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Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR
Düzce Üniversitesi Rektörü

Değerli paydaşlarımız, 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve koordinasyonu Yüksek
öğretim Kurulu tarafından sağlanan “Üniversitelerimizin Bölgesel 
Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” projesi kap-
samında üniversitemiz, Çevre ve Sağlık alanlarında pilot üniversite 
ilan edilmiştir.

Üniversitemiz, çevre alanında ihtisaslaşma konusu olarak Tarımsal 
Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı konusunu seçmiştir. Bu kapsamda 
üniversitemiz, tarımsal atıklardan katma değerli ürün üretmek ama-
cıyla faaliyet yürütmek suretiyle bölgesel kalkınmaya katkıda bulu-
nacaktır. Fındık kabuğundan ekoboya, laminat parke, nanoselüloz ve 
antikanserojen ilaç üretimi; pirinç kabuğundan yanmazlık özelliğine 
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sahip inşaat malzemesi üretimi, tıbbi mantar yetiştirilmesi ve man-
tar zürufundan katma değerli ürün üretimi vb. uygulamalar üniversi-
temizin bu kapsamda yürüteceği faaliyetlerden bir kısmıdır.

Sağlık alanında ise ihtisaslaşma konusu olarak Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp konusu seçilmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz, tıbbi bitki 
yetiştirilmesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve arıcılık 
konularında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetler yürü-
tecektir.

Fitoterapi, apiterapi, aromaterapi gibi geleneksel tıp uygulamala-
rının belli standartlara göre yapılması, halen ülkemizdeki düzenle-
yici ve karar verici kurumların da stratejik hedeflerinden biridir. Bu 
yöndeki çabalara katkıda bulunmak amacıyla üniversitemizde bilim 
insanları, sektör temsilcileri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Kalite ve Standardi-
zasyon Çalıştayı düzenlenmiştir. 

Çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eder, çalıştay so-
nuçlarının ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda yürü-
tülen ArGe faaliyetlerine katkıda bulunmasını dilerim.
 

Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR

Mayıs 2018
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Yunus AKSU
Aksu Vital Doğal Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

DEMDER Doğal İlaç Derneği Genel Başkanı

Düzce Üniversitesi ile AKSUVİTAL arasında yapılmış olan Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Kalite ve Standardizasyon Ça-
lıştayı, nitelikli katılımcı hocaları ve organizasyonu ile sektör adına 
güzel bir başlangıç olmuştur, tüm emeği geçenlere müteşekkiriz.

Ülkemizde ve dünyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kulla-
nılan ilaç ya da gıda takviyesi, hatta direkt bitkisel ya da hayvansal 
drogların kullanılması ciddi bir önem kazanmış, ihtiyaç halini almış-
tır. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş tababetin yeniden kapsa-
ma alanına alınması ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. Ortaya çıkan bu 
ihtiyacı karşılama adına üniversitesanayi işbirliği modeliyle güzel bir 
çalışma başlatılmıştır.

Bir taraftan Tıp fakültelerimiz konuyla alakalı müfredatını yenilerken; 
diğer taraftan doğal ve birinci dereceden doğal kaynaklı ürünlerin 
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üretimi, tarımı, hasadı, depolanması, işlenmesi sonrasında tedavide 
doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılmasına dönük standardizasyon 
çalışmaları gerekli hale gelmiştir. 

Halen üretilen takviye edici gıdaların biyoyararlılıkları, klinik çalışma-
larının yapılması, standardize edilmesi, doz ayarlarının tetkik ve teyit 
edilmesi süreçleri yürütülmektedir.

Bu işbirliği ile birlikte bitkisel drogların çevredeki çiftçiler tarafından 
üretilmesi sağlanarak hem üretim süreçlerine müdahil olunması 
hem de çiftçi ailelerinin ekonomilerine katkıda bulunulması amaç-
lanmıştır.

3 Mayıs 2018’de yapmış olduğumuz Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamalarında Kalite ve Standardizasyon Çalıştayı’nın alt kümeler 
oluşturularak devam etmesiyle, yapılan çalışmaların ve elde edilen 
sonuçların üniversite, sanayi ve sektöre; aynı zamanda ülkemizin 
ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız.

Yoğun organizasyon sürecinde başta Düzce Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR olmak üzere, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İdris ŞAHİN’e, Koordinatör Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ ho-
camıza, çalışma arkadaşlarına ve tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, 
katılımcı hocalarımıza da hassaten teşekkür ederiz.

Yunus AKSU

Mayıs 2018
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Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
Düzce Üniversitesi

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü

Üniversitemiz, YÖK ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen “Böl-
gesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması” programı çerçevesin-
de “Çevre ve Sağlık” alanlarında pilot üniversite seçilmiştir. Sağlık 
alanında faaliyetlerimizin odağında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” 
konusunda ArGe, üretim, eğitim ve uygulamaya yönelik çalışmala-
rın yürütülmesi yer almaktadır.

Ülkemiz cografi konumu ve iklimi dolayısıyla Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp uygulamalarına hizmet edebilecek endemik tıbbi ve aroma-
tik bitkiler açısından oldukça zengin potansiyele sahiptir. Anadolu 
insanı tarih öncesi dönemlerden beri bitkileri tedavi amacıyla kul-
lanmıştır. Osmanlı döneminde hekimler ve aktarlar tarafından ha-
zırlanan karışımlarla birçok hastalık tedavi edilmiştir. Ancak zaman 
içinde ehil olmayan kişiler tarafından çıkar amaçlı ürünlerin ortaya 
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konulması ve yanlış uygulamaların gerçekleştirilmesi sebebiyle Ge-
leneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına olan güven sarsılmıştır. 
 
Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada doğala dönüş hızla yaygın-
laşmaktadır.  Sağlık Bakanlığı konuyla yakından ilgilenmektedir. Ge-
leneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yürütülen çalışmaların kanıta 
dayalı olması gerektiğinin ve uygulamaların yalnız hekim tarafından 
veya hekim kontrolünde sertifikalı sağlık personeli tarafından ger-
çekleştirilebileceğinin altının çizilmesi vb. stratejiler belirlenmiştir. 
Bununla birlikte; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yaşanan  
sorunların üstesinden gelebilmek,  eksiklikleri tamamlayarak bireyle-
re daha iyi bir sağlık bakım hizmetinin sunulmasını gerçekleştirmek, 
uygulamaların geçmişteki gibi toplumda arzu edilen değere ulaşma-
sını sağlamak için kullanılan ürün ve gerçekleştirilen uygulamaların 
standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi son derece önem arz 
etmektedir.   Standartların belirlenmesi çalışmaları bilim insanlarının 
öncülüğünde bakanlık, STK’lar ve sektör temsilcilerinin de katılımı ile 
gerçekleştirilmelidir. 

Misyonumuz çerçevesinde üniversitemiz; ülkemizde Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına yönelik standartların ve kalite gös-
tergelerinin belirlenebilmesi amacıyla tüm paydaşları biraraya geti-
recek kurumlararası bir platform oluşturulmasına öncülük etmeyi 
hedeflemiştir. Halk ve devlet nezdinde Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp uygulamaları için bir kalite sembolü olmasını arzuladığım bu plat-
formun oluşturulması  doğrultusunda attığımız ilk adım olan “Gele-
neksel Tıp Uygulamalarında Kalite ve Standardizasyon” çalıştayımıza 
katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza gönülden teşekkür ederim.

Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ

Mayıs 2018
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AMAÇ

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları kapsamında kullanılan 
ürünlerin ve gerçekleştirilen uygulamaların; tüketicilerin , uygulayıcı-
ların ve sanayinin taleplerine uygun nitelikte ve aynı  kalitede olması 
önem arz etmektedir. Bunun için kullanılacak tüm ürün ve mater-
yallerin üretimleri ve uygulama aşamalarının standartlarının uzman 
kişilerce  belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla üniversitemiz alanında 
uzman temsilcileri biraraya getirerek bu standartların belirlenmesi-
ne öncülük etmek için  kurumlararası bir platform oluşturmayı he-
deflemiştir. Çalıştayımızın amacı; bu platformun oluşturulması, ça-
lışma alanlarının ve gruplarının belirlenmesidir.  

Çalıştayımızda özel konu başlıkları ışığında alanında uzman akade-
misyen, firma temsilcisi ve uygulayıcı hocalarımızın katılımıyla Gele-
neksel ve Tamamlayıcı Tıbbın olması gereken kaliteye ulaşması için 
ürün yetiştiriciliğinden nihai ürünün eldesi ve uygulanışına kadar 
gerçekleştirilen tüm aşamalarda standartları ortaya koymak ama-
cıyla izlenmesi gereken yol haritası çıkarılmıştır. Çalıştay sonrasında 
gönüllü katılımcılarımızla alt çalışma grupları oluşturup, çalıştayda 
belirlenen hususlarda amacımıza yönelik yoğun çalışmaların gerçek-
leştirilmesine devam edilecektir. 
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ÇALIŞTAY KONULARI

• Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yöne-
lik oluşturulacak platformun çalışma alanı içerisinde 
yer alan ve standartlarının belirlemesi gereken ürün 
ya da uygulamalar,

• Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kalite ve standartları 
belirlerken dikkate alınması gereken ulusal ve ulusla-
rarası standartlar,

• Standartları belirlemek için çalışma gruplarının, çalış-
ma planlarının ve ortak platformun oluşturulmasında 
izlenmesi gereken yol ve yöntemler,

• Geleneksel ve tamamlayıcı tıp standartlarının denet-
lenmesi için analiz yöntemleri çalıştayın ana konuları-
nı oluşturmaktadır. 
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ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY ÖNCESİ HAZIRLIK SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR

1. Geleneksel Tıp’ta standardizasyon nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre “Geleneksel tıp; fiziksel, ruhsal 
hastalıklardan koruma, tanı koyma ve tedavi etmenin yanında sağ-
lığın sürdürülmesinde kullanılan, farklı kültürlere özgü teori inanç ve 
kişisel tecrübelere dayalı doğrulanmış, izahı yapılabilen bilgi, beceri 
ve uygulamaların bütünü” olarak tanımlanmaktadır.

DSÖ geleneksel tıb uygulamalarını; hastalıkları teşhis ve tedavi veya 
sağlığı korumaya yönelik bitki, hayvan ve mineral temelli sağlık uy-
gulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları, ruhsal çalışmalar, el kul-
lanılarak yapılan teknikler, egzersizler bütünü olarak ele almaktadır. 
Kullanılan yöntem ve ürünlerin içerikleri, endikasyonları, dozları, 
hazırlama koşulları toplumlara göre değişebildiğinden; ürün, içerik 
veya endikasyonları hususunda ortak bir uygulama bulunmamakta-
dır. Bu nedenle geleneksel tıp alanında kullanılan yöntem ve ürünle-
rin modern tıbbın bilimsel araştırma teknolojileri kullanılarak içerik-
lerinin, doz ve endikasyonlarının ve hazırlama koşulları hususunda 
belirli standartlar oluşturulması ve konvansiyonel tıp ile bütünleşti-
rilmesi gerekmektedir. 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp başlığı altında incelenen girişimlere 
bakıldığı zaman çok farklı disiplin ve uygulama teknikleri ile karşı 
karşıya olduğumuz görülebilir. Bu girişimlerden bir kısmı doğrudan 
vücut içinde sistemik bir etki yaratırken; bir kısmı sadece lokal uy-
gulama şeklinde gerçekleşmektedir. Bazı uygulamalar binlerce yıllık 
bilgi birikimine ve deneyime dayalı olmasına rağmen bazıları çok ye-
nidir. Dolayısıyla, bu konularda standartların tespiti ve uygulanması 
için, uygulamanın ilk başladığı ülkenin verileri, diğer uygulayıcıların 
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bilimsel çalışmaları, kanıta dayalı tıp konusunda başvuru merkezleri 
olan veri tabanlarındaki makaleler ve dünyada kabul gören standart-
lar bize yol gösterici olacaktır.

Bu bağlamda;

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp başlığı altına giren tüm alanlar, 
(Fitoterapi, Aromaterapi, Apiterapi, Kupa Tedavisi, Tıbbi Sülük 
tedavisi, Akupunktur vb.) halk sağlığını koruma amacıyla belir-
lenmiş; tıbbi uygulamanın kendisi, kullanılan tıbbi cihazlar ve 
ilaçlarla ilgili pratik, klinik ve etik standartları belirleme yaklaşı-
mıdır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta standardizasyonun etkili 
ve etkin olabilmesi için akılcı, adil ve uygulanabilir olması gerek-
mektedir.

• Kabul edilen tüm metotların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat-
landırılan tüm merkezlerde aynı şekilde uygulandığından emin 
olunması gerekmektedir.

• Sistemin sürdürülebilirliği, yan etkilerinin azaltılması, etkili ola-
bilmesi ve validasyonun sağlanması için kurallar oluşturulmalı-
dır. Etkin madde standardizasyonu, mikrobiyal açıdan standardi-
zasyon, üretim süreçlerine yönelik standardizasyon yapılmalıdır.

• Tıbbi bitkiler ve bitkisel tıbbi ürünler için standardizasyondan 
bahsediliyorsa artık modern tıpta kullanmaya aday olan bir 
üründen bahsedilmektedir. Avrupa İlaç Ajansı kriterlerine göre 
bitkisel tıbbi ürünlerde standardizasyon; kalite, etkililik, güven-
lilik ve tekrarlanabilirlik güvencesini sağlamaya yönelik bir kalite 
kontrol aracıdır. Bu nedenle bitkisel ilaçlar ve ürünler için stan-
dardizasyon, ekim işleminden klinik uygulamaya kadar tüm alanı 
kapsamalıdır.
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2. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına yönelik ürünlerin 
analizleri ve bu analiz yöntemlerinin uyacağı standartlar

neler olmalıdır?

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta kullanılan ürünlerin başında fito-
terapi ve apiterapi ürünleri gelmektedir, diğer tedavi yöntemleri ise 
çoğunlukla uygulamalardan ibarettir. Bu ürünlerin içerikleri; coğrafi 
koşullara, toplama koşullarına, elde ediliş zamanına, ürün elde ediliş 
koşullarına göre değişiklik gösterebileceğinden, besin katkısı ve ilaç 
olarak kullanılabilmesi için içerik miktarlarının analiz edilerek stan-
dardize edilmeleri gerekmektedir. Ürünlerin içerik analizlerinden 
önce ürünün cinsi ve türü doğru tayin edilmeli, tayinden sonra uy-
gun ekstraksiyon yöntemleri ile ekstrakte edildikten sonra pestisit 
ve ağır metal gibi toksik madde analizleri HPLC, GC/MS, ICP/MS gibi 
yöntemlerle tayin edilmelidir. Toksik madde hususunda müsaade 
edilen sınırlar altında kalan ürünlerin içerdiği etken maddelerden 
önemli olanların miktar analizleri LC/MSMS gibi modern tekno-
lojik yöntemlerle analiz edilmelidir. Analiz sonuçlarına göre, etken 
maddelerin uluslararası standartlar aralığında kalması sağlanmalı 
ve ürünler GMP koşullarında hazırlandıktan sonra, içerik miktarları, 
üretim tarihi ve raf ömrü gibi bilgileri içeren etiketlerle etiketlenme-
lidir. Hazırlanan ürün bir ilaç olarak kullanılacak ise, akredite olmuş 
laboratuvarlarda biyolojik aktivite, toksik etkiler, biyoyararlanım, 
farmakokinetik, farmakodinamik çalışmalar, doz, endikasyon vb. gibi 
klinik öncesi ve klinik çalışmaların da yapılması gerekmektedir.

Fitoterapi ve aromaterapi alanlarında analiz için uluslararası stan-
dartlar belirlenmiştir. Fitoterapide kullanılan fitofarmasötiklerin 
standartları için kullanılacak olan referansların başında Avrupa Far-
makopesi veya Türk Farmakopesi gelmektedir. Ayrıca, ESCOP ve 
HMPC gibi kuruluşların oluşturduğu monograflar da yol gösterici 
olabilmektedir.  
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Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler veya Bitkisel İlaçlar için önemli bazı 
sorunlar:

• Bitkisel ilaçlar genellikle birçok bileşenin karışımlarıdır.

• Aktif bileşen çoğu durumda bilinmemektedir.

• Seçici analitik yöntemler veya referans bileşikler ticari olarak 
mevcut olmayabilir.

• Bitki materyalleri kimyasal ve doğal olarak değişkendir.

• Kemo çeşitleri ve kemo türleri vardır.

• Hammaddenin kaynağı ve kalitesi değişkendir.

• Hasat, kurutma, depolama, taşıma ve işleme yöntemleri (eks-
traksiyon çözücüsünün polaritesi, bileşenlerin kararsızlığı gibi 
faktörler) bitkinin kalitesini doğrudan etkilemekte olup bu de-
ğişkenlere göre analizlerin standartlaştırılması gereklidir. Tıbbi 
bitki farmakopede yer alıyorsa farmakope standartları dikkate 
alınmak zorundadır; yer almıyorsa yeni yöntem geliştirilmelidir. 

 
Homeopatik ürün için henüz yönetmelik çalışmaları devam etmek-
te olup, bir homeopatik üründe aranacak analizler aşağıdaki şekilde 
olmalıdır:

• Homeopatik başlangıç maddesi; kimyasal, bitkisel kaynaklı, hay-
vansal kaynaklı ya da hastalıklı doku kaynaklı olabilir. Kaynağı-
na bağlı olarak uluslararası ya da yerel kayıtlarda tanımlanmış 
olması gerekmektedir. Başlangıç maddesi bitkisel kaynaklı ise; 
mikroskobik inceleme sonuçları, pestisitler ve mikroorganiz-
malar için limit testleri ve kullanılan bitkinin bölümünün tarifi 
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yapılarak başlangıç maddesi tanımlanmalıdır. Başlangıç maddesi 
hayvansal kaynaklı ise; biyolojik yük testleri ve bulaşıcı ajanlara 
dair patojen tayini yapılarak başlangıç maddesi tanımlanmalıdır. 
Başlangıç maddesi hastalıklı doku kaynaklı ise; homeopati uy-
gulanan ülkelerde geçerli ve ruhsatlı olan ürünleri referans ala-
rak homeopati komisyonunun onayı ile ruhsatlandırma imkânı 
sağlanmalıdır. Bu durum; yeni tanımlanan bir hastalık, salgın, 
kimyasal veya biyolojik silah maruziyeti gibi mücbir halleri de 
kapsayabilir. 

• Başlangıç maddesi kimyasal kaynaklı ya da ilaç hammaddesi ise; 
ilaç hammaddesi kriterlerine uygun olmalıdır. 

• Başlangıç maddesi veya homeopatik stok için bir monograf mev-
cut değilse, ruhsat müracaatı yapan firma ürün için bir spesifi-
kasyon geliştirmelidir. Bu spesifikasyon; bir Materia Medica’yı 
esas alarak homeopatik ilkelere göre hazırlanmalı ve bir farma-
kope standardında olmalıdır. 

Endemik hammaddelerin standardı o maddeye özgü etnobotanik 
spesifikasyonları taşıyacak şekilde hazırlanmalıdır.

Örneğin; ülkemizin endemik kekiği olan Sütçüler Kekiği (Origanum 
minutiflorum) homeopatik olarak kıymetli bir başlangıç maddesidir. 
Bu bitkiye özel olarak etnobotanik kayıtlar baz alınarak hazırlanacak 
spesifikasyonlar ile müracaat yapılabilmelidir. Eğer başlangıç mad-
desine ait monograf tanımlı değilse; başvuru sahibi aşağıdaki mad-
deleri içeren monografı hazırlayarak sunmalıdır. 

• Tanım, kimlik
• İsim ve görünüm
• Analizler
• Erime noktası, çözünürlük
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• Mikrobiyolojik kontaminasyon
• Safsızlıklar 
• Kurutma kaybı

Her bir ürün grubu ve yöntem için oluşturulucak kurallar ayrı ayrı 
oluşturulmalı; özellikle bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, toplanması 
ve ilaç etkileşimi standardize edilmeli, akredite laboratuarlarda doğ-
rulanabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Bunun için barkod ile takip edile-
bilen bir sistem gerekmektedir. Ayrıca standartlara uygun ürünlere 
olan talebin artması için halkın bilinçlendirilmesi oldukça önemli bir 
husustur.

3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerini satan firmalarının 
denetimlerinin standartları neler olmalıdır?

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerini satan firmaların büyük ço-
ğunluğunun ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gıda 
takviyesi ruhsatı almış ürünlerdir. Mevcut şartlarda, ürünün pozitif 
listede olması, analiz raporunun beyanı ve tavsiye edilen günlük kul-
lanım miktarı yeterli görülmektedir, fakat ürünün piyasaya verilme-
sinden sonra ancak şikâyet durumunda denetlenebilmektedir. Oysa 
ki, ürünlerin sağlıklı bir şekilde halka ulaşması ve beyan edilen gün-
lük kullanım, toksik madde ve içerik analizlerinin doğru olup olmadı-
ğının belirli aralıklarla sürekli kontrol edilmesi, beyanlara göre yanlış 
üretim yapanların tespit edilmesi gerekmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünleri tanımı suistimale açık bir ta-
nımdır. “Geleneksel Tıbbi İlaç” tanımı yalnızca ilaç statüsü kazanmış 
standardize edilmiş ürünlerde kullanılmalıdır. Fitoterapi, aromatera-
pi, ozon uygulaması ve homeopatide kullanılan sağlık ürünleri ilaç 
olarak işlem görmeli, eczanede ve endikasyonuna bağlı olarak re-
çete ile satılmalıdır. Akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük 
uygulaması, kayropraktik, kupa uygulaması, larva uygulaması, me-
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zoterapi, proloterapi, osteopati, refleksoloji, müzikterapi ürünleri 
statüsüne bağlı olarak biyolojik kaynaklı tıbbi ürün ve tıbbi cihaz sta-
tüsünde sınıflandırılmalı, medikal ve eczanelerden hasta erişimine 
sunulmalıdır. Eczane ve medikal dışında bu ürünlerin hastaya sunu-
luyor olması Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının önce-
likle ülkemizde, ülkemizden hareketle yurt dışına yayılmasına engel 
olacak, arzu edilen kalite algısını düşürecektir.

Bu tür ürünlerin etiket ve kutu standartları çok iyi belirlenmeli, ger-
çek dışı ya da kanıtlanmamış endikasyon beyanından kaçınılmalıdır. 
Aksi takdirde ürünlerin beklenen etkiyi göstermemesinden dolayı 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının önemli bir yara ala-
cağına inanılmaktadır.

Bitkisel ürünler dünya çapında giderek daha popüler hale gelmesi-
ne rağmen, kabul edilmesindeki engellerden biri de standart kalite 
kontrol profilinin olmamasıdır. Düzenleyici otoriteler, yasal olarak iyi 
üretim uygulamaları yoluyla farmakope, formüler ve üretim operas-
yonlarında hammadde ve bitmiş ürünler için öngörülen çeşitli kalite 
standartlarını katı bir şekilde uygulamalıdırlar. Bitkisel tıbbın kalitesi, 
nihai üründeki bileşenlerin profili, etkililik ve güvenlilik anlamında-
dır. Bununla birlikte, bitki bazlı ilaçların bileşenlerinin karmaşık içe-
riği ve doğası gereği değişkenliği nedeniyle, modern analitik tekni-
ğin bu sorunu atlatmaya yardımcı olması beklense de kalite kontrol 
parametresini oluşturmak zordur. Ayrıca geleneksel uygulamalarda 
kullanılan bitkisel karışımların kullanılmasıyla daha da karmaşıklaş-
maktadır. Bitki materyalleri ve bunlardan türetilen bitkisel ilaçlar, 
küresel pazarın önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Bu nedenle 
kalite değerlendirmesi ve kalite kontrolü için uluslararası kabul gör-
müş kılavuzlar gereklidir.
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Bu bağlamda;

• Deneyime dayalı güvenlilik ve risk dokümantasyonu ve ürün bil-
gileri tüketiciye sunulmalıdır.

• Ürünlerin uygun hazırlanıp hazırlanmadığına dair denetim sonu-
cunda ilgili bakanlıktan sertifika alınması ve her yeni üretimde 
bunun tekrarlanması gereklidir.

• Ürünün son kullanım tarihinin belirtilmesi gereklidir.

• Üretim yapan firmaların tesislerinin ve bu tesislerde çalışanla-
rın uygunluğunun denetlenmesi, tesis uygunluk standartlarının 
oluşturulması gereklidir.

• Çalışan kişiler için eğitim programlarının düzenlenmesi gerekli-
dir.

15 ayrı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulama yönteminin birbi-
rinden çok farklı materyalleri mevcuttur. Elden geldiğince bunların 
eczane ve medikal gibi, standartları, uyması gereken kuralları belir-
lenmiş yerlerde satılması sağlanmalıdır. Ayrıca, olaya sadece satış 
olarak bakılmamalı, ürünlerin nakliyesinden depolanmasına kadar 
birtakım kuralları olmalıdır. Bunların denetimleri mümkünse eğitimli 
bir ekipçe yapılmalı, birkaç bakanlığı birden ilgilendiren bu malze-
melerin denetimi kargaşaya sebebiyet verilmeden gerçekleştirilme-
lidir. Kurulacak bir komisyon tarafından üretim ve pazarlama açı-
sından özellikle reklam ve endikasyon açısından kontrol edilmelidir. 
Bu amacı gerçekleştirmek için bağımsız denetleme mekanizmaları 
gereklidir. Kamu veya kâr amacı gütmeyen STK’lar sayesinde bu de-
netimler gerçekleştirilebilir. 
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4. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin ruhsatlandırma/
mevzuat standartları neler olmalıdır?

Bu sorunun cevabı için, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin 
yanı sıra gıda takviyelerinin ve ilaçların iyi tanımlanması, neyin ilaç 
neyin ise gıda takviyesi olduğunun alt ayrımlarıyla iyi yapılması ge-
rekmektedir. Eğer ürün ile ilgili konu sağlık ise ve sağlığın korunma-
sı ya da hastalıkların tedavisi ile ilgili ise, ruhsatlandırma yetkisinin 
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi ve ilgili süreçlerin bu 
bakanlıkça takip edilmesi elzemdir.

Oysa ki, mevcut durumda ürünlerin büyük bir kısmı Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığından gıda takviyesi olarak ruhsatlandırılmış ol-
masına rağmen, bu ürünlerin de büyük bir kısmı ilaç gibi pazarlan-
makta veya reçete edilmektedir.  Sağlık Bakanlığından ruhsatlı gele-
neksel ürün sayısı ise son derece sınırlı olup, ülkemizde veya Avrupa 
ülkelerinde 15 yıl halk arasında belirli endikasyonlar için belirli doz-
larda kullanıldığı ve herhangi bir zararın görülmediği bildirilmiş ürün-
lere Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı verilmektedir. Mevcut 
durumda ülkemizde verilen ruhsat sayısı 18 civarındadır. Ancak, bal 
üretiminde dünya ikincisi ve endemik bitki bakımından Avrupa’nın 
tamamından daha zengin olan ülkemizde, halk arasında bitkilerin ge-
leneksel kullanımı yaygın olmamakla birlikte; kanıta dayalı olarak, bi-
limsel araştırma yöntemleri kullanılarak, objektif kriterlerle etkinliği 
ortaya konmuş rasyonel veya kanıta dayalı fitoterapi ya da apiterapi 
diyebileceğimiz ürünler ile ilgili ruhsatlandırmanın nasıl yapılacağına 
dair uygun bir yönetmelik bulunmamaktadır. Mevcut yönetmelik ise 
sadece geleneksel kullanım üzerine kurguludur, yeni yapılacak araş-
tırmalar için herhangi bir düzenleme içermemektedir.

Bu tür ürünler için, kimyasal ilaçlar ile ilgili ruhsatlandırmadaki dü-
zenlemeler geçerlidir. Ancak geleneksel ürünlerde patentlenme söz 
konusu olamayacağından, büyük zaman ve maliyetler gerektiren 
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ruhsatlandırma işlemi finanse edilememektedir. Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinin öncelikle bu probleme bir çözüm getirmeleri gerektiği 
düşünülmektedir. Aksi taktirde bu zenginliklerimiz ve araştırmala-
rımızın, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlara dönüşmesi zor görül-
mektedir. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) yürüttüğü Farmako-
vijilans (ilaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması ama-
cıyla advers reaksiyonları ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir 
şekilde izlenmesi, bu konuda bilgi toplanması, kayıt altına alınması, 
değerlendirmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması, 
zararları hakkında tedbir alınması, Dünya Sağlık Örgütü Uppsala İlaç 
İzleme Merkezi’ne bildirilmesi, ruhsat sahiplenmesi ve ilgili uluslara-
rası kuruluşların alınan tedbirlerden haberdar olması/gerektiğinde 
Bilimsel Danışma Kurulları ile irtibat kurulması) benzeri bir sistem 
olan Bitkisel Farmokovijilans eklenmesi ve bilgi havuzu oluşturmak 
bu sorunun çözümü için öneri olabilecektir. 

Aslında Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ) için 2010’da ya-
yınlanan uygun bir yönetmelik mevcuttur ve 2016 yılında revize 
edilmiştir. Ancak üreticiler halen gıda takviyesi ruhsatı almayı tercih 
etmektedir. Çünkü hem ürünü için reklam verebilip hem de GBTÜ 
için belirlenen standartları karşılaması gerekmediğinden bu yöntemi 
tercih etmektedir. Bu bağlamda otorite kurum olan Sağlık Bakanlığı 
ve ona bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) tek merkez 
olmalıdır. Gıda desteği olarak ruhsatlandırıp akabinde ilaç sınıfında 
ürünlerin pazarlanması büyük boşluk doğurmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) kendi uzmanları vasıtası 
ile akademi ve sektörün de görüşünü alarak hazırlayacağı yasal mev-
zuat ile bu kargaşayı ortadan kaldırabilir.
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5. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp'ta verilen eğitimlerin standartları 
neler olmalıdır?

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ta, her şeyden önce tedavi için yet-
kilendirilen hekimlerin lisans döneminde geleneksel tıp ile ilgili te-
mel eğitimleri almaları gerekmektedir. Geleneksel tıbba ilgi duyan 
hekimlere yetkili kurum ve kişilerce sertifikasyon eğitimi verildikten 
sonra ve belirli aralıklarla akreditasyon sınavlarına da tabi tutularak 
sürekli eğitimlerinin sağlanması koşulu ile sertifikalandırılması ol-
dukça önemlidir. 

Eğitimi belirlerken dünya uygulamaları ve ülke gerçekleri bir arada 
değerlendirilmelidir. Ancak, buradaki ince çizgi insan sağlığı oldu-
ğundan, planlanan eğitim sonunda bir hekim tedaviye aldığı hastayı 
optimal şartlarda değerlendirebilme ve gerekli uygulamayı, istenen 
standartta uygulayabilecek seviyede eğitilmiş olmalıdır. Bu arada 
sertifikası olmayan hekimlerin, diğer meslek, kurum ve kuruluşların 
geleneksel tıbbî tedavi yapmaması için etkin önlemler alınarak istis-
marların önüne geçilmelidir. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine ait dersler Almanya ör-
neğinde olduğu gibi, tıp fakültelerinin ana müfredatında yer alma-
lıdır. Geleneksel tıp eğitimleri, ilgili alanlarda mevcut en üst merci 
tarafından yetkilendirilmiş, sağlık çalışanları tarafından verilmelidir. 
Geleneksel tıp eğitimleri teknik/klinik eğitimler ve genel sağlık eği-
timleri olarak iki kategoride düşünülmelidir. Klinik/teknik eğitimler 
yalnızca sağlık çalışanlarına yönelik olmalı, içeriğinde bilimsel yayın-
lar, son klinik araştırmalar ve uygulamalara yer verilmelidir. Genel 
sağlık eğitimleri ise daha erişilebilir ve hatta halka açık olmalıdır. Bu 
şekildeki genel sağlık eğitimleri hem halkın bilincini arttırmayı hem 
de basit tedavilerin ev tipi uygulaması ve basit devaların doğru kulla-
nımı ile ilgili kamuoyunu bilinçlendirmeyi sağlayacaktır. Bu kapsam-
da, Sağlık Bakanlığı himayesinde yetkilendirilmiş üniversiteler, inter-
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net üzerinden videolu online eğitimler ile halk sağlığını koruma ve 
geliştirmeye yönelik ücretsiz programlar tasarlayıp yayınlayabilirler. 
Bu tip uygulamalara iyi bir örnek Anadolu Üniversitesi’nin Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler konulu ve içeriğinde doğru tıbbi bitki çay karışımı 
ve demleme tekniklerinin anlatıldığı Doğal Eczane eğitimidir.

Eğiticilerin standardizasyonu, eğitim materyallerinin standardizas-
yonu, katılımcıların katılımlarının standardizasyonu (devam zorun-
luluğuna uyulması konusunda yaptırımların daha ciddi olması, bu 
amaçla kurum hekimlerinin görevli-izinli sayılması konusunda ba-
kanlığın ve üniversitelerin gerekli düzenlemeleri yapmalarının sağ-
lanması), eğitim ortamının standardizasyonu,  uygulamalı eğitimle-
rin standardizasyonu ayrıca düşünülmesi ve düzenleme yapılması 
gerekli olan önemli konulardandır. 

Planlanan eğitimlerde eğitim saatleri gözden geçirilmeli, eğitim son-
rası düzenli takip edilmeli, uzaktan eğitimden ziyade yüz yüze eği-
time önem verilmelidir. Sertifikayı alan hekimler belli bir uygulama 
saati veya hasta sayısını doldurmadan tek başına uygulama yapma-
malıdır.

Eğitimler konusunda gözden kaçan hususlardan birisi de eczacıların 
da eğitilmesidir. Fitoterapi dersi sadece eczacılık fakültelerinde oku-
tulmaktadır. Tıp fakültelerinde de bu dersin verilmesi sağlanabilir. 
Sertifikalı Meslek İçi Eğitim Programları (SEP) düzenlenerek eczacı-
ların bilgileri yenilenebilir.

Bu bağlamda eczacılara verilmesi gereken eğitimler şunlardır:

• Hammadde güvenliği,

• Doğru bitki ve alt türlerinin ayrımı,

• Ürün üretim teknolojileri,
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• Bitmiş ürün standardizasyonu,

• Bitkisel ürünlerde standardizasyonun önemi,

• Bitkisel ürünlerde bulaşma riskleriendokrin bozucu tarım ilaç-
ları,

• Ambalaj malzemesi güvenliği, 

• Bitkisel ürünler için stabilite testleri teknikleri,

• Eczanede ana tentür hazırlama,

• Eczanede tıbbi çay hazırlama,

• Eczanede homeopatik ilaç hazırlama eğitimi,

• Bitkisel ürünlerin kan konsantrasyon seviyeleribiyoyararlanım 
çalışmaları,

• Bitkisel ürün etkileşimleri,

• Bitkisel ürün dozlama kriterleriyaş gruplarırisk grupları.

6. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp hasta uygulamalarındaki 
standartlar neler olmalıdır? (dozlama, kupa uygulamasında 

kullanılan materyallerin standartları, sülük yetiştirme, canlılık 
standartları vb.)

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp hasta uygulamalarındaki standartlar 
için, Sağlık Bakanlığınca uluslararası standartlar göz önünde bulun-
durularak, bilimsel çalışmaların ışığında, ülkemiz koşullarına uygun 
standartlar belirlenmeli ve sıkı bir denetimle bütün uygulayıcıların 
standart koşullara uygun çalışmaları sağlanmalıdır. Örneğin; fito-
terapide hammadde ve bitmiş ürün için farmakope standartlarına 
uyulmasını takiben, EMA (HMPC) ve ESCOP monografları, ayrıca kli-
nik çalışmalar değerlendirilerek doz ve kontrendikasyonlar konusun-
da kanıta dayalı bilgiler elde edilmelidir.
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Dozlama konusu hastaya ve hastalığına göre değişen bir durumdur. 
Bunun kararı uygulayan hekim tarafından verilir. Klasik uygulama 
yöntemleri sertifikasyon eğitimlerinde anlatılmaktadır. Ancak doz-
lama konusunun değişkenliği nedeniyle temel eğitimlerden sonra 
değişik vaka ve durumlarda ne şekilde davranılması gerektiği husus-
larını kapsayan tamamlama eğitimleri ile de hekimlerin bilgi ve do-
nanımlarının arttırılması gerekmektedir.

Diğer bazı uygulamalarda (akupunktur vb.) yüzyıllardır kullanılan 
belirli kural ve standartlar zaten mevcuttur. Yeni yeni uygulanmaya 
başlanmış alanlarda ise (apiterapi vs) üniversitelerimizle bakanlıkla-
rımız ortak çalışmalar yapmalı, kanıta dayalı çalışmaların yoğun ol-
duğu ülkelerdeki ilgili üniversiteler ve laboratuvarlar ziyaret edilerek 
görüş alışverişinde bulunulması gerekmektedir.

GTT uygulamarında uygulama zamanı, süresi, endikasyonları, kul-
lanılan malzemelerin ve uygulamaların asepsiantisepsi kurallarına 
uygun yapılması, kullanım sonrası tıbbi atık olarak bu malzemele-
rin atılması son derece önemlidir. Ayrıca hasta seçimi, endikasyon-
larının ve kontrendikasyonlarının belirlenmesi, uygulama sırasında 
doğacak sorunlar ve risklerle ilgili müdahalelerin belirtilmesi ve uy-
gulama alanlarında uygun donanımın bulunmasının sağlanması da 
gerekmektedir. 

Sülük uygulamaları gibi uygulamalar için tıbbi uygulamaya uygun ye-
tiştiricilik, uygulama öncesinde dezenfeksiyon, uygulama sonrasında 
tıbbi atık olarak bertaraf edilmesi ve standartlarının net ortaya ko-
nulması gerekmektedir.

Diğer taraftan tüm uygulamalar için hijyen konusunda ciddi stan-
dartların Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırımlı olarak uygulanması 
gerekmektedir. Gerek hasta hazırlığı gerek kullanılan tıbbi cihazlar, 
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gerek uygulamaların yapıldığı odalar, gerekse sağlık personelinin gi-
yim kuşamı ile ilgili düzenlemeler önemlidir. 
 

7.  Arı ürünleri yetiştirme standartları neler olmalıdır?

Arıların, olabildiğince toksik ağır metal ve pestisitlerden uzak ortam-
larda konuşlanmaları sağlanmalı, üretilen bal veya diğer arı ürünleri 
mutlaka ağır metal ve pestisit analizleri yapıldıktan sonra halka arz 
edilmelidir. Balmumu standartlarının belirlenip kontrolünün de sağ-
lanması elzem bir konudur. Her üretimde ve/veya satın almada, arı 
ürünleri pazarlayan firma ilgili laboratuvar analizlerini yapmalı veya 
üreticisinden talep etmelidir.

8. Tıbbi bitki yetiştirme standartları neler olmalıdır? Tıbbi ve aro-
matik bitkilerin tür ve çeşitlerine göre tohumluk materyali, ekim, 

dikim, hasat, kurutma, saklama ve ambalajlama standartları
neler olmalıdır?

Sağlık sektöründe kullanılacak her tür tıbbi/aromatik bitki iyi tarım 
veya organik tarım standartlarında yetiştirilmelidir. Bu ürünlere 
herbisit, pestisit ve ağır metal içermeme standardı getirilmelidir.

Soruda belirtilen tüm ayrıntılar bitkiye, üretim tesislerinin bulundu-
ğu iklim, yükseklik vb. faktörlere bağlı olduğu için, bu alanda keskin 
bir standart belirlemenin doğru olmadığı ve hatta üreticiyi kötü yön-
de etkileyeceği düşünülmektedir. Ürün üreticilerine eğitim verilerek 
bu üretim standardizasyonun sağlanmasına başlanabilir. Eğitim son-
rasında nasıl ürün elde edeceğini bilenlerden elde edilen bitkiler ye-
rel tıbbi bitki kooperatifleri kurularak analize tabi tutulmalıdır.

Her tıbbi ürün hasatında akredite laboratuvarda etken madde yeter-
lilik analizi yapılmalıdır. Tıbbi kalitede olanlardan ivedilikle yağ elde-



29

si ya da kurutma ile drog eldesine gidilmelidir. Kalifikasyonu doğru 
aralıkta olmayan bitkiler alt basamakta kozmetik veya hayvan yemi 
dönüşümüne tabi tutularak milli kaynaklar korunmalıdır.
Ata tohumların toplanma bankasıtohum müzesi gibi kurumların ku-
rulması ile yerel Anadolu tohumları korunmalı ve güvenli bir şekilde 
çoğaltılmalıdır. Bitmiş ürün ambalajlamasında renk boya madde-
si içermeyen ambalajlarda ve gün ışığından korunarak uluslararası 
standardizasyonlara uyumlu olarak işlem yapılmalıdır. Ürün stan-
dardizasyonunda EMEA gibi kurumları takip etmek uyum sürecini 
hızlandıracaktır. 

Yetiştirme standartlarına bölgeye özgü bakılması gerekmektedir. 
Bölgenin iklim özellikleri bitkinin fiziksel özelliklerinden kimyasal bi-
leşim oranlarına kadar etki edebilmektedir. Düzce tıbbi bitkiler ko-
nusunda oldukça şanslı bölgeler arasında yer almaktadır. Tıbbi bitki 
yetiştiriciliği açısından Düzce’nin;

Avantajları:

• Bölge yağmurlu ve nemli olduğu için bitki büyümesi ve herba 
verimi yüksek olacaktır.

• İlkbahar ve sonbaharda oluşan don olayları bitkide stres oluştur-
makta, bu da etken maddelerin de yüksek olmasına sebebiyet 
vermektedir.

• Bazı bitki türlerinde yağ verimi yüksektir.

• Tıbbi bitkilerde çok fazla hastalığa rastlanmamakta, oluştuğun-
da da erken hasatla nispeten önüne geçilebilmektedir.

• Çoğu tıbbi bitki 45 budama yapmanıza imkân vermekte, havala-
rın durumuna göre sayı değişebilmektedir. 
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Dezavantajları:

• Tıbbi bitkilerin kurutulması ve depolanması önem arz etmekte-
dir.

• Bitkilerin hasat zamanları iyi belirlenmeli; aksi takdirde bitkiler-
de kararmalar meydana gelecek ve kalite düşüklüğüne sebebi-
yet verecektir (Bu bölge için en büyük sorunlardan biri).

• Kurutulmuş bitkilerin nemi olabildiğince düşük tutulmalıdır.

• Yağışlı bölgelerde yabancı otlarla mücadele zorlaşmaktadır. Bu 
nedenle uygun ekipman modifiye edilmelidir.

• Bölge toprağı nispeten azot miktarı bakımından düşük olduğun-
dan organik gübreye ihtiyaç olabilir.

• Düzce köylerinin birçoğunda kanallardan salma sulama yapıl-
maktadır. Bu da su israfının yanında, bitki köklerindeki mineral-
leri almakta ve bitki gelişimini zayıflatmakta, verimi düşürmek-
tedir.

• İlkbaharda bitkilerin çimlenme döneminde bahçelere sümüklü 
böcek artmaktadır. Bitkilerin gövdelerine yapışarak bitki öz su-
yunu emmekte, bu da verime ve kalite düşüklüğüne sebebiyet 
vermekte, önlem alınması gerekmektedir.

9. Tıbbi bitkilerden drog elde etme yöntemleri ve elde edilen drog 
spesifikasyonları, bitmiş ürün spesifikasyonları neler olmalıdır?

DSÖ tarafından 1991 yılında Cenevre Toplantısı’nda yapılan tarife 
göre bitkisel ilaç; bitkisel drog veya karışımlarını olduğu gibi veya 
değişik preparatları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiket-
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lenmiş, tıbbi ürünler veya müstahzarlardır. Bu ürünlerde terapotik 
etkinliği olduğu kabul edilen aktif maddeler ve miktarları uygun 
analitik yöntemler kullanılarak tanımlanmalıdır. Bitkisel ilaçlarda 
da konvansiyonel ilaçlarda aranan kalite, güvenlilik ve etkililik şart-
larının bulunması istenmektedir. Drog ve bitmiş ürün standartları 
farmakope kalitesinde olmalı; anatomik ve morfolojik tanımlama, 
teşhis reaksiyonları, miktar tayini yöntemleri belirtilen sınırlar dahi-
linde olmalı, saklama ve etiketleme kuralları açısından tam uyumlu 
olmalıdır.

Bunun ötesinde bitkisel ilacın elde edildiği bitkinin yetiştiği yer, mev-
sim koşulları, bitki yapraklarının veya diğer kısımlarının toplandığı 
mevsim gibi çok çeşitli faktör, bitkisel ilacın içindeki etken maddenin 
miktarını ve dolayısıyla etkililiğini değiştirebilmektedir. Bu gerekçey-
le bu tür bitkisel ilaçların standardize edilmesi, GMP koşullarında 
hazırlanması, biyoyararlanım, farmakokinetik, farmakodinamik, doz 
ve endikasyonları içeren klinik öncesi ve klinik çalışmaların yapılması 
çok önemlidir. Nihai olarak ürün Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırıl-
dıktan sonra piyasaya verilmelidir. 

10. Geleneksel bitkisel tıbbi ürün için preklinik/klinik çalışma 
standartları neler olmalıdır? Hangi koşullarda bu çalışmalar 
istenmeli hangi durumlarda muafiyet verilmelidir? Bununla ilgili 
yasal düzenlemeler nasıl yapılmalıdır? Tıbbi bitkilerle alakalı elde 
edilen verilerin farmakopede ya da yeni bir kaynak adı altında 

resmi onaylı olarak toplanması mümkün müdür?
Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılabilir?

Sağlık Bakanlığının Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Yönetmeliği’ne 
göre; Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün, bileşiminde yer alan tıbbi bitki-
lerin başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya Avrupa Birliği üye ül-
kelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanıldı-
ğı bibliyografik olarak kanıtlanmış; Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlere 



32

uygun endikasyonları bulunan, haricen uygulanan, oral veya inhalas-
yon yoluyla kullanılan müstahzarları kapsamakta ve bu tür ürünlere 
ruhsat verilmektedir. Bu kapsam dışındaki bitkilerin hemen tamamı, 
klinik öncesi ve klinik çalışmaların yapılmadığı, doz ve endikasyon-
ları belirlenmediğinden Tarım Bakanlığından gıda takviyesi ruhsatı 
ile ruhsatlandırılmaktadır.  Aslında gıda takviyesi olarak ruhsat alan 
çoğu firmalar, Sağlık Bakanlığından onaylı bitkisel ilaçlar üretmek is-
temekte, fakat Sağlık Bakanlığı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün kapsa-
mı dışındaki bütün bitkiler için de Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandır-
ma Yönetmeliği’ne göre ruhsatlandırılmasını  istemektedir. 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün için ülke ve dünya çapında kanıta da-
yalı tıp alanında yeterli veriye sahip olanların tekrar çalışılmasına 
gerek yoktur. Endemik bir tür veya birkaç bitki kombinasyonu söz 
konusu olacaksa o zaman preklinik/klinik çalışmalar istenebilir. Bu 
konu ile ilgili bir farmakope oluşturmak, ülke çapında doğru ve stan-
dart bilgiye ulaşım, mevcudun envanterinin bilimsel kaydını oluş-
turma açısından gerekli ve çok yararlı olacaktır. Türkiye gibi 13.000 
civarında bitki türüne sahip bir ülkede “geleneksel tıbbi kullanımı” 
olan bitkilerin yer aldığı “Bitki Farmakopesi”nin hazırlanması elzem-
dir. 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin klinik çalışma istemi, Geleneksel 
Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nde standardize edilerek yasal ola-
rak düzenlenmiştir. Homeopati için uygulaması yapılan herhangi bir 
ülkede farmakope kaydının bulunması yeterli olacaktır. Eğer Türki-
ye’den elde edilen bir bitkiden yeni bir ilaç ya da yeni bir endikasyon 
beyanı ile ilaç başvurusu yapılacaksa klinik öncesi ve klinik çalışma 
talep edilmelidir. Ancak bu çalışmalar hassas bir fayda–maliyet ana-
lizi yapılmak kaydı ile devlet tarafından fonlanmalıdır. Bu şekilde üni-
versitelerimizden yeni ürün geliştirmesi beklenebilir. Yine faydama-
liyet analizi SGK verileri baz alınarak önlenmesi gereken hastalıklar 
açısından çalışılacak olursa aynı anda birçok üniversitede aynı konu 
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üzerinde çalışmalar yapılarak çok daha hızlı veri elde edilebilir. Ör-
neğin; 20192025 yılları arasında tüm araştırma üniversitesi olan 
eczacılık fakültelerinde Alzheimer Hastalığında kullanılacak bitkisel 
ürünlerle ilgili çalışmalar yapılabilir. 2020 yılında teslim edilecek bir 
araştırma için ortaya çıkan sonuçlarından hareketle çok merkezli ve 
klinik öncesi çalışmalara, 2021 yılında en az üç(3) merkezde olmak 
üzere klinik çalışmalara ve 2023 yılında klinik çalışmaların sonrasın-
da pilot üretime geçilmesi planlanabilir. Burada temel hedef, 2025 
yılında Türkiye bitkilerinden elde edilmiş Alzheimer Fitoterapötik 
Standart Ürün’ün elde edilmesi olarak belirlenebilir.

Herhangi bir bitkisel tıbbi ürün, özel bir rahatsızlık ve şikâyeti ortadan 
kaldırıyor ve iyileştiriyor iddiası ile piyasaya sürülecekse, mutlaka kli-
nik öncesi ve klinik çalışma talep edilmelidir. Üretim/tedarik stan-
dartları ve etiket/beyan koşulları konusunda denetim getirilmelidir. 
Bu şirketlere tam zamanlı olmasa da bir eczacı, kimyager ve/veya 
biyologdan ürünü piyasaya çıkartmadan önce rapor alma zorunlulu-
ğu getirilebilir. Tıbbi bitkilerle ilgili verilerin ve daha önemlisi yalnızca 
klinik çalışma verilerinin – farmakope ve/veya yeni bir kaynak altın-
da resmî olarak toplanması mümkündür. Bunun için Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde; bir adet profesyonel proje yöneticisi ile beraber doktor, 
eczacı, kimyager ve biyologlardan oluşan bir konsey, belli sürelerde 
(6 ayda 1) bir araya gelerek kendilerine iletilen klinik araştırmaları 
değerlendirmeli, yayınlamaya layık buldukları çalışmaları çevrimiçi 
bir veri bankasında, belli ilgili başlıklarda ve herkesin erişimine açık 
bir şekilde derlemelidir. 
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11. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nde 
yer alan alanlar  (akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük 
uygulaması, homeopati, kayropraktik, kupa uygulaması, larva 
uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon uygulaması, 

refleksoloji, müzikterapi) hakkında kısa görüşleriniz nelerdir?

Tıp biliminin temel amacı insan sağlığı için çalışmaktır. DSÖ sağlığı 
“sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal 
ve sosyal yönden tam iyilik halidir” olarak tanımlamaktadır. Bu tanı-
ma göre, insanı fiziksel, ruhsal veya sosyal olarak iyileştiren her yön-
tem konvansiyonel tıp biliminin kapsamındadır. Dolayısı ile her bilim 
dalında olduğu gibi aslında tıbbın da alternatifi olamaz. Örneğin, mo-
dern mimari yanında Mimar Sinan’ın mimarisine benzer bir mimari 
projeyi hayata geçiren bir mimar için alternatif mimar denilmez iken, 
yukarıdaki yöntemlerden birini hastasına faydalı gördüğü için uygu-
layan bir hekime ve mesleğine de alternatif tıp doktoru denilemez. 
Bilimsel yöntemler, modern teknolojiler ve ölçüm yöntemlerinin 
kullanıldığı kanıta dayalı konvansiyonel veya modern tıbbı ana hat 
olarak kabul edersek, çoğu binlerce yıl öncesinden kullanılagelen fa-
kat modern tıbbın ileri araştırma yöntemleri ile araştırılarak etkinliği 
tam olarak kanıtlanmamış geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yöntem-
ler modern bilimin bilimsel yöntemleri ile araştırılıp, klinik öncesi ve 
klinik çalışmalarla etkinliği kanıtlandıktan sonra konvansiyonel tıp 
ile bütünleştirilebilir. Önemli olan insan sağlığı için kullanılacak her 
yöntem ve ürünün, klinik öncesi araştırmalarla, objektif kriterlerle, 
dozu, endikasyonu, güvenilirliği ve etkinliğinin kanıtlanması ve yet-
kin kişilerce uygulanmasıdır. Etkinliği ve güvenilirliği gösterilemeyen 
ürün ve yöntemler ise tıbbın dışında tutulmalıdır. 

Bu yöntemler vakanın durumuna göre %5 ila %99 arasında etkili 
olabilen yöntemlerdir. Kimi hastada tek başlarına yeterli olabilirken 
(akupunktur, karyopraktik gibi) kimi hastalarda tamamlayıcı olarak 
etki göstermektedirler. Ancak Geleneksel Tıp uygulamaları ile ilgili 
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endişe verici nokta; uygulama hataları, endikasyon dışı uygulama-
lar, endikasyon dışı ürün kullanımı, kanıtlanmamış iddialar nedeni 
ile hasta beklentisinin karşılanmaması sonucunda Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının zarar görmesidir. Bu nedenle ürün 
ve uygulama standardizasyonu çok önemlidir. Gelinen noktada he-
kimlerin uygulama standardizasyonu sertifkasyonla sağlandığı için 
bu uygulama alanı hekimlerin alanı gibi yansıtılmaktadır. Oysa ki he-
kimin uygulayacağı güvenli ürün olmadığı sürece özellikle fitoterapi, 
homeopati, apiterapi, sülük, larva, ozon uygulamalarındaki bekle-
nen başarı oranı düşecektir. Bu nedenle standart ürün ve uygula-
malar ile önce ülkemizde bu tedavi yöntemlerinin istatistiksel olarak 
anlamlı seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu veriler ile 
sağlık turizmi ve ürün ihracatı noktasına hızla istenilen noktaya ge-
linebilecektir. 

DSÖ’nün yayınladığı 20142023 Geleneksel Tıp Stratejisi doküma-
nında da belirtildiği üzere her ülke inanışlarına, geleneklerine, alış-
kanlıklarına ve deneyimlerine göre uzun zamanda gelişmiş olgun-
laşmış ve kabul görmüş kendi kadim uygulamalarının gerekli yasal 
düzenlemelerle Batı Tıbbı’na entegrasyonunu yapabilme yetkisine 
sahiptir. Yukarıda belirtilen uygulamaların kullanım oranları farklılık 
göstermekle birlikte ülkemizde hemen hepsi uygulanmaktadır. Hali 
hazırda dünyadaki bazı ülkelere göre kısa sayılabilecek lisans sonrası 
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde verilen eği-
tim programlarıyla alınan sertifikalara dayanarak uygulama yetkisi 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir. Uygulamalar özel muaye-
nehanelerde olabilmekte veya Sağlık Bakanlığı ve üniversite hasta-
nelerinde kurulan ve yetkilendirilen birim ve merkezlerde gerçekleş-
mektedir. Bu konuda sürdürülen eğitimler ve bu konudaki sorunlar 
iyice araştırılmalıdır. 2014 yılından bu yana uygulama yapan hekim-
lerin karşılaştıkları sorunlar ve uygulama yöntemleri irdelenmelidir.
Akupunktur günümüze kadar en çok sertifikalı hekim kapsayan bir 
uygulamadır. Özellikle kulak akupunkturu konusunda çok farklı yak-
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laşımlar mevcuttur. Bu konuda kullanılan malzeme ve cihazlar için 
standardizasyon çalışmaları yapılabilir. Atıkların kesici delici aletlere 
uygun atık kutularında biriktirilerek tıbbi atık olarak atılmaları önem-
lidir. Tek kullanımlık iğnelerin kullanılması eski dönemde muhtemel 
olan kanla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi açısından önemli bir 
korunma sağlamıştır. 

Kupa uygulaması sonrasında, kullanılan malzemelerin ve kanın ber-
taraf edilmesi aşamaları üzerinde durulmalıdır. Ayrıca uygulama sı-
rasında gelişebilecek ruhsal ve fiziksel komplikasyonların yönetimi 
için hekimin ve uygulama yerinin donanımı önem taşımaktadır.

Sülük ve larva uygulamaları GMP (iyi üretim uygulamaları) kapsamın-
da yürütülmelidir.  Larva uygulaması için gereken üretim aşaması ve 
uygulayıcılara transfer aşaması denetlenmelidir. Steril larva üretimi-
nin standardizasyonu, sterilite kontrolü ve transferi transfer sonrası 
uygulama aşamaları belirlenmelidir. Bu konuda başarı şansı için lar-
va uygulaması, yara bakım üniteleri kurulmuş ve hastanın bir yara 
konseyi (ortopedi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahi, enfeksiyon, 
dahiliyeendokrin, uygulayıcı hekim) tarafından değerlendirilebile-
ceği ve gerekli müdahalelerin yapılabileceği merkezlere uygulama 
yetkisinin verilmesi ilk aşamalarda LDT'nin (larva debridman tedavi-
si) başarısının daha gerçekçi değerlendirilmesi açısından önemlidir. 
Amputasyon öncesi bir şans verilmesi şeklinde yönlendirilen olgula-
rın iyi yönetilememesi bu konuda çok daha dramatik sonuçlara ne-
den olabileceğinden özellikle bu uygulamanın titizlikle sürdürülmesi 
gerekmektedir. Tedavi komplikasyonlarında uygulanacak yaklaşım-
ların standardizasyonu da gereklidir.

Apiterapi uygulamaları herhangi bir anafilaksi durumunda gerekli gi-
rişimin yapılabileceği donanımdaki merkezlerde uygulanmalıdır.

Belirtilen bu uygulamalar için çok sayıda eğitime katılarak hızlı bir 
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sertifikasyon süreci geçiren bir hekim topluluğunun bulunduğu göz 
önüne alınarak, hangi hasta için hangi uygulamaların gerekli ve uy-
gun olduğuna karar verebilmek, deneyimli olunmayan alanlar için 
sorun oluşturabilecektir. Geleneksel Tıp uygulamalarının standartla-
ra uygun bir şekilde yapılması ve Batı Tıbbı ile bütünleştirilmesi için 
bir yol haritası belirlenmelidir. Tıp eğitiminde Geleneksel Tıp dersi 
ve uygulamalarının yer alabilmesi için de yine bir yol haritası gerek-
mektedir. Geleneksel Tıp uzmanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Anabilim Dalı çalışmaları ve akademik ilerleme için ilgili düzenleme-
ler yapılmalıdır.

Geleneksel Tıp uygulamalarını yapan hekimlerin malpraktis için si-
gorta imkânı bulmaları konusunda düzenlemelere de ihtiyaç vardır. 
Tüm bu uygulamalar konusunda yapılacak bilimsel çalışmalar için 
Geleneksel Tıp konusunda eğitim almış hekimlerden oluşan bir etik 
kurul gerekli olup, en kısa sürede bu çalışmalara başlanmalıdır. Sağ-
lık Bakanlığı, SGK Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında Geleneksel 
Tıp uygulamalarının ücretlendirmelerini gözden geçirmelidir. Bu ça-
lıştayın çıktılarına göre mevcut yönetmeliğin tekrar gözden geçiril-
mesi gerekebilir. 
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ÇALIŞTAY OTURUM KARARLARI

1. Kurulacak olan platformun çalışma alanı içerisinde 
standartlarının belirlenmesi gereken ürün ya da uygulamalar 

• Dünyada bitkisel ürün piyasasında talep gören ve ülkemiz ko-
şullarında yetişebilecek materyallerin bölgesel iklim ve toprak 
koşulları göz önünde bulundurularak tarla kültürünün yapılması 
ve elde edilecek ham materyallerin doğrudan ve/veya ekstrakt-
larının hazırlanarak standardize edilmesi ve bu ürünlerin ticari 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Seçilen ürünlerle ilgili mevcut farmakope standardı varsa bu 
standartlar kullanılarak; yoksa uygun standardizasyon yöntem-
lerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

• Geleneksel Anadolu Tıbbında kullanılan değerli bitkisel ürünlerin 
seçilerek standart ürünlerinin (bitki materyali veya ekstre) geliş-
tirilmesi ve bu ürünlerle ilgili ticari talebin yaratılması önemlidir.

• Dünya genelinde yüksek talep gören ya da görebilecek besin 
destek ürünlerinin bölgesel koşullar gözetilerek üretilmesi ve 
standardizasyonun yapılması bu suretle ticari piyasa oluşturul-
ması sağlanmalıdır. Dünya piyasasında talep gören ürünlerin se-
çiminde öncelikli olarak elde edilecek ürünün maliyetleri dünya 
piyasasındaki pazar aralığında rekabet edip edemeyeceği ince-
lenmelidir.

• Tıbbi çaylarla ilgili gerekli standartların (özellikle toksitite çalış-
maları) belirlenmesi ve denetlemelerinin yapılması, tıbbi drog 
ve çayların satış yerlerinin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır.  Hangi bitkilerden tıbbi çay yapılıp yapılmayacağı 
ortaya konmalıdır. Ticareti yapılan tıbbi bitkisel drogların uzman 
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kurumlar tarafından teşhis edilmesi ve onaylanması gerekmek-
tedir. Ayrıca tıbbi bitki üretici ve toplayıcılara sertifika sahibi 
olma ve eğitim alma zorunluluğu getirilmeli, bu eğitim ve ser-
tifikaların kurulacak olan platform çatısı altında yapılandırılması 
gerekmektedir (Hazırlanan yönetmelikte tıbbi çayların nerelerde 
satılacağı ortaya konmalıdır).

• Bitki ve meyve çaylarının kullanım potansiyellerinin arttırılabil-
mesi için bitki çayı kullanımının özendirilmesi ve bitki çayı sektö-
rünün geliştirilmesi için çayın kullanım formlarının geliştirilmesi 
ve çeşitlendirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

• Bitkisel çay üretiminde kullanılan bitkisel drogların çay haline 
dönüştürülmeden önce kalite kontrollerinin ve çay haline dö-
nüştürüldükten sonra da kalite kontrol analizlerinin yapılarak 
belgelenmesi(farmakope  standartlarında) son derece önemli-
dir.

• Geleneksel Tıp’ta kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygın 
olarak kullanılan Türkçe isimlerinin belirlenmesi, bu isimleri içe-
ren bir veri tabanı kurulması gerekmektedir.

• Hem gıda desteği ürünlerin hem de ilaçların üretim ve tedavi 
aşamalarının ayrı ayrı standardizasyonunun yapılması, takibinin 
ve denetimin yönetimlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

• Farklılık yaratan maddelerin miktarlarının belirlenmesi, ana 
maddelerinin oranlarının belirlenerek sınırlandırılması yapılma-
lıdır. 

• Gıda ve gıda desteği ya da tedavi desteği olarak kullanılacak 
ürünlerin uygun içerik ve endikasyona göre ayrıca standartların 
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belirlenmesi (farmakopeler ve gıda kodeksi göre) gerekmekte-
dir.

• Üretimin öncelikle Tarım Bakanlığı tarafından yapılan düzenle-
melere ve uluslararası örgütlerin önerilerine bakılarak standar-
dize edilmesi, (kalıntı, toksisite, tağşiş vb. analizlerin yapılması) 
standardizasyonun üretim aşamasından başlatılması gerekmek-
tedir. Örnek olarak iyi hayvancılık gibi iyi arıcılık uygulamaları 
da oluşturulmalıdır. Üretim aşamasında tüm ürünler için bir de-
netleme sistemi kurularak arıcılık faaliyetlerinin kurallara uygun 
olarak yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir.

• Elde edilmiş son ürünlerde coğrafi işaretelere bağlı olarak besin 
kompozisyonu, biyoaktif bileşeneler ve biyolojik sistem üzerine 
etkileri (hücre kültürü, deney hayvanı ve sağlıklı gönüllü, hasta 
çalışmaları) araştırılıp karakterize edilmesi sağlanmalıdır. 

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Platformu olarak Geleneksel Tıp 
kaynaklarının basılıp, bu konuda bir kütüphane kurulması öne-
rilmektedir. 

• Türkiye’de aromaterapide ve doğal kozmetikte en çok kullanı-
lan sabit ve uçucu yağların tespit edilmesi (zeytin, çörek otu, 
susam, badem, kayısı çekirdeği, üzüm çekirdeği, kuşburnu, nar 
çekirdeği, acıbadem, tatlı badem, kabak, aspir tohumu, keten to-
humu, fındık, ceviz, ay çekirdeği, kantaron, aynı sefa, sarımsak, 
kudret narı, atkestanesi, civan perçemi, buğday ruşeyni, hodan 
çekirdeği, avakado çekirdeği , kekik, nane, lavanta, gül, biberiye, 
melisa, ıtır, defne, limon, portakal, greyfurt, bergamot, adaçayı, 
portakal, papatya, yasemin, menekşe, çam, sedir, zencefil, ölmez 
çiçek, ardıç, vetiver ve sığala),  bunların Avrupa ve Türk farmako-
pesine göre standartlarının saptanması gereklidir.
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• Türkiye’de en çok kullanılan sabit yağlarının (zeytin, çörek otu, 
susam, badem, kayısı çekirdeği, üzüm çekirdeği, kuşburnu, nar 
çekirdeği, acıbadem, tatlı badem, kabak, aspir tohumu, keten to-
humu, fındık, ceviz, ay çekirdeği, kantaron, aynı sefa, sarımsak, 
kudret narı, atkestanesi, civan perçemi, buğday ruşeyni, hodan 
çekirdeği, avakado çekirdeği) standartlarının belirlenmesi gerek-
mektedir. 

• Refleksoloji ve osteopati uygulamaların standartlarının ve ozon 
uygulaması gibi uygulamaların güncellenmesi, bireyler üzerinde 
yapılacak uygulamaların seçim kriterlerinin oluşturulması (hangi 
uygulamanın kime uygulanacağı gibi) sağlanmalıdır.

• Her alan için Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014-2023 Geleneksel 
Tıp Stratejisi göz önüne alınarak çalışmalar ve farklı çalışma 
gruplarının oluşturulması gerekmektedir. Bu uygulamalara yö-
nelik tüm paydaşların katılımını içeren anketlerin uygulanması 
da önerilmektedir. 

• Uygulamalarla ilgili ortak terminolojinin oluşturulması sağlan-
malıdır. Örneğin; kaplıca kürünün dünyada hidroterapi ve balne-
oterapi gibi birçok farklı terimi bulunmaktadır. Tüm bakanlıklar 
ortak bir forum kullanmalıdır. Mevcut durumu aynı lisanda gös-
teren göstergeler kullanılmalıdır. 

• Bitkisel zirai ilaçların ve homeopatik ilaçların geliştirilmesi konu-
sunda standart geliştirilmesi, bitki kültürlerinin de standartlara 
göre yetiştirilmesi, monokültür ve permokültür arasındaki farkın 
çok iyi ortaya konulması gerekmektedir.

• Aktarların standardizasyonu ve ürünlerin aktarlar tarafından sa-
tılabilir gıda olup olmadığının belirlenmesi son derece önemlidir.  
Aktarların tabi olduğu KDV % 1 iken (gıda) eczacıların %8 (ilaç 
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olarak sınıflandırılan ürünler) ve %18 (yurtdışından gelen lüks 
bitkiler) bandındadır. Nihai ürünlerin ortaya konmasında bu sı-
nıflandırma standart olmalıdır. 

• Eğiticilerin eğitimi ile eğitim malzemelerinin standardizasyonu-
nun oluşturulması gerekmektedir. Örneğin; bir akupunktur eği-
timinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlar katılımcı açısın-
dan sorun teşkil ediyor. ‘Neyi, ne zaman, kime?’  sorularına göre 
sınıflandırma yapılmalıdır. 

• Farklı branşlarda tamamlayıcı tedavilerin etkisi olduğuna ilişkin 
kanıtların kayıt altına alınması ve standardize edilmesi gerek-
mektedir. Fitoterapi, homeopati, kaplıca, sülük ve biyoterapi 
ile standardizasyona başlanmalıdır. Alanında uzman kişilerin 
oluşturacağı ekiplerle Türkiye’nin Geleneksel Tıp Haritası çıka-
rılması, burada çalışan kişilerle çalıştayların sürdürülmesi öne-
rilmektedir. Ulusal eylem planı baz alınarak eğitimci, uygulayıcı 
ve hasta sınıflandırılmasının yapılması önemlidir. Türkiye’de de 
belirlenen 15 alt branşın kendi arasında sınıflandırılması gerek-
mektedir. Türkiye’deki karmaşanın ortadan kaldırılması için bir 
rehber oluşturularak tedavilerin yapılması, hasta seçimi stan-
dardizasyonu, uygulama prosedürü standardizasyonu, uygula-
nacak her türlü ajanın (akupunktur iğnesi gibi) standardizasyonu 
sağlanmalıdır. Saklama koşullarından nihai ürüne dönüşene ka-
dar ki süreç de iyi bir şekilde standardize edilmelidir. 

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları ile ilgili verilen eği-
timlerin/eğitimci yeterliliklerinin, eğitimlerin bilimsel içeriğinin, 
yöntem ve tekniklerinin kontrol edilebilir/denetlenebilir olması-
nın sağlanması gerekmektedir. 

• Sertifika alma sınavlarının merkezi sınavlar haline getirilmesi 
sağlanmalıdır. 
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• Gelenekesel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının ve ürünlerinin 
kanıta dayalı olması, uygulayıcılar arasındaki standardizasyonun 
sağlanması gerekmektedir. 

• Doktorların, eczacıların ve diğer sağlık meslek mensuplarının li-
sans eğitimlerinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili ders-
lerine yer verilmelidir. 

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulayıcılarına sertifika tari-
hinden itibaren yaptığı tedavilerin gerekçeleriyle raporlanması 
mecburiyetinin getirilerek tüm uygulama sonuçlarının tek kay-
nakta toplanabilmesi sağlanmalıdır.

• İnsana uygulanan tüm tıbbi ürünlerin standardize edilmesi sağ-
lanmalıdır. 

2. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ta kalite ve standart belirlerken 
dikkate alınması gereken ulusal ve uluslararası standartlar 

• Piyasada yaygın talep gören bitkisel ürünlerle ilgili resmi dö-
kümanlarda (farmakope ve kodeks monografları gibi) yer alan 
analiz ve standart yöntemleri ve belirlenen kalite parametre-
lerin öncelikli olarak değerlendirmeye alınması gerekmektedir. 
Bu suretle ticari piyasada daha yüksek talep görebilecek ürünler 
hazırlanabilecektir. 

• Türk halk ilaçları arasındaki ve Geleneksel Anadolu Tıbbı’nın de-
ğerli bitkisel ürünleriyle ilgili beklentilere uygun analiz ve stan-
dardizasyon parametreleri geliştirilerek monograflarının  hazır-
lanması uygun olacaktır.

• Standardizasyonun ham bitki materyali, bunlardan elde edilebi-
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lecek ara ürünler ve son ürünler ile hazırlanan farmasötik form-
ları kapsayacak şekilde uygulanması uygun olacaktır.

• Bitkisel ürünlerde hazırlanan tüm formların üretim serisi bazın-
da tekrarlanan analizlerinin yapılmasının sağlanması önemlidir.

• Bitkisel drogların ve çayların ambalaj malzemeleri ile ilgili kriter-
lerin belirlenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.

• Geleneksel Tıp’ta kullanılan uçucu, sabit ve tıbbi yağların üretim 
yöntemlerinin, kalite kontrol kriterlerinin (farmakope standart-
ları), seyreltme ve kullanım şekillerinin, etiket üzerinde yazması 
gereken bilgilerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Platformu tara-
fından belirlenmesi gerekmektedir.

• Bitkisel drogların doğru kullanımı, bitki ilaç etkileşimi ve yan et-
kileri hakkında kaynak olarak kitap oluşturulmalıdır. Bu bilgilerin 
ambalaj üzerinde kullanıcısı bilgisi olarak yer alması gerekmek-
tedir.

• Son ürünlerin etiketlerinin ürün hakkındaki işlemlerin tümü hak-
kında bilgi verecek şekilde olması gereklidir. 

• Apiterapide kullanılan balın ham bal olması gereklidir ki, Türk 
Gıda Kodeksi’nde bal tebliğinde bununla ilgili gerekli düzeltme-
lerinin yapılması elzemdir. 

• Tüm arı ürünleri için ayrı ayrı ISO, EMA, FDA, EFSA, TSE ve Türk 
Gıda Kodeksi standartları uygulanmalı ve ülkemize özgü ürünle-
rin içeriklerine göre düzenlenmelidir. Üretimde organik ve/veya 
iyi arıcılık uygulamalarına uyulmasına dikkat edilmesi ve dene-
timlerinin yapılması şarttır.
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• Aromaterapi ve kozmetikte kullanılan uçucu ve sabit yağların 
ulusal ve uluslararası standartları için: Türk Farmakopesi 2016 
(Öncelikli), Avrupa Farmakopesi 2017, Amerikan Farmakopesi 
2017, Çin Farmakopesi 2010, FFD (Farmasötik Derneği Monog-
rafı)  monografları 2017, DSÖ Monografları 2016 kaynakları baz 
alınmalıdır.

• Her bölge kendi yerel ürünlerine göre kurulmuş olan enstitüler-
de o ürüne yönelik kalite geliştirilmeli ve standardizasyonu oluş-
turulmalıdır.  Bu enstitüler standartları belirlerken ilgili bakanlık-
lar ile eşgüdüm sağlanmalıdır. 

• Fitoterapi için Almanya’da çok çalışma yapılmış olup, komisyon 
"E" Standartları kullanılmaktadır. Dünyada bu işi yapan ülkele-
rin standartları başka bir çalıştayda konuşulmalıdır. Türk bitkileri 
için de Türk Farmakopesi yapılmalıdır. Bu konu için enstitüler 
kurulmalıdır. Bu enstitüler yerel bitkinin bulunduğu şehirlerdeki 
üniversitelerde kurulmalıdır. Örneğin; gül konusunda bir çalışma 
yapılacaksa enstitü Isparta’da kurulmalıdır. Sağlık Bakanlığı Türk 
Farmakope Komisyonu mevcuttur. Bu komisyon çalışmaları Sağ-
lık Bakanlığının koordinatörlüğünde Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi birçok bakanlığın 
temsilcilerinin katılımıyla yürütülmelidir.

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili bilimsel çalışmaların/li-
teratürlerin derlenmesi ile bir kaynak oluşturulabilir ve bu kay-
naktan yararlanılabilir.  Fitoterapi için diğer sağlık otoritelerinin 
farmakopelerinden, DSÖ, Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi 
(ESCOP) ve Alman E Komisyon Monografları kaynaklarından fay-
dalanılabilir. 

• Homeopatik ürünlerin farmakope standartında olması zorunlu-
dur.
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• Kupa uygulaması için ulusal ve uluslararası standart hali hazırda 
mevcut olmadığından bu noktada çalışma yapılması gereklidir.  
Kupa uygulamasında prosedür ve cihazlar standardize edilmeli-
dir. Bunun için mevcut uygulamalar derlenip değerlendirilmeli-
dir, bu bilgiler eğitim müfredatına eklenerek yaygınlaştırılmalı-
dır. Eğitimcinin eğitimi ve uygulayıcı eğitimleri müfredatları son 
araştırmaların yanı sıra Geleneksel Tıp literatüründe belirtilen 
başarılı uygulamaları da kapsamalıdır. "İyi Kupa Uygulaması" 
standartları belirlenmelidir. Kültürel ve inanca ait hassasiyetler 
uygulama standartlarında göz önüne alınmalıdır.

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında ve bilimsel 
yayınlarda uygulanan ürünlerin içeriği/bileşimi belirtilmesi ve 
standardize edilmiş olması zorunluluğu sağlanmalıdır.

• Yerli hammadde kullanan ve bunu belgeleyen sanayicilere dev-
let desteği verilmesi gerekmektedir.

3. Bu standartları belirlemek için çalışma gruplarının, çalışma 
planlarının ve ortak platformun oluşturulmasında izlenmesi 

gereken yol ve yöntemler 

• Kurulacak platformda her sektörden çalışan (akademisyenler, 
firma çalışanları ve dernekler) bulunmalı, platformun tarafsız ol-
ması sağlanmalıdır. Piyasa denetim ve gözetimini yaparak çifte 
standart ve haksız rekabetin önüne geçmelidir.

• Platforma dâhil olması gereken üyeler üç başlık altında (üretici-
ler, uygulayıcılar, temsilciler) listelenebilir:

Üreticiler: Kimyager, tıbbi ve aromatik bitki teknikeri, veteriner he-
kim, biyolog, orman mühendisi, ziraat mühendisi, kalite kontrol uz-
manı, toksikolog, sanayi temsilcisi, çiftçi, eczacı.
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Uygulayıcılar: Yönetmelikte uygulama yapma yetkisi verilen sağlık 
personeli

Temsilciler: Tüketici dernekleri, mesleki dernekler, eğitim ve sağlık 
vakıfları, bakanlık uzmanı ve diğer STK’lar.

Platformun Yapısı ve Görevleri: 

• Üretici, tüketici ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluş temsilci-
leri arasında iş birliği sağlamalıdır.

• Üretici, tüketici ve uygulayıcılar için rehberlik eden ve sorun çö-
zen bir yapı olmalıdır. Platformun veya bağlı kuruluşların kaliteli 
bitkisel drog üretimi ve işlenmesi ile ilgili örnek ve diğer üretici-
lere yardımcı olabilecek tesisi oluşturması gerekmektedir.

• Çiftçilerin eğitimi, ruhsatlandırma eğitimi, sanayiciye pilot öl-
çekli tesis eğitimi, uygulayıcı eğitimi, proje eğitimi, yatırımcıya 
danışmanlık ve tüketici bilinçlendirilmesi gibi çalışmaları yapa-
bilmelidir.

• Yasal çerçevenin ve yetkilerinin net olarak ortaya konulması ge-
rekmektedir.

• Eksik gördüğü konularda ilgili kurum ve bakanlıklara tavsiye ve-
rebilecek misyona sahip olmalıdır.

• Yerli ilaç üretimi için gerekli olan hammaddelerin üretimi ve sağ-
lanması için destek olmalıdır.

• Yerel tedavi uygulayıcıları olan halk hekimlerini, bunların yön-
temlerini ve uygulamalarını kayıt altına almalıdır. Bu sayede Ge-
leneksel Anadolu Tıbbı bilgeliğini korumalı, geliştirilmesi imkanı 
oluşturmalı ve deneyim mirasına katkıda bulunmalıdır.
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• Bitki materyalinin seçilmesi, yetiştirilmesi, hasadı ve işlenmesi 
konularında uzman (ziraat mühendisi, botanikçi); hammaddenin 
hazırlanması, işlenmesi ve standardizasyonu konusunda uzman 
(farmakognost, kimyager); hammaddede kalite kontrol çalışma-
ları (kalitatif ve kantitatif analizler, tarım türevi veteriner ilaçları, 
çevresel toksinlerin analizi, mikrobiyolojik analizler, radyoaktivi-
te, ağır metal vb.) için uzman (farmakognost, kimyager, mikro-
biyolog, toksikolog, gıda mühendisi); formülasyon çalışmaları ve 
farmasötik formlarının hazırlanması için uzman (farmasötik tek-
nolog, farmakognost); bitmiş üründe kalite kontrol çalışmaları 
(kalitatif ve kantitatif analizler, disolüsyon testi, stabilite testleri 
vb.) için uzman (farmasötik teknolog, kimyager); klinik öncesi 
araştırmalarının planlanması ve uygulanması için uzman (farma-
kognost ve farmakolog); klinik araştırmalarının yürütülmesi için 
uzman (klinisyen, farmakolog), dernek ve mevzuatla ilgili olarak 
bakanlık temsilcilerinin olduğu heyet ve ilgili konularla hukuki 
yönlendirmenin sağlanması için bir avukattan oluşan ekiple hiz-
met vermelidir.

• Arıcılık sezonuna denk gelmeyecek şekilde birden fazla merkez-
de toplantılar planlanmalı ve bu toplantılarda alınan kararlar il-
gili paydaşlarla paylaşılmalıdır.

• Uçucu ve sabit yağların standartlarını tespit edebilmek için Aro-
materapi Derneği’nin kurduğu bir komisyon veya kurulacak baş-
ka bir kurul standartları tespit edebilir. Toplam 50 ürün için 6 
aylık bir çalışma planı yapılarak bu standartlar tespit edilebilir.

• Bu standartları yeni bilgiler ışığında güncellemeli ve yeni değişik-
liklerin izlenmesi gerekir.

• Hangi bitkinin nerede yetişeceği ziraat, orman ve fen fakülteleri 
tarafından belirlenerek bitkisel ve homeopatik zirai ilaçlarla üre-
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tim yapılmalıdır. Bitkiler kültüre alındığında oluşabilecek bitki 
hastalıklarına karşı önlemler alınmalıdır. Bitkinin ileride standart 
olabilmesi için ilgili bölgenin biyolojik bölge haline getirilmesi 
için çalışmalar yapılmalıdır. Farmakopeler ve sağlık standartları 
kapsamında ilerlenmelidir. Katma değerli ürünler elde edebil-
mek için bölgenin biyolojik olarak uygun hale getirilmesi gerek-
mektedir.

• Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği ve Avrupa Farma-
kopesi temel alınarak farmakope kalitesinde bitki üreterek iler-
lenmelidir. İlgili farmakopeye göre ilgili bitki piyasaya sunulma-
lıdır.

• Çiftçilerden alınan üretilen ürünlerden ne kadar üretildiği belir-
lendikten sonra uygun depolama şartlarında; drog, hammadde 
üretimi, yağ, sabit ve uçucu yağ gibi ürünlere dönüştürülecek 
süreçlerin işletilmesi gerekmektedir. Ürünün kurutma depola-
rı, uygun şartlarda depolama yerleri, Farmakope standartlarına 
göre belirlenmelidir.

• Bitki kurutma standartları için TARİŞ örnek alınabilir. Hem etken 
madde, hem uçucu yağ, hem de sabit yağlar hakkında bu tarz 
akredite laboratuvarlardan bilgi alınabilir.  Doğru ürün ve doğru 
makine seçilmesi çok önemlidir.

• Kısa, uzun ve orta vadede fitoterapi alanlarda kullanılacak olan 
öncelikli ve hedef türler üzerine çalışmalar yapılıp bilimsel ya-
yınlarla desteklenerek ulusal ve uluslararası pazara ürün hazır-
lanması, farmakope alanında bilim adamları tarafından yapılan 
çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Bu platformun he-
defleri; kısa vadede ürünleri doğadan toplayıp pazara sunmak, 
orta vadede monokültüre dönüştürmek, uzun vadede katma 
değeri yüksek ürünlere dönüştürmek olmalıdır.
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• Her çalışma grubunda yetkili otoriteden en az bir kişi olmalı, 
akademisyen ve uygulayıcılardan oluşan bir bilim kurulu olmalı-
ve gerekliyse sanayi kuruluşu temsilcisi olmalıdır.

• Geleneksel olmayan endemik bitkilerin ArGe'lerinin yapılması 
ve ruhsat alınması yolunda gerekli çalışmalar yapılmalı, bütçe 
sağlanmalıdır.

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulayıcılarının belli aralıklarla 
bir araya geldiği eksikler, geliştirilmesi gereken yönler gibi konu-
larda bilgi paylaşımı yapıldığı toplantılar düzenlenmelidir.

• Ortak çalışma platformundan bilimsel destek sağlaması beklen-
mektedir. Bu platform danışma platformu niteliğinde olabilir, 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve pratik uygulamalardaki en iyi 
modellerin anlatılması açısından destek vermelidir. (eğitim plan-
ları, toprak kalitesinin korunması ve sürdürülebilmesi, endemik 
bitkilerin korunması, bitkilerin doğru toplanması ve hasatı, sen-
tetik pestisit kullanımının önüne geçilmesi için endemiklerden 
pestisit eldesi, vb).

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına veteriner hekim-
lerin eklenmesiyle büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında 
kimyasal ilaç kullanımının önüne geçilmesi/azaltılmasını prog-
ramlamalıdır (hayvanlarda sentetik antibiyotik yerine homeopa-
tik antibiyotik kullanılması gibi).
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4. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp standartlarının denetlenmesi 
için analiz yöntemleri 

• Platformun denetlemesi neticesinde belge alan üyeler zaman 
zaman denetlenerek belgelerini tasdik ettirmeli ve bunu da fir-
ma istediği zaman kullanabilmelidir. Denetlemenin etkin ve ce-
zaların caydırıcı olması gerekmektedir.

• Platform; denetlenecek ürünlerin analizi için uygun ve bağımsız 
laboratuvarları seçerek analiz için yönlendirmelidir. Analiz yön-
temlerini kendi saptamalı ve o yöntemlerle analiz yapılmasını 
talep etmelidir.

• Bu platformun içinde üniversite, bakanlıklar, ham madde üre-
ticileri, laboratuvarlar ve platformun kendisi olacak şekilde kü-
melenme yapılmalıdır. Bu platform ‘’sürdürülebilirlik’’ sertifikası 
vermelidir.

• Bu platform çalışmalarının başlangıcında aynı şekilde çalışmala-
ra başlamış örneklerin rol model olarak raporlanması ve buna 
göre stratejik yol haritalarının çıkarılması gerekmektedir.

• Eğitim planlarının yapılması ve özellikle sanayicinin de eğitim-
lere davet edilmesi gerekmektedir. Bilinilirlik arttırılmalı ve bilgi 
havuzu oluşturulması için çalışmalıdır. Platform bu işler için bü-
tünleştirici bir rol oynamalıdır.

• Uçucu yağlardaki ana etken maddelerin analizleri yapılarak am-
balaj üzerinde belirtilmesi gereklidir.

• İlgili materyale yönelik olarak varsa farmakopelerde ya da ge-
liştirilen monograflarda yer alan yöntemlerden yararlanılabilir. 
Bu yöntemler materyalin bileşenine bağlı olarak makroskopik, 
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mikroskobik, fizikokimyasal, spektroskopik ve/veya kromatog-
rafik temele dayanmaktadır. Özellikle kantitatif analiz amacıyla 
kullanılan spektral ve kromatografik yöntemlerin genel bilimsel 
yöntemlere uygun olarak valide edilmiş olması gerekmektedir. 

• Arıcılık ürünlerinin uygun depolama, uygun ambalajlama koşul-
ları ve raf ömürleri belirlenmelidir. Arı ürünleri içeren ve yeni 
ürünlerin veya arı ürünlerinin farklı formlarının geliştirilmesi ge-
reklidir. 

• Mevcut Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne ek olarak invertaz, gli-
koz oksidaz, coğrafi bölge işaretleri (marker), antioksidan aktivi-
te, toplam fenolik madde analizleri yapılmalıdır.

• Propolis başta olmak üzere diğer arı ürünlerinin sağlık beyan-
larının ilgili etiket tebliğlerine/yönetmeliklerine girebilmesi ge-
reklidir.

• Propoliste antioksidan aktivite, toplam flavanoid/fenolik işaretçi 
(marker) maddelerin, bal mumu miktarı, boyar madde, katran, 
kuru madde içeriğinin standardize edilmesi (propolis reçine-
si içeriğinin dışındaki özütün standart bir şekilde üretilmesi) ve 
diğer yönetmelikte belirtilen kalıntıların analizlerinin yapılması 
gereklidir.

• Arı sütünde nem, 10 HDA, royalaktin protein, asidite, şeker pro-
fili, toplam protein, lipidler, furosin, laktoz, kazein vb. taklit ve 
tahşişi gösteren diğer tetkiklerin yapılması gereklidir.

• Polen için aflotoksin, pestisit, akarasit, toplam fenolik, toplam 
antioksidan, nem, toplam yağ, toplam protein, toplam karbon-
hidrat, yumurtayla yapılacak tahşişin belirlenmesi, avidin, oval-
bumin vb. yumurtaya özgü proteinlerin analizlerinin yapılması 
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gereklidir.

• Arı zehrinin TSE ve uluslararası standartlara uygun hale getiril-
mesi ve uygulamaların Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş merkez-
lerce uygulanması gereklidir.

• Fitoterapi hammaddesi oluşturan bitkiler için; böcek ilaçları, 
kimyasal kalıntılar ve ağır metaller olup olmadığı; etken madde 
miktarının standart olup olmadığı (bu bilgiler Avrupa Farmako-
pesi’nde mevcut), yeterli miktarda bulunup bulunmadığı analiz 
edilmelidir (Örneğin; Silybum marianum [deve dikeni] bitkisinde 
minimum % 6 etken madde bulunmaktadır. Standartların çok 
çok üstündedir).

• Bitmiş ürünün raf ömrü, ürünün tekrarlanabilirliği ve işlem onay-
ları denetlenmelidir.

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulanan sağlık ünitelerinin ve 
uygulama merkezlerinin denetimleri sırasında uyumluluk olmalı, 
ortak kontrol listesi hazırlanmalıdır.

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları sırasında yapılan 
işlemler kayıt altında olmalı, istenildiğinde raporlanabilir düzen-
de tutulmalı ve belli aralıklarla Sağlık Bakanlığının ilgili birimine 
rapor şeklinde sunulmalı.

• Bitkisel droglar için uygun ambalajlar; ışık, ısı ve nemden ko-
ruyan kese kağıtları, alüminyum paketler, bez torbalar, karton 
kutular, teneke, porselen veya koyu renkli cam kavanozlardan 
herhangi birisi olarak seçilmelidir.

• Şu anda kabul gören 15 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygu-
laması için standartlar belirlenmediğinden öncelikle uygulama 
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protokolleri standardize edilmeli, sonrasında denetim süreçleri-
nin ona göre belirlenmelidir.

• Tedavi amacıyla kullanılacak olan ürünlerin Sağlık Bakanlığı ta-
rafından ruhsatlı/izinli olması gerektiği konusunda hekimlerin 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda fitoterapötik 
ve majistral rehberler hazırlanarak online kullanıma sunulmalı, 
hekimlerin bu rehberi kullanması sağlanmalıdır. Denetimler, bu 
rehberlerin kullanılıp kullanılmadığına göre yapılmalıdır. 
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