kullanım sıklığı ortaya çıkarılmalıdır. Kullanılan her bir tıbbi bitkinin bilimsel tanımlaması (cins,
tür, alttür/ varyete, yazar ve familya) doğrulanmalı ve kayıt edilmelidir. Ayrıca bu sahada yeni
çalışmalar sürdürülmeli o yöreye ve bitkiye ait geleneksel bilgiler kaybolmadan derlenmelidir.
Özellikle endemik tıbbi aromatik bitkilerimiz için bu daha da önemlidir.
5- Etnobotanik çalışmaların benzerleri çeşitli illerdeki aktar ve baharatçılar için yapılmalı satılan
tıbbi bitkilerin kaynağı (yerli, ithal, doğadan toplama, kültür, kullanma amacı, şekli vb.)
belirlenmeli, her bir tıbbi bitkinin bilimsel tanımlaması (cins, tür, alttür/varyete, yazar ve familya)
doğrulanmalı ve kayıt edilmelidir.
6- Yapılan çalışmalar ile ilgili bir veri tabanı oluşturulmalıdır.
7- Doğal bitkilerimiz üzerindeki baskıyı azaltmak için başta ihraç edilen ve yurtiçinde fazla
kullanılan bitkiler olmak üzere mümkün olduğunca çok bitkininin kültüre alınması çalışmaları
başlatılmalı, başarılı olunanların üretimi yaygınlaştırılmalıdır. Tarım Havzaları dikkate alınarak her
bir bölgeye uygun bitki türleri belirlenmeli ve yetiştirilmelidir.
8- Tıbbi bitkilerin tarımı bu bitkiler için geliştirilmiş iyi tarım uygulamaları (WHO 2003),
baharat için iyi tarım uygulamaları (IOSTA2013) kapsamında ve/veya organik tarım içerisinde
düşünülmelidir. Organik sertifikalandırmaya önem verilmelidir.
İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 – 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER
SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya
Nihai Hedef 7: Ülkemizde 10 çeşit tıbbi bitki yetiştirerek bunları standart hale getirip bitmiş
ürünler halinde iç ve dış pazarlara satmak,


Strateji



Yetiştirilecek bitkileri belirlemek



Üretim alanlarını belirlemek



Laboratuvar çalışmaları yapmak



Yurtiçi ve yurt dışı pazarlara ürün satmak



Maalesef bu 10 tıbbi hangileridir belirtilmediği gibi, bir ipucu da verilmemiştir.
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TIBBİ BİTKİLERDEN DEĞERLİ KİMYASALLARA–
FİTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
Prof. Dr. İbrahim Demirtaş
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi
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Fraksiyon şeması

(Ekstraksiyon ve İzolasyon)
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Kromatografik ve spektroskopik yöntemler

Türkiye'de en çok görülen ölüm sebeplerinin yıllar içindeki seyri
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BrDU cell ELİSA testi

BrDU cell ELİSA testi

Hücre Kültürü işlemi
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Origanum majorana bitkisinden elde edilen fenolik bileşikler

Saflaştırılan maddelerin NMR spekturumları
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Saflaştırılan maddelerin NMR spekturumları-II

HPLC-TOF/MS spectrums of 5,6,3’-trihydroxy-7,8,4’-trimethoxyflavone (1), hesperetin (2), arbutin (4) and
rosmarinic acid (5).
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Cirsium arvense

Cirsium arvense bitkisinden izole edilen flavanoitler ve İTK kromatografisi
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Demirtas, I., Gecibesler, H.I., Sahin Yaglioglu, A., Antiproliferative activities of isolated flavone glycosides and fatty
acids, Phytochemistry Letters, 6, 209-214, 2013.

Cirsium arvense bitkisinden izole edilen diğer maddeler

77

Eryingium campestre bitkisinden elde edilen flavon heteroziti

Demirtas, I., Ayhan, B., Sahin, A., Aksit, H., Elmastas, M., Telci, I., Sideritis libanotica Labill. ssp. linearis (Bentham)
Borm. (Lamiaceae)’ın Antioksidan aktivitesi ve Kimyasal bileşimi, Natural Product Research, 1512-1523 (2011).
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Prunus Laurocerasus L. Prunus Laurocerasus L.

Elmastas, M, Genç, N., Demirtaş, I., Akşit, H., Aboul-Enein, Y. H., Laurocerasus officinalis Roem. bitkisinin
tohumlarınınizolasyonu ve saflaştırılması ve bu maddelerin antioksidan kapasitesinin araştırılması, Journal of
Biologically Active Compounds from Nature, 3 (2), 115-120, 2013.

Ekinazi (Echinacea purpurea)

The antiproliferative effect of methanol extract of Echinacea pallida, compound 1, compound 2 and 5-FU in Vero, C6
and HeLa cells. Cells were treated at 250-500 µg/mL in combination with BrdU for 48 h.
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Sahin, A., Akdulum, B., Erenler, R., Demirtas, İ., Telci, İ., Tekin, Ş., “Antiproliferative Activity of Echinacea pallida
(Nutt.) Nutt. Root Extract and Active Compounds on Cancer Cell Lines” Journal of Medicinal Chemistry Research,
2012.

100 am Spirulina 'da; Protein: %60-70, Karbonhidrat: %19, Lipit: %6, Mineral: %8, Su: %7,
Enerji: 360 Kcal

Gıdalardaki %protein ve %su oranları

Spirulina sp. bileşenleri
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Spirulina major ve Mougeotia nummuloides

Spirulina major ve Mougeotia nummuloides türleri üzerinde yapılan in vıtro test sonuçları

Meyve suyu üreten fabrikalarda, üretimin sonucu tonlarca arta kalan posa hayvan yemi olarak ya
da atık olarak kullanılmaktadır.
Atık Posa Miktarları
Her yıl fabrikalarda binlerce ton atık oluşmaktadır. Tabloda 2014 yılı DİMES Kemalpaşa
şubesinde oluşan atıkların tahmini miktarları verilmiştir.

2014 yılı DİMES Kemalpaşa şubesinde oluşan tahmini atık miktarları
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II. OTURUM
TÜRKİYE’DE TAB ÜRETİMİ VE PAZARLAMA ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. Yüksel KAN

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

TOPRAK

SAĞLIK

İLAÇ

EROZYON

SU

TAB
GIDA

KÜLTÜR

EKONOMİ

YABAN
HAYATI

TAB Bitkisel Ürünlerin Ticaret Merkezleri
Dünyada bitkisel ürünler için başlıca ticaret merkezleri Çin, Almanya, ABD, Fransa, İspanya, İngiltere,
Bulgaristan-Macaristan.
Türkiye’de;
1-Baharat üreticilerinde
2-Uçucu yağ üreticilerinde
3-Sabit yağ üreticilerinde
4-Diğerleri (Boya-Süs Bitkileri)
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Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim ve Ticaretinde Türkiye Nerede
Ülkemiz Bitkisel Ürün Pazarı yaklaşık 2.5 milyar USD Türkiye’nin toplam TAB ihracatı ise 250 milyon
USD.
1- En çok satılan ve yarı işlenmiş TAB (Defne, Kekik, Kimyon, Anason, Tıbbi Nane, Melisa, Ada çayı
vb.) 50.000 Ton
2- En çok üretilen ve satılan Uçucu Yağlar (Gülyağı, Kekik vb.)
3- En çok üretilen ve satılan İlaç Hammaddesi Haşhaş alkaloidi

Ülkemizde En Çok Ticareti Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler;

AĞAÇ TÜRLERİ

ÇALI

OTSU

YUMRULU VE
SOĞANLI

-Defne
-Ihlamur
-Keçiboynuzu

-Yaban mersini
-Sumak

Aslan pençesi

Salepler

-Kuşburnu

-Meyan kökü

Kekik

Çiğdemler

-Kızılcık

-Biberiye

Adaçayı

Kardelen

-Mürver

Kimyon

-Hünnap

-Gül

Anason

-Yabani Elma

-Çöven

Dağçayı

-Alıç

Rezene

-Ahlat

Çörekotu

-

Kantaron

Kalite Gen Kaynaklarından Başlıyor…
Kalite, Gelişme dönemine bağlı değişkenlik, Çevresel Değişkenler (Sıcaklık, toprak, gübreleme, yıllık
güneş, yağış...), Toplama yöntemi, Gün içindeki toplama zamanı, Üretim Yöntemleri, Hasat sonrası
uygulamalar(kurutma, işleme)…)
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Standardizasyon
Bitkisel Drog Preparatının, etkisi bilinen bir madde veya madde grubunun belirlenmiş miktarının, eksipiyan
katarak veya Bitkisel Drog ya da Drog Preparatıyla karıştırılarak ayarlanmasıdır.

Bitki–Kuru-Taze Meyve /İçecek
Bitkiden ve ürünlerden etkili kullanma kültürümüzün yaygınlaştırılması, Okul projelerinin geliştirilmesi

Kaliteli TAB Üretimi
Endüstriyel Üretim, Ticaret, Tanıtım/Markalaşma

“TAB Sektör Analizi” Türkiye/Dünya
Türkiye’de gıda sanayinin ne kadar TAB kökenli hammaddeye ihtiyacı bulunmaktadır
Türkiye ilaç endüstrisinin ne kadar TAB ekstresine ihtiyacı bulunmaktadır

Proje Finans Kaynakları
TKDK (AB Fonları), Kalkınma Ajansları Fonları, Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Fonları, Sanayi
Bakanlığı Fonları, Orman Bakanlığı Fonları
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ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI VE
TIBBİ AROMATİK BİTKİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Ayşe SERMİN ÖZER
Orman Genel Müdürlüğü

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
17.08.2012 gün ve 28 387 SAYILI RESMİ Gazete’de
 «OGM Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Kuruluş ve görevleri» konulu
yönetmelik
17.05.2013 gün ve 18 No’lu OLUR
 « Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin çalışma usul
ve esasları»

hakkında talimat

30.07.2013 gün ve 24 No’lu OLUR
 Araştırmacı, uygulayıcı ve akademisyenlerin ormancılık bilimine katkıda bulunacak
araştırma sonuçlarını yayınlayacağı yayın şekli ve içeriğini belirleyen «yayın talimatı»
 27.12.2013 gün ve 28 No’lu OLUR
 Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü Talimatı
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
AMAÇ: Orman Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olan ve ormancılık
araştırma faaliyetlerini yürüten Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir
KAPSAM: Orman Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olan ve
ormancılık

araştırma

faaliyetlerini

yürüten

Araştırma Enstitüsü

Müdürlükleri

ve bu

müdürlüklerdeki ile araştırma ormanı mühendisliklerini kapsar.
DAYANAK: Orman Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olan ve
ormancılık

araştırma

faaliyetlerini

yürüten

Araştırma Enstitüsü

Müdürlükleri

ve bu

müdürlüklerdeki başmühendislikler ile araştırma ormanı mühendisliklerini kapsar.
a) Araştırmacı personel: Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli araştırma müdürü, müdür
yardımcısı, başmühendisler, araştırma ormanı mühendisleri ile mühendisleri,
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b) Araştırma master planı: Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık politikaları ve
stratejileri çerçevesinde, öncelikli araştırma konuları, ilkeleri ve faaliyetlerinin yer aldığı Genel
Müdürlükçe hazırlanan orta vadeli planı,
c) Araştırma ormanı: Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine bağlı, işletme amacı araştırma
ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve özel amenajman planlarına göre idare edilen ormanı,
ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli
mühendisliği,
d) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
e) Başmühendislik: Ormancılık Araştırma enstitüsü müdürlüklerinin alt birimleri olan
başmühendislikleri,
f) Enstitü müdürlüğü: Ormancılık araştırma faaliyetlerini yürütmekle görevli araştırma enstitüsü
müdürlüklerini,
g) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü, ifade eder.
Konu Bazında ve Ülke Genelinde Faaliyet Göstermektedir;
A) Konu Bazında
1) Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmit/Kocaeli,
2) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ankara,
3) Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü - Eskişehir.
B) Genel Ormancılık Konularında ve Bölgesel Düzeyde Faaliyet Gösteren Araştırma
Enstitüsü Müdürlükleri;
1) Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Antalya,
2) Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bolu,
3) Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tarsus/Mersin,
4) Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzurum,
5) Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon,
6) Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Urla/İzmir,
7) Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Elazığ,
8) İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara,
9) Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İstanbul.
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A) Başmühendislikler;
1) Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği,
2) Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği,
3) Orman Amenajmanı ve Hâsılat Araştırmaları Başmühendisliği,
4) Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği,
5) Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği,
6) Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği,
7) Odun ve Odun-Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği,
8) Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği,
9) Proje Planlama ve Değerlendirme Başmühendisliği,
10) Kavakçılık Araştırmaları Başmühendisliği,
11) Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği,
12) Mera Amenajmanı Araştırmaları Başmühendisliği.
B) Araştırma Ormanı Mühendislikleri.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin yukarda sayılan başmühendisliklerden ve
araştırma ormanı mühendisliklerinden teşekkül etmesi esastır.
Başmühendislik sayıları da enstitülere göre farklılık gösterebilir.
Genel Ormancılık Konularında Faaliyet Gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri’nin
Görevleri
a) Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem
ve teknolojiler kazandırmak için araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve
uygulanmasını izlemek,
b) Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak,
danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
c) Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal,
kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda
kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında
bulunmak,
ç) Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri
etkinliklerde bulunmak,
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d) Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda
ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
e) Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin
geliştirilmesini sağlamak,
f) Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlık ve Genel Müdürlük’ün ormancılık
çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
g) Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.
Araştırma konuları Enstitü Müdürlükleri’nde önemlerine göre sıralanmıştır
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Antalya
1. Orman yangınlarının önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve yangın sonrası rehabilitasyon
konusundaki araştırma çalışmaları
2. ODOÜ’nün envanteri, sürdürülebilir faydalanmanın planlanması, üretimin artırılması ve
genetik çeşitliliğinin muhafazası konularındaki araştırmalar.
3. Ormanlardan elde edilen ve pazarı olmayan ürünlerin kalite ve kantitesinin artırılması ve
ekonomik değerinin ortaya konulması
4. Ormanların küresel iklim değişikliğine gösterdikleri tepkiler ve ağaç türlerinin iklim
değişikliğine adaptasyon yeteneklerini belirlemeye yönelik araştırma çalışmaları.
5. Hızlı gelişen ağaç türlerimizde kontrollü tozlaşma, döl denemeleri ile genetik açıdan kaliteli
tohum kaynakları elde etmeye yönelik araştırmaların yapılması.
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Bolu
1. Orman toprağında ölü organik maddedeki karbon hesaplanması.
2. Odun Dışı Orman Ürünlerinin envanteri, sürdürülebilir kullanımı, yetiştirme teknikleri, gibi
konulardaki çalışmalar.
3. Batı Karadeniz yöresindeki mevcut su kaynaklarının envanteri ve planlanması konuları.
4. Yaylacılık ve Eko-turizm konularındaki çalışmalar.
5. Biyolojik mücadele konusundaki çalışmalar
6. Yaban hayatının envanteri, korunması ve geliştirilmesi gibi konulardaki çalışmalar.
7. Doğal Gençleştirme yöntemlerinin belirlenmesi ve optizasyonu
8. Endüstriyel odun üretim metotlarının geliştirilmesi ve iş güvenliğinin arttırılması konulu
araştırmalar
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Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Tarsus-Mersin
1. Odun dışı ürün ve hizmetler (bitkisel ürünler, su, eko turizm, yaban hayatı gibi) konusundaki
envanter, yeni kullanım imkanları ve sürdürülebilir faydalanmanın planlanması, verimi artırma
teknikleri gibi konulardaki araştırma çalışmaları
2. Hızlı gelişen orman ağacı türleri (okaliptüs vb.) araştırmaları,
3. Ormanlardan elde edilen ve pazarı olmayan ürünlerin kalite ve kantitesinin artırılması ve
ekonomik değerinin ortaya konulması
4. Orman yangınları ve sosyal boyutunu ortaya koymaya yönelik çalışmalar
5. Orman sağlığı ve zararlı yönetimi konusundaki çalışmalar
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Erzurum
1. Mer'a Amenajmanı konusundaki çalışmalar
2. Odun dışı orman ürün ve hizmetleri (bitkisel ürünler, su, eko turizm, yaban hayatı gibi)
konusundaki araştırma çalışmaları
3. Erozyonun azaltıcı tedbirleri ortaya koymaya yönelik çalışmalar
4. Fidan kalitesini arttırmaya yönelik teknikler konusundaki çalışmalar
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Urla-İzmir
1. Hava kirliliğinin ve iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi ve izlenmesi konularındaki çalışmalar
2. Odun dışı orman ürün (Fıstıkçamı, Sığla, Defne gibi türler) ve hizmetler hakkında envanter,
sürdürülebilir yönetimi, yeni kullanım alanlarının tespiti, yetiştirme teknikleri gibi konularda
araştırmalar
3. Fıstıkçamının sosyo-ekonomik etkisi, zararlı ve hastalıkları, meyve veriminin arttırılması,
yetiştirme ve hasat teknikleri gibi konular
4. Çamkese böceğinin sosyo ekonomik etkisi, mücadelesi gibi konulardaki çalışmalar
5. Ormanların su verimine ve kalitesine etkisini araştıran; su kalite ve verimini arttırmaya
yönelik ormancılık tekniklerini geliştirmeye yönelik araştırma çalışmaları
6. Meşcere değerinin saptanması, plantasyonlarda bonitet endeks, büyüme ve hâsılat modelleri
konularında proje geliştirilmesi.
7. Maden Sahalarının Ormancılık Amaçlarına Uygun Restr.
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Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Trabzon
1. Orman halk ilişkilerini ortaya koymaya yarayan sosyal boyutlu çalışmalar
2. Ormanların su verimine ve kalitesine etkisini araştıran; su kalite ve verimini arttırmaya
yönelik ormancılık tekniklerini geliştirmeye yönelik araştırma çalışmaları
3. Odun dışı orman ürün ve hizmetlerin (bitkisel ürünler, eko-turizm, yaban hayatı gibi)
envanteri, sürdürülebilir kullanımı için planlanması gibi konulardaki araştırma çalışmaları
4. Endemik türlerinin yetiştirme teknikleri,
5. Odunun teknolojik özellikleri ve yeni kullanım alanları bulmaya yönelik çalışmalar
6. Yetişme ortamı özelliklerinin belirlenmesi, haritalanması ve arazi kullanım sınıflarının
tespitine yönelik çalışmalar
Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Elazığ
1. Çevresel streslere (don, kuraklık, tuzluluk hastalık gibi) dayanaklı ağaç tür, orijin veya
klonlarının belirlenmesi çalışmaları.
2. Ekonomik değeri olan odun ve odun dışı orman ürünleri ile ilgili araştırma çalışmaları
yapmak
3. Ormanın parayla ifade edilmeyen fonksiyon değerleri üzerinde araştırmalar yaparak
ormancılık sektörünün, ülke ekonomisindeki gerçek payının ortaya konulmasını sağlamak
4. Mera, yayla ve yaylacılık ile ilgili araştırma çalışmaları yapmak
5. Korunan alanlar, avcılık, yaban hayatı konularında araştırmalar yapmak.
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Ankara
1. Sürdürülebilir orman yönetimi
2. Ekosistem hizmetlerinin ekonomik değeri
3. İklim değişikliği
4. Odun dışı orman ürünleri
5. Orman toplum ilişkileri
Araştırma Müdürlükleri;
5 Araştırma Müdürlüğü’nde ODOÜ 2. sırada
1 Araştırma Müdürlüğü’nde ODOÜ 1. sırada
1 Araştırma Müdürlüğü’nde ODOÜ 3. sırada ve
1 Araştırma Müdürlüğü’nde ODOÜ 4. sırada
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ODOÜ Yayınları
 Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal yayılış gösteren kuşburnu (Rosa L.) türleri, yetiştirme
teknikleri ve kullanım alanları Sadettin Güler Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
 Yenilebilir bir mantar: Pleurotus ostreotus Kazım ULUER Kavak ve Hızlı Gelişen Orman
Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1988
 Elazığ, Malatya ve Adıyaman illerinde orman köylülerinin sosyo-ekonomik durumu ve
kullandıkları bazı odun dışı orman ürünlerinin belirlenmesi Nihat Güldaş Güney Doğu Anadolu
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010 Batı Akdeniz
Bölgesi'nde doğal yayılış gösteren önemli bazı odun dışı orman ürünlerinin yaş-kuru ağırlık
oranları Sadettin Güler BAOAE Müdürlüğü Enst. Teknik Bülten Seri. 2011
 Defne alanlarında yaprak üretim miktarlarının belirlenmesi (Manavgat-Sırtköy örneği)
M. Necati Baş BAOE Md. Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2005
 Yaprak üretimi amacıyla defnelik (Laurus nobilis L.) tesisi (İzmir-Urla örneği) Fevzi Bilgin
EOAEMd. Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2007
 Ege Bölgesi'nde defne (Laurus nobilis L.) üreticiliğinin sosyo-ekonomik önemi ve üretici
profilinin belirlenmesi Fevzi Bilgin EOAEM Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2005
 Türkiye'de kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarından akma reçine üretiminde asit-pasta
tahrik tekniğinin uygulanması esasları üzerine araştırmalar İlker Acar EOAEM Enstitüler Teknik
Bülten Serileri, 1996


Defne (Laurus Nobilis L.) alanlarında en uygun yaprak işletme şekli ve maliyetlerinin

belirlenmesi (Tarsus örneği) Sevda Polat DAOAM, Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
 Türkiye'de yetiştirilen bazı okaliptüs (Eucalyptus) türlerinin uçucu yağ verim ve
bileşimlerinin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi K. Hüsnü Can Başer, DAOAEM
 Kütahya-Simav yöresindeki kestane (Castanea sativa Mill.) meyvesi üretiminin orman
köylülerine yaptığı sosyo-ekonomik etkileri Tuncay Porsuk İAOAEM Enstitüler Teknik Bülten
Serileri, 2012
 Yaban gülü (Rosa canina L.)'nün doku kültürü teknikleri ile üretilmesi Fatma Feyzioğlu,
DKOAEM Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
 Censiyanın (Gentiana lutea L.) yerinde korunması, yetiştirilmesi, kimyasal analizleri ve
ekonomik önemi: ara sonuç raporu (1999-2008) A. Sermin Özer İAOAEM Enstitüler Teknik
Bülten Serileri, 2011
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 Mersin ve Adana yöresindeki doğal biberiye (Rosmarinus officinalis L.) populasyonlarının
tespiti ve uçucu yağ verimi ve bileşenlerinin belirlenmesi A. Gani Gülbaba DAOAEM Enstitüler
Teknik Bülten Serileri, 2002
 Türkiye'de yetiştirilen bazı okaliptüs (Eucalyptus) türlerinin uçucu yağ verim ve
bileşimlerinin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi K. Hüsnü Can Başer Enstitüler Teknik Bülten
Serileri, 1998
 Pistacia lentiscus L. var. chia sakızı üretiminin geliştirilmesine esas olmak üzere sakızın
fiziko-kimyasal yönden incelenmesi İlker Acar OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1989
 Liquidambar orientalis Mill. balzami (sığla yağı) eterik yağının GC-MS-DS sistemiyle
analiz edilerek bileşiminin belirlenmesi İlker Acar, OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1989
 Sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) kabuk sıyrıntılarından yağ elde etme yöntemleri
G. Sevinç Gül OAE Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
 Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal yayılış gösteren kuşburnu (Rosa L.) türleri, yetiştirme
teknikleri ve kullanım alanları Sadettin Güler OAE Makale Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri,
1997
 Kızılçam akma reçinesinin endüstriyel işlenmesiyle üretilen kolofan'ın fiziko-kimyasal
özellikleri ve ticari değeri İlker Acar OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1989
 Mazı Mahir Ekici OAE Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1976
 Ormanlarımızda yetişen yenen mantarlar, üretim teknikleri ve değerlendirilmesi Mehmet
Abatay OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1984
 Mersin ve Adana yöresindeki doğal biberiye (Rosmarinus officinalis L.) populasyonlarının
tespiti ve uçucu yağ verimi ve bileşenlerinin belirlenmesi A. Gani Gülbaba DAOAEM Enstitüler
Teknik Bülten Serileri, 2002
 Türkiye'de yetiştirilen bazı okaliptüs (Eucalyptus) türlerinin uçucu yağ verim ve
bileşimlerinin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi K. Hüsnü Can Başer Enstitüler Teknik Bülten
Serileri, 1998
 Pistacia lentiscus L. var. chia sakızı üretiminin geliştirilmesine esas olmak üzere sakızın
fiziko-kimyasal yönden incelenmesi İlker Acar OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1989
 Liquidambar orientalis Mill. balzami (sığla yağı) eterik yağının GC-MS-DS sistemiyle
analiz edilerek bileşiminin belirlenmesi İlker Acar, OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1989
 Sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) kabuk sıyrıntılarından yağ elde etme yöntemleri
G. Sevinç Gül OAE Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
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 Rosa L. türleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları Sadettin Güler OAE Makale
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
 Mazı Mahir Ekici OAE Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1976
 Kızılçam akma reçinesinin endüstriyel işlenmesiyle üretilen kolofan'ın fiziko-kimyasal
özellikleri ve ticari değeri İlker Acar OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1989
 Ormanlarımızda yetişen yenen mantarlar, üretim teknikleri ve değerlendirilmesi Mehmet
Abatay OAE Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1984
 Bazı uyarıcı maddelerle kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve karaçamlarda reçine üretimi Sema
Önal OAE Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995
 Censiyan'ın (Gentiana lutea L.) yerinde korunması, yetiştirilmesi, kimyasal analizleri ve
ekonomik önemi A. Sermin Özer İAOAEM Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
 Sandal (Arbutus andrachne L.)'ın yaş yapraklı sürgün servet envanter metodunun
belirlenmesi (Antalya-Serik örneği) Mehmet Ali Başaran BAOAEM Bilimsel Yayınlar Veri
Tabanı, 2013
 Kekik, defne ve çam fıstığının üretimi ve pazarlanması İsmail Şafak DAOAEM Enstitüler
Araştırma Dergisi Serileri, Makale 2004
 Bazı uyarıcı maddelerle kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve karaçamlarda reçine üretimi
 Sema Önal OAE Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995
 Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal yayılış gösteren kuşburnu (Rosa L.) türleri, yetiştirme
teknikleri ve kullanım alanları Sadettin Güler OAE Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, Derleme
1997
 Bazı önemli geofitlerin [(Fritillaria imperialis (Ağlayan gelin, kraltacı, şahtuğu), Eranthis
hyemalis (Sarı kokulu, Kış boynuzotu), Anemone blanda (Manisa lalesi) ve Crocus sativus
(safran)] İç Anadolu'da yetiştirilmesi (Çankırı Eldivan örneği) A. Sermin Özer İAOAEM Bilimsel
Yayınlar Veri Tabanı, 2014
 Bazı uyarıcı maddelerle kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve karaçamlarda reçine üretimi Sema
Önal OAE Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995
 Censiyan'ın (Gentiana lutea L.) yerinde korunması, yetiştirilmesi, kimyasal analizleri ve
ekonomik önemi A. Sermin Özer İAOAEM Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
 Sandal (Arbutus andrachne L.)'ın yaş yapraklı sürgün servet envanter metodunun
belirlenmesi (Antalya-Serik örneği) Mehmet Ali Başaran BAOAEM Bilimsel Yayınlar Veri
Tabanı, 2013
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 Kekik, defne ve çam fıstığının üretimi ve pazarlanması İsmail Şafak DAOAEM Enstitüler
Araştırma Dergisi Serileri, Makale 2004
 Bazı uyarıcı maddelerle kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve karaçamlarda reçine üretimi Sema
Önal OAE Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995
 Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal yayılış gösteren kuşburnu (Rosa L.) türleri, yetiştirme
teknikleri ve kullanım alanları Sadettin Güler OAE Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, Derleme
1997
 Bazı önemli geofitlerin [(Fritillaria imperialis (Ağlayan gelin, kraltacı, şahtuğu), Eranthis
hyemalis (Sarı kokulu, Kış boynuzotu), Anemone blanda (Manisa lalesi) ve Crocus sativus
(safran)] İç Anadolu'da yetiştirilmesi (Çankırı Eldivan örneği) A. Sermin Özer İAOAEM Bilimsel
Yayınlar Veri Tabanı, 2014
 Bazı uyarıcı maddelerle kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve karaçamlarda reçine üretimi Sema
Önal OAE Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995
 Censiyan'ın (Gentiana lutea L.) yerinde korunması, yetiştirilmesi, kimyasal analizleri ve
ekonomik önemi A. Sermin Özer İAOAEM Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
 Sandal (Arbutus andrachne L.)'ın yaş yapraklı sürgün servet envanter metodunun
belirlenmesi (Antalya-Serik örneği) Mehmet Ali Başaran BAOAEM Bilimsel Yayınlar Veri
Tabanı, 2013
 Kekik, defne ve çam fıstığının üretimi ve pazarlanması İsmail Şafak DAOAEM Enstitüler
Araştırma Dergisi Serileri, Makale 2004
 Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal yayılış gösteren kuşburnu (Rosa L.) türleri, yetiştirme
teknikleri ve kullanım alanları Sadettin Güler OAE Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, Derleme
1997
 Bazı önemli geofitlerin [(Fritillaria imperialis (Ağlayan gelin, kraltacı, şahtuğu), Eranthis
hyemalis (Sarı kokulu, Kış boynuzotu), Anemone blanda (Manisa lalesi) ve Crocus sativus
(safran)] İç Anadolu'da yetiştirilmesi (Çankırı Eldivan örneği) A. Sermin Özer İAOAEM Bilimsel
Yayınlar Veri Tabanı, 2014
Proje Sonuç Raporları
• Bazı Önemli Geofitlerin [(Fritillaria imperialis L. (Ağlayangelin, Kraltacı, Şahtuğu),
Eranthis Hyemalis Sallib. (Sarıkokulu, Kışboynuzotu, Karçiçeği), Anemone blanda (L.), Sch. et.
Kot. (Manisalalesi, Yoğurtçiçeği)] İç Anadolu’da Yetiştirilmesi (Çankırı Eldivan Örneği)
Yetiştirme A. Sermin Özer 2014
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• Bozuk Defnelikler İçin İmar–İhya Yönteminin Belirlenmesi (Manavgat-Yaylaalan Örneği)
Yetiştirme
• Burdur Yöresindeki Toprakların Erozyona Duyarlılıklarının Saptanması ve Erozyon
Önlemede Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Belirlenmesi Ekoloji-Yetiştirme
• Manavgat Yöresindeki Doğal Menengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. Palaestina Boiss.)
Alanlarında Verimli Antepfıstığı Elde Edebilme Koşullarının Belirlenmesi Yetiştirme
• Batı Karadeniz Bölgesinde Türk Fındığı (Corylus colurna L.)' nın Ex-situ Yöntemiyle
Korunmaya Alınması ve Populasyonlarda Genetik Çeşitliliğin Araştırılması Islah
• Okaliptüs Gal Arıları Leptocybe invasa ve Ophelimus maskelli (Hym.: Eulophidae)’nin
Eucalyptus grandis ile E. camaldulensis Türlerinde Fotosentez ve Transpirasyon Hızları ile
Biyokütleye Etkileri Koruma
• Defnenin (Laurus nobilis L.) Doku Kültürü Yöntemiyle Üretilmesi Olanakları Islah
• Karaburun, Urla (Çeşme Yarımadası) ve Dilek Yarımadasında Bulunan Doğal Defne
(Laurus nobilis L.) Populasyonlarında Fenolojik Gözlemler ve Yağ Analizleri Yetiştirme
• Censiyan (Gentiana lutea L.)’nın Ekonomik Önemi, Yerinde Korunması, Yetiştirilmesi ve
Kimyasal Analizleri Yetiştirme 2013
Sorunlar ve Öneriler
 Kurumlar arası ilişki geliştirilmeli,
 Üniversite ve OGM arasındaki bilimsel ağ ve işbirliği geliştirilmeli,
 Kurum içi bilgi akışı sağlanmalı,
 Geçmişte yapılmış araştırmalar tekrar gözden geçirilip bu tecrübelerden yararlanılarak yeni
araştırma konuları belirlenmeli,
 Deneyimli araştırmacılar ile iş birliği yapılarak deneyimlerinden yararlanılmalı,
 Araştırmalar teorik bilginin yanı sıra uygulamaya yönelik konu ve çalışmaları içermeli,
 Yapılan çalışmalara yöre halkının katılımı sağlanmalı ve talepleri dikkate alınmalı,
 Sonuçlar ve sorunlar makama rapor edilmeli,
 Üniversiteler ve ilgili diğer araştırma kurumları ile iş birliği yapılarak ormancılığımıza
hizmet edecek uluslararası değeri olan projeli çalışmalar yapılmalıdır.
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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ TİCARİ SEKTÖRÜ
Süleyman BİLGİN
Bilgin Tarım Ürünleri

40 yılı aşkın bir süredir aile şirketi olarak Karadeniz bölgesinde; “Doğal çiçek soğanı” ve “Tıbbi
bitki” ihracatı ile iştigal etmekteyiz. Ülkemizin; coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, tarımsal
potansiyeli, geniş yüzölçümü ile tüm dünyayı kıskandıracak kadar kıymetli olduğu bir gerçektir.

Türkiye’nin bu önemi; gelişmiş ülkelerdeki bitkisel ilaç, gıda ve katkı maddeleri, bitki
kimyasalları, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü
sağlayan bitkilerin, ülkemiz florasında bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Türkiye florası, belirlenen 10.000’in üzerinde bitki çeşidi ile Avrupa’nın tamamının sahip olduğu
bitki sayısına (yaklaşık 12.000) yakın olup, büyük bir çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir.
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Bugün dünyada kullanılan bitki sayısı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20.000 civarındadır.
Bunlardan 4.000 drog yaygın bir şekilde kullanılırken halen dünyada Yaklaşık 3000 tıbbi ve
aromatik bitkinin dünya çapında ticareti yapılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik
alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel olarak dünya pazar hacmi her geçen gün
artmaktadır. Dünyada tıbbi ve aromatik bitki dış satımı yıllık 20 milyar dolar civarındadır.

Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve Aromatik bitkilerin %50’si gıda,%25’i kozmetik ve %25’i de
ilaç sanayiinde kullanılmaktadır. Ürün pazarında Hindistan yılda 1 milyar $, Çin 6 milyar $ bitkisel
hammadde ihracatı yapmaktadır. Orman yan ürünlerinin ihracatından elde ettiği gelir sadece
İspanya’nın yılda 25 milyar dolardır. İtalya’da 5 milyar dolardır. Ne yazık ki, Avrupa’nın bütün
kıtası kadar bitki örtüsüne sahip ülkemizin orman yan ürünleri ihracat geliri ise sadece yıllık 150
milyon dolardır. 100'den fazla ülkeye tıbbi, aromatik, keyf ve baharat bitkileri ihracatı yapan
Türkiye'nin en önemli pazarı ABD, Rusya, Japonya, Çin ve başta Almanya olmak üzere AB
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ülkeleridir. Ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunmakta ve bunların
%30’unun dış ticareti yapılmaktadır (Özhatay ve Koyuncu, 1997).
Türkiye'den 200 civarında bitkisel droga talep olmasına rağmen ancak 70-100 arası drog sadece
ihraç edilmektedir. Buna rağmen Türkiye Tıbbi bitki ihracatı yapan 110 ülke arasında 18. sırada
yer almaktadır (BAKA 2012).
Ülkemizin ihraç ettiği en önemli tıbbi, aromatik ve baharat bitkileri; adaçayı, anason, biberiye,
çemen, çörek otu, çöven, dağçayı, defne yaprağı, ıhlamur, kapari, kekik, kırmızı biber, kimyon,
kişniş, mahlep, meyan kökü, nane, oğul otu, rezene, sumak ve bazı soğanlı ve yumrulu bitkilerdir.
Bu ürünler arasında kekik, defne yaprağı, anason, kimyon ve rezene yaklaşık %90 pay almaktadır.
Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkileri sadece ham drog olarak değil, morfin, gül yağı, kekik yağı,
defne yağı, adaçayı yağı, ıtır çiçeği yağı, sığla yağı, kimyon yağı, anason yağı, lavanta yağı, limon
yağı, portakal yağı, mersin yağı, biberiye yağı, reçine, terebentin, oleoresin, sığla, sakız, zamk
olarak onların ekstre ve ekstraktlarını da ihraç etmektedir.
Tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından önemli bir yer tutan uçucu yağlar açısından
incelendiğinde Türkiye’nin uçucu yağ ihracatı 2005 yılı 14,4 milyon dolar, 2007 yılı 19 milyon
dolar 2009 yılı 21 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler
ihracatından yılda 140 milyon dolar civarında bir gelir sağlanmaktadır (Aslan ve ark, 2015).
Ülkemiz çok zengin doğasına rağmen, hala işlenmemiş bir bitki ihracatçısı olmaya devam
etmektedir. Türkiye ilaç sektörü, ne yazık ki hammadde konusunda büyük bir oranda dışa
bağımlılığını sürdürmektedir. Almanya’da yazılan ilaçların %60’ı bitkisel kaynaklıdır. Bu oran
Japonya’da %80 civarındadır. Türkiye’de ise bu oran %1 bile değildir.
Ülkemiz florasında bulunduğu halde bazı bitkiler (adaçayı, biberiye, çörekotu, çöven, ekinezya,
harnup, ıhlamur, kahve, kakule, karabiber, karanfil, kimyon, kişniş, muskat, rezene, sumak,
vanilya, yenibahar, zencefil ve zerdeçal) veya bunların etkili maddeleri (hintyağı, nane yağı,
mentol, sitral, sitronellal, timol, anetol, okaliptol, melissa, kediotu, digitoksin, atropin, skopolamin,
kafein, pektin, spartein, Vinca alkaloitleri, pretrin, çeşitli uçucu yağlar, alkaloitler, heterozitler vb.)
ithal edilmektedir. Yapılan çalışmaya göre ülkemiz 2000-2003 yılları arasında toplam 5.535 ton
bitki ithal etmiş ve 6.228.000 dolar döviz yurt dışına çıkmıştır. Bu rakamlar artarak devam
etmektedir. 2011 yılında Glikozitler, Bitkisel alkaloitler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer
türevlerinin dış alımı için yaklaşık 55 milyon ABD doları ödenmiştir.
Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatında en büyük değere sahip olan kekik reeksport
yapılmakta ve dünya kekik piyasasında etkin olmak için ithal edilmektedir. Adaçayı ise ülkemiz
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doğal florasında bulunmayan ve kültürü yapılmayan tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) olup ithal
edilmesi zorunludur. Adaçayı ithalatında Arnavutluk ve Sırbistan başı çekmektedir. Diğer taraftan
keçiboynuzu ve ıhlamur da dış piyasadan gelen talepler doğrultusunda ithal edilerek tekrar ihracata
sunulmaktadır. Çörek otunun ülkemizde üretimi yapılmamaktadır.
Doğal floradan toplanan miktar ise ülke ihtiyacına cevap vermemektedir. Anason ve çörekotu
Suriye’den ithal edilmektedir. Keçiboynuzu ithalatında KKTC ithalat yaptığımız ülke olarak
dikkati çekmektedir.

Dünya Ticareti (Dolar)
Kod Ürün
121190

Adı

2010

2011

2012

2013

2014

İlaç parfüm ve
insektisit
olarak
kullanılan bitki
ve kısımları

1.857.415.000

2.142.734.000

2.233.760.000

2.577.834.000

2.820.784.000

Trademap Statistic 2015

Türkiye İhracat Rakamları (USD)
Kod Ürün
121190

Adı

2010

2011

2012

2013

2014

İlaç parfüm ve
insektisit olarak
kullanılan bitki
ve kısımları

12.415.000

12.946.000

11.908.000

13.953.000

15.627.000

Adı

2010

2011

2012

2013

2014

İlaç parfüm ve
insektisit olarak
kullanılan bitki
ve kısımları

4.147.000

4.275.000

4.843.000

4.764.000

6.973.000

TÜİK 2014
Türkiye İthalat Rakamları (USD)
Kod Ürün
121190

TÜİK 2014
Şifalı diye tabir edilen bitkilerin en önemli satış kanallarından biri de kuşkusuz aktarlar. Aktarlık
son dönemde çok hızlı gelişen bir iş kolu haline gelmiştir. Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Derneği
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verilerine göre, ülke genelindeki aktar sayısı 6 bine ulaşmıştır. Bu durum doğal olarak bitki
toptancısı sayısına da yansıyor. Sayıları 50’yi bulan büyük toptancılar İstanbul, İzmir, Ankara ve
Antalya bölgesinde toplanmış durumda. Bu arada aktarlar, yurtiçinden temin ettikleri dışında çok
sayıda bitkiyi ithal de ediyor. Örneğin, Türkiye’de pek üretilmeyen karabiber, tarçın, karanfil gibi
baharatlar ithal ediliyor. Karabiber ithalatı yılda 3 bin tona ulaşmış durumdadır.
Dünya’da birçok kapital şirket insanlığın kültürel mirası olan bitki tohumlarına kullanım patenti
almak süratiyle tekrar kullanımlarını engelleyerek, bir anlamda kendilerinden tohum almayı
zorunlu hale getirmişlerdir.
Dünyanın sayılı tarım üretici ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye; tarımsal teknolojide
yeterince gelişememenin bedelini son 10 yılda 860 milyon $’lık tohum ithal ederek ödemektedir.
Ankara ticaret odasının yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye karpuz tohumunu Amerika’dan,
Domates tohumunu Fransa, ABD ve Hollanda’dan, Lahana tohumunu Almanya ve Hollanda’dan,
turşuluk hıyar tohumunu ABD’den satın alıyor.
Bu şirketlerin bazıları:
Monsanto ABD (Pazar payı %35) Dupont-ABD (%22) Syngenta-İsviçre (%13) Group
Limangrain-Fransa (%8), Bayer CropScience-Almanya (%4) Kaynak: Mulleve Ruppaner 2010
Ülkemizde bitkisel ilaç sanayinin gelişmemesi, bunun yanında parfümeride kullanılan sentetik
ürünlerin daha ucuz olması gibi nedenlerle, doğal uçucu yağların ikinci planda kalması, tıbbi ve
aromatik bitkilerin üretim olanaklarını kısıtlamıştır. Ayrıca ülkemizde ne yazık ki hala doğadan
toplanan bitkilerle ilgili yasal düzenlemeler olmaması kültüre alma çalışmalarını engellemiş, bunun
sonucu olarak da standart ve kaliteli ürün elde etme imkanları çok yavaş gelişme göstermiştir.
Aynı zamanda çok değerli olan bazı drogların doğadan toplanarak yok pahasına yurt dışına
satılması bazı türlerin azalmasına neden olmuş, nesli tehlike altında olan türler için söküm ve
toplama kotaları ile toplama yasakları getirilmiştir. Ülkemizin dünya pazarlarında söz sahibi
olabilmesi için bu tür bitkilerin kültüre alınarak geliştirilmesi, yeterli çeşitlilik ve üretim ölçeğinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir
Öneriler:
* Öncelikle bitkileri işleyecek endüstriyel şirketlerin sayılarını artırmalıyız,
* Doğadan temin etme durumunda; yabani bitki toplarken veya toplatırken eğitimli insan
gücünden yararlanılıp; bitkinin hangi zamanda, hangi evsafta ve hangi miktarlarda tedarik edilmesi
gereği, doğanın tahribatı ve ekolojik dengelerin bozulmaması için son derece önemlidir.
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* Tıbbi ve aromatik bitki ihracatı öncesinde; talep edilen ürünlerin sürdürülebilir üretim ve
pazar ilişkisi, gelecekte bu sektörün can damarını oluşturacaktır. Ürünlerin istenen miktar ve
kalitede tüketici ve sanayici taleplerine cevap veren “standart ürün” olması; ihracatçının elini
güçlendirecek, sahasını genişletecektir.
* Kültür bitkilerinin üretiminde dikkat edilmesi gereken; dünya pazarındaki arz-talep
durumunu, maliyetin düşük, verimliliği yüksek olan bitkilere öncelik verilmeli, doğal kaynaklardan
gen kaynağı olarak yararlanılmalıdır.
* Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren üretici, toplayıcı, ihracatçı, sanayici,
araştırmacı ve diğer tüm paydaşların koordinasyonunu sağlayacak, fiyatlandırma konusunda
karşılaştırmalı bir yayım sistem oluşturulmalıdır.
* Hasat sonrası işlemler ve işleme teknolojisinin belirlenmesi, kurutma, ambalaj, depolama,
nakliye araçları tespiti; tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve pazar olanaklarını arttıracaktır.
* Hammadde saha ve potansiyeli açısından envanterler çıkartılmalı, hem toplanmasında hem
de işlenmesinde karşılaşılan sorunlar için acil tedbirler alınmalı, kalifiye eleman sayısı artırılmalı,
iç ve dış piyasa koşullarına göre yıllık üretim planları oluşturulmalı ve doğal olarak sayıları az olan
türler için kültüre alınmaları ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
* En çok ihracatı yapılanlar dışındaki bitkisel ürünler ihracat istatistiklerinde “diğerleri”
faslında yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizden ihraç edilen drogların tam bir listesine ulaşabilmek
mümkün olmamaktadır.
Türkiye doğadan toplanarak dış ticareti yapılan ürünlerin kültüre alınması ile kısa zamanda
ihracatını ikiye katlayacak ve dünya ticaretinde ilk sıralara yükselecek potansiyele sahiptir. Bu
ülkenin bizlere miras kalmadığı bilinciyle, bizlerde gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine
getirirken; miras bırakır gibi değil de sahip çıkılan bir vatan olarak düşünmeliyiz.
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TÜRKİYE’DE TAB’IN TİCARETİ VE KLİNİK KULLANIMI
Dr. Mustafa Mücahit YILMAZ
Dr. M.M. Yılmaz Klinik

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Dünyada;
750.000-1.000.000 takson
• 500.000 tanımlı
• 20.000 tıbbi bitki
• 1.900 ticari
Türkiye’de;
12.000 takson
• 3.750 endemik
• 500 tıbbi bitki
• 200 ihraç potansiyeli
Bir veya birden fazla organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi bir
kimyasal, farmasötik sentezin öncüsü bileşikleri içeren bitkiler tıbbi bitkilerdir.
Tıbbi bitkiler:
• Tedavi amaçlı
• Gıda, Baharat ve Çaylar
• Kozmetik
• Aromatik yağ
• Boyar madde
İsviçre-Cenevre-UN Comtrade
Dünya Bitkisel Drog Ticareti
•

İhracat 16.8.109 USD

•

İthalat 18.6.109 USD

•

160 çeşit bitki (Soğan-yumru, çay, kahve, baharat, kök, diğer)

İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan başta olmak üzere 110 ülke ticaret
yapmakta. TÜRKİYE 18. Sırada
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Türkiye (2015 verileri)
İhracat 68.000 ton işlenmemiş bitki. 270.106 $/yıl
– Defne 20.000 ton (dünya ihtiyacının %90’ı)
– Kekik 10.000 ton (dünya ihtiyacının %60’ı)
– Anason 3.000 ton
– Adaçayı 1.500 ton
– Biberiye 300 ton
İthalat 148.000 ton. 277.106 USD
Orman Yan Ürün İhracatı
İSPANYA 250.106 $
İTALYA 200.106 $
TÜRKİYE 150.106 $
Türkiye’de TAB Üretimi
Ülkemizde 30-40 tıbbi bitki tarımı yapılmaktadır. Haşhaş, Gül, Defne, Kekik, Keçiboynuzu,
Şerbetçi otu, Meyan kökü, Kapari, Melisa, Adaçayı, Dağ çayı, Kimyon, Anason, Rezene, Biberiye,
Kişniş, Nane, Passiflora, Çörek otu, Çemen, Kantaron, Ihlamur, Sumak, Mahlep, Safran, Sığala,
yağı, Çam fıstığı, Ekinezya
Konya’da Üretim Ekinezya, Nane, Adaçayı, Meryemana dikeni, Melisa, Kantaron, Kekik,
Papatya
Martin Bauer- sözleşmeli üretim Adaçayı, Ihlamur, Isırgan otu, Melisa, Anason, Rezene
Geleneksel Tıp
ÇİN %40
KOLOMBİYA %40
HİNDİSTAN %65
ŞİLİ %71
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Tıbbi Bitkisel Ürünler
Bitkilerin veya bitkilerin çeşitli kısımlarının doğrudan ya da bazı işlemlerden geçirilerek
hazırlanmasından sonra ambalajlanmış şekilde ticarete sunulan tıbbi ürünler veya farmasötik
preparatlardır.

Amerika’da OTC grubu içinde %80’i gıda bütünleyicisi, Avrupa’da OTC ürünleri olarak ilaç
kategorisinde, %15-20 kadarı gıda bütünleyicisi
Reçeteli Statüdeki Bitkisel İlaçlar
Ginkgo biloba, St.John’s Wort, Hawthorn, Saw Palmetto ,Stinging Nettle, Mistletoe, Milk
Thistle, Echinacea, Chamomile, Chaste tree, Black Cohosh, Kava Kava, Artichoke, Comfrey.
Tıbbi Bitkiler
Ekinezya, Isırgan, Melisa, Tıbbi Nane, Kekik, Lavanta, Adaçayı, Ballı baba, Dut yaprağı,
Akasya çiçeği, Beşparmak otu, At kuyruğu, Kırlangıç otu, Civanperçemi, Aynısafa Şahtere,
Keşişkülahı, Çuha çiçeği, Ökseotu, Hardal, Sinameki, Çay, Karabaş otu, Meyan kökü, Hatmi,
Ceviz yaprağı, Kudret narı, Sinirli ot, Sarısabır, İğde, Çakşır, Kuşburnu, Yenibahar, Soya fasülyesi,
Ebegümeci, Dul avrat otu, Ayrık otu, Demir dikeni, Hibiscus, Böğürtlen, Öküzgözü papatya, Alıç,
Rezene, At kestanesi, Devedikeni tohumu, Altınbaşak, Mürver, Şerbetçi otu, Papatya, Sarı
kantaron, Üzüm yaprağı, Çoban çantası, Işgın, Yoğurt otu, Anason, Biberiye, Çörek otu, Defne
yaprağı, Çemen tohumu, Kara buğday, Zeytin yaprağı, Üzüm çekirdeği, Kimyon, Ayva yaprağı,
Funda, Yulaf, Sığır kuyruğu, Gövem eriği, Aslan pençesi, Fasülye, Pelin, Kırmızı kantaron,
Okaliptüs, Huş, Ardıç, Keten tohumu, Hindiba, Kara hindiba, Söğüt, Ihlamur, Zerdeçal, Zencefil,
Tarçın, Havlıcan, Kına, Karanfil, İzlanda likeni, Yaban mersini, Mersin, Hayıt, Sarımsak, Soğan,
Kişniş, Günnük, Koyun otu, Buğday, Arpa çimi, Itır, Kabak çekirdeği.
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Klinik Olarak Kullandıklarımızdan Bazıları
Ardıç Meyvesi
•

Diüretik

•

Motilite artırıcı

•

Sekresyon artırıcı

•

Polistemia vera’da

•

Düz kasların spazmını çözer.

Isırgan Tohumu
• İyi bir kan temizleyicidir.
• Antialerjendir.
• Saç ve saçlı deri problemlerinde,
• Antiromatizmal, artrit, diabet ve gut hastalığında,
• Tohumu prostat problemlerinde: fitosterol, lectinler, lignanlar ve tanen içerir.
• Prostat adenomlarında kullanılabilir.
Karabaş Otu
• Antidiabetik
• Antiromatizmal
• Antibakteriyel
• Antiviral
• Antifungal
Meyan Kökü
• Mide-barsak ülserlerinin iyileşmesinde
• Mide yanmalarında
• Ekspektoran, spazmolitik, mukoza koruyucu
• Antiviral, H.pylori baskılayıcı
• Antialerjik,
• İyi bir su tutucu,
• Hyaluronik asitin yıkımını engeller.
• Demans, astım, bronşit
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Alıç
• Koroner dolaşımı artırır.
• Periferik damar direncini azaltır.
• Kalp yetmezliğinde kullanılır.
• Ereksiyonu güçlü kılar.
• Kalp kaslarının yaşlanmaya bağlı elastizite kaybını onarır.
• Antiaritmik, kardioprotektif
• Arterioskleroz profilaksisi
Devedikeni Tohumu
• Mantar zehirlenmelerinde,
• Tetraklorkarbon zehirlenmelerinde,
• Serbest radikalleri bağlar, tümör oluşumunu engeller
• Karaciğer rejenerasyonu yapar, sirozda ve karaciğer yağlanmalarında ve toksik karaciğer
harabiyetinde,
• Dispeptik şikayetlerde

Dr. Yılmaz İlaç Hammaddeleri
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Tarlamız
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III. OTURUM
ERZİNCAN’IN DOĞAL TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ POTANSİYELİ
Prof. Dr. Ali KANDEMİR
Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

 Erzincan Bitkiler açısından son derece zengin bir çeşitliliğe sahiptir. İlde bugüne kadar
yaklaşık 2400 çeşit damarlı bitki kayıt edilmiştir.
 Sürdürülen

çalışmalar

tamamlandığında

bu

sayının

3000’e

yaklaşabileceği

öngörülmektedir.
 Erzincan’daki bitkilerin yaklaşık 450 tanesi Türkiye endemiği olup, bunlardan 56 tanesinin
dünyadaki tek yaşam alanı Erzincan’dır.
 Erzincan çok sayıda nadir türleri barındırmaktadır.

Şekil 1: Türkiye’de Endemik Türlerin Dağılımı
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Şekil 2: Erzincan’ın önemli bitki alanları

Şekil 3: Dünyada Sadece Erzincan’da Yaşamını Sürdüren Bitki Çeşitlerinin İldeki Dağılımı

Şekil 4: Erzincan Türkiye’nin endemik bitki merkezlerinden ikisine sahiptir.

Şekil 5: Erzincan’da endemik bitkilerin yoğunlaştığı alanlar: Jipsli sahalar
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Şekil 6: Erzincan’da endemik bitkilerin yoğunlaştığı alanlar: Serpantinli sahalar

Şekil 7: Erzincan’da endemik bitkilerin yoğunlaştığı alanlar: Kireçtaşı anakayalar

ERZİNCAN TAB POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNTEM ÖZETİ
Erzincan bitkileri listesini oluşturmak için Flora of Turkey adlı eser (Davis, 1968-1985; Davis
vd., 1988; Güner vd., 2000) eser taranmış.
Erzincan bitkilerine ilişkin ilgili diğer literatürler (Yıldırımlı 1995; Kaya, 1996; Özhatay vd.,
2009; Nydegger-Hügli, 1999-2001; Baytop, 2004, Özhatay, 2006; Özhatay & Kültür 2006;
Kandemir & Türkmen, 2008; Baytop, 2010; Bulut, 2010; Özhatay vd., 2013; Özhatay vd., 2015;
Özhatay & Kandemir 2015) tarandı.
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Şekil 8: Erzincan’da yapılmış floristik çalışmalar
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Şekil 9: Tıbbi ve Aromatik Bitkilerine ait bitki cinslerinin belirlenmesinde Baytop tarafından hazırlanan (1999)
Türkiye’de Bitkilerle Tedavi adlı eser esas alınmıştır.

BULGULAR
Erzincan florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilere ait cinsler ve bu cinslerin doğal üye
sayıları;
 ACIÇİĞDEM= COLCHICUM, 4 çeşit
Kolşisin ve demokolsin elde edilir.
 ADAÇAYI: SALVIA, 26 çeşit
Genel olarak Tanen, acı madde ve uçucu yağlar ihtiva eder.
 AKASMA: BRYONIA, 2 çeşit
Kök Bileşimi: Nişasta, şeker, rezin, alkaloitler ve glikozitler
 AKASYA: ROBINIA, 1 çeşit
Bileşimi: Uçucu yağ ve alkaloit
 AKYILDIZ SOĞANI: ORNITHOGALUM, 7 çeşit
Bileşimi: Saponinler, glikozitler, konvallatoksin
 ALIÇ: CRATAEGUS, 10 çeşit
Bileşim: Aminler, tanenler, vitamin C, triterpen çeşitleri, flavon türevleri ve acı madde
 AMBERPARİS (KARAMUK): BERBERIS, 2 çeşit
Bileşim: Alkaloitler, organik asitler, tanen
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 ANASON: PIMPINELLA, 8 çeşit
Bileşim: Sabit ve uçucu yağ
 ANDIZOTU: INULA, 10 çeşit
Bileşim: İnülin, uçucuyağ
 ARDIÇ: JUNIPERUS, 3 çeşit
Bileşim: Şeker, organik asitler, reçineli bileşikler, uçucu yağlar, acı madde
 ATKUYRUĞU: EQUISETUM, 3 çeşit
Bileşimi: Saponin, silisilik asit, tanen, alkaloit
 AYRIK: AGROPYRON, CYNODON, 3 çeşit
Bileşim: Musilaj, karbonhidrat, kalsiyum ve potasyum tuzları
 BADEM: AMYGDALUS, 3 çeşit
Bileşim: Protein, selüloz, sabit yağ
 BALLIBABA: LAMIUM, 12 çeşit
Bileşim: Tanen, musilaj, uçucu yağ
 BANOTU: HYOSCYAMUS, 2 çeşit
Bileşim: Alkaloit
 BİNBİRDELİKOTU (KANTARON): HYPERICUM, 13 çeşit
Bileşim: Tanen, uçucuyağ, flavon türevleri, hipericin
 BOĞADIKENİ: ERYNGIUM, 3 çeşit
Bileşim: Saponin ve tanen
 BOYACIKATIRTIRNAĞI: GENISTA, 3 çeşit
Bileşim: Alkaloitler, glikozitler
 BOYNUZLU GELİNCİK: GLAUCIUM, 4 çeşit
Bileşim: Alkaloitler, sabit yağ
 BOYOTU: TRIGONELLA, 7 çeşit
Bileşim: Sabit yağ, müsilaj, fosforlu organik bileşikler, kolin, trigonellin, saponin
 BÖĞÜRTLEN: RUBUS, 3 çeşit
İçerik: Tanen, organik asitler, C vitamini ve şeker
 CEHRİ: RHAMNUS, 8 çeşit
İçerik: Sabit yağ, antrasen, ve flavon türevleri
 CENTİYANE: GENTIANA, 6 çeşit
İçerik: Köklerde Yağ, pektin, tanen, glikozitler
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 CEVİZ: JUGLANS, 1 çeşit
İçerik: Tanen, uçucu yağ, juglon, glikozit
 CİVANPERÇEMİ: ACHILLEA, 12 çeşit
İçerik: Uçucu yağ
 ÇAM: PINUS, 1 çeşit
İçerik: Rezin, uçucu yağ
 ÇAYIRSEDEFİ: THALICTRUM, 5 çeşit
İçerik: Acı madde, flavon türevleri, alkaloitler
 ÇEKEM (ÖKSEOTU): VISCUM, 1 çeşit
İçerik: Rezin, saponinler, organik asitler, alkaloitler
 ÇİĞDEM: CROCUS, 2 çeşit
İçerik: Nişasta, şekerler
 ÇİTLENBİK: CELTİS, 1 çeşit
İçerik: Tanen
 ÇİVİTOTU: ISATIS, 10 çeşit
İçerik: Glikozit, boyar madde
 ÇÖRTÜKOTU: ECHINOPHORA, 2 çeşit
İçerik: Uçucu yağ
 ÇÖVEN: GYPSOPHILA, 15 çeşit
İçerik: Şekerler, rezin, triterpen
 ÇUHA ÇİÇEĞİ: PRIMULA, 2 çeşit
İçerik: Uçucu yağ, saponin, flavon türevleri
 DAĞÇAYI: SIDERITIS, STACHYS ve PHLOMIS, 30 çeşit
İçerik: Uçucu yağ, tanen, acı made
 DAĞ REYHANI: ZIZIPHORA, 4 çeşit
İçerik: Uçucu yağ
 DELİCE: LOLIUM, 1 çeşit
İçerik: Tanen, nişasta, alkaloitler
 DEMİRDİKENİ: TRIBULUS, 1 çeşit
İçerik: Sabit yağ, rezin, alkaloitler
 DENİZÜZÜMÜ: EPHEDRA, 2 çeşit
İçerik: Alkaloitler
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 DEREOTU: ANETHUM, 1 çeşit
İçerik: Tanen, rezin, sabit yağ, uçucu yağ
 DEVEDİKENİ: SILYBUM, ONOPORDON, CARDUUS, 4 çeşit
İçerik: Tanen, rezin, uçucu yağ, acı madde
 DULAVRATOTU: ARCTIUM, 1 çeşit
İçerik: Uçucu yağ, tanen
 DUT: MORUS, 1 çeşit
İçerik: Şeker, organik asit, boyar madde
 EBEGÜMECİ: MALVA, 1 çeşit
İçerik: Müsilaj, glikoz, pektin
 ERİK: PRUNUS, 3 çeşit
İçerik: Şeker, organik asit, selüloz, pektin
 FRENKÜZÜMÜ: RIBES, 1 çeşit
İçerik: Organik asit, şeker
 GELİNCİK: PAPAVER, 17 çeşit
İçerik: Müsilaj, renk maddeleri, alkaloitler
 GIVIŞGANOTU: SILENE, 45 çeşit
İçerik: Saponin
 GİLABURU: VIBURNUM, 2 çeşit
İçerik: Renk maddeleri, tanen, organik asit
 GÜL: ROSA, 20 çeşit
İçerik: Uçucu yağ, tanen
 HARDAL: BRASSICA, 1 çeşit
İçerik: Sabit yağ, müsilaj, sinigrin
Brassica elongata Ehrb.
 HAVACIVA: ALKANNA, 4 çeşit
İçerik: Mum, tanen, alkannin
 HAVUÇ: DAUCUS, 2 çeşit
İçerik: Uçucu yağ, sabit yağ, rezin
 HİNDİBA: CICHORIUM, 1 çeşit
İçerik: Acı maddeler
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 ISIRGAN: URTICA, 2 çeşit
İçerik: Potasyum tuzları, organik asitler, histamin, asetilkolin, vitamin C
 İĞDE: ELEEAGNUS, 1 çeşit
İçerik: Organik asit, vitaminler (B,E,C), flavon glikozitleri
 İNCİR: FICUS, 1 çeşit
İçerik: Şeker, vitamin (A,C)
 İSFENDAN: ACER, 7 çeşit
 İSKORÇİNA: SCORZONERA, 18 çeşit
 KAMIŞ: PHRAGMITES, 1 çeşit
İçerik: Karbonhidratlar
 KANARYAOTU: SENECIO, 13 çeşit
İçerik: Alkaloit
 KARAÇALI: PALIURUS, 1 çeşit
İçerik: Sabit yağ, tanen, alkaloitler
 KARANFİL: DIANTHUS, 14 çeşit
İçerik. Uçucu yağ, sabit yağ, tanen
 KAVAK: POPULUS, 3 çeşit
İçerik: Uçucu yağ, rezin, glikozit
 KAYIŞKIRAN: ONONIS, 1 çeşit
İçerik: Şeker, tanen, organik asit, uçucu yağ, saponin, flavon
 KEDİOTU: VALERIANA, 6 çeşit
İçerik: Nişasta, tanen, şekerler, uçucu yağlar
 KEKİK: THYMUS, 20 çeşit
İçerik: Uçucu yağ, acı madde, tanen
 KEKLİKGÖZÜ: ADONIS, 4 çeşit
İçerik: Glikozitler
 KENGER: GUNDELIA, 2 çeşit
İçerik: bknz. Devedikeni
 KEPEK: TRITICUM, 1 çeşit
İçerik: Yağlar, azotlu maddeler, azotsuz bileşikler, anorganik maddeler, vitaminler (B, D)
 KETEN: LINUM, 8 çeşit
İçerik: Müsilaj, sabit yağ, Linamarin
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 KIRKBAŞ: LEONTICE, 1 çeşit
İçerik: Saponin, Alkaloitler
 MEŞE: QUERCUS, 8 çeşit
İçerik: Boyar madde
 KISAMAHMUT: TEUCRIUM, 8 çeşit
İçerik: Tanen, acı madde, rezin, saponin, uçucu yağ


KIZILCIK: CORNUS, 1 çeşit

İçerik: Organik asitler, müsilaj, şekerler


KİMYON: LASER, 1 çeşit

İçerik: Sabit yağ, uçucu yağ


KİRAZ: CERASUS, 7 çeşit

İçerik: Potasyum tuzları tanen


KÖKBOYA: RUBIA, 1 çeşit

İçerik: boyar maddeler, glikozit,


KÖPEKÜZÜMÜ: SOLANUM, 3 çeşit

İçerik: Tanen, saponin, glikoalkaloit


KUDRETHELVASI: FRAXINUS, 2 çeşit

İçerik: Mannitol, şekerler, rezin


KURŞUNOTU: PLUMBAGO, 1 çeşit

İçerik: Tanen, naftokinon


KURTPENÇESİ: POLYGONUM, 12 çeşit

İçerik: Nişasta, antrasen türevleri, tanen


KUŞKONMAZ: ASPARAGUS, 1 çeşit

İçerik: Şeker, saponin, uçucu yağ ve aspargin


KUŞOTU: STELLARIA, 4 çeşit

İçerik: Organik asitler, Potasyum tuzları, saponinler


KUZUKULAĞI: RUMEX, 13 çeşit

İçerik: Oksalik asiti tanen


MAHMUDE: CONVOLVULUS, 7 çeşit

İçerik: Nişasta, zamk, şekerler, rezin


MARUL: LACTUCA, 3 çeşit

İçerik: Sütlü, yağlı
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MENEKŞE: VIOLA, 7 çeşit

İçerik: Saponin, antosiyan, flavon


MERCANKÖŞK: ORIGANUM, 5 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, tanen, acı madde


MEŞE: QUERCUS, 8 çeşit

İçerik: Gallik tanen


MEYAN: GLYCYRRHIZA, 1 çeşit

İçerik: Nişasta, şekerler, zamk, rezin, flavon türevleri, Glycyrrhizin


MÜDÜRMÜK: LATHYRUS, 8 çeşit

İçerik: Nişasta, şeker, yağ


MÜRVER: SAMBUCUS, 2 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, müsilaj, rezin, tanen, sambunigrin


NANE: MENTHA, 3 çeşit

İçerik: Rezin, tanen, uçucu yağ


OĞULOTU: MELISSA, 1 çeşit

İçerik: Tanen, uçucu yağ


ÖKSÜRÜKOTU: TUSSILAGO, 1 çeşit

İçerik: Müsilaj, acı maddeler


ÖLMEZÇİÇEK: HELICHRYSUM, 13 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, rezin, acı madde, kumarin, flavon


PAPATYA: ANTHEMIS, 21 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, müsilaj, rezin


PELEMİR: CEPHALARIA, 5 çeşit

İçerik: Protein, sabit yağ


PELİNOTU: ARTEMISIA, 4 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, acı maddeler, flavon türevleri


PEYGAMBERÇİÇEĞİ: CENTAUREA, 32 çeşit

İçerik: Renk maddeleri, acı maddeler, sabit ve uçucu yağ


PİREOTU: TANACETUM, 23 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, böcek öldürücü bileşikler


PRANGOS: PRANGOS, 4 çeşit

İçerik: Uçucu ve sabit yağ
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RAVENT: RHEUM, 1 çeşit

İçerik: Tanen, antrasen türevleri


SABUNOTU: SAPONARIA, 4 çeşit

İçerik: Saponin


SALEP: ORCHIS, OPHRYS, DACTYLORHIZA, 13 çeşit

İçerik: Nişasta, şeker, azotlu madde, müsilaj


SARMISAK: ALLIUM, 30 çeşit

İçerik: Karbonhidratlar (sakkaroz, glikoz), vitaminler (A, B, C), kükürtlü uçucu yağ


SATER: SATUREJA, 1 çeşit

İçerik: Uçucu yağlar


SÖĞÜT: SALIX, 10 çeşit



ŞEYTANTERESİ: FERULAGO, 6 çeşit



SIĞIRDİLİ: ANCHUSA, 8 çeşit

İçerik: Nitrat tuzları, alakloit


SIĞIRKUYRUĞU: VERBASCUM, 27 çeşit

İçerik: Müsilaj, uçucu yağ, flavon


SİNİRLİOT: PLANTAGO, 7 çeşit

İçerik: Müsilaj, tanen, pektin, organik asit


SOLUCANOTU: PELARGONIUM, 1 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, tanen, şeker, sabit yağ


SUKARANFİLİ: GEUM, 2 çeşit

İçerik: Tanen, acı madde, geozit


SUTERESİ: NASTURTIUM, 1 çeşit

İçerik: Kükürtlü bir glokozit, vitaminler (A,C,D), uçucu yağ


SÜMBÜL: HYACINTHUS, 1 çeşit



SÜSEN: IRIS, 10 çeşit

İçerik: Nişasta ve uçucu yağ


SÜTLEĞENOTU: EUPHORBIA, 20 çeşit

İçerik: Rezin, kauçuk, nişasta, enzimler


ŞAHTEREOTU: FUMARIA, 6 çeşit

İçerik: Tanen, potasyum tuzları, fumarik asit, izokinolein sınıfı alkaloitler


ŞAKAYIK: PAEONIA, 1 çeşit
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İçerik: Tanen, uçucu yağ, alkaloit, paeonol


ŞALGAM: BRASSICA, 1 çeşit

İçerik: Sabit yağ


ŞEYTANTERESİ: FERULA, 4 çeşit

İçerik: Uçucu yağ, rezin, zamk, organik asitler


TURP: RAPHANUS, 2 çeşit

İçerik: Sabit yağ, glikorafanin


ÜVEZ: SORBUS, 3 çeşit

İçerik: Tanen, uçucu yağ, organik asit, renk maddeleri


ÜZERLİK: PEGANUM, 1 çeşit

İçerik: Sabit yağ, alkaloit


YAPIŞKANOTU: PARIETARIA, 1 çeşit

İçerik: Potasyum tuzu, tanen, flavon, müsilaj, alkaloitler


YASEMİN: JASMINIUM, 1 çeşit

İçerik: Uçucu yağ


YEMLİK: TRAGOPOGON, 9 çeşit



YILANYASTIĞI: ARUM, 3 çeşit

İçerik: Zamk, müsilaj, nişasta, saponin, alkaloitler


YULAF: AVENA, 1 çeşit

İçerik: Sabit yağ, azotlu madde, karbonhidratlar


ZERAVENT: ARISTOLOCHIA, 1 çeşit

İçerik: Tanen, şekerler, uçucu yağ, rezin, aristolohik asit, alkaloid
Erzincan’da Üzerinde Çalışma Yapılacak TAB Bitkileri

Şekil 10: Bellevalia crassa / Başak sümbül

Şekil 11: Allium tuncelianum / Munzur
sarımsağı
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Şekil 12: Achillea sintenisii / Kuruçay perçemi

Şekil 13: Ferulago glareosa / Sürek kişnişi

Şekil 14: Gypsophila lepidioides / İpek çöveni

Şekil 15: Onosma affinis / Kardeş emziği

Şekil 16: Onosma discedens / Fırat emceği

Şekil 17: Psephellus erzincani / Erzincan
tülübaşı
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Şekil 18: Psephellus huber-morathii / Ayaklı tülübaş

Şekil 19: Psephellus recepii / Şah tülübaş

Şekil 20: Reseda tomentosa / Havlı gerdanlık

Şekil 21: Rhabdosciadium urusakii / İliç
handoğu

Şekil 22: Scrophularia erzincanica / Erzincan sıracaotu

Şekil 23: Scrophularia fatmae / Dağ güzeli
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Şekil 24: Silene azirensis / Erzincan nakıl çiçeği

Şekil 25: Silene dumanii / Mor kıyışak

Şekil 26: Silene nerimaniae / Sultan nakılı

Şekil 27: Sonchus erzincanicus / Erzincan
sütotu

Şekil 28: Tanacetum alyssifolium / İliç papatyası

Şekil 29: Thymus convolutus / Eğin kekiği

Şekil 30: Thymus cappadocicus / Kekik

Şekil 31: Teucrium leucophyllum /
Buldumcuk
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Şekil 32: Verbascum alyssifolium / Kuduz kuyruk

Şekil 33: Verbascum calycosum / Kalan
sığırkuyruğu

Şekil 34: Verbascum tuna-ekimii / Ekim sığırkuyruğu

Şekil 35: Verbascum wiedemannianum /
Mor Sığırkuyruğu

Şekil 36: Verbascum leiocarpum / Sığırkuyruğu

Şekil 37: Scorzonera aucheriana / İskorçina
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Şekil 38: Eryngium ilex / Öz boğadikeni

Şekil 39: Vinca soneri / Pegir çiçeği

SONUÇ VE ÖNERİLER


Erzincan TAB açısından yeterli potansiyeli taşımaktadır.



Erzincan yaygın bitki türleri dışında önemli sayıda çevreye özgü ve üzerinde hiç

çalışma yapılmamış türleri ihtiva etmektedir (Bu türlerden birkaçı ile ilgili genel içerik
analizleri ve birkaç aktivite çalışması gerçekleştirilmiştir).


Tıbbi ve aromatik bitkilerin tamamını içine alacak bir çalışma mümkün mümkün

değildir. Literatür taraması ve uzman görüşlerine göre bazı aday türler seçilerek yapılacak
ön çalışmalarla gelecekte katma değeri yüksek ürünler üretmenin ilk adımlarına
başlanabilir.


Literatür çalışmalarının yanında, çalışılmak üzere belirlenecek aday türlerin

seçiminde yörede halk tarafından yıllarca süre gelen ilginç kullanım şekilleri de dikkate
alınmalıdır.


Ön çalışma sonucuna göre belirlenecek birkaç türü için kültüre alma çalışmalarına

başlanması uygun olabilir.


Erzincan'ın TAB potansiyelinden yararlanma çalışmalarında bilimsel araştırmalar

için materyal sağlama dışında bitkilerin direkt doğadan toplanması yerine üretimi yaklaşımı
benimsenmelidir. Zira endemik türlerden önemli bir kısmı zayıf popülasyona sahip.
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ERZİNCAN YÖRESİNİN AĞAÇ VE ÇALI FORMUNDAKİ
TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİ
Hüsnü ÇELİK
Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü

Bitkiler, ürettikleri bileşimlerle, diğer canlılar için temel besin kaynağıdır.
Eskiden beri halk bitkilerden değişik amaçlarla faydalanma yoluna gitmiştir. Bazı bitkileri
gıda, baharat ve boyar madde olarak kullanırken, bir kısmından ilaç yapmıştır. Kültüre alınmış
bitki ve hayvan türlerinin temeli, doğada bulunan yabani akrabalarına dayanır. Günümüzde de yeni
tarım çeşitleri elde etmek veya mevcut olanları ıslah etmek için yabani türlerden
yararlanılmaktadır.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler;
 Hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların iyileştirilmesi
 Besin takviyesi, çay ve çeşni olarak
 Parfümeri ve kozmetikte,
 Böcek ilaçları vs. şeklinde kullanılmaktadır.
 Ormanlar başta bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı olmak üzere çok sayıda ürün
ve hizmetlerin merkezidirler.
 Gelişmiş ülkelerde ormanlar, odun hammaddesi üretiminden daha çok hizmet
üretimi yönü ile öne çıkmış durumdadır.
Dünyada Bulunduğu Tahmin Edilen 750.000-1.000.000 Arası Bitkiden;

Yaklaşık 500.000 bitki türünün tanımı yapılmıştır.
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Dünyada 50.000 ile 70.000 arasında bitki türünün modern ve geleneksel tıpta
kullanıldığı tahmin edilmektedir.
 Bunlardan 3.000 kadarının üretimi yapılmaktadır.
 Gıda elde etmek için yetiştirilen bitki türü 3.000 civarında iken, gıda olarak
kullanılan yabani bitki türlerinin adedi 10.000 sayısının üzerindedir.
 Türkiye'de doğadan toplanarak ticareti yapılan 350 civarında bitki türü bulunmakta,
bunların 100 kadarı ihraç edilmektedir. İhracatı yapılanların başında defne, kekik ve
kimyon gelmektedir.
 Tübives’e göre Erzincan ilinde 1031 damarlı bitki taksonu bulunmaktadır. Ancak
yapılan bir çalışmaya göre (Ali Kandemir, Zafer Türkmen) sadece Üzümlü-Sakaltutan
arasında kalan bölgede 960 takson belirlenmiştir. Yine Ergan Dağı florası ile ilgili bir
çalışmada 356 takson tespit edilmiştir. Bu çalışmalar Erzincan ilinde çok daha fazla bitki
çeşitliliği olduğunu göstermektedir. Erzincan Avrupa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafi
bölgelerinin ve Anadolu Çaprazı’nın (Anadolu diyagonali) geçiş noktaları üzerinde
bulunmaktadır. Bu durum Erzincan’ın birçok endemik türe ev sahipliği yapmasına imkan
sağlamıştır.
 Oldukça zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan erzincan yöresinde; çok sayıda
bitkinin tıbbi ve aromatik değeri bulunmaktadir genel müdürlüğümüz emirleri
doğrultusunda, bölge müdürlüğümüze bağlı orman işletme müdürlükleri sınırlarında kalan
ormanlık alanlarda yayılış gösteren tıbbi aromatik ve diğer kullanım alanları olan bitkilerle
ilgili envanter ve planlama çalışmaları 2012 yılında başlamış ve halen devam etmektedir.
 Erzincan orman işletme müdürlüğü, tercan orman işletme şefliği envanter ve
planlaması yapılabilecek odun dışı orman ürünlerinin yaygın olduğu şefliklerimizden
birisidir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucu tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır.
Ayrıca refahiye orman işletme müdürlüğünde, her yıl olmamakla birlikte, kuzugöbeği
mantarı planlama ve satışa konu eilmektedir.
 Erzincan ilimizde yetişen otsu ve odunsu birçok tıbbi ve aromatik bitkiden ağaç ve
çalı formundaki türlerle ilgili genel bilgiler ve kullanım alanları aşağıya çıkarılmıştır.
Cotinus Coggyria
 Türkçe adları: Peruka çalısı, boyacı sumağı
 Botanik özelliği: Bu tür 5 m kadar boylanabilen bir çalıdır. Çanak yaprak, taç yaprak
ve etamin 5’er adettir. Yapraklar basit, tam kenarlı, 4-7 cm uzunlukta ve tüysüzdür. Meyve,
çekirdekli sulu meyve tipindedir.
 Bileşim: Yapraklar tanen ve flavon türevleri (fisetin) taşımaktadır.
 Kullanılan kısımlar: Kök ve yaprak kısımları
 Etki ve kullanılışı: Antiseptik, kabız, kan kesici ve ateş düşürücü etkilerinden ötürü,
dahilen infüzyon halinde kullanılmaktadır. Tehlikesiz ve etkili bir drogdur.
 Odunu “sarı kök” veya “sarı odun” (Lignum Flavum) ismi altında eskiden beri deri
ve kumaş boyamakta kullanılmaktadır. Verdiği renk açık sarı olup zamanla koyulaşır ve
sabit kalır. Ticarette “kabuklu” veya “kabuğu çıkarılmış” olarak bulunur.
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Şekil 1: Lignum Flavum

Rhus coriaria
 Türkçe adları: Sumak
 Botanik özelliği: 2-3 m boylarında, kışın yapraklarını döken bir çalıdır. Yapraklar
tek tüysü, meyve tek tohumlu, üzeri tüylü ve esmer kırmızı renklidir. 5-21 yaprakçıklı bir
bileşik yapraktır. Yaprakçıklar 5-6 cm uzunlukta, dişli kenarlı, kalın ve her iki yüzden de
tüylüdür. Kokusuz ve buruk lezzetlidir. Anadolu'da yaygın bir bitkidir.
 Bileşim: Tanen, şeker, mum, sitrik asit, flavon, tartarik asit
 Kullanılan kısımları: Meyvesi ve zamkı kullanılır.
 Etki ve kullanılışı: İshali keser. Basur, mide bulantısı, kusma, mide ekşimesi ve
gastrit için kullanılır. Sivilce, çıban ve ağız içi yaraları iyileştirmede fayda sağlar. Diş ağrısı
için; sumak ağacının zamkı ağrıyan dişe basılır veya çiğnenir.
 Sumak, yemeklere ekşilik vermesi için katılan, kırmızı biber görünümlü, ekşi,
kırmızı, iştah açıcı, antiseptik bir baharattır. Karaciğeri hassas olanlar; yemeklere etlere
kırmızı acı biber yerine sumak kullanabilir. Sumak mide asidini düzenler.

Şekil 2: Rhus coriaria
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Berberis vulgaris
 Türkçe adları: Diken üzümü, kadın tuzluğu, karamut, karamuk, sarıçalı, kızamık
 Botanik özelliği: 2 m’ye kadar boylanabilen, çalı görünüşünde, dikenli ve
sarıçiçekli bir ağaççıktır. meyvası olgunlukta kırmızı renk alır. Gövde ve kökün iç kısmı
parlak sarı renklidir.
 Bileşim: reçine, Müsilaj, palmatin, berberin, oxycantin, jatrorhizin
 Kullanılan kısımlar: Meyve, kök, kök kabuğu ve yapraklar
 Etki ve kullanılışı: Damar sertliği ve dalak rahatsızlıklarında faydalıdır. Karaciğer
rahatsızlıkları ve üriner sistemde kum ve taşların dökülmesini sağlar. Kansere karşı
koruyucudur. İştah açar ve mide bulantısını giderir. Sıtma, verem ve safra hastalıklarında
faydalıdır. Romatizma ve selülitte kullanılır. Meyveleri balgam söktürücüdür. Kökler,
boyar madde olarak kullanılır.

Şekil 3: Berberis vulgaris

Viburnum opulus
 Türkçe adları: Dağdelen ağacı, dağdığan ağacı, kartopu, gilaburu
 Botanik özelliği: 2-4 m boyunda, kışın yapraklarını döken, beyaz çiçekli bir
ağaççıktır. Yapraklar 3-5 parçalı, yeşil renkli. Bu renk sonbaharda kırmızıya döner.
 Bileşim: Organik asitler, tanen, reçine, izovalerian asidi, viburin
 Kullanılan kısımlar: Çiçek, kabuk ve meyva
 Etki ve kullanılışı: İdrar ve safra söktürücüdür. Karaciğer rahatsızlıklarında
fayda sağlar. Böbrek taşı, ishal, şeker hastalığı ve mide rahatsızlıklarında etkilidir.
Meyveleri kurutularak kışın hoşaf yapılabilir. Kadın hastalıklarında kullanılır.
Meyvelerinden turşu yapılır.

Şekil 4: Viburnum opulus
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Betula Sp.
 Türkçe adları: Huş, kayın
 Botanik özelliği: Çoğunlukla 20-25 m. boylarında, sarkık dallı bir ağaçtır. Kar gibi
ince beyaz kabuğu yatay yönde geniş bantlar halinde kavlar ve dökülür, yerini siyah, sert
bir kabuk alır. Sürgünler ince narin olup aşağı sarkarlar, üzerlerindeki çok sayıdaki bezeler
kurur ve yerlerini beyaz lekeler alır.
 Bileşim: Başta hiperozik olmak üzere, flavonlar, saponinler, tanenler
bulunmaktadır.
 Kullanılan kısımları: Tomurcuk, yaprak ve kabuk kısımları
 Etki ve kullanılış: Diüretik etkisi bulunmaktadır. İdrar yolları rahatsızlıklarında
kullanılmaktadır. Kabuklarından elde edilen huş yağı çeşitli endüstriyel alanda, özellikle
romatizmal hastalıklar tedavisinde, odun ve kabuklarından elde edilen huş katranı cilt ve
özellikle uyuz hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Yine katranı yumuşak derilerin
hazırlanmasında iyi bir sepi maddesidir. Yaprakları ise idrar artırıcı ve romatizma ağrılarını
dindirici etkiye sahiptir. Mikrop öldürücü ve kan temizleyici özellikleri vardır.

Şekil 5: Betula Sp.

Juniperus communis
 Türkçe adları: Adı ardıç
 Botanik özelliği: Nisan - mayıs aylarında çiçek açan sürünücü özellikte, kışın
yaprağını dökmeyen ve siyahımsı mor yuvarlak meyveleri olan bir bitkidir. İğne yapraklar
1,5 cm. uzunluğunda dipleri geniş, uçlara doğru daralmaktadır. Uçları sivri ve batıcıdır. Üst
yüzlerinde tek bir stoma çizgisi bulunur.
 Bileşim: Organik asitler, reçine, acı madde, uçucu yağ, glikoz sakkaroz ve juniperin
mevcuttur.
 Kullanılan kısımlar: Meyve ve meyvelerden elde edilen uçucu yağ.
 Etki ve kullanılış: Diüretik ve idrar yolları antiseptiğidir. Ayrıca stomaşik,
karminatif ve iştah açıcı etkileri bulunmaktadır; idrar yolları enfeksiyonlarında ve diüretik
olarak kullanılmaktadır. Zayıflama çaylarının bileşimine de girmektedir.
 Uçucu yağ, antiseptik ve kuvvetli idrar söktürücüdür. romatizmal hastalıklarda,
burkulma ve çarpma gibi kazalarda ağrı kesici ve hareket kabiliyetini arttırıcıdır. Konsantre
ardıç suyu soğuk algınlığı veya anjine yakalanmış çocuklara destek tedavisi olarak verilir.
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Ayrıca nefes kokularını yok eder. Antiseptik özelliği sebebiyle de haricen deri
hastalıklarında da uygulanabilir. aromaterapistler selülitlerde ardıçtan faydalanmaktadır.
 Kozalaklar halk arasında diş taşlarını önleyici ve ağzı sağlığında antiseptik olarak,
yaprakları keçilerde meme iltihalarına karşı ve sabun, krem, losyon imalatında
kullanılmaktadır. Diken ardıç kullanılarak hazırlanan ürünler; saç derisi ve cilt
hastalıklarında, özellikle sedef hastalığının tedavisinde ve zayıflamak amacıyla, ardıçlardan
hazırlanan çeşitli ilaçlar; kurt düşürücü, uyarıcı ve antiseptik olarak, ardıç tohumundan elde
edilen çay; iştahsızlığa, akciğer sorunlarına, hatta akciğer veremine karşı, meyve ve odun
uçucu yağları; kanser ve gonore tedavisinde, ardıç yaprakları kadınlarda gebeliği önleyici
olarak ve genital rahatsızlıklarda kullanılır.

Şekil 6: Juniperus communis

Hippophae rhamnoides
 Türkçe adları: Yalancı iğde, cıcılık, cıcırgan
 Botanik özelliği: Dikenli, yapraklarını döken boylu çalı veya 10 m’ye değin
boylanabilen küçük bir ağaçtır, özellikle yapraklarının alt yüzü belirgin gümüşi renktedir.
Meyve sarımsı veya portakal renginde, eliptik. Dere kenarları, dik, sarp kayalıklarda, kumlu
ve taşlıklı topraklarda, 1-3000 m. arasında yetişir.
 Bileşim: Flavonik glikozitler, C vitamini, organik asitler (malik asit) içerir.
 Kullanılan kısımlar: Meyveler
 Etki ve kullanılışı: Kabız, kuvvet verici, antiseptik etkilere sahiptir. İçerdiği yüksek
orandaki C vitamini sayesinde grip ve soğuk algınlıklarına karşı başarıyla kullanılır.
infüzyon (%5), şurup ve reçel halinde kullanılır. Mayhoş, lezzetli, reçel veya marmeladı
yapılır. Hoşaf olarak kaynatılarak yenilir. Meyveleri ezilip, açık yaralar üzerine sürülerek
kanamayı durdurmak amacıyla acil müdahalelerde kullanılır.
 İltihaba karşı, mikrop öldürücü, ağrı kesici, yaraları tedavi edici özelliklere sahiptir.
tibet hekimliğinde, çıçırganın yaprakları romatizmada kompres olarak kullanılır.
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Şekil 7: Hippophae rhamnoides

Ephedra major
 Türkçe adları: Deniz üzümü, alyanak, eklem otu
 Botanik özelliği: Dallar birbirine yakın ve sık, 0.5-0.9 mm çapında koyu yeşil ve
üzeri çok ince çizgilidir. meyvalar küçük (3 mm), kırmızı ve tek tohumludur.
 Bileşim: Efedrin, alkaloidler, tanen
 Kullanılan kısımlar: Gövde, meyve
 Etki ve kullanılışı: Terletir ve ateş düşürür. Romatizma ve kulunç ağrılarını alır.
Astım hastalığı ve nefes darlığına iyi gelir. Gövdeleri diş temizlemek ve ilaç elde etmek
için kullanılır. Meyveleri baş ağrısına iyi gelir. Bitkinin kurutulmuş yeşil yaprakları başta
bronşitik astım tedavisi olmak üzere, enerji vermek ve kilo vermeyi kolaylaştırmak
amacıyla kullanılmaktadır.

Şekil 8: Ephedra major

Ribes Sp.
 Türkçe adları: Çeçem, it üzümü, frenk üzümü
 Botanik özelliği: 2 m kadar boy yapabilen, kışın yaprağını döken çalı formunda bir
bitkidir. Yapraklar 4-5 cm uzunlukta ve biraz daha enlidir. Çoğunlukla üç dilimi vardır. Alt
yüzü yumuşak tüylü, üst yüzü taze yeşil renkte, çiçekler 5 cm. ye kada uzunlukta 5-20
çiçekli, dik salkım kuruluşunda toplanmış, sarı renklidir.
 Bileşim: Yapraklarda flavon ve prosiyanidinler, meyvalarda antosiyan türevleri
bulunur.
 Kullanılan kısımlar: Yaprak ve meyveler
 Etki ve kullanışı: Yapraklar diüretik etkilidir. antiromatizmal olarak gut
hastalığında kullanılır. meyvalar vitamin aktivitesi gösterir bu nedenle kanamalara karşı
kullanılır. Yaprağının kaynatılıp içilmesi durumunda damar sertliğine ve kan temizlemeye
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iyi gelir. Karaciğer şişliğinin giderilmesinde,
temizlenmesinde ve sarılık tedavisinde faydalıdır.

sindirim

yolları

iltihaplarının

Şekil 9: Ribes Sp.

Fraxinus Sp.
 Türkçe adları: Dişbudak
 Botanik özelliği: Dişbudak, türüne göre maksimum boyu 10-30 m arasında
değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli ağaçlardır. Genellikle sulak ya da
derin toprağa sahip yerlerde bulunurlar. Yaprak döken veya bazen herdem yeşil ağaç veya
çalı formunda olabilirler.
 Bileşim: Uçucu yağ, flanovoidler, quercitrin, innosit, kauçuk, tanen, şeker, c
vitamini
 Kullanılan kısımlar: yaprak, kabuk ve özsu
 Etki ve kullanılışı: Ateş düşürücü, kan temizleyici, ağrı ve sancı kesici etkileri
bulunmaktadır. Romatizma ve kabızlıkta kullanılır.

Şekil 10: Fraxinus Sp.

Pinus sylvestris
 Türkçe adları: Sarıçam
 Botanik özelliği: 20-40 m arasında boy yapan ibreli türlerdendir. Genç gövdelerde
ve yaşlı ağaçların uç kısmındaki kabukları tilki sarısı rengindedir. 3-8 cm boyundaki iğne
yaprakları çift olup mavi-yeşildir. Kozalaklar saplı olup aşağı sarkar.
 Bileşim: Pinen, sylvestren, cadinen, tanen, c vitamini, phelandren, terpineol, bornil
asetat
 Kullanılan kısımları: Kabuk, yaprak, taze sürgünler ve esansı
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 Kullanım alanları: Çam kabuğu sirke ile kaynatılıp gargara yapılırsa diş ağrılarını
keser. Çam yaprağının kan temizleyici, balgam ve idrar söktürücü etkileri bulunmaktadır.
 Astım ve bronşitte faydalıdır. Çam kabuklarının yaraları iyileştirici etkisi
bulunmaktadır. Sarıçam yağı, burun tıkanıklığını gidermek için nefes açıcı buhar olarak
kullanılan temizleyici ve açıcı bir Aromadır. Yağı ayrıca dezenfektan, oda spreyi ve
temizlik maddelerinde kullanılmaktadır.

Şekil 11: Pinus sylvestris

Frangula alnus
 Türkçe adları: Barut ağacı
 Botanik özelliği: 4-5 m boyunda, dikensiz küçük bir ağaçtır. Yapraklar alternan
dizilişli, basit, tam kenarlı ve saplı; meyva olgunlukta siyah renkli, saplı bir bakkadır.
 Bileşim: Tanen, acı maddeler, şekerli komponentler, antra glikozidler, saponin,
elma asidi, frangul asidi ve glikofrangulin.
 Kullanılan kısımlar: Kabuklar
 Kullanım alanları: Kabızlık ve safra yetersizliğine iyi gelir. Hemoroit, dolaşım
bozukluğu, bağırsak parazitleride kullanılır. Karaciğer hastalıkları, sarılık, hastalıklarında
kullanılır.

Şekil 12: Frangula alnus

Paliurus Spina-christi
 Türkçe adları: Karaçalı, çalı dikeni, çaltı dikeni, karadiken, çeşmezen, diken
 Botanik özelliği: 2-3 m boyunda dikenli bir çalıdır. İlkbaharda salkım şeklinde sarı
çiçekler açar. Meyve yarı küre biçiminde 2-3 cm genişlikte ve çoğunlukla kahverengi
kanatlıdır.
 Bileşim: Sabit yağ, tanen, paliurin, flavon bileşikleri
 Kullanılan kısımları: Yaprak ve tohumları
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 Etki ve kullanılışı: İdrar söktürür, gastrit ve ishale iyi gelir. Yaprakları kaynatılıp
yara ve iltihap pansuman yapılır. Tohumları egzama ve kaşıntıda kullanılır. Kabızlık
yapıcı etkisi vardır.

Şekil 13: Paliurus Spina-christi

Amygdalus Sp.
 Türkçe adları: Badem
 Botanik özelliği: Badem ağacı 8 m kadar boylanabilen, dikensiz, pembe veya beyaz
çiçekli bir bitkidir.
 Bileşim: Protein, selüloz, sabit yağ ve bir glikozit (amygdalin) taşımaktadır.
 Kullanılan kısımlar: Tohumları ve tohumdan elde edilen yağı
 Etki ve kullanılışı: Badem yağı dahilen müshil olarak, haricen ise yumuşatıcı ve
yara iyi edici olarak kullanılır. Eczacılıkta bazı preparatların hazırlanmasında
kullanılmaktadır. Tohumlar dahilen yumuşatıcı, öksürük kesici, idrar artırıcı ve kurt
düşürücü olarak etkilidir. Tohumlardan hazırlanan su koku verici ve öksürük kesici olarak
kullanılmaktadır.

Şekil 14: Amygdalus Sp.

Pistacia terebinthus
 Türkçe adları: Menengiç, çitlenbik, çedene, çıtlık, çitemik, bıttım
 Botanik özelliği: 2–3 m boylarında çalı veya 10 m'ye kadar boylanabilen ağaç
formlarında görülebilmektedir. Karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklar 5-11 parlak
yaprakçıktan oluşur ve reçine kokusu verir. Kırmızımsı mor renkli çiçekler mart ve nisan
aylarında görülür. Mürekkep meyve küçük, küre biçiminde olup olgunlaşınca yeşil ve
maviye dönüşür.
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 Bileşim: Triterpenik bileşikler, fenolik bileşenler, triterpenoik asitler, rezin, uçucu
yağ ve sabit yağ (palmitik, stearik, oleik ve linoleik asitlerin trigliseritleri)
 Kullanılan kısımları: tohum ve yapraklar
 Etki ve kullanılışı: Meyvelerinden sade halde çerez olarak faydalanılmaktadır. Bazı
yörelerde birtakım çeşni ve baharatlarla harmanlanarak “zahter” adı verilen karışımdan
faydalanılmaktadır. Ayrıca, bitkiden elde edilen sabit yağların yemeklik özelliği
bulunmaktadır. Farklı oranlarda menengiç yağı içeren ve yöresel adıyla “menengiç sabunu”
veya “bıttım sabunu” diye tabir edilen sabun üretimi yapılmaktadır. Tohumu ve yapraklar
karın ağrısında kullanılır. Yaprakları türk halk tıbbında üriner antiseptik, peptik ülserin
tedavisinde ve güneş çarpmasına karşı kullanılmaktadır. Ayrıca meyveler diüretik ve
ekspektoran olarak kullanılır. Yaprakları mikoziste haricen topikal olarak kullanılır.
Meyveler idrar söktürücü ve kuvvet verici etkilere sahiptir. Meyvelerin kavrulduktan sonra
ezilmesi ile elde edilen sıvı, “menengiç kahvesi” ismi altında, kahve yerine
kullanılmaktadır. Meyveli yaprakları turşu yapılır.

Şekil 15: Pistacia terebinthus

Cerasus mahaleb
 Türkçe adları: Mahlep, melem, idris ağacı, mehlem
 Botanik özelliği: 10 m kadar boylanabilen, beyaz çiçekli bir ağaçtır. Türkiye’de
yaygın olarak yetişmektedir.
 Bileşim: Sabit yağ (%27-40), kumarin ve eleostearin asit
 Etki ve kullanılışı: Mahlep tohumu kuvvet verici, cinsel gücü artırıcı, balgam
söktürücü, idrar artırıcı, nefes darlığına karşı ve prostat büyümesini önleyici olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca şeker hastalığına karşı da tavsiye edilmektedir. Dalların
kabuklarında kumarin bulunduğu için, hoş kokuludur.

Şekil 16: Cerasus mahaleb
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Cotoneaster Sp.
 Türkçe adları: Dağ muşmulası
 Botanik özelliği: 2-3 m yükseklikte, kışın yaprağını döken, beyaz çiçekli bir
ağaççıktır. meyva 6-8 mm. uzunlukta ve kırmızı renklidir.
 Kullanılan kısımları: Meyva
 Etki ve kullanılışı: Meyvaları iştah açıcı, midevi ve balgam söktürücü olarak
kullanılır.

Şekil 17: Cotoneaster Sp.

Crataegus Sp.
 Türkçe adları: Alıç, kırkat
 Botanik özelliği: Alıç 10 metreye kadar yükselebilen, dikenli, beyaz veya pembe
çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, esmer-kırmızı veya kırmızı
renklidir. Çoğunlukla çalı görünümlü, dalları 1 - 1,5 cm dikenlidir. Yapraklarının altı açık
mavimsi yeşil ve parlaktır. Çiçekleri beyaz renkli olup salkım şeklindedir. Mayıs - haziran
aylarında açar.
 Bileşim: Prosiyanidinler, flavonlar, biojen aminler, triterpenik asitler, tanen
 Kullanılan kısımlar: Çiçek, yaprak ve meyveler
 Etki ve kullanışı: Alıç ağacının yaprak, çiçek ve meyveleri kalp destekleyici ve
kalp-damar sistemi fonksiyonlarını normalize etmek için kullanılmaktadır. Alıç’ın
antioksidan etkisi, serbest radikal oluşumunu engelleyerek kalbi olumlu yönde
etkilemektedir. Kalp ve beyne olan kan akışını ve kalbin kasılma gücünü artırır, kalbi ritm
bozukluğuna karşı korur ve tansiyonu dengeler. Alıç içerisindeki etken maddeler kalp
kasları dejenerasyonunda ve koroner damarlardaki daralmalar sonucu gerekli miktarda
kanın ve oksijenin kalp kaslarına gönderilememesi durumundaki oksijen yetersizliğine
karşı da kalbin korunmasına yardımcı olmaktadır.
 Kolesterolü ve damarlardaki plak oluşumunu azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür.
Uykusuzluğa karşı güvenle kullanılır. Sinir sisteminde yatıştırıcı, spazmları azaltıcı, idrar
söktürücü ve kabız yapıcı etkileri de vardır.
 Alıç çiçeği ve yaprakları kanser hücrelerine karşı anti - tümör aktivitesi olan
doxorubicin adlı ilacın toksik etkilerini onun antitümör etkilerini azaltmaksızın yok eder.
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alıçda yeni bulunan 3 çeşit flavonoid aıds e sebep olan hıv virüsüne karşı anti - viral etki
gösterirler.

Şekil 18: Crataegus Sp.

Prunus divaricata
 Türkçe adları: Çakal eriği, dağ eriği, yabani erik
 Bileşim: Nitrilglikozit, flavonglikozit, acı madde, tanen, organik asidler, c vitamini,
şeker, tanen, elma asidi
 Kullanılan kısımları: Çiçek, yaprak ve meyveleri
 Etki ve kullanılışı: Çakal eriği içinde tanen olduğu için ishali keser, çiçekleri
kabızlıkta kullanılır. Çakal eriği meyvesi ve yaprakları kaynatılıp tatlandırılarak içilirse
vücudu terletip zehirli maddeleri dışarı attırır. İştah açıcı, kan temizleyici, kalp
kuvvetlendirici ve anne sütünü artırıcı etkileri vardır.
 Bademcik iltihabı için kullanılır. Çakal eriği marmelatı mide yanması ve gastrite iyi
gelir. Limon ve sirke yerine yemekleri tatlandırmak için kullanılır. Meyve olgunlaşınca
marmelatı yapılabilir. Meyvesi kabız yaptığı halde çiçekleri kabızlığı önler. Çakal eriği aynı
zamanda ergenlik sivilcelerinin merhemidir. Taze veya kurutulmuş meyvelerinden hoşaf
yapılır.

Şekil 19: Prunus divaricata

Pyrus Sp.
 Türkçe adları: Ahlat, yaban armudu
 Botanik özelliği: Kışın yaprağını döken çalı veya ağaç formunda bitkidir. Yapraklar
oval veya elips şeklindedir. Beyaz çiçek açar.
 Bileşim: Tanen, şeker, meyve asitleri
 Kullanılan kısımları: Meyva
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 Etki ve kullanılışı: Meyveleri ishal keser. Zehirli hayvan sokmalarında, filizi ezilip
yaraya sürülür. Kalbi kuvvetlendirir. Böbrekleri çalıştırıcı ve hararet giderici etkiye
sahiptir.

Şekil 20: Pyrus Sp.

Rosa Sp.
 Türkçe adları: Kuşburnu
 Botanik özelliği: Sarkık dallı, dikenli beyaz veya pembe çiçekli, turuncu veya
kırmızı meyveleri olan, orman açıklıkları ve yol kenarlarında yetişen bir çalıdır.
 Bileşim: Şekerler, sitrik ve malik asit, tanen ve başta C olmak üzere, A, B
vitaminleri taşır.
 Kullanılan kısımları: Meyvalar
 Etki ve kullanışı: Amerikan kızılderililerinin C vitamini yetmezliği olan skorbüt
hastalığından şikâyet etmemelerinin en önemli sebeplerinden biri tüm yıl boyunca
kuşburnu yemeleriydi. Kuşburnu meyveleri ezme olarak veya reçel yapılarak kullanılır.
Kuşburnu şerbeti klasik osmanlı şerbetlerinden biridir. Kuşburnu çayı içerdiği bol miktarda
vitamin ile genel direnci arttırarak grip, nezle gibi hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar.
Soğuk içilmesi vücut hararetinin düşmesine yardımcı olur. Meyvelerinden marmelat ve
pestil yapılarak kullanılır.

Şekil 21: Rosa Sp.

Malus sylvestris
 Türkçe adları: Yabani elma
 Botanik özelliği: 5–12 m'ye kadar uzanan yaprak döken tacı geniş
bir ağaçtır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, basit oval biçiminde, ucu sivri ve kenarları dişli,
alt yüzü hafif tüylüdür. 5–12 cm uzunluğunda 3–6 cm genişliğindeki yaprakların sapı 2–
5 cm kadardır. Çiçekler yapraklarla birlikte açar. Beyaz olan çiçekler genellikle ilk
açtığında açık pembedir. Meyve sonbaharda olgunlaşır.
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 Bileşim: Florin, pektin
 Kullanılan kısımları: Meyva
 Etki ve kullanılışı: Meyve astringent ve müshil etkilidir. ezilmiş meyve posası,
iltihaplanmaları ve yaraları iyileştirmek için bir hijyen olarak kullanılabilir. Kabızlık
önlemek için meyve yenir. Kabuk ve özellikle kök kabuğu antihelmintik, soğutucu ve
soporifiktir. Antibakteriyel etkisi bulunmaktadır. Jöle, konserveler ve meyve suları için
kullanılır. Meyve pektin açısından zengindir ve reçel vb. yaparken diğer meyvelerin
ayarlanmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Tohumdan yenilebilir bir yağ elde
edilebilir.

Şekil 21: Malus sylvestris

Rubus caesius
 Türkçe adları: Böğürtlen, kara çilek
 Botanik özelliği: Haziran-eylül ayları arasında, beyazımsı veya pembemsi renkli
çiçekler açan, çok senelik, dikenli ve çalı görünümünde bir bitki. Gövdeleri silindir şekilli,
içi dolu, odunlu ve dikenli dallar, önce dik, sonra aşağı doğru kıvrık. Yapraklar saplı,
kenarları dişli, alt yüzeyleri tüylüdür. Yaprak sapında, uçları geriye doğru kıvrık dikenler
bulunur. Çiçekler dalların ucunda toplanmıştır. Birleşik meyvelidir. Rengi önce yeşil, sonra
kırmızı ve daha sonra olgunlukta siyahımtraktır.
 Bileşim: Elma asidi, limon asidi, flayon, C vitamini, uçan yağ, mineraller,
vitaminler
 Kullanılan kısımlar: Tüm kısımları
 Etki ve kullanışı: 4000 yıldan beri avrupa'da toplanmakta, reçel, şurup sirke
yapımında kullanılmaktadır.
 Düzenli yenen böğürtlen yaşlılıktan kaynaklanan hafıza kayıplarını önler.
Kurutulmuş yapraklarından yapılan şurubu kanı incelterek kan şekerini dengeleyen
böğürtlen, diyabet rahatsızlıkları olan hastalar için önemli bir şifa kaynağıdır. Yaprakları
kaynatılarak suyu ile gargara yapılırsa, diş eti ve bademciklerdeki iltihaplara iyi gelir.
Kökleri kaynatılarak suyu içilirse böbrek kumunun ve taşlarının düşmesine yardımcı olur.
 Şurubu göğüs ve solunum yolları rahatsızlıklarında oldukça yararlıdır. Böğürtlen
yaralara sürülürse iyileşmelerini kolaylaştırır. Vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesine
yardımcı olur. Tansiyonu düşürür ve bedeni güçlendirir. Olgun böğürtlen idrar
söktürücüdür ve kabızlığa iyi gelir.
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Şekil 22: Rubus caesius

Rubus idaeus
 Türkçe adları: Ahududu
 Botanik özelliği: 2 m’ye kadar boylanan ve kışın yapraklarını döken çalı durumunda
bir bitkidir. Sürgünler yuvarlak olup çok sayıda ve çoğunlukla kızıl kahverenginde
dikenlidir. Yapraklar bileşik yaprak durumunda, 3-5 yaprakcıklıdır. Çiçekler uçta ve yanda
bulunan dalkım kuruluşunda, beyaz renkte ve küçüktür.
 Bileşim: Limon asidi, reletin, madeni tuzlar, tanen, c vitamini, demir, fosfor,
kalsiyum, magnezyum.
 Kullanılan kısımlar: Meyveler
 Etki ve kullanılışı: Ateşli hastalıklarda ahududu meyvelerinden yapılan şurup ve
marmelat yenir. Yağlı deriler için ahududu yaprağı kaynatılıp cilt pansuman yapılır. Göz
ağrılarında yapraklar kaynatılıp göze pansuman yapılır. Ahududu şurubu iyi bir kalp
güçlendiricidir. Ahududu anti- tartar etkilidir. astrenjan ve diüretik etkilidir. Yapraklar
kabız, meyvalar iştah açıcı ve diüretik olarak kullanılır.

Şekil 23: Rubus idaeus

Sorbus aucuparia
 Türkçe adları: Kuş üvezi, üvez
 Botanik özelliği: İlkbaharda ince, narin, açık yeşil yapraklarla sarılmış bir örtüye
sahiptir. Bilimsel tür ismi olarak verilen lâtince aucuparia kelimesinin manası kuş
kapanıdır. Ağacın, dişbudağa benzer yaprakları vardır. yabanî üvez ağacı, daha çok orman
kenarlarında, 2.400 m yüksekliğe kadar, kuzey istikametinde bilhassa kumlu, balçıklı
toprakta yetişir.
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 Bileşim: Meyveleri parasorbinik asit, malik asit, sekerler (sorbos) sorbitanik asit,
pectin, karotensid ve vitamin c.
 Kullanılan kısımlar: Çiçek ve meyveler
 Etki ve kullanışı: Çay olarak içilen kurutulmuş çiçekleri mayıs-haziran aylarında,
meyveleri ise eylül-ekim aylarında toplanır. Üvez ağacı meyvelerinin kanamayı durduran
ve güçlendirici ilaç olarak kullanımı, hipokrat'a kadar uzanır. Bağırsak temizleyici, iltihap
giderici, müshil, idrar söktürücü, kanamayı durduran ve lenf uyarıcı özelliklere sahiptir.
Kurutulmuş, ezilmiş meyveleri demlemek suretiyle elde edilen çayı, ses kısıklığı
durumunda gargara olarak kullanılır; mide ekşimesi ve lenf damarları rahatsızlığında tedavi
maksadıyla bu çaydan içilebilir. Taze meyvelerinden yapılan tentür ise dahilen alındığında
lenf damarı rahatsızlıklarını, lenfödemi ve lenfatik şişkinlikleri giderir.

Şekil 24: Sorbus aucuparia

Celtis Sp.
 Türkçe adları: Çitlenbik, dardağan
 Botanik özelliği: Çalı ya da 3-5 m. boylarında küçük bir ağaçtır. Sürgünler tüysüz,
parlak, kestane-kahverengi, belirgin beyaz lentisellidir. Yapraklar 2,5-8 x 2-5(-6) cm
tüysüz ya da ender sert tüylü, alt yüzü sarımsı veya mavimsi yeşil renkte, geniş veya dar
yumurta şeklinde, keskin, bazen dilimli dişlidir. Meyve küremsi, sarı ya da portakal sarısı
renktedir. Açık kayalık yamaçlarda, 650-1800 m. arası rakımlarda yetişir.
 Bileşim: Tanen ve müsilaj
 Kullanılan kısımlar: Yaprak ve meyve
 Etki ve kullanılışı: Astringent, kabız, hazmı kolaylaştırıcı, ishale karşı özellik
göstermektedir. dekoksiyon ve sıvı ekstre olarak kullanılır. Meyveleri yenir, ayrıca kırsal
kesimlerde reçel yapılır. Tohumlarından elde edilen yağ, ipeklerin sarıya boyanmasında
kullanılmaktadır.
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Şekil 25: Celtis Sp.

Platanus orientalis
 Türkçe adları: Çınar
 Botanik özelliği: Çınargiller (Platanaceae) familyasından 25–30 m boy, 5–6 m çap
yapabilen bir çınar türüdür. Serbest büyüdüğü zaman kısa gövde, kalın dal ve geniş tepe
yapar. Gövde ve dallar açık gri veya yeşilimsi gri renklidir. Yaşlı gövdelerin kabukları diğer
türlerinkilere nazaran daha küçük levhalar halinde kalkar ve yavaş dökülür.
 Bileşim: Fenolik ve flavonidler maddeler
 Kullanılan kısımlar: Yaprak
 Etki ve kullanılışı: Eklem ağrısı çekenler için çınar yaprağı kürü çok faydalıdır. Diş
ve diş eti rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Yanıklar için oldukça iyi bir bitkidir.
Yanıkları iyileştirme özelliği vardır. Yanıkları olduğu gibi, yaraları da iyileştirir. Vücuttaki
şişkinliği alır ve devamlı kullanımda vücutta biriken ödemin dışarı atılmasını
sağlamaktadır. Çınar yaprağı kürü kireçlenmeyi engeller. Çınar yaprağından elde edilen
merhem sedef hastalığına iyi gelmektedir. Saç dökülmesini engeller ve saç derisindeki
sıkıntıların giderilmesini sağlar. Saç derisini besler dökülmeyi ve kepeklenmeyi minimuma
indirir.

Şekil 26: Platanus orientalis
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Şekil 27: Alıç

Şekil 29: Kantaron

Şekil 31: Kuşburnu

Şekil 28: Ölmez Çiçeği

Şekil 30: Kuş Üvezi

Şekil 32: Banotu
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Şekil 33: Allı Gelin

Şekil 34: Çiriş
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ERZİNCAN İLİNİN DOĞAL BİTKİ POTANSİYELİ VE BU BİTKİLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA ENSTİTÜMÜZDE YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Zakine KADIOĞLU
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Doğadaki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir dengenin ürünüdürler. Tüm bitkiler insanın
hizmetindedir. İnsanın varoluşundan itibaren bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır. İlk çağlardan kalan
arkeolojik bulgulara göre insanlar, besin elde etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için öncelikle
bitkilerden faydalanmışlardır. Deneme yanılma yoluyla elde edilen bu bilgiler, çağlar boyunca
kullanım şekillerindeki bazı değişiklik ve gelişmelerle günümüze kadar ulaşmıştır. Zengin bir
kültürel mirasa sahip olan ülkemizin de etnobotanik açıdan oldukça kapsamlı bir bilgi hazinesi
mevcuttur. Ancak, kırsal kesimden kentlere olan göçlere ve gelişen teknolojiye paralel olarak, yeni
nesiller bu hazinenin değerini bilmemekte ve bu bilgiler kullanılmadığı için kaybolma riski
taşımaktadır. Bu nedenle çok değerli bu bilgilerimizin bir an önce yazılı hale getirilme zorunluluğu
ortaya çıkmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde
Sebze Olarak Kullanılan
Yabani Bitki Türlerinin
Tespiti ve Kullanım Şekilleri

300 ‘e Yakın
bitki türü
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Bitki
türlerinin
tekniklerine
uygun şekilde
3’er eş
herbaryum
örneği
oluşturulmuş

Tespit
edilen
bitkiler

Örnekler ve çekilen fotoğraflar
yardımı ile tür teşhisleri, konu
uzmanlarına yaptırılmıştır.

Yöresel adları, Botanik adları, familyası

Kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri
Bulunduğu yerin adresi, rakımı, enlem
boylamları, yetiştikleri ortamın toprak yapıları

ve

Yeme olgunluk zamanı ve diğer
kullanım şekilleri
Bilgi alınan kişinin adresi
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Türkiye
Tohum

Ege Tarımsal
Araştırma
Enstitüsüne

Hazırlanan herbaryum
örnekleri ile birlikte kayıt
altına alınan bilgiler
toplama formlarına
işlenmiş

Bankası

Şekil 1. Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti ve Kullanım
Şekilleri

ERZURUM VE ERZİNCAN İLLERİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN EVELİK VE
KUZUKULAĞI TÜRLERİNİN TEKSEL SELEKSİYON YOLU İLE ISLAHI

Şekil 2. Rumex acetosella



Erzurum ve Erzincan illerine bağlı ilçe belde ve köylerde sürvey çalışmaları yapıldı.



Yaprak örnekleri alınarak kimyasal içerikleri belirlendi.



Çimlendirme testleri yapıldı.

Surveyler sonucu tespit edilen bitkilerden elde edilen tohumlar 10.2016 tarihinde ileriki çalışmaları
(morfolojik karekterizasyon ve ıslah çalışmalar) yapmak için Enstitü arazisine ekimleri yapıldı.
1.

Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı Çok Yıllık Bitki Türlerinin(Fritillaria spp. ve

Tchihatchewia

isatidea)

Kültüre

Alınması

110G022

nolu

TÜBİTAK

projesi

sonuçlandırılmış.
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2.

Türkiye Fritillaria L. Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre

Kazandırılması 110G007 nolu TÜBİTAK projesi sonuçlandırılmış.
3.

Türkiye Fritillaria L. Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre

Kazandırılması II TAGEM projesi devam etmektedir.
Yürütülen projeler kapsamında Fritillaria cinsinde 38 terslale türüne ait 84 populasyondan
Tchihatchewia isatidea (Allıgelin) türüne ait 19 populasyondan toplanan örneklerle koleksiyon
bahçesi kurulmuş ve türler muhafaza altına alınmıştır.

Şekil 3. Survey sonucu tespit edilen bitkilerde ileriki çalışmalar

Şekil 4. Terslale Koleksiyon Bahçesi
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Şekil 5. Tchihatchewia isatidea Adaptasyon bahçesi

Terslale cinsinde kültüre alma çalışmaları sonuçlandırıldıktan sonra cinste ıslah çalışmaları
başlatılarak Türkiye’nin ilk terslale çeşitleri geliştirilmiştir. Bu çeşitlerden 3 tanesinin ıslahçı
hakları koruma altına alınmıştır. Bunlar; Aslay, Doğu güneşi, Vuslat.

Şekil 6. Türkiye’nin ilk terslale çeşitleri: Aslay, Doğu güneşi, Vuslat

Allı Gelin (Tchihatchewia İsatidea Boiss.) Bitkisinin Çeşit Islahı Ve Süs Bitkileri Sektörüne
Kazandırılması

153

Şekil 7. Erzincan ve Erzurum Yöresinde Yabani Olarak Yetişen Çaşır (Prangos ferulacea (L.) Lındl. ve
Hippomarathrum microcarpum (Bieb.) Fedtsch. Çiriş (Eremurus spectabilis Bieb.) Bitkilerinin Sebze Olarak
Değerlendirmek Amacıyla Kültüre Alınması Üzerine Araştırmalar

Proje 1997-2000
yılları arasında

Şekil 8. Allı Gelin (Tchihatchewia İsatidea Boiss.) Bitkisinin Çeşit Islahı
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Şekil 9. Farklı Dikim Sıklıklarının Çiriş (Eremurus spetabilis Bieb.)‘te Verim ve Bazı Unsurlarına Etkisi.
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IV. OTURUM
ERZİNCAN’DAKİ TAB ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMA İMKÂNLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ekrem KÖKSAL
Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. Erzincan Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi EÜTAM.
Birimimiz, 13 Kasım 2011 tarihli 28111 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile resmi
faaliyetlerine başlamıştır.

Laboratuvarımız;
10 adet 45 m²
10 adet 65 m²
1 adette 50 m² olmak üzere
21 ayrı çalışma alanından oluşmaktadır.

Fotoğraf 1. 5.11.20216 tarihinde Erzincan Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi açılışı
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Fotoğraf 2. Taramalı Elektron Mikroskobu, SEM. Marka: FEI Model: QUANTA FEG 450

Fotoğraf 3. Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi Sistemi (GC-MS) Marka: THERMO SCIENTIFIC, Model:
GC: TRACE 1310 MS: ISQ
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Fotoğraf 4. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Marka: THERMO SCIENTIFIC
Model: DIONEX ULTIMATE 3000

Fotoğraf 5. İndüktif Olarak Etkileştirilmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi (ICP-MS)
Marka: AGILENT, Model: 7700
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Fotoğraf 6. FT-IR Spektrometre, Marka: THERMO SCIENTIFIC, Model: NICOLET 6700

Fotoğraf 7. Mikroskop Laboratuvarı, Marka: LEICA, NIKON, Model: DM4000B, ECLIPSE TI-U
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Fotoğraf 8. Sıvı Azot Ünitesi, Marka: KELVIN INTERNATIONAL, Model: M280

Fotoğraf 9. Realtime PCR, Marka: QIAGEN, Model: ROTOR GENE Q
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Fotoğraf 10. Liyofilizatör ve Evaporatör, Marka: LABOGENE, Model: 110-4PRO

Fotoğraf 11. Marka: Heidolph, Model: Hei Vap Value Dıgıtal Rotary Evaporator
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Fotoğraf 12. Bitki Büyütme Kabini, Marka: JSR, Model: JSPC-960C

Fotoğraf 13. Doku Kültür Laboratuvarı, Anti-Bakteriyal Boya, Hepa-Filtre Havalandırma, Steril Kapalı Alan
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Fotoğraf 14. Inverted Faz Kontrast Işık Mikroskopu (Floresans Ataçmanlı) Marka: Nikon,
Model: Eclipse Ti-U

Fotoğraf 15. Doku Kültür Laboratuvarı, CO2 İNKUBATÖR, Marka: Nüve, Model: Ec160
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Fotoğraf 16. Biyogüvenlik Kabini, Marka: Bilser, Model: Blf 2000

Fotoğraf 17. Doku Kültür Laboratuvarı, Otoklav, Marka: Sümer, Model: Ms-M
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Fotoğraf 18. Derin Dondurucu (-80 °C), Marka: Haier, Model: Dvv-86l628

Fotoğraf 19. İş İstasyonu, Marka: EXPER, Model: VV-520 2N
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Fotoğraf 20. Meteoroloji İstasyonu
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Fotoğraf 21. Doğal Ürünler Kimyası Çalışmaları

Fotoğraf 22. Bitki Kurutma Odası
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TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Yrd. Doç. Dr. Renad MAMMADOV
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Antiülser Aktivitenin Araştırılması
Antiülser aktiviteyi araştırmak için farklı mide ülser modelleri kullanılmaktadır
a) İndometazinle oluşturulan ülser modeli
b) Etanolle oluşturulan ülser modeli
c) Stres ülser modeli
İndometazin Mide Ülser Modeli
Deney prösedürü; Hayvanlar 24 saat aç brakılır. 25 mg/kg dozda indometazin, araştırılacak
madde uygun yolla verilir

Fotoğraf 1. İndometazin verildikten 6 saat sonra gelişen mide ülserleri

Stres Ülser Modeli
Deney prosedürü
Hayvanlar 12 saat aç bırakılır. Araştırılacak maddeler uygun yollarla verilir. 24 saat Zorunlu
İmmobilizasyon yöntemi uygulanır.
Etanolle İndüklenen Mide Ülser Modeli
Deney prosedürü
Hayvanlar 24 saat aç bırakılır. Araştırılacak maddeler uygun yollarla verilir. %50’lik etanol
oral verilir. Bu yöntemden 1 saat sonra ülser gelişir.
Antikanser Aktivite
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MNNG (N-metil-nitro-n-nitrosoguanidin) ile indüklenen mide kanseri modeli; MNNG
200 mg/kg dozda 10 gün ara ile 3 ay oral uygulanır
Analjezik Aktivitenin Araştırılması
Analjezik Aktivite
Kuyruk veya pençe sıkıştırma testi, Basile Aljezimetre
Antiinflammatuar Aktivitenin Araştırılması
Karragenin inflamasyon modeli
%1’lik karragenin solusyonu rat ayak pençesine enjekte edildikten 30 dakika sonra pençe
dokusunda inflamasyon gelişir.
Antidiabetik Aktivitenin Araştırılması
Diyabet Modeli
120 mg/kg dozda, Alloksan i.p. verilerek oluşturuluyor
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ERZİNCAN’IN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ POTANSİYELİ ÜZERİNE
DEĞERLENDİRMELER
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ
Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Florası (Davis, 1965-1988)’na göre, Türkiye 12.000’den fazla tür ve tür altı taksonu ile
oldukça zengin bir floraya sahiptir. Avrupa kıtasının tamamının yaklaşık 12.000 kadar bitki
taksonuna sahip olduğu düşünülürse yurdumuzun bitki örtüsü bakımından zenginliği daha iyi
anlaşılır. Endemizm bakımından da yurdumuz oldukça zengindir. Tüm Avrupa kıtasındaki toplam
endemik takson sayısı yaklaşık 2750 iken ülkemizdeki endemik tür sayısı 3500’den fazladır.
Ayrıca yurdumuz endemik tür oranı ve çeşitliliği açısından Orta Doğu’nun da en zengin florasına
sahiptir.

Erzincan Florası;
Davis (1965-1988)’e göre Erzincan’da 795 tür kayıtlıdır ve bunlardan 276’sı endemiktir. Son
çalışmamıza göre Erzincan’ın toplam tür sayısı 2400 civarındadır. Erzincanda yetişen endemik
tür sayısı yaklaşık 600’dür. Bu endemik türlerden 50’den fazlası sadece Erzincan’da yetişmektedir.
Türkiye’nin önemli bitki alanları arasında yer alan Munzur dağlarının bir kısmı ve Keşiş (Esence)
dağlarının tamamı Erzincan sınırlarında yer almaktadır. Türkiye’nin 24 doğal Rosa (gül) türünden
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20’si Erzincan çevresinde yetişmektedir. Bu türlerden R. pisiformis ve R. ozcelikii Erzincan’dan
bilinen endemik türlerdir (Korkmaz vd., 2016). Erzincan çevresi yaygın olarak kullanılan tıbbi ve
aromatik bitkilerimizden olan Salvia (Adaçayı) türleri bakımından da oldukça zengindir.
Yaptığımız arazi çalışmalarına göre cinsin Erzincan çevresinde 25 civarında türü yetişmektedir.
ETNOBOTANİK; Etnobotanik terimi basitçe bitkilerin yerel halk tarafından kullanımı
olarak tanımlanmaktadır. Bitkiler halk arasında en çok gıda ve ilaç olarak kullanılmakla beraber,
yakıt, yapı malzemesi, süs eşyası, boya, büyü (inançsal) vb. amaçlar için de kullanılmaktadır.
Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Baytop, 1999) adlı eserde Dünya’da binlerce yıldan beri kullanılan
şifalı bitkiler ve Türkiye’de kullanılan tıbbi bitkiler hakkında bilgiler verilmiştir. Bu eserde
Dünya’daki toplam bitki sayısının 1.000.000 civarında olduğu, bunlardan yaklaşık 20.000 türün
tıbbi amaçla kullanıldığı, Türkiye’de ise ancak 500 kadar türün tedavi amacıyla kullanıldığı
belirtilmektedir. Ancak, insanların yüzyıllardır nesilden nesile aktardığı bilgi ve deneyimlerinden
oluşan bu kültür giderek kaybolmaktadır. Günümüzdeki insanların refah düzeyinin yükselmesi ve
ihtiyaçlarının kolayca karşılanmasından dolayı insanların tıbbi bitkilere olan ilgisi de giderek
azaltmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde yapılmış etnobotanik araştırmaları değerlendirdiği bir
çalışmada (Çakılcıoğlu vd., 2012) bölgede toplam 147 etnobotanik çalışma yapılmasına karşın
Erzincan en az çalışılan iller arasında olduğu belirtilmektedir. 2010 yılından bu yana devam eden
etnobotanik çalışmalarımızla yörede bitkilerin geleneksel kullanımlarının belirlenerek kayıt altına
alınması amaçlanmaktadır.
Erzincan’da Yapılan Etnobotanik Çalışmalar
Üzümlü (Erzincan) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri
2010 ve 2011 yıllarında etnobotanik verilerin derlenmesi amacıyla ilçeye ait 3 belde ve 22 köye
gidilerek, toplam 150 kişi ile görüşülmüştür. Halk tarafından faydalanılan 140 bitki türünden, tıbbi
(62 kullanım), gıda (60 kullanım), yem (28 kullanım), eşya (9 kullanım), süs (18 kullanım),
yakacak (8 kullanım) ve diğer amaçlar (7 kullanım) için yararlanıldığı belirlenmiştir.
Gundelia tournefortii var. tournefortii köklerinden elde edilen Kenger sakızı diş sağlığında, diş
etlerini kuvvetlendirici ve iştah arttırıcı olarak kullanılmaktadır.
Berberis vulgaris bitkisi meyveleri ishali kesmek için, kökleri yün boyamada kullanılmaktadır.
Elaeagnus angustifolia bitkisi meyveleri öksürük ve bronşit rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.
Mentha longifolia bitkisinin çiçekleri kanser tedavisinde kullanılmakta ve kurutulup ufalanan
yaprakları çorba ve salatalara katılmaktadır.
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Malva neglecta bitkisinin çiçekleri iltihap sökücü, sancı kesici ve romatizma ve kanser tedavileri
için kullanılmaktadır.
Rumex acetosella bitkisinin yaprakları ve Amygdalus orientalis bitkisinin çekirdekleri kan
şekerini düşürmek için tüketilmektedir.
Crataegus monogyna meyveleri tansiyon düşürücü olarak tüketilmektedir.
Rosa dumalis var. boissieri meyveleri hemoroit tedavisinde, çiçekleri ise cilt temizliği ve bakımı
için kullanılmaktadır.
Urtica dioica yaprakları romatizma ve kanser tedavisinde ve çocuk emziren anneler tarafından süt
arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Tohumları halsizlik, kansızlık ve kanser tedavisi için balla
karıştırılıp yenilmektedir.
Hypericum perforatum bitkisinin çiçeklerinden “Kantaron Yağı” elde edilmekte ve bu yağ
kanamaları durdurmak, yaraları kapatmak ve cilt bakımı güzelliği amacıyla kullanılmaktadır.
Morus nigra meyveleri ağız yaralarının tedavisinde ve kan şekerini düşürmek amacıyla
tüketilmektedir.
Papaver rhoeas bitkisinin çiçeklerinden Gelincik şerbeti yapılmaktadır.
Glycrrhiza glabra bitkisinin kökleri astım tedavisinde kullanılmaktadır.
Phaseolus vulgaris bitkisi araç tutmasına ve mide bulantısına karşı kullanılmaktadır.
Hordeum vulgare bitkinin meyveleri siğillerin tedavisinde kullanılmaktadır.
Vitis vinifera meyvesi soğuk algınlığı ve boğaz ağrılarının tedavisinde ve hafıza kaybını önleyici
olarak tüketilmektedir. Pekmezi öksürük kesici ve kan yapıcı olarak aç karnına tüketilmektedir.
Taze yaprakları kurutularak baharat olarak kullanılmaktadır.
Ergan Dağı’nın (Erzincan) Etnobotanik Özellikleri
Çalışma, Ergan Dağı çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özelliklerini belirlemek
amacıyla, 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanında yetişen toplam 125 taksondan, 82’si
gıda, 56’sı tıbbi, 22’si yem, 6’sı yakacak, 6’sı eşya yapımı ve 3’ü süs amacıyla kullanıldığı
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 84 bitkinin farklı kullanımlarının olduğu ve 12 bitkinin
kullanımlarına ait bilgiler ise ilk kez verilmiştir.
Chenopodium album L., Tel pancar, Amaranthaceae: Çiçekli dallar idrar artırıcı ve müshil olarak
kullanılır.
Prangos ferulacea Lindl., Çaşır, Apiaceae: Hayvanların bağırsaklarını temizlediği için yem olarak
verilir. Yaprağı kaynatılıp çay olarak tüketilir, kansere iyi geldiği belirtilmektedir. *Dahilen
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infuzyon halinde uyarıcı ve gaz söktürücü olarak, anason meyvesi yerine kullanılmaktadır
(Baytop,1999).
Eremurus spectabilis Bieb., Çiriş, Xanthorrhoeaceae: Kökü ezilip başa sürülür, baş ağrısına iyi
gelir. * Kökünden hazırlanan merhem uyuz ve frengi tedavisinde kullanılır (Baytop, 1999).
Achillea kotschyi Boiss. subsp. kotschyi, Ayvadana, Asteraceae: Çayı, idrar yolu iltihabına,
böbrek rahatsızlığına, kadın hastalıklarına ve kansere iyi gelir. Çiçekleri ezilerek hazırlanan lapası
yaraları iyileştirir. *İdrar artırıcı, iştah açıcı, gaz söktürücü, adet söktürücü ve yara iyileştirici
(bilhassa basurda) etkilere sahiptir (Baytop, 1999).
Cota tinctoria, Boyacı papatyası: Çiçekleri kaynatılıp çay şeklinde tüketilir. Uyku verici özelliği
vardır, strese iyi gelir, bronşit tedavisi için kullanılır. *Sindirim sistemi gazlarını giderici ve hazmı
kolaylaştır (Yücel vd., 2010).
Cichorium intybus, Hindiba, Süt otu: Hayvanlara, süt verimini artırmak için verilir.
Helichrysum arenarium subsp. rubicundum, Ölmez çiçek, Altınotu: Çayı karın ağrısını
dindirmek, mide rahatsızlıkları ve öksürük için kullanılır. *İdrar ve safra söktürücü ve kum dökücü
olarak kullanılır (Baytop, 1999).
Anchusa azurea subsp. azurea, Sığır dili, Boraginaceae: * Yaprakları ezilerek yılan sokmasına
karşı panzehir olarak kullanılır (Yapıcı vd., 2009).
Vicia cracca, Kuş fiği, Munzor, Fabaceae: Yörede hayvan yemi olarak kullanılır. *Tohumları
idrar yolları iltihabını giderici, afrodizyak, kuvvet verici, sara nöbetini yatıştırıcı ve sarılığı giderici
olarak kullanılır (Baytop, 1999).
Hypericum scabrum, Kantaron, Kılıç otu, Hypericaceae: Çiçekleri kaynatılarak hazırlanan suyu
şeker hastalığı, nefes darlığı ve anti-depresan olarak içilir. Yaraları ve sivilceleri iyileştirir.
Origanum acutidens, Anuk, Zetrin, Zemul, Lamiaceae: Yaprakları kurutulup baharat olarak
çorbalarda kullanılır. *Kemaliye yöresinde 80 civarında bitkiden hazırlanan Zetrin adlı baharata
katılır (Korkmaz vd., 2014).
Salvia spp. : Baharat, Çayı grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve iltihabında kullanılır, tansiyon
yükselticidir. *Uyarıcı, gaz söktürücü, iştah açıcı ve mide ağrılarını kesici özelliklere sahiptir
(Baytop, 1999).
Dactylorhiza iberica, Kırım salebi, Soğan Çili, D. umbrosa, Gövdeli salep, Holoz, Orchis
coriophora, Salep otu, Orchidaceae (Salepgiller): *Yumrularından salep elde edilir (Baytop,
1999).
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Globularia trichosantha subsp. longisepala, Ahuotu, Plantaginaceae (Sinirotugiller):
Yapraklarından hazırlanan lapası göz rahatsızlıklarına iyi gelir. *Dekoksiyonu hemoroid
tedavisinde kullanılır (Gürhan ve Ezer, 2004).
Rheum ribes, Işkın, Polygonaceae: Kökü kaynatılıp suyu içildiğinde, şeker hastalığına, mide
rahatsızlığına ve basur hastalığına iyi gelir. * Mideyi kuvvetlendir, kusmayı önler ve kabız etkiye
sahiptir (Baytop, 1999).
Çayırlı İlçesinin (Erzincan) Etnobotanik Özellikleri
Çalışma 2011-2013 yılları arasında yapılmıştır. Etnobotanik kullanımı belirlenen 43 familyaya
ait 142 türün tedavi (85), gıda (68), yem (13), yakacak (8), baharat (8) süs bitkisi (7), eşya yapımı
(1), ve diğer amaçlar (6) için kullanıldığı belirlenmiştir.
Equisetum arvense, Kırkkilit otu, Equisetaceae ve Xeranthemum annuum, Kağıtçiçeği,
Asteraceae: Karışımında hazırlanan çay nefes darlığına iyi gelir.
Allium szovitsii, Kurat, Yabani soğan, Amaryllidaceae: Tansiyon düşürür, peynire katılır.
Pimpinella cappadocica var. cappadocica, Dadırgan, Apiaceae: Çiçeğinden hazırlanan çay şeker
düşürücüdür.
Prangos pabularia, Çaşır, Apiaceae: Çayı cinsel gücü artırıcıdır. Hayvanlarda üremeyi ve süt
verinini arttırır.
Achillea schischkinii, Ayvadana, Deli civanperçemi, Asreraceae: Demlenerek çiçeklerinden
hazırlanan çayı mide ağrılarına iyi gelir. Çiçekleri kurutulur ufalanır ve çorbalara katılır.
Achillea biebersteinii, Sarı civanperçemi, Tüm vücut iltihaplarında, prostatta, yanık ve yara için
kullanılır.
Achillea millefolium subsp. millefolium, Sinüzit ve boğaz iltihaplarına çok iyi gelir.
Cichorium intybus, Yabani hindiba, Mavi çiçek: Sütü Astım yara tedavisi için kullanılır. Çiğ
olarak tüketilir.
Trogopagon latifolius var. angustifolius, Yemlik: Kökü dişleri beyazlatır.
Berberis crataegina, Karamık, Berberidaceae: Yaprağı ağız yaralarına, nefes darlığı ve akciğer
iltihabına iyi gelir. Taze yaprakları kan şekerini düşürür.
Cephalaria procera, Gevrek, yüksekpelemir, Gulik, Dipsacaceae: Gövdesi kırılarak sütü yaraya
sürülür.
Juglans regia, Ceviz, Juglandaceae: Yaprak ve meyva kabuğu karıştırılarak kaynatılır, kırmızı
renk aldıktan sonra soğutulur. 3 gün günde yarım saat bu suda ayaklar bekletilir. Ayak kokusuna
ve ayak mantarlarına iyi gelir.
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Linum usitatissimum, Keten, Linaceae: Tohumu kaynatılır prostat tedavisi ve mide yanmalarına
iyi gelir.
Papaver rhoeas, Papaver fugax var. fugax: Psikolojik olarak rahatlık verir. Çiçek açmadan çiğ
tomurcukları yenir.
Plantago media, Orta yapraklı sinir otu, Plantaginaceae: Yaralanmalarda yaprak ezilerek yaraya
sarılır.
Rumex crispus, Evelik, Polygonaceae: Tohumundan yapılan çayı nefes darlığı için kullanılır.
Refahiye (Erzincan) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri
Refahiye, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde ve Erzincan il merkezine 70 km uzaklıkta
bulunmaktadır. İlçe Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında yer
almaktadır. Erzincan ilinin en zengin ormanı Dumanlı dağlarında bulunmaktadır. Refahiye
yöresinde 2014-2016 yılları arasında sürdürülen bu çalışma ile yöre halkının farklı amaçlarla
yararlandığı bitkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar sonucunda toplam 163 bitkinin yöre
halkı tarafından değişik amaçlarla kullanıldığı belirlenmiştir. Bitkilerin yörede sırasıyla; gıda (106
kullanım), tıbbi (39 kullanım), süs bitkisi (9 kullanım), yakacak (8 kullanım), hayvan yemi 7
(kullanım), eşya yapımı (7 kullanım) için kullanıldıkları tespit edilmiştir.
Viburnum opulus L., Girebolu, kar topu, Adoxaceae: Meyvesi kaynatılıp suyu içilir. Böbrek taşı
düşürücüdür.
Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel, Kandıran otu, Apiaceae: Kaynatılır, suyu saça sürülür,
saçları gürleştirir.
Aritolochia botae Jaub. & Spach, Livinç, Aritolochiaceae: Yoğurt mayası olarak kullanılır.
Helichrysum plicatum L., Altın otu, Asteraceae: Safra kesesi problemlerine iyi gelir.
Colutea cilicia Boiss.& Balansa, Patlangıç, Fabaceae: İdrar söktürücü olarak kullanılır.
Mentha longifolia (L.) Hudson, Nane, Yarpuz, Lamiacea: Baharat olarak çorbalara katılır. Çayı
nefes darlığına iyi gelir.
Salvia multicaulis Vahl, Adaçayı, Lamiacea: Çayı yapılır. Stresi azaltır. Astım ve bronşit
hastalıklarına iyi gelir.
Pinus sylvestris L., Çam, Pinaceae: Astım, bronşite iyi gelir. Bala katılır, sabah aç karnına bir
tatlı kaşığı yenir.
Plantogo major L., Haviz, Plantaginaceae: Yaprakları ezilerek yaranın üzerine sarılır. İz
bırakmadan yaraları iyileştirir.
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Rheum ribes L., Işgın, Polygonaceae: Kökü şeker hastalığında kan şekerini düşürücü olarak
kullanır. 2 parmak kadar büyüklükte ışgın kökü 1 litre suda demlenir veya 5 dk kaynatılır, tadı acı
olduğu için balla tatlandırılarak içilir.
Crataegus monogyna Jacq., Sarı alıç, aluç, Rosacea: Çiçeği kaynatılıp çay gibi içilir. Şeker
hastalığında kan şekerini düşürür. Gribe iyi gelir.
Crataegus orientalis Pallas Ex Bieb., Kırmızı alıç: Meyvesi yenir. Kalbe iyi geldiği belirtilmiştir.
Urtica dioica L., Isırgan, Urticaeae: İdrar söktürücüdür. Karaciğer yağlanmasını azaltır. Kansere
ve romatizmaya iyi gelir.

Şekil 1. Globularia trichosantha, Endemik

Şekil 2. Linum obtusatum, End.(EN)
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Şekil 3. Verbascum trichostylum, Endemik

Şekil 4. Verbascum wiedemannianum, Endemik
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Şekil 5. Juniperus communis var. communis, Endemik

Şekil 6. Allium sintenisii, Endemik
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Şekil 7. Anthemis wiedemanniana, Endemik

Şekil 8. Crocus biflorus, Safran

Şekil 9. Dactylorhiza osmanica var. osmanica, Endemik
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Şekil 10. Gypsophila sphaerocephala var. cappadocica, Endemik

Şekil 11. Rosa dumalis

Şekil 12. Rosa hemisphaerica

Şekil 13. Rosa pimpinellifolia
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Şekil 14. Rosa pisiformis, Endemik

Şekil 15. Rosa villosa

Şekil 16. Rosa x ozcelikii, Endemik
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ERZİNCAN TAB ARAMA ÇALIŞTAYI KAPANIŞ OTURUMU
ERZİNCAN TAB İÇİN YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL
Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Vahdet GÜL
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tekin IŞIK
Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü

SORU 1- Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL- Erzincan’ın tıbbi ve aromatik bitki potansiyelini nasıl
buluyorsunuz, bu bitkiler içerisinde hangilerine odaklanmalıyız?
Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ- Bitki çeşitliliği Erzincan’da çok fazla, evet doğru bir alan TAB‘a
odaklanmalıyız, hangi bitkiyle devam etmek değil de araştırma merkezi daha canlı tutulup genel
olarak tek bir bitki ile çalışmaktansa farklı bitkiler üzerinde çalışılmalıdır. Artılarımız nelerdir?
Floramızın geniş olması ve botanik bahçelerimizin yeterli sayıda olmasıdır. Doğru yerde, doğru
zamanda, doğru çalışmayı yapmak önemlidir. Bu konuda tıp fakültesinin de desteğinin olması çok
önemlidir. Ayrıca in vivo ve klinik çalışmalar çok uzun zaman almaktadır. Dolayısıyla biran evvel
çalışmalara başlanmalıdır.
Prof. Dr. Neşet ARSLAN- Erzincan’da bulunan aktarlarla konuşup önerdikleri bitkiler üzerinde
durulabilir. Genel anlamda Türkiye’de en çok kullanılan tıbbi bitkiler belirlenip bunların arasından
Erzincan’da yetişen bitkiler üzerinde durulmalı, Erzincan’da yetişip ihraç edilenlere ağırlık
verilmelidir. Bunlar arasında endemik olan bitkiler belirlenerek varlıkları doğada çoğaltılmalıdır.
Aksi takdirde bunların kökünü kuruturuz.
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOHMA- Ben gül yetiştirilmesi taraftarıyım çünkü hangi bitkiyi
pazarlayabilirsek onu yetiştirmeliyiz. Ayrıca Erzincan’da 20’ye yakın gül türü yetiştiriliyor ek
olarak pazarın hali hazırda olması bizi bu pazara yönlendiriyor.
Tekin IŞIK- Tabi ki TAB’ların %75’i ormanlarda yetişiyor. Bizim envanterini yaptığımız türler
alıç, ışgın, ardıç, ceviz, dut, kuşburnudur. Zetrin baharatı onlarca bitkinin çiçeği, yaprağı, dalı,
meyvesi, kabuğu kurutularak elde ediliyor. Erzincan’ın doğal zenginliklerinden biri olan zetrin de
unutulmamalıdır.
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Prof. Dr. Ali KANDEMİR- Bir konuya açıklık getirmek istiyorum sadece tıbbi bitki yetiştiriciliği
üzerine odaklanmamalıyız. Bir taraftan bu bilimsel çalışmaların sonucunda kültüre alınması
gereken bitkiler olabilir, bir diğer taraftan da fitokimyasal analiz yapılabilir. Ayrıca yoğun olarak
yetiştirilen ve pazar payı olan bitkilerin adaptasyon çalışması yapılabilir. Bu yüzden bu kapsamda
tartışmalıyız. Hangi bitkiyi seçeceğimiz hususunda kapsamlı bir litaretür çalışması, pazar payının
araştırılması ve bilimsel anlamda odaklanılması gereken bitkinin belirlenmesi gerekir. Bu da
endemik olanların soyunu tüketmemek için yakın akrabalarından iyi sonuç verenler belirlenerek
karar verilmelidir. Aksi takdirde uzun soluklu çalışamayız o yüzden birden çok bitki ve
alternatifimiz olursa boşa zaman kaybetmemiş oluruz. Bunun içinde ön çalışma yapmak gereklidir.
Prof. Dr. Vahdet GÜL- Bu iş en yaygın olarak Almanya’da yapılmaktadır. Bu sektörün Pazar
payı yaklaşık olarak 5 milyon dolardır. İş bu yüzden Almanya özellikle organik yetiştirme alanında
Mısır’da özel çiftlikler kurmuştur. Ayrıca Almanya’da tüketilen çayın %90’ı bitki çayı, %10’u kara
çay olduğu için organik yetiştirilen ürünlere yönelim oldukça yüksektir. Katma değeri olan bitkiler
yetiştirilmelidir. Erzincan iklimi düşünüldüğünde 300 günü güneşlidir ve bu avantajı kullanılarak
hangi ürünler yetiştirilebileceği araştırılarak harekete geçilmelidir.
Zakine KADIOĞLU- TAB konusunda Erzincan’da birimimiz adına çalışmamız yok. Ancak
kültüre alma işleminde destek olabiliriz. Seçim konusunda, herhangi bir bitkiyi tavsiye edecek
kadar yeterli değilim.
Ertuğrul CEYLAN- Biz projemizde bitkilerin fenolik içeriklerini çıkarıyoruz. Bu çalışmalarda
yurt dışından temin edilen çok pahalı standartlar kullanıyoruz (Rosmarinik asit gibi). Mali değeri
olabilecek bitkilerden bu etken maddeler izole edilmeli, üretilmeli ve yerel halka kazandırılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOHMA- Tıbbi ve aromatik bitki seçimi yapılırken eğer para kazanmak
isteniyorsa, ilaç yapılması isteniyorsa veya yok olma tehlikesi olan bir bitkiyse ona göre seçim
yapılmalıdır.
Süleyman BİLGİN- Bu seçim yapılırken bölgede insidansı yüksek olan hastalıklar göz önüne
alınmalıdır. Sağlık yönünde bir araştırma yapılarak seçim yapılabilir. Yurt dışından talep edilen
ürünler dikkate alınabilir. Mesela çuha çiçeğinin kökünü yurt dışı firmaları talep ediyor. Bu bitkiyi
çoğaltmak için çalışmalar yapılabilir.
Prof. Dr. Zuhal GÜVENALP- Bende dikkatleri uçucu yağlar üzerine çekmek istiyorum. Erzincan
ve Erzurum florası aromatik bitkiler bakımından oldukça zengin. Özellikle uçucu yağ bakımından
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zengin olan lamiaceae, apiaceae, rosaceae familyalarına ait bitkiler kullanılabilir. Merkezi
laboratuvarda bulunan GC-MS cihazı kullanılarak uçucu yağ içeriği tayin edilebilir. Teşhisleri
yapıldıktan sonra bu uçucu yağlar gıda, parfümeri veya tıbbi amaçlı olarak pazarlanabilir.
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL- Bu konuda Tarım Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve
üniversitenin küçük bir konsorsiyum oluşturup, literatür tarayıp, sonuca götürecek ortak bir çalışma
yapması uygun olacaktır.
SORU 2- Prof. Dr. Vahdet GÜL: Erzincan’ın TAB konusunda güçlü ve zayıf yanları
nelerdir?
Prof. Dr. Yüksel KAN- Öncelikle Türkiye’de en hızlı tüketimi olan bir sektör var, bu da bitkisel
çaydır. Ancak bunu Türkiye’de yabancılar yönetiyor. Üzülerek söylemek istiyorum TAB denilince
akla ilk olarak ilaç geliyor. İlaç ham maddesi olarak kullanılan tıbbi bitkilerin oranı oldukça
düşüktür. Hem Türkiye’de hem de dünya da tıbbi bitkiler çay, baharat, içecek ve nutrasötik olarak
kullanılmaktadır ve bence bu alana yönelmeliyiz. Geleneksel halk ilacı ve halk gıdası olarak
kullanılan bitkilere de sahip çıkmalıyız. Özetleyecek olursak Erzincan’da ekonomik önemi olan
bitkiler seçilmelidir. Tıp fakültesi, botanikçiler, orman müdürlüğü gibi kurumlar ortaklaşa çalışarak
hızlıca bu bitkiler ekonomiye kazandırılmalıdır. İlaç hedefi kolayca ulaşılabilecek nokta değildir.
Bu yüzden hayvancılıkta yem olarak, süs bitkisi olarak ve içecek olarak kullanılanlar vb. hızlıca
ekonomiye kazandırılabilecek bitkilere yönelmeliyiz.
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL- Yani güçlü noktamız olarak bitki çeşitliliğinin fazlalığıdır.
Tunay Gıda Temsilcisi- Ben bir Swot analizi yaptım. Güçlü yön olarak bitki çeşitliliğimizin
fazlalığını gösterdim. Zayıf yön olarak da litaretürde ki yapılan çalışmamaların araştırılmasını
öneriyorum, bu çalışmaların somut bir çıktısının olmaması bana göre çalışmanın boşa gittiğini
gösteriyor. Fırsat olarak, yetişen bitki türlerinin fonksiyonel özelliklerinin çok fazla olduğunu
söyleyebiliriz. Ticari olarak da pazarda % kaçlık paya sahip olacağımız üzerinde durulmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOHMA- Erzincan’da yetişen bitkilerin in vivo olarak çalışılmaması bu
konudaki eksik yönümüzdür. Araştırma yapılarak tıbbi bitkilerin tıp alanına kazandırılması
gerekmektedir.
Prof. Dr. Ali KANDEMİR- Bu konuda yapılan çalışmalarda ki başarısızlıklarda göz önüne
alınmalı, aynı hatalar tekrarlanmamalıdır. Araştırmacılar zayıf yönlerinden de bahsederek bilimsel
araştırmalarda yönlendirici olmalıdır. Eksiklerimizi tamamlamamıza yardımcı olmalıdırlar. Başka
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üniversitelerden farklı olarak neler yapabiliriz. Bu konuda yapılan çalışmalar araştırılmalı, aynı
hatalar yapılmamalı fazladan veya farklı olarak bu konuda neler yapabiliriz bunun üzerinde
durulmalıdır.
SORU 3- Prof. Dr. Vahdet GÜL- Erzincan’ın tıbbi aromatik bitkiler açısından güçlü ve zayıf
yönleri nelerdir?
Prof. Dr. Ali KANDEMİR- Bu çalıştay da hem akademik, hem sektörel, hem de bakanlık
düzeyinde farklı alanlarda tecrübe sahibi kişiler bulunmaktadır. Ayrıca çalıştay konumuzda çok
gündemde olan bir güncel bir konudur. Ancak sürekli olumlu yanlarından bahsedilmektedir.
Hocalarımızın bize tecrübelerini aktarırken başarısızlık tecrübelerinden de bahsetmeliler. Bizde bu
hataları ve eksikleri göz önünde bulundurarak, ona göre yol haritamızı belirleyip zaman kaybına
uğramayız. Örneğin bilimsel araştırmalar Türkiye’de hangi aşamada ve neye ihtiyacımız var, hangi
alanlarda sürekli hatalar yapıyoruz, bu araştırmalarda nasıl bir açılıma ihtiyacımız var, başka
üniversitelerden farklı olarak neler yapabiliriz yani başkalarının hata yaptığı konularda aynı yolda
giderek aynı hataları tekrarlamamamız gerekmektedir. Mesela bitkileri kültüre alma aşamalarında
veya tıbbi bitkilerle ilgili pazarlama aşamalarında ne çeşit zorluklardan geçtiğini ve nerelerde
başarılı başarısız olduklarını ve bunların sebeplerini tecrübeli hocalarımız açıklarsa bizde aynı
hataları yapmadan daha sağlam yol alabileceğimizi düşünüyorum.
Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ- Dünyada kalp hastalıkları 1. sırada gelmektedir. Özellikle alıç
bitkisinin kalp hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Eğer bu bölgeye ait alıç varsa, hiç ihmal
etmeden alıçla ilgili gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Hiçbir şey yapılamıyorsa, sirkesi yapılabilir.
Çünkü bir hekim arkadaşım kendisine gelen kalp hastalarına modern tıp tedavilerinin yanında
sabahları belli dozlarda alıç sirkesini belli dozlarda içilmesini tavsiye ettiğini ve çok iyi sonuçlar
elde ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Neşet ARSLAN- Sağlıkla ilgili fakülteler, araştırma enstitüsü ve sanayinin bir araya
gelmesiyle çok güzel işler yapılabilir. Sadece bitkisel ilaç olarak düşünülmemesi gerekir. Tüm
kullanım alanları bir arada düşünülmelidir. Bugün bir bitkisel ürün için sağlık bakanlığından izin
almak zor olduğu için, çoğunlukla izinler tarım bakanlığından alınıyor. Diğer taraftan alıçla ilgili
bir noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Alıcın faydalı olan asıl kısmı meyveleri değil, çiçek
durumları ve çiçekli yapraklarıdır. Mesela bu konuyla ilgili çalışmalar yapılabilir. Çiçek
yapraklarıyla meyve arasında yöreden ve tıbbi açıdan kaynaklanan farklar var mı? Bu farklar tıbbi
açıdan çok önemli mi? Önemli değilse meyveye yönelmek daha iyi. Çünkü meyvenin farklı
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değerlendirilme şekilleri de var. Hiçbir zaman bir konuda çalışılmalı veya çalışılmamalı diye bir
sınır koyulmaması gerekir. Çünkü bizim bilmediğimiz faydalı bir yönü olabilir. Özellikle
faydalanılan bitki endemik bir tür ise, kesinlikle bunun üzerine yoğunlaşıp çalışmalar yapılmalıdır.
Çünkü bu bitkiler yöreden başka hiçbir yerde bulunmaz bu açıdan çok kıymetli olurlar.
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU- Hem Erzincan yöresinin hem de Erzincan Üniversitesi’nin çok
güçlü yönleri var. Ancak tek zayıf yönü bilim insanlarının bir araya gelip multidisipliner olarak
çalışmalar yapmamasıdır. İnşallah bu çalıştay sonrasında bilim insanları bir araya gelerek ortak ve
daha güzel çalışmalar çıkacaklarına inanıyorum.
Prof. Dr. Ekrem KADIOĞLU- Erzincan marka değeri olan bir üzüme sahiptir. Bu üzüm sadece
Erzincan’ın Üzümlü yöresinde yetişmektedir. Eğer bu üzüm incelenir ve olumlu sonuçlar alınırsa
Erzincan için çok ciddi bir katkı olur. Diğer bir güçlü yönü ise, endemik açıdan çok fazla bitkiye
sahiptir. Zayıf yönü ise, girişimcilik ruhunun olmamasıdır. Bu zayıf yönü bertaraf etmek için ise,
çalışmalar sadece üniversiteyle sınırlı kalmayıp sanayicilerin de bu çalışmalara bir yönden dahil
olması gerekmektedir. Yoksa bütün yapılan bu çalışmalar makalelerde kalacaktır. Ben 5 yıl
TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması’nda bölge koordinatörü olarak görev yaptım. Bu yarışma
sonucu ortaya çıkan projeler bir veritabanında toplandı. Amatörce de olsa deneyden geçmiş olan
bazı veriler bulunmaktadır. Bu verilerden de faydalanılmasını tavsiye ederim.
Prof. Dr. Vahdet GÜL- Bir tek alıçtan bahsedildi ancak Erzincan’daki köylere gidilip halka
sorulduğunda alıçtan farklı olarak şu bitkileri de sizlere söyleyeceklerdir. Karambuk, kuşburnu,
mayasırotu, ebegümeci, madımak, dağ kekiği, alabent, ışkınotu, kuzukulağı, sorgun, ısırgan otu,
kenger sakızı (özellikle yara iyileştirici olarak), zetrin (anuk-baharat olarak) bitkileri
bulunmaktadır.
SORU 4- Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL- Bu çalışmalarda yararlanabileceğimiz finans
kaynakları neler olabilir?
Prof. Dr. Yüksel KADIOĞLU- Şu anda devletimiz 50’den fazla alana destek veriyor. Ancak bu
desteklerden en çok payı tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi, değerlendirilmesi, paketlenmesi gibi
katma değeri yüksek olan projelere veriyor. Bu projelere ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu, TAGEV (3 trilyona kadar), Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlığı destek
veren kurumlarımızdır. Finans kaynağı bulmak zor değildir, yeter ki proje üretilsin.
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SORU 5- Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL- Yol haritamız için madde madde önerileriniz
nelerdir?
1. Tüm kurumlarla birlikte bir literatür taraması yapılmalıdır.
2. Başlanan ve devam ettirilemeyen projeler var. Bu projelerin devam ettirilmesi yönünde
çalışmalar olabilir.
3. İlgili kişilerin oluşturduğu rektörlüğün himayesinde olan bir komisyon kurulmalıdır. Ayrıca
komisyonun sürekli halde çalışabilmesi için ciddi bir sekreteryası olmalıdır.
4. Erzincan Tıbbi ve Aromatik Bitkileri ile ilgili çalışma merkezi kurulabilir. Afyon’da böyle
bir merkez kuruldu. Bu merkez üzerinden ilgili projeler alınabilir ve çalışmalar koordine edilebilir.
Doğu’da Erzincan adına kurulması orta vadede bir proje olabilir.
5. Bir üretime başlamadan önce sektör analizini çok iyi yapmakta fayda vardır. Bunun için
ihracatçılarla, ihracatçılar birlikleriyle, Tunay Gıda, Bilgin Ticaret gibi firmalarla görüşmeler
yapılırsa iyi sonuçlar alınabilir. Örneğin çörek otu Türkiye’de ithal ediliyor. İthal edilen bir ürünün
üretiminin başlanılması için hızlı bir şekilde çalışmalar yapılmalıdır. Ancak diğer yandan ticareti
riske giren ürünlerde mevcuttur. Lavanta buna bir örnektir. Çünkü lavantanın birçok ilde üretimi
yapılmaktadır. Bu da ürünün fiyatının düşmesine sebep olmaktadır. Burada yetiştirilebilecek
ürünler için, sektörle bire bir görüşerek en doğru planlama ve iş paketleri oluşturulmalıdır.
6. Tıbbi bitkilerden en verimli şekilde faydalanabilmek için sağlık alanı ve sanayi alanı bir araya
getirilmelidir. Ayrıca üretilecek bitkiler piyasa fiyatlarının altında üretilmesi gerekir. Bunun için
de piyasa analizi iyi yapılmalıdır.
7. Erzincan’daki tıbbi aromatik bitkiler çoğunlukla halk tarafından ham ürün olarak toplanıyor.
Bu toplanan ürünleri hocalarımız sayesinde yarı mamül, mamül haline getirebilirsek Erzincan için
ciddi bir katkı olur. Orman işletme olarak %100 hibeli ceviz ağaçlandırma destekleri veriliyor.
Cevizde bu alanda çalışılabilecek bir ürün olabilir.
Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ- Altın otunun Erzincan’a özgü bir türü varmış. Altın otunun çok
ciddi bir pazarı olduğu bilinmektedir. Bu bitkiyle ilgili nasıl kültür alınır, nasıl işletilir gibi süreçler
tecrübeli hocaların yol göstermesiyle Erzincan’da yetiştirilip ihracatı yapılırsa, Türkiye’de Altın
otu denildiğinde Erzincan bir marka haline gelir. Bitkilerden bazı kimyasalların elde edilmesiyle
farklı çalışmalarda yapılabilir.
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Öğrenci Merve BABA- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisiyim. İstanbul’da
Bezmialem’de bir fitoterapi merkezi kuruldu. Oraya bir bitki götürüldüğünde o bitki içerisinde
doğru etkin madde var mı gerçekten tıbbi bitki mi diye baktırılabiliyor. Erzincan’da sizin
söylediğiniz gibi TAB üzerine bir merkez kurulsun. Oraya gerekli donanımlar sağlansın. Zaten
akademik düzeyde de yeteri hocalarımız var. Fakat bunun devamının gelmesi için öğrencilerin de
teşvik edilmesi gerekiyor. Öğrenci sıralarındayken öğrencinin de bunu merak etmesi gerekiyor,
eline bir bitki geçtiğinde aktardan veya başka bir yerden alabilir, kendi bahçesinden getirebilir, bu
bir tıbbı bitki mi diye merak içerisine girmediği sürece bunu gelecek nesillere aktarmak zor
görünüyor. O yüzden öğrencileri de buna teşvik edecek bir kurul oluşturulabilir. Tabi ki öğrenciler
o cihazları kullanmayı bilmeyebilir ama hocalarıyla birlikte çalışmalar yaparlarsa, projeler
yaparlarsa güzel olur diye düşünüyorum ve Erzincan’a da değer katmış olur.
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOHMA- Önce ilaç potansiyeli açısından konuşmak istiyorum. Yol
haritasında yapılması gereken şeylerden bir tanesi de bitkisel kaynaklı farmasötiklerin diğer
kaynaklı olanlara üstünlüklerin kanıtlanması.
Prof. Dr. Vahdet GÜL- Her tıbbi bitkide yeterince biyoaktivite alınamayabilir veya az miktarda
olabilir. Bunlardan ilaç üretimi tabiki mümkün olmaz. Burada baktığımız nokta şu. Hangi
bitkilerde tıbbi aktivite var, farmakolojik aktivite var, o bitkilerin önce bir analizinin yapımı yani
kimyasal olarak incelenmesi, izolasyonu, o kimyasal yapının aydınlatılması. Bunlar bir çekirdek
yapı oluşturuyor. Daha sonra laboratuvarda isterseniz o yapıyı yeniden yapın veya o yapıyı
değiştirerek kullanın. Ama sonuçta sondan geriye doğru bir gidiş var. Etkili bir madde etkisi belli,
Yıllardır kullanılıyor. Öyleyse buradan hareketle nasıl bir gelişim yapabiliriz, buradaki sentez
dediğimiz olayda o maddenin aydınlatılması lazım. Bunun için bu şifalı bitkiler veya aromatik
bitkilerde bunları bir noktada kanıtlanmış gibi düşünecekseniz. Ana amaç, bir ilişkiyi kurmak,
yapıyı aydınlatmak, onun aktivitesini tespit etmek, ölçmek ve buradan başlayarak ilaç olması için
bir yol haritası çizmektir.
Prof. Dr. Zuhal GÜVENALP- Bitkilerden izole edilen etkin maddeler sadece tek bir şekilde ilaç
olarak kullanılmazlar. Başka amaçları da vardır. Bitkiden çalışmaya başladınız, etkili maddeyi
izole ettiniz, etkisini tayin ettiniz, ondan sonra artık o yapı modern yapı olarak kullanılarak sentetik
maddeler geliştirilebilir. Bir başka tarafı bazen bitkilerin tıbbı etkisini gösteren madddeler izole
edildiği zaman aynı etkiyi göstermezler. Bitkinin gösterdiği tıbbı etkiyi izole edilen madde
göstermez. Peki bitki neden etkili, bitki ekstresi neden etkili? Sinerjik etki diye bir şey var. Bazen
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birçok bileşen bitkide yan yana geldiği zaman birbirlerine yaptığı sinerjik etki ile o etkiyi
sağlıyorlar. Bundan dolayı zaten bitkisel ilaçlar var. İzole edilen tek bir maddeye bitkisel ilaç
diyemeyiz. O artık konvansiyonel ilaçtır. Bitkisel ilaç olabilmesi için bitkiden çıkarılan bir ekstre,
birkaç maddenin bir arada olduğu sinerjik etkiyle aktivitesini gösteren maddeler grubu olması
lazım. Bu konuya dikkat çekmek istedim.
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih POLAT- TAB çalıştayını önce genel anlamda değerlendireceğim, zayıf
olduğumuz güçlü olduğumuz yanlar. Bir de en son konuştuğumuz iki konuyla ilgili değerlendirme
yapıp bitireceğim. Ben çalıştaydan şu sonucu çıkardım. 3 saç ayağından oluştuğunu düşünüyorum.
Birinci saç ayağı TAB toplanması, türlerinin belirlenmesi. Yüksel Hocam’ın da söylediği gibi daha
sonra ekonomiye kazandırılması vs. İkinci kısımda bu aromatik bitkilerin az önce Vahdet
Hocam’ın söylediği gibi izolasyonlarının yapılması ve daha sonrasında da bunların yapı
analizlerinin belirlenmesi. Üçüncüsü de daha sonra bu izole edilen maddelerin tıbbi olarak
biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi. Ben Erzincan Üniversitesi’nin 1. ve 3. sac ayağında
güçlü olduğunu düşünüyorum. Gerek Ali Hocamların araştırmaları, bahsettiler, gerekse tıp
fakültesinde yapılan çalışmalar. Az önce Zuhal Hocam’ın söylediği gibi etkin maddeyi izole edip
yapısının aydınlatılması yani bitkisel ilaç anlamında bir sonuç vermeyebilir. Yani sinerji etkisinin
de değerlendirilmesi gerekebilir ama sinerji etkisinin de belirlenebilmesi için orada bir
mekanizmanın da aydınlatılması lazım. O mekanizmanın aydınlatılması içinde orada etkin
madde/maddelerin yine izolasyonunun ve mekanizmalarının aydınlatılması yani yapı analizlerinin
yapılması gerekiyor. Dolayısıyla sonuç olarak burada bu saç ayaklarından en çok problem teşkil
eden kısım 2. sac ayağı. Ben sentetik organik kimyacıyım ve öğrencilerime derslerde hep şunu
anlatırım. Aslında ürünümüz var bu manada 1. sac ayağını düşünürsek, ürünü mutfağa götürüp
koyabileceğimiz kaliteli ürünümüz var. Ama mutfakta işleyecek buna lezzet katacak bir aşçı lazım.
Bu aşçımız gerekirse bıçakla uğraşacak, kesecek, gerekirse soğandan gözü yanacak. Tabi bu
tabirleri basit manada söylüyorum ama meşakkatli. İbrahim Hocam belirtti. Sabah 8’de
laboratuvara girip gece yarılarına kadar çalışılacak bir efor lazım, insan gücü lazım. Yapı analizleri
ve izolasyonların yapılması için gerekli cihazlar lazım. Bunun için ben Erzincan Üniversitesi’nin
bu 1. ve 3. sac ayaklarında güçlü olduğunu 2. sac ayağında eksikliklerinin olduğunu, bunların
tamamlanması için gerek üniversitemiz, gerekse sizler kurulacak bu tür merkezlerde bunlara
yönelik nitelikli insanların kazandırılması, altyapının oluşturulması, cihaz anlamında vs. Bu
manada bunu önemli görüyorum. Teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL- Sadece bir cümle katkıda bulunmak istedim. Bu saç ayakları
konuşulurken sabah aslında toksikolojik kısmı konuşuldu. Etkili olmak çok önemli ama
unutulmaması gerekir ki güvenli olmak da çok önemli. Bu yüzden bu saç ayaklarından bir tanesi
mutlaka toksikolojik analizlerin yapılması olmalıdır.
Tekin IŞIK- Biz Orman İşletme olarak bitkiyi doğada ham ürün olarak tanıyoruz. Dolayısıyla
mamül ve yarı mamül olarak tam bilgiye sahip değiliz. Biz de kurum olarak çalışma gruplarına
elimizden gelen desteği verebiliriz.
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL- Önce şunu sormamız gerekiyor. Üniversite neden var sadece eğitim
için mi? Hayalini kurduğumuz üniversite eğitimin yanı sıra araştırma geliştirme yapan bir kurum
olmalıdır. Yurt dışına bakıldığı zaman üniversitelerin kurulma gayesi; sanayi ve özel sektördeki
yapılarla birlikte çalışmaktır. Umarım ve dilerim ki Erzincan Üniversitesi’de bu bölgede bu amaca
öncülük edecektir. 2. olarak size hayatımdan bir örnek vermek istiyorum ve konuyu kapatmak
istiyorum. Sağlık Bakanımız bizleri davet etti ve dedi ki; Afyon’da Bolvadin alkaloit fabrikası var,
orada ki çiftçinin temel geçim kaynağı Bolvadin’deki alkaloit fabrikasından elde ettikleri kazançtır.
Burada haşhaş üretiliyor, morfin ilaç etkin maddesi olarak değil ham maddesi olarak elde edilip
İsviçre’ye gidiyor, İsviçre’de işlenip etkin madde haline getiriliyor ve sonrasında ABD veya
İsrail’e gönderilerek tablet haline getiriliyor ve Türkiye Cumhuriyeti bu tabletleri satın alıyor.
Sağlık Bakanımız bize morfini kendi ülkemizde tablet haline getirmemiz için talimat verdi. Bizde
bunun sonucunda İLKO ilaç sanayi ile iş birliği yaptık. Öncelikle morfin hammaddesini ilaç etkin
maddesi haline getirdik. Sonrasında morfin tabletlerini Türkiye Cumhuriyeti’nde ürettik, bu
tabletlerin biyoeşdeğerlik çalışmalarını yaptık ve Sağlık Bakanlığı bu tabletlere 5 ay içinde ruhsat
verdi. İşte saygı değer katılımcılar bir üniversite bu şekilde olmalıdır. Umarım Erzincan
Üniversitesi de kamu ve sanayisiyle birlikte bu işi yapar ve gerçekten katma değeri olan ürünleri
Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırır.
Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU- Bu çalıştay üniversitemiz için çok
önemli çünkü biz Erzincan Üniversitesi olarak bir alan belirledik ve üniversitemiz bundan sonra
bu alanla anılacak. Biz uzun bir paylaşım ve görüşmelerden sonra bu yola çıkmaya karar verdik ve
TAB bu iş için ilk somut adımdı. Eğer bu çalıştay bir heves olarak kalırsa bugünün tarihi önemli
olmayacaktır fakat çalışmalar kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilirse üniversitemiz için
bugün bir milat olacaktır. Aslında bugün yapılan sunumlar yeni şeyler değil, ancak biz bugün
tabiatta bulunan şifreleri çözerek yaşantımızı kolaylaştıracak çalışmalar ve ürünleri üretmek için
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burada toplanmış bulunuyoruz. Endemik bitkileri olan bir bölgedeyiz, bunlar içerisinde tıbbi ve
aromatik özellikteki bitkileri seçip bunların üzerinde çalışmalıyız. Yoğun olarak gıda sektöründe
kullanılan bu bitkiler, kozmetikte de kullanılmaktadır. Bu sektörlerde iş yapmak çok karlıdır. Diğer
yandan bu bitkiler tıbbi ilaç ve kimyasal olarak da kullanılabilir. Ne olursa olsun biz bu 3 alanda
da var olmalıyız. Bu işi her 3 alanda da yürütmeliyiz fakat hangi alana ağırlık vereceğimiz ilerleyen
zamanlarda belli olacaktır. Bütün bu çalışmaları yaparken de yenilikçi bir yaklaşım sergilemeliyiz.
Bu tür çalışmalar için alt yapı ve insan kaynağı gibi eksikliklerimizi belirlememiz gerekir ve
şimdiden tedarikleri için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ayrıca bu çalıştayda bu bölgede tek olan
bahçe kültürlerinin desteğine çok güveniyorum. Çünkü kültür aşaması TAB’ın çok önemli bir
ayağıdır. Bugün bu çalıştayı düzenleyen ekip sağlam adımlar atmalıdır, bu adımları atarken
hayallerimiz olmalı ancak hayalperest olunmamalıdır. Yolumuza bu şekilde devam etmeliyiz.
Katılımcılara buraya kadar gelip bizlere fikirlerini beyan ettikleri ve katkıda bulundukları için
teşekkür ederim.

191

ÇALIŞTAYIMIZDAN KARELER

