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BAŞLARKEN

Saygıdeğer meslektaşlarımız;

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni’nin 
dördüncü sayısında yine birlikteyiz. 2011 yılının ilk altı aylık 
döneminde genel anlamda mesleğimiz ve özelde de uzman-
lık konumuz olan Farmakoloji ve Toksikoloji alanında önem-
li gelişmeler olmuştur. 2010 yılında Kuşadası’nda gerçekleş-
tirilen Kongre’den sonra Dernek Yönetim Kurulu olarak bir 
Çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda olacak 
şekilde Hannover Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Manfred Kietzmann’ın Fakültemize yaptığı bir ziyarette 
kendisine Farmakokinetik konusunda bir Çalıştay yapılması 
fikri önerilmiş ve kendisinin de yapılan bu öneriyi kabul et-
mesiyle Çalıştay konusu kesinleştirilmiştir. Çalıştay’ın başa-
rılı geçmesi ve katılımcılara azami şekilde faydalı olmasını 
temenni ediyoruz.

Geçtiğimiz altı aylık dönemde mesleğimizi ilgilendiren 
önemli olaylardan birisi de; 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 
03.06.2011 tarihinde 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı” şeklinde yeniden yapılandırılması olmuştur. 
Meslek Örgütlerimizin beklentisi Merkezde bağımsız bir ve-
teriner otoritesi ve taşrada buna uygun bir teşkilat yapısının 
oluşturulması yönünde idi; ancak ne yazık ki bu yönde bir 
yapılanmanın olmadığı görülmüştür. “Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitülerinin” isminden “Araştırma” kelimesinin 
çıkarılması da bu düzenleme ile olmuştur. Diğer taraftan 
2010 yılında çıkartılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bit-
ki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yeni yönetme-
lik çalışmaları devam etmiştir. Son olarak “Veteriner Tıbbi 
Ürünlerin Onay Yönetmeliği” taslak halinde hazırlanmış ve 
görüşe açılmıştır.

Değerli meslektaşlarımız Derneğimiz için bu dönemde se-
vindirici bir gelişme de Dernek Genel Sekreterimiz Dr. Be-
güm Yurdakök’ün “Erasmus Büyükelçisi” olarak seçilmesi 
olmuştur. 2012 yılının Erasmus Programının 25. yılı olarak 
kutlanması vesilesiyle Avrupa Komisyonu her ülkeden birer 
öğrenci ve personeli “Erasmus Büyükelçileri” olarak belir-
lemiştir.

Değerli meslektaşlarımız; Bültenimiz 2010 yılı Ocak ayın-
dan itibaren altı ada bir olacak şekilde çıkmaktadır. Gerek 
Bülten’de gerekse dernek internet adresinden bilgilendir-
melerin doğru yapılabilmesi ve bu yayın organlarının iş-
levlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için sizlerden 
gelecek bilgiler son derece önemlidir. Dolayısıyla Bülten’in 
de formatına uygun olacak şekilde kendi biriminizde olan 
faaliyet ve haberlerin, akademik yükseltme ve görev deği-
şikliklerinin bizlere bildirilmesini özellikle istiyoruz. Bütün 
bu düşüncelerle bir sonraki sayıda buluşmak ümidiyle hepi-
nize saygılar sunuyoruz.

Prof.Dr. Ender YARSAN
Yönetim Kurulu Başkanı

VETERİNER FARMAKOKİNETİK ÇALIŞTAYI

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği tarafından 24 
Eylül 2011 tarihinde Büyük Anadolu Hotel’de (ANKARA) “Ve-
teriner Farmakokinetik Çalıştayı” gerçekleştirilecektir. Far-
makokinetik, etkin maddelerin saf veya dozaj şekilleri içinde 
organizmaya verilişlerinden sonra, plazma, idrar, tükürük, 
lenf ve omurilik sıvısı gibi biyolojik sıvılarda oluşturduğu 
profilleri inceleyerek, bu profilleri matematiksel denklem-
lerle tanımla-
maktır. Etkin 
m a d d e l e r i n 
çeşitli yol ve 
dozaj şekilleri 
yoluyla orga-
nizmaya girme-
sinden dolayı 
oluşan emilim, 
dağılım, meta-
bolizma ve atı-
lım gibi olayları 
kinetik denk-
lemlerle tanım-
lar. Söz konusu 
bu olayların 
meydana geli-
şini tanımlayan 
denklemlerin, 
olayı belirleyen 
bu parametre-
lerine farma-
kokinetik para-
metreler denir. 
Gerçekleştirilecek olan bu Çalıştay kapsamında klinik ilaç 
uygulamaları yönünden son derece önemli olan farmakoki-
netik konusu incelenecektir. Bu amaçla teorik bilgi yanında 
uygulamaya dönük olarak da, bugün için farmakokinetik he-
saplamalarda güncel olarak kullanılan WinNonLin® Bilgisa-
yar Programı da katılımcılara gösterilecektir.
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yaptırılmaktadır. Lisansüstü programımızda halen 2 doktora 
öğrencisi eğitimini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda yürütülen başlıca çalışma konuları ara-
sında Antienfektif Farmakoloji, In vitro Farmakodinami, 
Farmaekoloji, Farmakokinetik, Diagnostik Toksikoloji, Mi-
kotoksinler ve Çevresel İlaç Kirliliği bulunmaktadır. Mole-
küler farmakoloji alanında yaptığımız araştırmaların temel 
amacı, antimikrobiyal direnç ilişkisini incelemek, enfek-
siyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan mevcut tedavi 
protokollerini revize etmek ve optimum çözümler üretmek, 
toprak ve su sistemlerinde antimikrobiyal direnç ilişkisini 
değerlendirmektir. Ayrıca, zehirlenme olgularının teşhisini 
yapmak ve bu alanda bir veri alt yapısı oluşturmaktır.

Anabilim Dalı Laboratuarları
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı bünyesinde bir öğrenci uygulama 
laboratuarı, Kimyasal Analiz ve Moleküler Farmakoloji la-
boratuarı olmak üzere iki adet araştırma laboratuarı bulun-
maktadır. Laboratuarlarımızda bir adet Avrupa Birliği ve iki 
adet Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenen araş-
tırma projesi yürütülmektedir. Ayrıca, hayvansal gıdalarda 
kalıntı, mikotoksin analizleri ve diagnostik toksikoloji alan-
larında hizmet verilmektedir. 

Anabilim Dalı laboratuarlarında bulunan başlıca cihazlar; 
HPLC, spektrofotometre, soğutmalı santrifüj, thermal 
cycler, jel-elektroforez, jel görüntüleme/koloni sayım sis-
temi, microplate reader, spiral plater, inkübatör, soğutma-
lı inkübatör, laminair flow, otoklav, ultrasaf su sistemi, pH 
metre, fitrasyon sistemi, vakum manifold, etüv ve su ban-
yosudur.

ANABİLİM DALLARIMIZI TANIYALIM

Ülkemizdeki Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dallarını kuruluş yıllarına göre tanıtmaya devam 
ediyoruz. Bu sayımızda da Uludağ Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’na yer 
verilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Tarihçesi
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı, 1982 yılında Bursa, Merinos’da 
Veteriner Fakültesi Klinikler Binası’nda Prof.Dr. Selahattin 
CEYLAN’ın atanmasıyla kurulmuştur. Bu tarihten önce An-
kara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin desteğiyle dersler 
sürdürülmüştür. 1994-2007 yılları arasında Görükle Yerleş-
kesindeki eski binada ve Mart 2007 tarihinden itibaren ise 
Veteriner Fakültesi, A Bloktaki yerine taşınmıştır.

Anabilim Dalı Genel Bilgiler
Anabilim Dalımızda 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı do-
çent, 2 doktora öğrencisi ve 1 laborant bulunmaktadır. Li-
sans eğitiminde, 2. sınıf öğrencilerine güz döneminde Genel 
Farmakoloji, bahar döneminde Özel Farmakoloji I; 3. sınıf 
öğrencilerine güz döneminde Özel Farmakoloji II; 4. sınıf 
öğrencilerine güz döneminde Toksikoloji, bahar döneminde 
Klinik Farmakoloji (seçmeli) dersleri verilmektedir. 5. sınıf 
öğrencilerine bahar döneminde Küçük Hayvan Hekimliği ve 
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubunda Toksikoloji uygulaması 
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Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Songül SONAL

1961 Tunceli doğumludur. Fırat Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nden 1983 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Uludağ 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya baş-
lamıştır. Doktorasını 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Ana-
bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1990 yılında Öğretim Görevli-
si, 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1995 yılında Doçent, 2002 
yılında ise Profesör unvanını almıştır. 1999-2007 yılları ara-
sında U.Ü. Çevre Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve 2004-2010 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yapmıştır. 2005 yılından itibaren Farmakoloji 
ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2009 yılından iti-
baren de Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

İletişim: Tel. 0 224 2941321
E-posta: sonal@uludag.edu.tr

Doç.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ

1969 Aydın doğumludur. Uludağ Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olmuş, 1993-1994 yıl-
larında askerliğini yedek subay olarak yapmıştır. Doktora 
eğitimini, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ve-
teriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda 2000 
yılında tamamlamıştır. 2002 yılında yardımcı doçent ve 
2007 yılı Aralık ayında da Doçent unvanını almıştır.

İletişim: Tel. 0 224 2941322
E-posta: oruc@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Murat CENGİZ

1977 Diyarbakır, Çermik doğumludur. 2000 yılında Dicle Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuş, doktora 
eğitimini Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Vete-
riner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda 2007 yı-
lında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Justus-Liebig 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 
Enstitüsü’nde ve FP6 ERAPharm Projesinde çalışmak üze-
re TUBİTAK bursiyeri olarak Utrecht Üniversitesi Institute 
for Risk Assessment Science’da bulunmuştur. 2011 yılında, 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atanmıştır. 
COST Action BM0701 (ATENS) Management Committee üye-
sidir.

İletişim: Tel. 0 224 2941323
E-posta: cengizm@uludag.edu.tr

Anabilim Dalı Doktora Öğrencileri

Dok.Öğr. Erdem ASLAN

1982 Ankara doğumludur. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl Uludağ 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimine halen devam 
etmektedir.

İletişim Tel. 0224 2941268
E-posta: vetera@windowslive.com

Dok.Öğr. Ali SORUCU

1983 Antalya, Korkuteli doğumludur. 2006 yılında Uludağ 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ulu-
dağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksiko-
loji Anabilim Dalı’nda 2008 yılında başladığı doktora eğiti-
mine devam etmektedir.

İletişim: Tel. 0224 294 12 68
E-posta: asorucu@gmail.com

TIBBİ BİTKİLER ve BİTKİSEL MADDELERLE TEDAVİ

Prof.Dr. Sezai KAYA
Ankara Üniv. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD.

Bitki Bilim’in (Botanik, Fitoloji) esasını oluşturan tıbbi 
bitkiler ve bitkisel maddeler binlerce yıldır bilinmekte-
dir. Dünya’da toplumun önemli bir kısmı çeşitli amaçlarla 
(destekleyici, gıda takviyesi, iyileştirici gibi) bu maddeleri 
kullanmaktadır. Doğu tıbbında (Çin, Kore gibi) 2000, Kuzey 
Amerika tıbbında 700 dolayında bitkiden bu amaçla yararla-
nılmaktadır. Özellikle Çin kaynaklı bitkiler ve bitki ürünleri 
dünyadaki diğer toplumlar tarafından geniş ilgi görmekte, 
çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. 

Tıbbi Botanik yerine, anlam ve kapsam bakımından arala-
rında az-çok fark olmakla beraber, bugün Tıbbi Bitkiler, Ot 
Tıbbı, Bitkisel Tıp, Bitkisel Sağaltım gibi terimler daha çok 
kullanılmaktadır. Bunlardan Ot Tıbbı ve Bitkisel Tıp terim-
leri tarihsel süreçte hemen her ülkenin kendi kültüründe 
(iyileştirici/tedavi edici madde olarak) yer almış, halk ilacı 
olarak tanımlanmıştır. Bu sahadaki bilimsel gelişmeler ile 
(kimyasal ve farmasötik metotların geliştirilmesi, özellik-
leri iyi belirlenmiş tıbbi bitki sayısının artmış olması olmak 
üzere) bugün daha ziyade Tıbbi Bitkiler ve/veya Bitkisel Sa-
ğaltım terimleri daha çok kullanılmaktadır.

Geçmişte veteriner hekimlikte de geniş şekilde kullanılan 
bitkiler ve bitkisel maddeler, son 50-60 yıldır ticari ilaçların 
(müstahzarlar) piyasada bulunması, erişim ve kullanım ko-
laylığı sebebiyle, eski önemini yitirmiş gibi görülmektedir. 
Ama, son yıllarda, organik tarım ve hayvan yetiştiriciliği ile 
toplumda organik ürünlere talebin ortaya çıkması bitkisel 
tıbbi maddelerin gerekliliğini ortaya koymuştur. Zira, orga-
nik hayvan yetiştiriciliğinde, ilgili mevzuat gereği, tedavi 
edici olarak sadece bitkisel maddeler ve bitki özleri kul-
lanılması gerekmektedir. Yalnız, Türkiye’de veteriner he-
kimlikte kullanım için bugüne kadar herhangi bir bitkisel 
madde ruhsatlandırılmamıştır.

İnsanlarda gıda takviyesi olarak kullanılan bitkisel mad-
deler, genellikle kalite kontrolü dikkate alınmadan üretil-
mekte, ticarete girmeden önce güvenlik ve/veya etkinlik 
testlerinden geçirilmemektedir. Böylece, çeşitli firmalar 
tarafından üretilen aynı ve/veya benzer ürünler arasında 
içerik, etkinlik ve güvenlik bakımından (ağır metal, radyo-
etkin maddeler, tarım ilacı artığı gibi maddeler içermesi 
sebebi ile) fark bulunması kaçınılmaz olmaktadır. Halbuki, 
çeşitli ülkeler ve/veya kuruluşlar (DSÖ gibi) tarafından tıbbi 
bitkiler, etkin kısımları ve/veya etkin maddeleri kullanıma 
girmeden önce her yönden incelenmesi istenmektedir. Buna 
göre, tıbbi bitkilerin (bu arada bitkisel yarı-mamül madde-
ler, özüt/alıntı, yağ-esans, tentür gibi etkili kısımlar) üre-
tilmeleri, toplanmaları, hazırlanmaları, saklanmaları, kali-
tesi ve kalite güvencesi, ülke-içi ve ülkeler arası ticareti, 



4

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni  ● Yıl: 2011  ●  Sayı: 4

tedavi değerleri, güvenliği son derece önemli olmaktadır; 
bu sebeple, tıbbi olarak nitelenen her bitkinin özellikler 
belgesinin bulunması; sadece özellikler belgesindeki ölçüt-
leri karşılayan maddelerin veya madde terkiplerinin ruhsat-
landırılması gerekmektedir.

Bu makalede, bitkiler ve bitkisel maddelerin sayısı, 
beslenme-tıbbi amaç ilişkisi, tıbbi bitkilerin etkileri ve te-
davi değerleri, tıbbi bitkilerin üstünlükleri ve zayıf yanları, 
tıbbi bitkilerin güvenliği, tıbbi bitkilerin kalitesi ve özellikler 
belgesi, Türkiye’de veteriner hekimliği eğitim-öğretiminde 
lisans seviyesinde Tıbbi Bitkiler ve Bitkisel Sağaltım’ın ge-
rekliliği ve eğitimin kapsamı incelenmeye çalışılmıştır. 

Bitkiler ve Bitkisel Maddelerin Sayısı
Dünya’da 500.000’i tanımlanmış 1.000.000 dolayında bitki 
türünün bulunduğu kabul edilmektedir. Türkiye bitki çeşit-
liliği ve sayısı bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden 
birisidir. Türkiye’de 12.000 dolayında bitki türü vardır; 
bunların 3900’dan fazlası sadece ülkemizde yetişmektedir. 
Avrupa kıt’asının tamamında, 2500 dolayındaki endemik, 
12.000 dolayında bitki türü yetişmektedir.

Bitkiler tarafından hazırlanan maddeler (metabolitler, 
ürünler) birincil ve ikincil maddeler diye ikiye ayrılırlar. 
Bitkiler, ışık, su, azot, fosfor, kükürt gibi temel maddeleri 
kullanarak amino asitler, proteinler, karbonhidratlar, yağlar 
gibi birincil maddeleri (birincil ürünler) oluştururlar; bun-
lar, beslenme yönünden önemlidirler. Birincil maddelerden 
hareketle hazırlanan alkaloidler, fenoller, flavonoidler, gli-
kozidler, saponinler, steroller, tanenler, terpenoidler, uçucu 
yağlar gibi maddeler de ikincil maddeler (ikincil ürünler, 
metabolitler) diye bilinirler. Bitkilerde >100.000 ikincil 
maddenin hazırlandığı sanılmaktadır; bunların 30.000 ka-
darı ortamdan ayrılmış, tanısı/tanımı yapılmış ve özellikleri 
belirlenmiştir. Sayı olarak bitkilerdeki etkin maddelerin ilk 
sırasında terpenoidler, ikinci sırasında alkaloidler bulunur.

Bitkiler ve bitkisel maddeler gıda, baharat, boya, koku, ilaç 
olarak kullanılır; çoğu zehirli/zararlı madde(ler) de içerir. 
Dünya’da 20.000-70.000 arasında, Türkiye’de 500 dolayın-
da bitki türünün gıda, baharat ve tıbbi amaçla kullanıldığı 
sanılmaktadır. Türk Farmakopesi’nde (TF-1974) 35-40 tıbbi 
bitki ve bitkisel ürün tanımlanmıştır. DSÖ tarafından dünya-
da nüfusun %70 kadarının bitkisel tıbbi maddeleri kullandığı 
ifade edilmiştir.

Beslenme-Tıbbi Amaç İlişkisi
Bitkiler ve bitkisel maddelerden, beslenme yanında, tıbbi 
amaçla binlerce yıldır yararlanılmaktadır. İnsanlarda/top-
lumlarda bitkisel maddelerin tüketilmesi ile yararlı etkiler 
arasında aynı yönde ilişki vardır; özellikle yükseltgenmeyi 
önleyici madde/maddeler (flavonoidler, tanenler gibi fe-
nolik maddeler) içeren bitkilerin/meyvelerin (brokoli, ıs-
panak, kırmızı lahana, sarımsak, soğan, şekerpancarı gibi) 
tüketilmesi ile bazı hastalıklarla (kanser, kalp-damar rahat-
sızlıkları, kalp krizi gibi) karşılaşılma sıklığı/tehlikesi önem-
li ölçüde azalabilmektedir. Hardalgiller (Brüksel lahanası, 
Karahardal, Lahana, Şalgam gibi), özellikle akciğer kanseri 
olmak üzere, değişik kanserlere karşı koruyucu etkilidir. So-
ğan (Allium cepa L.) ve Sarımsak (Allium sativum L.) mide 
kanseri; Domates (Lycopersicon esculentum L.) prostat kan-
seri tehlikesini azaltır. Fitosterol (β-sitosterol, kampeste-
rol, stigmasterol gibi) içeren bitkiler (Soya gibi), özellikle 

göğüs, kalın bağırsak, prostat kanseri olmak üzere, kansere 
karşı koruyucu etkilidirler.

Sentetik ilaçlara göre bitkisel maddelerin hasta/hasta sa-
hibi tarafından kabul edilmeleri daha kolaydır; bu sebeple 
de, özellikle beşeri hekimlikte bazı amaçlarla (vücut diren-
cini artırmak, doku/organların yıpranmasını yavaşlatmak/
engellemek, yaşlanmayı geciktirmek gibi) istismar ölçüsün-
de kullanılmakta ve/veya tüketilmekte ya da kullanılma-
ları ve/veya tüketilmeleri teşvik edilmektedir; Amerika’da 
1990-1997 yıllarını kapsayan bir incelemede bitkisel tıbbi 
maddelerin tüketimin 4-kat arttığı ortaya konulmuştur.

Tıbbi Bitkilerin Etkileri/Tedavi Değerleri
Tıbbi bitkiler eskiden genellikle halk ilacı olarak kabul edi-
lirdi. Bazılarının iyi tanımlanmış etkileri ve kullanım yerleri 
vardır; veya, bazılarının kullanılmaları ile iyi geldiği durum-
lar vardır. Bitkisel maddelerin etkinliğini/yararlılığını tam 
değerlendirmek imkansız gibidir; zira, aynı madde değişik 
firmalar tarafından üretilse bile, kurutma, işleme, saklama 
gibi işlemler yönünden aralarında farklar bulunmaktadır. 
Ayrıca, çeşitli firmalar tarafından üretilen/hazırlanan bit-
kisel maddelerin, anabileşenler yönünden aralarında ben-
zerlikler bulunmakla beraber, daha az miktarlarda bulunan 
diğer maddeler bakımından farklar bulunabilmektedir. Etki-
leri yavaş şekilde ortaya çıkar ve uzun sürer. Bu sebeple, et-
kileri genellikle bir haftalık kullanımda dikkat çeker; kronik 
rahatsızlıklarda haftalarca kullanılmaları gerekir. Kişide/
hastada genellikle aşağıdaki etkilere sebep olurlar; genel-
likle bu etkileri için de kullanılırlar.

• Ağrı kesici/Ateş düşürücü
• Antiparaziter (iç ve dış parazitler gibi).
• Antiseptik-antimikrobiyel (bakteri, mantar, virüs gibi).
• Bağışıklığı uyarıcı/güçlendirici.
• Balgam söktürücü, solunumu kolaylaştırıcı.
• Büzüştürücü (deri, mukozalar gibi).
• Cinsel isteği/gücü artırıcı.
• Dejeneratif (soysuzlaşma) hastalıkları önleyici.
• Destekleyici/yardımcı.
• Doku/organları koruyucu.
• Gaz söktürücü.
• İdrar artırıcı/söktürücü/idrar akışını kolaylaştırıcı, taş düşürücü.
• Kanama kesici/dindirici.
• Kanın pıhtılaşmasını önleyici/kanamayı kolaylaştırıcı.
• Kan temizleyici/zararlı-zehirli maddeleri uzaklaştırıcı.
• Kan basıncını düşürücü.
• Kandan şeker, kolesterol, ürik asit gibi maddeleri uzaklaştırıcı/
düşürücü.
• Kaşıntı giderici.
• Kızgınlığı düzenleyici.
• Ödem geriletici/giderici.
• Öksürük kesici/teskin edici.
• Safra artırıcı/söktürücü, taş düşürücü.
• Sakinleştirici/yatıştırıcı/gevşetici (müsekkin etki).
• Sindirim kanalını koruyucu (ülser önleyici/koruyucu etki de da-
hil).
• Solunum/nefes açıcı.
• Spazm çözücü (çizgili ve düz kaslar).
• Sürgüt (hafif-orta-şiddetli)/Sürgün önleyici.
• Terletici.
• Tonik/güçlendirici (Kalp, sinir uyarıcı).
• Tümöral oluşumları önleyici. 
• Uyum sağlayıcı/artırıcı/kolaylaştırıcı/gerilim giderci/önleyici.
• Yangı önleyici/giderici.
• Yara iyileştirici.
• Yükseltgenmeyi önleyici, doku/organları koruyucu, yaşlanmayı 
geciktirici.
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Tıbbi Bitkilerin Üstünlükleri/Zayıf Yanları
Tıbbi bitkilerin sağaltım güvenliklerinin geniş olması, diğer 
ilaçlarla etkileşme potansiyellerinin az olması, hasta tara-
fından daha kolay kabul edilmesi gibi üstün yönleri vardır.

Akut-tehlikeli hastalıklarda yeterince hızlı etkili olmama-
ları, genellikle daha uzun süreyle kullanılmaları gereği 
ve böyle bir durumda da bazen ciddi istenmeyen etkilere 
(pirrolizidin alkalodi içerenlerin karaciğer hasarına yol aç-
ması gibi) sebep olmaları zayıf yönlerini oluşturur. Ayrıca, 
özellikleri iyi tanımlanmamış, doğadan gelişi güzel toplanan 
bitkilerin son derece zararlı/tehlikeli maddeler/kalıntılar/
bulaşanlar (aşağı bak) içerebilecekleri de gözardı edilme-
melidir.

Tıbbi Bitkilerin Güvenliği
Bitkiler ve/veya bitkisel maddeler doğaldır; o halde za-
rarsız, güvenli maddelerdir ön-kabulü bugün için doğru bir 
yaklaşım değildir. Dikkatle kullanılmadıklarında birçoğunun 
zehirli/zararlı etkileri vardır; ayrıca, hastada kullanılan di-
ğer birçok ilaçla tehlikeli etkileşmeler de yaparlar. Böyle-
ce, tıbbi bitkiler ve/veya bitkisel maddeler, yararlı etkileri 
yanında, istenmeyen etkileri (yan etki, zehirli/zararlı etki, 
etkileşmeler, uyarılar gibi) bakımından da incelenmelidir.

Tıbbi bitkilerin birçoğu son derece etkin madde/maddeler 
içerir; birçoğunun etkin maddelerinin, vücuttaki istenen 
ve istenmeyen (yan ve zehirli/zararlı etkiler) etkileri bilin-
mektedir. Özellikle istenmeyen etkileri olmak üzere, bu et-
kilerin çoğu da aslında kullanılmaları sırasında öğrenilmiş-
tir. Tıbbi bitkilerin sağaltım güvenliği genellikle büyüktür; 
yani, yarar:zarar oranı yüksektir. Yalnız, çok iyi bilinen ve 
tanınan bazı bitkilerin (Mabetağacı “Ginkgo biloba L.”, Me-
yan “Glycyrrhiza glabra L. gibi) kullanılması sırasında bile 
birçok istenmeyen etkileri ve diğer maddelerle etkileşme-
ler ile karşılaşılabilmektedir.

Amerika’da Gıda ve İlaç Dairesi tarafından Haziran 1997-
Mart 1999 tarihleri arasındaki bir incelemede, bitki destek 
ürünlerini kapsayan maddelerin kullanılmasıyla 140 zehir-
lenme ile karşılaşıldığı; bunların önemli bir kısmının (87 
olay) Efedra içeren bitki destek ürünlerinden ileri geldiği; 
bunların 10’unda ölüm, 13’ünde kalıcı bozukluklar oluştuğu 
ifade edilmiştir. Yine Amerika’da Tarım Bakanlığı tarafından 
2000 yılı öncesini kapsayan bir inceleme/değerlendirmede 
yılda bitkisel maddelerden 40 ölüm olurken, tıbbi ilaçlar-
dan 80-120 bin kişinin öldüğü ifade edilmiştir. Belçika’da 
1993’de Lohusaotu bitkisi (Aristolochia clematitis L.) kulla-
nılması sonucu 70 kişide böbrekte fibroz ve bunların 35’inde 
de böbrek yetmezliği oluştuğu bildirilmiştir. İngiltere’de 
1998-2006 arasında Karayılan bitkisi (Actaea racemosa L.) 
kullananların 21’inde karaciğer hasarı rapor edilmiştir; ben-
zeri olaylar Amerika, Almanya, İsveç, Kanada gibi ülkelerde 
de bildirilmiştir.

Bazı bitkiler hamileler/emziren anneler bakımından teh-
likeli olabilirler; bunlarla ilgili uyarılar veya kullanılma-
maları durumu etiketlerinde açık şekilde belirtilmelidir. 
Bitkisel maddelerden bazıları uterus hareketlerini uyarır/
artırır (Yılankökü-Actaea racemosa gibi); bazıları hormo-
nal dengeyi bozar (Çemenotu-Trigonella foenum-graecum 
L.; Trifolium pratense L.); bazıları teratojenik etkili 
(Karakafesotu-Symphytum officinale L.); bazıları da kar-
sinojenik etkilidir (Acıçiğdem-Colchicum autumnale L; 

Ayıüzümü-Arctostaphylos uva-ursi; Lohusaotu-Aristolochia 
türleri; Eğirotu-Acorus calamus L.; Eğreltiotu-Aspidium 
filix-mas (L.) Schott.; Karakafesotu-Symphtum officinale 
L.; Vebaotu-Petasites officinalis).

Veteriner hekimlikte tıbbi bitkiler ve/veya biti kısımları-
nın kullanılması sırasında veya sonrasında karşılaşılan yan 
etkiler ve/veya zehirlenme durumları ile ilgili bildirim son 
derece azdır; bunlar da büyük ölçüde Denizüzümü (Ephedra 
türleri), Guarana (Paullinia cupana), Aksöğüt (Salix türleri), 
Turunçgillerden (Citrus türleri) elde dilen Limon yağı (Citrus 
oil), Çayağacı (Melaleuca alternifolia [(Maiden and Betche) 
Cheel] yağı (Melaleuca oil), Nane-Yarpuz (Mentha pulegium 
L.) yağı (Pennyroyal oil), Kekliküzümü (Gaultheria procum-
bens L.) yağı (Wintergreen oil) gibi maddelerle ilgilidir.

Amerikan Bitkisel Ürünler Birliği (American Herbal Products 
Association, AHPA) bitkiler ve/veya bitkisel maddelerin ge-
belerde/emzirenlerde kullanılma durumunu 4 sınıfta top-
lamıştır.

Sınıf 1. Normal şekilde kullanıldığında güvenli maddeler-
dir.
Sınıf 2. Bu sınıftaki maddeler aşağıdaki gibi alt-sınıflara ay-
rılmıştır.

2a. Sadece haricen kullanılır.
2b. Gebelik sırasında kullanılmaz.
2c. Emzirme döneminde kullanılmaz.
2d. Diğer özel sınırlamalar.

Sınıf 3. Bu sınıftaki maddelerle ilgili etiket bilgisinde “uz-
man kişi kontrolünde kullanılmalı“ gibi uyarılar vardır; buna 
göre, bu maddelerle ilgili etikette dozaj, uyarılar, tavsiye-
ler, sınırlamalar, kullanılmaması gereken durumlar, ilaç et-
kileşmeleri, ters etkiler gibi bilgiler verilmelidir.
Sınıf 4. Sınıflandırma yapılabilecek kadar yeterli bilgi olma-
yan maddeler.

Etkileşmeler
Tıbbi bitkilerdeki birçok madde, hastada kullanılan diğer 
ilaçlarla, bazıları tehlikeli de olabilen veya o maddelerin 
etkilerini engelleyebilen, etkileşmeler yapabilmektedir. 
Örneğin, Barutağacı (Rhamnus frangula L.), özellikle po-
tasyum olmak üzere, sıvı-elektrolit denge bozukluğu yapar; 
bu etki, thiazid idrar söktürücüler, kortikosteroidler, meyan 
bitkisi ile daha da kötüleştirilir. Meyan bitkisi (Glycyrrhiza 
glabra L) vücutta ödeme (su ve tuz tutulması) yol açabilir; 
böylece, kan basıncını kontrol etmek için kullanılan ilaçla-
rın etkisini azaltabilir.

Tıbbi Bitkilerin Kalitesi/Özellikler Belgesi
Tıbbi bitkilerde diğer bitkiler, mikroorganizmalar (E.coli, 
Salmonella, Shigella, Ps.aeruginosa, Staph.aureus gibi), 
mikrobial toksinler (aflatoksinler, bakteriyel toksinler gibi), 
pestisitler (fungisitler, herbisitler, insektisitler gibi), tütsü 
maddeleri (etilenoksit, fosfin, metilbromür gibi), ağır me-
taller (arsenik, cıva, kadmiyum, kurşun gibi) ve radyoet-
kin maddeler (I-131, Cs-134, Cs-137, Pl-239, Ru-103, Sr-90 
gibi) kirletici olarak bulunabilir. Bu sebeple, ülkelerin resmi 
kurumları ve bazı uluslar arası kuruluşlar (DSÖ gibi) tıbbi 
bitkilerin/bitkisel ürünlerin taşıması gereken asgari özellik-
leri/şartları belirlemiş ve özellikler belgesi (veya güvenlik 
belgesi) halinde yayınlamıştır.
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Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 
(02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı RG) esas olmuştur. Yönet-
meliğin Ek-4 Sayılı Cetvel’inde “Veteriner Hekimlik Progra-
mında Okutulması Gereken Konular: 1. Temel Konular baş-
lığı altında “Bitki Biyolojisi” dersi de yer almıştır. Dekanlık 
Makamı ile yapılan görüşmeler ve yazışmalarda dersin ismi-
nin “Bitki Biyolojisi” yerine “Tıbbi Bitkiler”, Tıbbi Botanik”, 
“Medikal Botanik” gibi isimlerden birisinin olmasının günün 
şartlarına daha uygun olacağı bildirilmiştir. Zira, “5262 sa-
yılı Organik Tarım Kanunu” (03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı 
RG) ve “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmeliği”nin (10.06.2005 tarih ve 25841 sayılı RG) 17/c-1 
maddesinde “Tedaviye alınan hayvan türü üzerinde tedavi 
edici etkisinin bulunması kaydıyla kimyasal sentezlenmiş 
veteriner tıbbi ürünler yerine, bitki alıntıları ve bitki özle-
ri gibi bitkisel ilaçlar, probiyotikler, organik asitler, bitki, 
hayvan veya mineral maddeler, eser maddeler ve ürünleri, 
homeopat tedavi yöntemleri kullanılır” ifade edilmiştir. Ya-
pılan teklif üzerine, Ankara Üniversitesi Senatosu’nun yu-
karıda belirtilen kararı ile dersin ismi “Medikal Botanik” 
olarak belirlenmiştir; ders, birinci sınıfta öğrencilere güz 
yarıyılından itibaren zorunlu ders olarak haftada 1 saat oku-
tulmak üzere programa alınmıştır.

Türkiye’de bazı veteriner fakültelerinde Medikal Botanik 
dersi okutulmaktadır; ancak, bazılarında dersin “seçmeli” 
olarak programa alındığı ifade edilmektedir. Yüksek Öğre-
tim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte 
dersin “…Okutulması Gereken Konular:……” başlığı altında 
yer alması dersin programda tartışmasız şekilde “zorunlu 
olarak” okutulması gerektiğini göstermektedir. Dersi hem 
ders programlarına almayan hem de seçmeli olarak ders 
programlarına alan Anabilim Dalı Başkanlıkları’nın Dekanlık 
Makamı nezdinde yapacakları girişim ve başvurularda ko-
nuya bu yönden bakmaları ve tekliflerini bu duruma göre 
yapmaları gerekmektedir.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanan “Türk 
Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner 
İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırıl-
ması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20)’de” gıda değeri taşıyan 
hayvanlarda kullanılan çok sayıda bitki ve/veya bitkisel 
madde listelenmiş ve kalıntı bildirimine ilişkin bilgiler/uya-
rılar yer almıştır.

Dersin İçeriği
Organik Tarımla ilgili Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 
maddesine “..…tedavi edici etkisinin bulunması….” kay-
dı düşülmüştür. Bu ifade, Medikal/Tıbbi Botanik dersinin, 
öğrencinin veteriner hekimlikle ilgili temel bilgileri (fizyo-
loji, biyokimya gibi) aldıktan sonra, eğitim-öğretim süre-
cinin sonraki aşamalarda daha kapsamlı olarak veya belki 
de farmakoloji bilimi ya da klinik farmakoloji içinde anla-
tılmasını da gerekli kılmaktadır. Bu sebeple, Medikal/Tıb-
bi Botanik dersinin içeriğinin, kısaca bitki biyolojisi, tıbbi 
olarak kullanılan kısımları, etkili maddeleri, bitkisel tıbbi 
maddelerin (özüt, tentür, uçucu yağ gibi) hazırlanmaları ile 
bilgiler yanında, tıbbi bitkileri bir sistem içinde inceleyecek 
kapsamda olması gerekmektedir. Buna göre her bitki için 
verilecek bilgiler başlıca bitkinin bilinen ve yöresel ismi/
isimleri, Latince ismi, Türkçe ve Latince olarak ailesi, da-
ğılımı, kullanılan kısımı/ları, etkin madde grupları ve/veya 
etkin maddeleri, bitkinin ve/veya bitkisel maddenin çeşitli 

Bugünkü anlamda tıbbi bitki terimi/tanımı, özellikler bel-
gesi olan, bazı temel etkin maddeleri/unsurları bilinen/
ortaya konulmuş ve bazı bilgileri taşıyan maddeleri ifade 
etmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, DSÖ tarafından ta-
nımlanmış ve aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

• Botanik ismi
• Eş ismi/isimleri
• Yöresel ismi/isimleri
• Droğun (bitkinin/bitki kısmının) tanımı

• İlgilenilen bitki kısmı
• Genel görünüşü
• Organoleptik özellikleri

• Mikroskopik özellikleri
• Coğrafi dağılımı
• Genel tanıma testleri
• Saflık testleri

• Mikrobiyoloji
• Anerobik bakteri: Adet/g veya ml
• Mantar: Adet/g veya ml
• Enterobacteria ve bazı Gram-negatif bakteriler: Adet/g veya ml
• E.coli - Salmonella türleri: Bulunmamalı

• Toplam kül
• Asitte-çözünmeyen kül
• Suda-çözünen maddeler
• Alkolde-çözünen maddeler
• Pestisit kalıntıları
• Ağır metal kalıntıları (kurşun, kadmiyum gibi)
• Radyoetkin maddeler (I-131, Cs-134, Cs-137, Pl-239, Ru-103, 

Sr-90 gibi)
• Diğer yabancı maddeler (rutubet ve suda-çözünebilir maddeler 

gibi)
• Kimyasal analiz: Ana bileşenlerin analiz metotları 
• Önemli bileşenler
• Farmakoloji

• Deneysel farmakoloji - Klinik farmakoloji
• Tıbbi kullanım
• Kullanılmaması gereken durumlar
• Uyarılar
• Tedbirler

• İlaç etkileşmeleri - Gebelik - • Emzirenler - Diğerleri
• Ters etkiler
• Dozaj şekli/şekilleri
• Kullanılması ve dozu

Özellikler belgesi, bitki ve/veya bitkisel maddenin ilaç ola-
rak ruhsatlandırılmasında da en önemli belgedir; bitki ve/
veya bitkisel maddeyle ilgili bu belgedeki asgari şartları 
taşıyan ve karşılayan maddeler ve/veya madde karışımları-
nın/formüllerinin ruhsatlandırılmasına izin verilmelidir.

Mevzuat
Türkiye’de veteriner hekimliği eğitim-öğretim programında 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanun’undan önce birinci sınıf-
ta Botanik dersi verilmekteydi; dersin kapsamı genellikle 
bitkilerin isimlendirilmesi, bitki yapısı, bitki biyolojisi gibi 
konuları kapsamaktaydı. Ancak, bu kanun hazırlanıp yayın-
landıktan sonra, ikincil mevzuat veya düzenlemelerde böy-
le bir ders müfredata yer almamıştır. Örneğin, Ankara Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi’nin 1999-2002 ve 2003-2008 
yıllarını kapsayan ders programlarında böyle bir ders yer 
almamıştır.

Ankara Üniversitesi Senatosu Kararı ile (06.05.2008/304-
2424) 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren Medikal 
Botanik dersi birinci sınıfta güz yarıyılında “zorunlu ders” 
olarak haftada 1 saat programa alınmıştır. Bu kararın alın-
masında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ya-
yınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Hiş Hekimliği, 
Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının 
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araştırmalarla denenmiş ve kanıtlanmış yararlı etkileri, do-
zajı (doz, kullanım aralığı ve kullanım süresi), istenmeyen 
etkileri, uyarılar, tedbirler, etkileşmeler gibi bilgileri kap-
samalıdır. Nitekim, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Medikal Bota-
nik dersi bu kapsamda hazırlanmış ve verilmektedir.

Diğer Bazı Ülkelerde Durum
Ders programlarıyla ilgili yapılan taramada bazı ülkelerde 
Botanik vs isimlerle bu dersin ya bağımsız ya da farmakoloji 
dersi içinde verildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, Amerika’da 
Georgia Üniversitesi Veteriner Hekimliği Koleji’nde Ve-
teriner Tıbbi Botanik; Almanya’da Leipzig Veteriner Fa-
kültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nde Botanik; 
Avusturya’da Viyana Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 
Farmakoloji dersi içinde Botanik dersi de verilmektedir.
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