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İHTİSASLAŞMA NEDİR?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kalkınma Bakanlı-
ğı’nın işbirliğiyle 2015 yılında üniversitelerin bulun-
dukları bölgeye olan katkılarını arttırmak ve belirli 
alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla, 
2006 yılı sonrasında kurulmuş üniversiteler için 
“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması” programı başlatılmış, üniversitemizin 
de içinde bulunduğu beş pilot üniversite seçilmiştir.

İhtisaslaşma kapsamında üniversiteler bulundukları 
ilin kalkınması yönünde çalışmalara yoğunlaşacak-
lardır.  Bu kapsamda üniversitemiz Çevre ve Sağlık 
alanlarında ihitisaslaşmayı tüm paydaşların ortak 

görüşü ile tercih etmiştir. Üniversitemizin ihtisaslaş-
ma alanındaki vizyonu “Ürettiği evrensel değerlerle 
çevre ve sağlık teknolojileri alanında bölgesel bir li-
der olmak” olarak inşa edilmiştir. 

Anılan süreçte çevre ve sağlık alanlarında yürütüle-
cek iş ve işlemlerin etkinliğini sağlamak ve süreçleri 
izlemek üzere “Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İh-
tisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuş, yapılan tüm 
faaliyetler koordinatörlük bünyesinde yürütülmeye 
başlanmıştır. Sağlık alanında ihtisaslaşma faaliyetle-
rimizin odağında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp”; 
çevre alanında ihtisaslaşma faaliyetlerimizin odağın-

DUlife, tüm ürünlerin 
çatı markası olarak 
doğal bir yaşamı an-
latmaktadır. “Yaprak” 
formu doğal olanı yan-
sıtan en uygun form 
olduğu düşünülerek 
seçilmiştir. Yazı biçimi 
ise hareketi vurgula-
maktadır.

Melenis markası, adını Düzce şeh-
rindeki Melen Çayı’ndan aldığı için 
yazı formu da su gibi akışkandır.
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da ise “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” 
konularında Ar-Ge, üretim, eğitim ve uygulamaya 
yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bölgede yaygın-
laştırılması yer almaktadır.

Koordinatörlüğümüze bağlı olarak “Tarımsal Atık-
ların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi” ile “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Bu 
bağlamda çevre alanında bölgemizdeki tarımsal 
ürünlerin (başta fındık, mısır ve ormancılık ürünleri) 
atıklarından katma değerli ürünlerin (ilaçlar, tekstil 
boyası, nanoselüloz, nanolignin, kompozit malze-

meler) üretilmesi planlanmaktadır.  Sağlık alanında 
geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan tıbbi ve 
aromatik bitkiler, tıbbi mantarlar ve arıcılık ürünleri-
nin hammaddelerinin bölgemizde yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.  Bu hammaddelerden katma değerli 
ürünler üretilmesi sağlanarak bölgemizin kalkınma-
sına destek olunacaktır. 

Çeşitli fakültelerimizden birçok akademik persone-
limiz Çevre ve Sağlık alanlarında çalışmalar gerçek-
leştirerek ihtisaslaşma kapsamında ürün üretimine 
destek olmaktadır. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araş-
tırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 

Herbynia markası adını; antik “Bitinia” 
bölgesi ve “herbal” sözcüklerinden al-
mıştır. Yazı karakteri; Antik dönemi yan-
sıtan bir karakterle birlikte, bitkilerin 
yuvarlak ve sivri formları düşünülerek 
tasarlanmıştır.
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bünyesinde geleneksel tıpta kullanılan arı ürünleri-
nin üretimi ve geliştirilmesi kapsamında faaliyetler 
yürütülmektedir. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan ürünlerin 
ve materyallerin etkinliklerinin ve etki mekanizma-
larının da modern tıpta olduğu gibi deneysel veri-
lerle kanıtlanmış olması önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda üniversitemiz bünyesindeki Deney Hay-
vanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜHAM) 
ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde aktif olarak 
ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında üretilen ürün-

lerin preklinik testlerinin gerçekleştirilmesi sağlan-
makta, Tıp Fakültemiz bünyesinde klinik araştırmalar 
yürütülmektedir. 

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koor-
dinatörlüğü’nün çalışmaları kapsamında üretilen 
ürünlerin özelliklerini, faydalarını ve potansiyellerini 
ortaya koyan marka adları belirlenmiştir. DUlife Üni-
versitemizin ana markası olarak belirlenirken, DUlife 
çatısı altında kozmetik ürünlerimizin markası olarak 
Melenis, bitki ürünlerimizin markası Herbynia, arı 
ürünlerimizin markası ise ApideVera olarak belirlen-
miştir.

ApideVera arı ürünleri markası ol-
ması nedeniyle yazı karakteri, balı ve 
dolayısıyla arıyı çağrıştıracak şekilde 
sarı renkte, yumuşak ve yuvarlak bi-
çimli bir formda tasarlanmıştır.
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YETİŞTİRİLEN TIBBİ ve AROMATİK 
BİTKİLER



Adaçayı çiçekleri iki dudaklı, çoğunlukla açık viyole 
olmakla birlikte beyaz ve pembe renkte olabilen çi-
çeklerdir. Adaçayı taban suyu yüksek olmayan, kaya-
lık yamaçlarda ve güneşli yerlerde iyi gelişmektedir. 
Adaçayı tarımı için alkali (pH: 6.4), drenajı iyi, kolay 
ısınan, kireççe zengin kumlu-tınlı ya da tınlı-kumlu 
topraklar topraklar idealdir. Plantasyondan 2 yıl son-
ra bitki tam gelişimini tamamlamaktadır. Ekim nöbe-
tinde lahana, havuç, çilek, domates ve mercanköşkle 
uyum sağlamaktadır. Sıcağa toleranslı olup kuraklığa 
birçok bitkiye kıyasla daha dayanıklı olsa da rutubetli 
yerlerde daha iyi gelişmektedir. Adaçayının baharat, 
aromatik, peyzaj, kozmetik, bitkisel boya ve gıda sa-

nayinde doğal koruyucu amaçlarla kullanımı dışında, 
parfümeri ve sabun bileşimlerinde de yer almakta-
dırlar.

Kullanılan kısmı: Yaprak ve çiçekleri

Etken madde: Thujon, Kafur, 1,8-Cineol, Borneol, 
Bornil Asetat, Flavonoitler, Triterpenler 

1. TIBBİ ADAÇAYI (Salvia officinalis)
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Faydaları:

• Sindirime yardımcı olur.

• Nefes yollarını açıcı etkileriyle astım hastaları için 
faydalıdır.

• Gaz söktürücüdür.

• Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

• Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

• Bronşit ve astım belirtilerini hafifletir.

• Karaciğeri temizler.

• İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı 
olur.

• Aşırı terlemeyi azaltır.

Referanslar:

1) Bağdat, R. B., 2006. Tıbbi VE Aromatik Bitkilerin 
Kullanım Alanları, Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) 
ve Ülkemizde Kekik Adıyla Bilinen Türlerin Yetiş-
tirme Teknikleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Dergisi Cilt: 15 Sayı: 1-2 19-29s.

2) Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. 
Nobel Tıp Kitapevleri II. Baskı. (253-255); 480 s.

3) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve 
Dünyada Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları.
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Stevia rebaudiana (Bertoni) 200–500 metre yük-
sekliklerde kumlu olan topraklarda doğal olarak 
yetişmektedir. Hafif bünyeli, alüvyal ya da kırmızı, 
devamlı nemli ve iyi drenajlı topraklarda iyi gelişir. 
pH derecesi 5–7,5 olan asidik ya da hafif bazik top-
rakları sever. Yılda 1500–1800 mm arasında yağış 
alan yerlerde sulanmadan yetişebilmektedir. Aksi 
şartlarda mutlaka sulanmalıdır. Stevia bitkisinin yıllık 
ortalama sıcaklık isteği ise 24°C’dir. Stevianın diğer 
tatlandırıcılardan farklı olmasının başlıca nedenleri 
ısıya dayanıklı olması, toksik olmaması, ağızda acı tat 
bırakmaması ve lif içeriğinin yüksek olmasıdır. Stevia 
hasadı için en uygun zamanın yaprak Steviol gliko-
zidleri en yüksek seviyede olduğu çiçeklenme öncesi 
dönemidir. 

Kullanılan kısım: Yaprak

Etken madde: Stevioside, Steviol glikozid, Rebaudi-
osid

Faydaları: 

• Şeker otu cildi besler, sıkılaştırır ve kırışıklıkları dü-
zeltir. Cilt bakımı için bir maske olarak da kullanıla-
bilir.

• Dermatit etkisi sayesinde sivilcelere iyi gelir ve si-
vilceleri azaltmak için kullanılabilir.  

• Şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol oynar. 

• Yüksek tansiyon hastalarına iyi geldiği bilinmekte-
dir. 

2. ŞEKER OTU (Stevia rebaundiana)
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• Kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı iyi etkileri 
olduğu gözlemlenmiştir. 

• Bağırsak ve mide florasını korur. 

• Asit/alkali dengesini sağlar ve korur.

Referanslar:

1) İnanç, A.L., Çınar, İ. (2009). Alternatif doğal tatlan-
dırıcı: Stevya. Gıda, 34(6), 411-415.

2) Gantait, S., Das, A., Mandal, N. (2015). Stevia: A 
comprehensive review on ethnopharmacological 
properties and in vitro regeneration june. Sugar Te-

chnology, 17(2), 95-106.

3) Megeji, N.W., Kumar, J.K., Singh, V., Kaul, V.K. and 
Ahuja, P.S., 2005, Introducing Stevia rebaudiana, A 
Natural Zero–Calorie Sweetener. Current Science, 
88(5):801–804.
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Mor Reyhan (Ocimum basilicum), ballıbabagiller 
(Lamiaceae) familyasından tek yıllık ve genellikle 
ılıman bölgelerde yetişen bir bitki türüdür. Nane, 
kekik ve yabani kekiğin akrabasıdır. Dallanmış veya 
dallanmamış dik veya yarı dik, 50-60 cm yükseklikte 
saplara sahiptir. Yapraklar çeşitlere göre değişmekle 
birlikte genellikle yumurtamsı uzun, taban kısmı 
küt, az dişli ve saplıdır. Tabandan itibaren dallanma 
veya dallanmayan sap veya yapraklar çıplak ve zayıf 

tüylüdür. Yaprak rengi açık yeşilden koyu yeşile 
kadar değişir. Büyük veya küçük yapraklar vardır. 
Taç yapraklar beyaz renklidir. Meyvenin rengi koyu 
kahverengidir. Gıda sanayiinde baharat veya uçucu 
yağı alkolsüz içecekler, fırın ürünleri, şekerlemeler, 
dondurmalar, sirkeler, et ve çeşni ürünlerinde kulla-
nılır. Gıda dışında parfümeride kullanılmaktadır.

Kullanılan kısmı: Yaprak ve çiçek

Etken madde: Uçucu Yağ (Linalol, Metilkavikol, Öje-
nol, Limonen, Cisosimen, 1,8-Sineol, Kafur), Tanen 

3. MOR REYHAN (Ocimum basilicum)
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ve Saponozitler

Faydaları:

• Mor reyhan iştah açıcı özelliğe sahiptir.

• Uykusuzluk problemi çözümünde kullanılır.

• Anne sütü arttırıcı, hazmı kolaylaştırıcı, stres gide-
rici, rahatlatıcı özellikleri vardır. 

• İshal, bağırsak sancıları, mide bulantısı ve kusma 
gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

• Baş ağrısı, grip ve nezle durumlarında, müzmin 
öksürük ve boğmaca hastalığı gibi rahatsızlıkların 
tedavisinde kullanılır.

Referanslar: 

1) Akgül A. Baharat Bilimi & Teknolojisi. Birinci 
Baskı, Ankara, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 
15, Ankara, 1993:79-81.

2) Baytop T. Therapy with Medicinal Plants in 
Turkey. 2nd Edition, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 
1999:207. 

3) Pamuk A. Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi. Pamuk 
Yayıncılık ve Matbaacılık, İstanbul, 1998: 677.
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Kudret narı (Momordica charantia), kabakgiller (Cu-
curbitaceae) familyasından tropik iklim bölgelerinde 
yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitki türü-
dür.  Sarmaşık formunda olup, yaz aylarında çiçek 
açar. Yelpaze şeklinde, loplu, kenarları dişli yaprak-
lara sahiptir. Erkek veya dişi çiçekleri ayrı saplarda 
bulunur. Çiçekleri sarı renklidir. Bütün kısımları ve öz 
suyu çok acı olan meyve hamken yeşil, olgunlaşınca 
turuncu-kırmızı renkte, 10–20 cm uzunluğunda ge-
niş bir mekik sekline gelir. Girintili çıkıntılı ve pürtük-
lü bir yüzeye sahiptir. Olgunlaşınca, kabuğu geriye 
büküldüğünde çok sayıda, kırmızı, kahverengi veya 
beyaz renkli çekirdekleri ortaya çıkar. Tohumları (çe-
kirdekleri) 7-10 mm boyunda, yassı ve pütürlüdür. 
Halk arasında olgun meyva kabuklarının zeytin yağı 
içerisinde ezilmesiyle elde edilen merhem egzama 
ve cilt yaralarının iyileştirilmesinde kullanılır.

Kullanılan kısmı: Meyve

Etken madde: Glikozitler, Saponinler, Alkaloidler, Sa-
bit Yağlar, Triterpenler, Proteinler ve Steroidler.

Faydaları:

• Gırtlak ve meme kanseri başta olmak üzere birçok 
kanser türüne yakalanma riskini azaltır.

• İçinde bolca bulunan lutein ve likopenin antioksi-
dan özellikleri sayesinde vücutta oluşmuş tümörle-
rin büyümesini engeller. 

• Mide rahatsızlıklarına tedavisinde kullanılır.

• Bağırsak tembelliği gibi sorunların giderilmesinde 
önemli bir rol oynar.

• Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarını iyileştirme-
de yardımcı olur.

4. KUDRET NARI (Momordica charantia) 
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• Hücre sağlığımızı korumaya ve bazı hücrelerimizin 
yenilenmesine yardımcı olur.

• İçeriğinde yer alan çokça E vitamini ve protein sa-
yesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Romatizma ve varis ağrılarını büyük ölçüde azaltır.

• Tiroid hastalıkları ve guatr sorunlarında da yardım-
cı olur.

Referanslar:

1) Arslanoğlu, F., Hendekçi, A. 2012. Ilıman İklim Ko-
şullarında Kudret Narının (Momordica charantia L.) 
Yetiştirilebilmesi Üzerine Bir Araştırma. Biyoloji Bi-
limleri Araştırma Dergisi 5(2): 1-56.

2) Baytop, T., 1963. Türkiye’nin Tibbİ ve Zehirli Bitki-
leri, İstanbul, Akgün Matbaası, İstanbul, 406.

3) Başer, H.C., 2012. Kudret narı (Momordica cha-
rantia). Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı:42 28-29s.

4) Joseph B, Jini D. Antidiabetic effects of Momordi-
ca charantia (bitter melon) and its medicinal poten-
cy - Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2013.
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Meryemana dikeni bitkisi (Silybum marianum L.) 
Gaertn.), Compositae/Asteracea familyasına ait tek 
yıllık otsu bir bitkidir. Ülkemizde özellikle Akdeniz, 
Karadeniz ve Ege bölgelerinde daha çok yol kenar-
larında olmak üzere doğal yayılış gösteren bir bitki-
dir. Meryemana dikeni bitkisinin rozet yaprakları ve 
köklerinden sebze olarak yararlanıldığı gibi ttohum-
ları eski zamanlardan beri karaciğer ve safra kesesi 
rahatsızlıklarında koruyucu olarak kullanılmaktadır. 

Kullanılan kısmı: Tohum

Etken madde: Uçucu yağ, Acı maddeler, Tyramin, 
Silymarin (Silybin, Silydianin, Silychristin)

Faydaları:

• Karaciğerde toksik maddelerin parçalanıp, atılacak 
hale gelmesine yardımcı olur.

• Karaciğerin çalışmasını destekler ve yeni karaciğer 
hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur.

• Hepatit, sarılık ve karaciğer iltihabı problemlerinde 
fayda sağlar.

• İyi bir kan temizleyici olup, sedef hastalığı tedavi-
sinde kullanılır.

5. MERYEMANA DİKENİ (Silybium marianum)
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• Güçlü bir antioksidan olup, serbest radikallerin et-
kisini azaltır.

• Safra kanalları iltihabı ve hamilelikte safra akımının 
kesilmesi üzerine iyileştirici etkisi vardır. 

• Böbreklerin daha iyi çalışmasına katkıda bulunarak 
idrar yollarındaki problemlerin giderilmesinde olum-
lu katkılar sağlar.

• Dokuları korur ve iltihap önleyicidir.

Referanslar:

1) Baytop, T., 1984. Türkiye ‘de Bitkiler ile Tedavi. 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları 
No:40, İstanbul 

2) Kren, V. and Walterova, D. Sliybin and sliyma-
rin-new effects and applications. Biomedicine Pa-
pers, 149: 29-41 , 2005.

3) Davis, P. H., 1975. Flora of Turkey and the East Ae-
gean Islands. Vol. 5. Edinburgh.

4) Gümüşçü, A., Arslan, N. ve Gürbüz, B., 1988. Farklı 
Ekim Zamanlarının Meryemana Dikeni (Silybum ma-
rianum (L.) Gaertn.)’nin Verim ve Bazı Özelliklerine 
Etkisi. Proceeding of XIIth International Symposium 
on Plant Originated Crude Drugs. Page: 103-106. An-
kara, Turkey, May 20-22.

5) Tanker, M. ve Tanker, N., 2003. Farmakognozi Cilt 
1. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları 
No:66. Ankara.
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Hintyağı (Ricinus communis L.) bitkisi Euphorbiacea 
familyasında yer alan, önemli endüstri bitkilerinden 
birisidir. Hintyağı bitkisi meşe palamuduna benze-
yen bir bitkidir. Çok dallı, tek veya çok yıllık bir ağaç 
veya ot şeklinde görünür. Yaprakları farklı şekiller-
de ve renklerde görülür. Yeni çıktıklarında genelde 
parlak ve koyu kırmızı renginde veya kırmızı-kahve-
renginde olurlar ki, olgunlaştıkça parlak yeşil renge 
dönüşürler. Çok soğuk ve kurak yerlerde bitki sade-
ce tek yıllık olarak yetişebilir. Ama tropik bölgelerde 
çok yıllık ağaç şeklindedir.  Hintyağı sahil kesimle-
rinde bütün yıl büyüme ve çiçeklenme halindeyken 
daha gölgeli ve bulutlu yerlerde tohum çimlenmesi 
yavaşlamaktadır. Bu familyanın en önemli özelliği, 
lastik ve kauçuk üretiminde önemli doğal kaynak 

sayılmasıdır. Türkiye’de hintyağı bitkisi, yol kenarla-
rında ve bahçelerde süs bitkisi olarak kendiliğinden 
yetişmektedir. 

Kullanılan kısmı: Tohum

Etken madde: Steroller, Risin, Risinin alkaloidi, E vi-
tamini içeren Oleum Risini, Sabit yağ

Faydaları:

• Kabızlığın giderilmesinde yardımcıdır. 

• Doğal bir nemlendiricidir. 

• Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. 

• İltihap önleyici etkisi vardır.

6. HİNT YAĞI BİTKİSİ (Ricinus communis)
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• Akneleri azaltır. 

• Mantarlarla savaşır.

• Saçların ve saç derisinin güçlenmesinde oldukça 
etkilidir. 

• Yaşlanma etkilerini azaltır.

Uyarılar: Tohumları zehirlidir. Bu sebeple tohumlar 
çiğ şekilde tüketilmemelidir.

Referanslar:

1) Başalma, D., Pashazadeha, M., 2011. Hintyağının 
(Ricinus communis L.) Önemi, Bitkisel Özellikleri ve 

Tarımı. U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. Cilt 25, Sayı 
2, 57-67s.

2) Mosto, H.1989. Ricinus communis L. (http://www.
inchem.org/documents/pims/plant/ricinus.htm)

3) Solak, G. 2018. Her Derde Deva Hint Yağının 8 
Önemli Faydası. (https://listelist.com/hint-yagi-fay-
dalari/)
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Rezene (Foeniculum vulgare miller) Apiceae famil-
yasına ait tek yıllık bir bitkidir. Rezene genellikle 
koku ve tat düzeltici olarak yemeklerde, gaz giderici 
ve süt artırıcı etkilerinden dolayı geleneksel teda-
vide yaygın kullanıma sahiptir. Çok yıllık ya da iki 
yıllık, kokulu ve otsu bir bitkidir.   1-1.5 m civarında 
boylanır. Yaprakları kokulu, ipliksi şeklilde parçalı, 

beyazımsı gri-yeşildir ve bu renk sonbaharda koyu-
laşır. Tohumları protein ve yağ bakımından zengin 
bir besi dokuya sahiptir. Daha çok kayalık ve kurak 
yerlerde yetişir. Haziran-Ağustos aylarında çiçek-
lenir. Aromatik bir kokusu vardır. Uçucu yağ oranı 
%2-6 arasında değişmektedir.

Kullanılan kısmı: Meyve

Etken madde: Uçucu Yağ (Trans-Anetol, Fenkon, 
Estragol, A-Pinen, Limonen)

7. REZENE (Foeniculum vulgare)
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Faydaları:

• Yaraları iyileştirir.

• Kilo vermeye yardımcı olur.

• Gaz ve kabızlığa iyi gelir.

• Sindirim sistemine iyi gelir. 

• Kanı ve vücudu temizler. 

Referanslar:

1) Kan Y., Kartal M., Aslan S., Yıldırım N., 2006. Fark-
lı Koşullarda Yetiştirilen Rezene Meyvelerinin Uçucu 

Yağ Bileşenleri, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 
35 (2): 95-101.

2) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve 
Dünya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları 
(2.Baskı) 163-166 s.
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Lavandula ismi Latince “lavare”den gelmekte ve yı-
kama anlamını taşımaktadır. Zira çok aromalı olan bu 
bitki yıkama veya banyo suyunda kullanılmaktadır.

Lavanta 20-60 cm boylanabilen, Haziran, Temmuz 
aylarında çiçek açan yarı çalımsı çok yıllık bir bitki-
dir.  Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir bit-
kidir. Ancak kuru, hafif, kireçce zengin yerleri sever. 
Özellikle yeterince toprağın derinliğinde rutubetin 
bulunması gerekmektedir. Lavanta soğuklara fazla 
dayanıklı değildir. Hasadının çiçeklenme döneminde 
sabahın çok erken saatlerinde yapılması daha uy-
gundur. Lavanta uçucu yağı hoş kokuya ve antisep-
tik özelliğe sahip olduğu için aromoterapi, kozmetik, 

kişisel bakım ürünleri, yüksek kalite parfüm yapımı 
ve gıda endüstrisi gibi alanlarda yaygın olarak kulla-
nılmaktadır.

Kullanılan kısmı: Çiçek

Etken madde: Uçucu Yağ (Linail Asetat, Linanol, 
Β-Pinen, Linalool, Campher, Terpineol, Kafur, Borne-
ol, Ferkan Ve Cineol)

Faydaları:

• Stresi azaltır.

• Uyku problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

• İltihap giderici etkisi vardır.

8. LAVANTA (Lavandula spp.)
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• Yaraları iyileştirir.

• Sindirime yardımcı olur.

Referanslar:

1) Anonim, 2015. Lavantanın Faydaları (https://
www.acil.net/lavantanin-faydalari/) Erişim tari-
hi:17.02.2019

2) Anonim, 2018. Lavan Yetiştiriliciği (http://www.
gencziraat.com/Tarla-Bitkileri/Lavanta-Yetistiricili-
gi-11.html) Erişim tarihi:17.02.2019

3) Fiocco D, Fiorentino D, Frabboni L, Benvenuti S, 

Orlandini G, Pellati F, Gallone A (2011). Lavender and 
peppermint essential oils as effective mushroom 
tyrosinase inhibitors: A basic study. Flavour Fragr. J. 
26: 441–446. 

4) Fakhari AR, Salehi P, Heydari R, Ebrahimi SN, Had-
dad PR (2005). Hydrodistillation-headspace solvent 
microextraction, a new method for analysis of the 
essential oil components of Lavandula angustifolia 
Mill. J. Chromatogr A. 98:14-18.
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İzmir kekiği (Origanum onites L.), özellikle Ege ve 
Akdeniz Bölgesi’nde deniz seviyesinden 1750 m. 
rakıma kadar olan bölgelerde doğal olarak yayılış 
göstermektedir. Halk arasında İzmir kekiği, bilyalı 
kekik, peynir kekiği, akkekik gibi isimlerle anılır.  
İzmir kekiği (Origanum onites L.) % 2-3 uçucu yağ 
taşımaktadır.

Kullanılan kısım: Topraküstü kısımlar (Yaprak, dal 
ve çiçek)

Etken madde: Uçucu yağ (Karvakrol, Timol, Γ-Terpi-
nen, Ρ-Simen, Α-Terpinen)

Faydaları:

• Öksürük ve bronşit gibi solunum yoluyla ilgili has-
talıklarda yaygın olarak kullanılır.

• Kekik suyu ve kekik yağı, harici olarak cilt yüzeyi-
ne uygulandığında mantar gibi cilt hastalıklarının 
tedavisinde yardımcı olur.

• Kekik suyuyla düzenli olarak ağız çalkalamak, 
ağızda bulunan bakteri sayısını azalttığı için, diş ve 
diş eti hastalıklarını önlemektedir.

• Antioksidan etkisi bulunan vitaminler açısından 
zengin olan kekik suyu, toksinlerin vücuttan daha 
hızlı atılmasını sağlayarak, çeşitli hastalıklara karşı 
vücudun direncini arttırır.

9. İZMİR KEKİĞİ (Origanum onites)
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•Kekikte bulunan “Thymol” adlı bileşiğin, yaşlanma 
karşıtı özellikleri olduğu bilinmektedir. Bu bileşen 
hücre yenilenmesine yardımcı olarak, organların 
fonksiyonlarını geliştirir.

• Kasılmaları azaltan kekik, regl döneminde yaşanan 
ağrıları hafifletmek için kullanılabilir.

• Antiseptik ve mikropları önleyici özelliği bulunan 
kekik suyu, sivilce ve akne tedavisinde kullanılır.

• Salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar.

• İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.

• Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı 
olur.

Referanslar:

1) Baydar, H., Arabacı, O., 2013, Türkiye’nin kekik 

üretim merkezi olan Denizli’de kültür kekiğinin (Ori-
ganum onites L.) tarımsal ve teknolojik özellikleri, 
10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

2) Baytop, T., 1999, Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, 
Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 480 s.

3) Kulisic, T., Radonic, A., Katalinic, V., and Milos, 
M., 2004, Use of different methods for testing 
antioxidative activity of oregano essential oil, Food 
Chemistry, 85, 633-640.

4) Kintzios, S.E.  2001, Oregano, 215-229, Handbook 
of Herbs and Spices, Peter, K.V. (Eds.), Woodhead 
Publishing in Food Science and Technology, CRC 
Press, Cambridge, England, 2: 360 p
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DOĞADAN TOPLANAN

TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER



Genelde güneşli, nispeten kuru ortamlarda yetişir. 
Kozmopolit bir bitkidir. Besin maddesince zengin, 
humuslu, tınlı ve kumlu toprakları sever. Sebze ta-
rımında, yol kenarlarında, döküntü alanlarında, çit 
kenarlarında, işlenmeyen arazilerde bulunur. İki 
veya çok yıllık bir bitkidir. Gövde 25-120 cm boyda, 
dik veya toprağın üzerine yayılmış olabilir. Yapraklar 
uzun saplı, yuvarlak veya böbrek formunda olup, 3-7 
parçalıdır. Çiçekler parlak kırmızıdan koyu kahveren-
giye kadar değişen renklerde olabilmektedir. Bitki 
Mayıs-Eylül ayları arasında çiçek açar. Meyveler disk 
şeklinde 9-11 parçalıdır. Tohumla ürer. Beslenmede 
kullanılır.

Bitki ve yapraklar mayıs başından eylüle kadar, çiçek-
ler ise, haziran-eylül arası toplanır. Çiçekler öğleden 
sonra ve tam kuru bir haldeyken toplanmalıdırlar. 
Kurutma işlemi havadar ve gölge bir yere ince şekil-
de sererek yapılmalıdır. Sık sık çevrilerek kurutma 
işlemi çabukça yapılmalıdır. Çiçekler kururken mavi-

leşirler, çok uzun süre açıkta kalırlarsa beyazlaşırlar. 
Ebegümeci protein ve C vitaminince zengindir. 

Kullanılan kısımları: Yaprakları ve Çiçekleri 

Etken Madde: Musilaj, Flavonoitler, Antosiyanlar, 
Malvin, Malvidin

Faydaları:

• Bileşiminde %10-15 müshil yapıcı maddeler oldu-
ğundan yumuşaklık verir. 

• Taze yapraklarından hazırlanan lapa çıban ve ağrı 
dindirmede kullanılır.

• Ağız gargaraları, faranjit ve kronikleşmiş bademcik 
iltihaplanmasına iyi gelir.

• İçeriğindeki malvin ve malvidin dolayısı ile diş etle-
ri için plak önleyici ve ağızdaki bakterilere karşı mü-
kemmel bir prooksidan özelliğe sahiptir. 

1. EBEGÜMECİ (Malva sylvestris)
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• Öksürükte, bronşitte, ses kısıklıklarında ve anfi-
zemde faydalıdır.

• Ayak şişkinlerinde, kırık ve çıkıklardan ileri gelen 
şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır.

• Ebegümeci çayı ile pansuman göz kuruluğu önle-
me de iyi gelir.

• Burun kanamasını durdurur. 

• Burun tıkanıklığını giderir.

• Mide ve bağırsak rahatsızlıklarının giderilmesinde 
faydalıdır. 

• Ateşi düşürücü etkisi vardır.

• Ciltte alerjiler sonucu görülen kaşıntılarda bitkinin 
çayı çok büyük fayda sağlar.

Referanslar:

1) Anonim,2019. Ebegümecinin faydaları nelerdir? 
(https://www.medikalakademi.com.tr/ebegume-
cinin-faydalari-cayinin-hazirlanisi/) Erişim tarihi: 
17.02.2019

2) Keskin F., Cihanalp C., Külcü R., Yilmaz D., 2013. 
“Ebegümeci Bitkisinin Bazı Fiziko Mekanik Özellik-
lerinin Belirlenmesi”, 29. Ulusal Tarımsal Mekani-
zasyon ve Enerji Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, s. 
403-407

3) Özer, Z., Tursun, N. ve Önen, H., 2001. Yabancı Ot-
larla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, 
ISBN: 975-8205-08-0. s. 253.
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Ülkemiz Hypericum türleri bakımından önemli bir 
merkezdir ve mevcut 96 türün 46’sı endemiktir. Bu 
türler halk arasında kantaron, binbirdelik otu, kan 
otu, kılıç otu, yaraotu, kuzukıran gibi yöresel adlarla 
anılır. Hypericum türleri içerisinde en yaygın ve po-
püler olanı Hypericum perforatum L.’dur. Hypericum 
türleri genellikle çok yıllıktır. Bu bitki dünyanın ılıman 
ve tropikal bölgeleri boyunca, çoğunlukla; yol kenar-
larında, çimenli nehir kenarlarında, kayalık ve taşlı 
yerlerde, orman kenarlarında, çayırlarda, bakımsız 
tarlalarda, kışı nemli, yazı kurak olan bölgelerde ya-
yılış gösterir.Bitki çok yıllık olup, saçak kök sistemine 
sahiptir. Yapraklar tam yaprak formundadırlar ve sap 
üzerinde karşılıklı olarak dizilmiştir. Çiçekler 5-10’lu 
gruplar halinde ana ve yan dalların uç kısımlarında 
meydana gelirler. Bitki ve çiçek yapraklarının bilhas-
sa kenarlarında yoğun olarak bulunan siyah bezeler 
elle ovulduğunda kırmızı renkli bir sıvı açığa çıkar ki 

Türkçe isimlerinden biri olan kan otu bu özelliğinden 
gelmektedir. Bu kırmızı renkli sıvı hiperisin denen bir 
maddeden oluşur ve bitki fazla tüketildiğinde tüysüz 
ve açık renkli cilt yüzeylerinde ışığa duyarlılık mey-
dana getirir. Hiperisinin sebep olduğu bu duyarlılık 
bilhassa küçükbaş hayvanlarda her sene ciddi ze-
hirlenmelere sebep olur ve bu yüzden Hypericum 
türleri halk arasında kuzukıran olarak da adlandırılır. 
Türkiye şartlarında Mart ayında havaların ısınmaya 
başlamasıyla birlikte toprak üzerinde bitkiler yeşer-
meye başlarlar. Mayısta başlayan çiçeklenme hazi-
ranın ikinci yarısında en üst seviyeye ulaşır ve ağus-
tosa kadar devam eder. Temmuz başından itibaren 
kapsül formunda meyveler oluşur. Önceleri yeşil, 
olgunlukta ise kahverengi olan bu kapsüller Ağustos 
başından itibaren olgunlaşır ve çatlayarak tohum 
dökerler. Toprağa düşen tohumlar 10 yıldan uzun bir 
süre canlı kalabilir, ancak çimlenme oranları oldukça 
düşüktür. 

2. SARI KANTARON (Hypericum perforatum)
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Kullanılan kısmı: Çiçeklenme döneminde bitkinin çi-
çek ve tomurcukları veya tüm toprak üstü kısımları 
toplanarak hemen kurutulduktan sonra kullanılır.

Etken madde: Nafrodiantronlar, Flurogonol Türevle-
ri, Flavonoidler, Organik Asitler, Uçucu Yağlar, Amino 
Asitler, Ksantonlar, Taninler, Proksiyanidinler

Faydaları:

• Strese bağlı olarak gelişen uykusuz kalma, kaygı, 
korku gibi kötü hislerin önüne geçmek için faydalıdır. 

• Antiseptik özelliği ile vücudu mikroplara karşı ko-
ruyor.

• İltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan 
iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olmakta-
dır.

• Hücre yenileyici özelliği ile yaraların da hızla iyileş-
mesine yardımcı olur.

• Bağırsak problemleri ve idrar yolu enfeksiyonların-
da meydana gelen karın ağrısı ve iştahsızlığın önüne 
geçer. 

• Ülser ve gastrit sorunu yaşayanlara da destek olur, 
hazmı kolaylaştırır ve iştah açar. 

• Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller.

• Balgam söktürücü özelliği ile soğuk algınlığı duru-
munda rahatlama sağlar.

Uyarılar: Tansiyon ilaçları, antidepresanlar, kan in-
celtici ilaçlar ve astım ilaçları kullanan kişilerin bu 
çayı tüketmemesi önerilir.

Referanslar:

1) Baytop, T. 1999. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. No-
bel Tıp Yayınevi. 2. Baskı. İstanbul, s. 256.

2) Çırak, C., A. Ayan, K. Kevseroğlu. 2004. The effects 
of light and some presoaking treatments on germi-
nation rate of St. John’s wort (Hypericum perfora-
tum L.) seeds. Pakistan Journal of Biological Sciences 

7:182-186.

3) Crockett, S.L., and N. K. B Robson. 2011. Taxonomy 
and Chemotaxonomy of the Genus Hypericum. Me-
dicinal and Aromatic Plant Science and Biotechno-
logy, 5 (Special Issue 1): 1-13.

4) Curtis, J.D, Levsten, N.R. Internal secretary stru-
cture in hypericu, Hypericum perforatum L. and If. 
balearicum L. New Phytology. 1990; 114: 571-80.

5) Deltito, J., and D. Bayer. 1998. The scientific, qua-
si-scientific and populer literature on the use of St. 
John’s wort in the treatment of depression. J. Affect. 
Disort. 51:345-351.

6) Greeson, J., B. Sanford, Monti D. A., 2001. St. Jo-
hn’s worth (Hypericum perforatum): A review of the 
current pharmacological, toxicological and clinical 
literature. Psychopharmacology 153: 402-414.

7) Güner, A., S. Aslan, T. Ekim, M. Vural, M. T. Babaç. 
2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Ne-
zahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmala-
rı Derneği Yayını. İstanbul.

8) Kaçar, O., Azkan, N., Bursa’da doğal florada bu-
lunan sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) po-
pulasyonlarında farklı yüksekliklerin hiperisin oranı 
üzerine etkisinin belirlenmesi. Uludag ÜniversitesiZi-
raatFakültesi Dergisi. 2005; 19: 77-89

9) Tanaka, N., and Takaishi, Y., 2006. Xanthones from 
Hypericum chinense. Phytochemistry 67 (19): 2146-
51

10) Uzun, F. 2009. Ontogenic changes in hypericin 
content of some Hypericum species in natural pas-
tureland of Turkey. Bangladesh J. Bot. 38: 13-18.
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Latince adı, Sambucus ebulus L. olan mürver bitki-
si ülkemizde, cüce mürver, bodur mürver, azıotu ve 
yabani mürver olarak adlandırılmaktadır. Dipsacales 
takımı, Caprifoliaceae (hanımeligiller) familyasın-
dan, çok yıllık, otsu ve çiçekli bir bitkidir. Türkiye’nin 
özellikle Batı ve Kuzey orman Bölgelerinde rastla-
nır. Orman kenarlarında, bağ, bahçe kenarlarında, 
açıklarda yetişir. Yaprak çiçek ve meyveleri tıp, gıda, 
eczacılık ve kimya alanında kullanılmaktadır. Sambu-
cus ebulus L., yapraklarında uçucu yağ, şeker ve bazı 
organik asitler barındırmaktadır. Yapraklar ve mey-
veler müshil şeklinde geleneksel olarak kullanılmak-
ta, çiçekler ise bir etki göstermektedir.

Kullanılan kısmı: Yaprak, çiçek, meyve

Etken madde: Uçucu yağ, Şekerler ve bazı organik 
asitler, Acı madde, Tanen, Şekerler ve Valerian asi-
dinden başka bol miktarda renk maddesi 

Faydaları:

• İyi bir bağırsak çalıştırıcı olduğundan müshil etkisi 
bulunmaktadır.

• İdrar söktürücüdür.

• Balgam söktürücüdür.

• Göğsü yumuşatıcı özelliği mevcuttur.

3. MÜRVER (Sambucus ebulus) 
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• Terletici ve hafif yatıştırıcı etkisi dolayısıyla soğuk 
algınlığında oldukça faydalıdır.

Referanslar:

1) Olgun, Ç. Özkan O. E., Vurdu, H. 2012. Kastamo-
nu’da Yetişen Mürver Türlerinin Botanik ve Kullanım 
Özellikleri. Kastamonu’da Doğal Zenginlikleri Sem-
pozyomu. 46-49 s.

2) Özdemir, H. 2018. Bodur Mürver (Sambucus ebu-
lus L.) ile Yün İpliklerin Boyanması. Çukurova Üniver-

sitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(1), 
ss. 219-228, Mart 2018.

3) Mamıkoğlu, N., G., 2008. Türkiye’nin Ağaçları ve 
Çalıları. NTV yayınları, 727 s.

4) Yücel, E. 2007. Ağaçlar ve Çalılar (Sambucus ebu-
lus L.) (http://agaclar.org/agac.asp?id=390) Erişim 
tarihi:07.03.2019
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Salvia L. cinsi Lamiaceae familyasının en zen-
gin salgı tüyüne sahip olan cinsidir. Birçok Salvia 
L. türünün uçucu yağları gıda, ilaç, kozmetik ve 
parfümeri endüstrisinde yaygın olarak kullanılırlar. 
Salvia tomentosa Mill. Nisan-Ağustos aylarında 
çiçeklenen, çok yıllık bir bitkidir. S. tomentosa türü 
1 m boyunda dik bir gövdeye sahiptir. Genellikle 
çiçekleri menekşe renklidir. Kızılçam (Pinus brutia) 
ve karaçam (Pinus nigra) ile birlikte kireçli veya 

volkanik topraklar üzerinde 90–2000 m yükseklikler 
arasında yetişir. 

Kullanılan kısmı: Yaprak

Etken madde: Uçucu yağ (Borneol, Β-Pinen, Ökalip-
tol, Kafur)

Faydaları:

• Depresyonun önlenmesinde faydalıdır. 

• Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

• Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

4. ADAÇAYI (Salvia tomentosa) 
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• Bronşit ve astım belirtilerini hafifletir.

• Karaciğeri temizler.

• İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı 
olur.

• Aşırı terlemeyi azaltır.

• Stresi azaltır.

Referanslar:

1) Eryiğit, F., 2006. Mentha pulegium L. ve Salvia 
tomentosa Miller Bitkilerinin Metanol Özütlerininin 
Vitro Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. T.C. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fenbilimleri Enstitü-

sü. Kimya Anabilim Dalı. Yükseklisans Tezi. 60s.  

2) Koçabaş, Y.Z., Çömlekçioğlu, N., İlçim, A., 2014. 
Kahramanmaraş –Türkoğlu İlçesinde Doğal Olarak 
Yetişen Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinin Botanik 
Özellikleri ve Tıbbi Bitki Olarak Önemi. III. Uluslara-
rası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu.

3) Uysal, F., Turgut, K., Çınar, N., Toker, R., 2014. 
Adaçayı (Salvia tomentosa Mill.) Türüne Ait Geno-
tiplerin Verim Değerlerinin Belirlenmesi. II. Tıbbi Ve 
Aromatik Bitkiler Sempozyumu (23–25 Eylül/Yalova) 
78-83 s.
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Papatya; genel görünümleri ve çiçekleri birbirine 
benzeyen çeşitli bitki türlerine, özellikle de Anthemis 
ve Matricaria cinslerinin üyelerine verilen isimdir. 
Mayıs papatyası (Matricaria recutita L.) Asteraceae 
familyasından olup 20-50 cm boylanabilen, bir yıllık 
otsu bir bitkidir. Pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen 
mayıs papatyasının sadece çiçek kısmı ilaç yapımın-
da kullanılmaktadır. Mısırlılar Papatya’ya ‘Güneş bit-
kisi’ demişler, Güneş Tanrısı’na ithaf etmişler, tanrı-
lara adak adamakta kullanmışlar ve sıtma ateşinde 
de faydalanmışlardır.

Kullanılan kısmı: Çiçek

Etken madde: Uçucu yağ, Flavonoitler, Kumarinler, 
Fenolikkarboksilik asitler, Musilaj 

Faydaları:

• Papatyanın en bilinen özelliği, spazm çözücü olma-
sıdır. Gaz ve adet sancısında etkilidir.

• Papatya anti-enflamatuar ve yumuşatıcı özelliklere 
sahip olduğundan soğuk algınlığı ve iltihap tedavisin-
de kullanılır.

• Papatya ağrılı adet, sistit ve idrar yollarının diğer il-
tihaplanmaları için geleneksel olarak kullanılır. Buna 
ek olarak, atopik dermatit, gut ve kronik romatizmal 
hastalıklar için doğal bir tedavi yöntemi olarak kul-
lanılır.

5. MAYIS PAPATYASI (Matricaria recutita) 
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• Nezle ve sinüzit gibi solunum hastalıklarını engel-
ler.

• Gargarası ağız ve boğaz enfeksiyonları için mikrop 
öldürücü olarak etkilidir.

• Sakinleştirici özelliği, rahatlık verici etkisiyle dep-
resyon ve uyku sorunlarının çözümünde etkilidir.

• Cilt bakımından çayı cilde pamukla tonik olarak 
kullanılabilir.

Referanslar:

1) Kırımer, N., 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürün-

lerin Üretimi ve Kalite Kontrolü, Anadolu Üniversite-
si Yayınevi, pp. 136-148, Eskişehir.

2) McKay, L. D., Blumberg, B. J. 2006. A Review of 
The Bioactivity and Potential Health Benefits of 
Chamomile Tea (Matricaria recutita L.). Wiley Inter-
Science [Electronic Journal]. DOI: 10.1002/ptr.1900, 
519-530, Erişim [www.interscience.wiley.com].

3) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve Dün-
ya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları.
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Atkuyruğu otu atkuyruğugiller familyasındandır. Sert 
ve soğuk hava koşullarına dayanaklıdır. Su kenarları-
nı, sulak çayırları, orman açıklarını ve balçıklı toprağı 
sever. Kışın yapraklarını dökmeyen çok yıllık, otsu bir 
bitkidir. Sporla çoğalır. Birbirinden farklı ama aynı za-
manda çıkan iki sürgünle ürer. Bu sürgünlerden biri 
kısır, diğeri üreme sürgünüdür. Atkuyruğu ismini de 
atların kuyruğuna benzerliğinden dolayı almıştır. 

Çay için toplanacak yaz sürgünleri, 25-60 cm yük-
seklikte ve sapı 3 - 6 mm civarında olan türlerdir. 
Mayıs-Haziran döneminde, henüz canlı yeşil rengini 
korurken, sapın toprağa yakın bölümünden kesilir 
ve demetler halinde gölge ve havadar bir yere ası-
larak kurumaya bırakılır. Bitkide sonbahara hastalık 

gözükebilir. Hastalıklı bitkiler toplanmamalıdır. İyi 
kurumuş bitki gevrekleşerek çıtır çıtır kırılır. İğne 
yapraklar gövdeden kolayca ayrıldığında kuruma 
tamamlanmış olur. Yapraklar ovuşturularak saptan 
ayrılır ve bir örgüye serilerek 1-2 gün boyunca tam 
olarak kurumaya bırakılır.

Kullanılan kısım: Toprak üstü kısımları

Etken madde: Silisik asit, Flavonoidler, Kafeik asit es-
terleri, Alkaloitler, Mineraller 

Faydaları:

• İdrar söktürücü ve ödem giderici olarak yardımcı 
olur.

• Böbrek ve mesane taşlarını düşürmeye yardımcı 
olur.

• İdrar yolları enfeksiyonlarının tedavisine destek 
olur.

6. ATKUYRUĞU OTU (Equisetum arvense)
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• İnkontinans (idrarını tutamama, birden ve aniden 
idrara sıkışma durumu) tedavisine yardımcı olur.

• Böbrek ve mesaneyle ilgili genel sıkıntılı durumları 
atlatmaya yardımcı olur.

• Saç dökülmesi ve çabuk tırnak kırılmasının önlen-
mesine yardımcı olur. 

• Tüberküloz, sarılık ve hepatit gibi ciddi hastalıkla-
rın tedavisine yardımcı olur.

• Gut hastalığı ve osteoartrit gibi çeşitli romatizmal 
şikayetleri hafifletir.

• Osteoporoza karşı koruma sağlar. 

• Kilo kaybına yardımcı olur.

• Topikal olarak yara ve yanıkların tedavisinde kulla-
nılmaktadır.

Referanslar:

1) Acet, T. Özcan, K., 2017. Gümüşhane İlinde Tıbbi 

Amaçla Kullanılan Atkuyruğu (Equisetum arvense) 
Bitkisinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 
Turkish Journal of Agriculture -Food Science and Te-
chnology, 5(13):1810-1814.

2) Anonim, 2018. Tarla atkuyruğu (Equisetum arven-
se) (https://tr.wikipedia.org/wiki/Tarla_atkuyru%-
C4%9Fu) Erişim tarihi:09.03.2019

3) Anonim, 2019. Tarla atkuyruğu (Equisetum arven-
se) (https://www.oshadhi.com.tr/bitkiler/at-kuyru-
gu) Erişim tarihi:09.03.2019
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Lamium L. cinsi tek yıllık ve çok yıllık otsu bitkileri içe-
ren geniş bir cins grubudur. Dünyada Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtalarına yayılmış 40 türü bulunmaktadır. 
Türkiye florasında 30 tür ile temsil edilmektedir. Ef-
latun çiçekli ballıbaba, nemli ve verimli topraklarda 
yetişen kırmızı-eflatun çiçekli bir yıllık bir ballıbaba 
türüdür. Meşe ve çam ormanları, eğimli araziler, ça-
kıllı nehir kıyılarında, boş araziler gibi habitatlarda 
yetişirler. L. purpureum halk arasında kırmızı ballıba-
ba, ballıbaba ve balıcak gibi isimlerle anılmaktadır. 

Kullanılan kısım: Çiçek ve çiçek dalları

Etken madde: Uçucu yağ (1-Octen-3-ol, Fenetilalkol, 
o- ve p-Cresoller, Guajakol ve Eugenol)

Faydaları: 

• Bağırsak hareketlendirici ve kuvvetlendirici olarak 
kullanılır.

• Prostat tedavisinde kullanılır.

• Kabız önlemede ve yara önlemede kullanılır.

• Soğuk algınlığı tedavisinde yardımcı olur.

Referanslar:

1) Mikolajczak, K. l., Rogers, M. F., Smith C. R., and 
Wolff I.A, “An Octadecatrienoic Acid from Lamium 
purpureum L. Seed Oil Containing 5,6-Allenic and 
trans-16-Olefinic Unsaturation”, BiocheM. J,105, 

7. EFLATUN BALLIBABA (Lamium purpureum)
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(1967), 1245. 

2) Solmaz, E. 2009. Lamium purpureum L. VAR. Pur-
pureum Türünün Farklı Ekstrelerinin Antimikrobiyal 
ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi ve Aktivi-
tede Rol Oynayan Fenoliklerin Belirlenmesi. Balıke-
sir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana-
bilim Dalı. 55s.

3) Uzun, E., Sarıyar, G., Adsersen, A., Karakoc, B., 
Ötük, G., Oktayoglu, E., Pırıldar, S., “Traditional Me-
dicine Ġn Sakarya Province (Turkey) And Antimicto-

bial Activities Of Selected Species”, Journal Of Eth-
nopharmacology, (2004),95, 287– 296.

4) Yalçın, F. N., Kaya, D., Kılıç, E., Özalp, M., Ersöz, 
T., ÇalıĢ, Ġ., “Antimicrobial and Free Radical Scaven-
ging Activities of Some Lamium Species from Tur-
key”, Hacettepe University Journal of the Faculty of 
Pharmacy, [2007), 27,111-22. 
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Sinirli ot çeşitlerinden, dar yapraklı sinirli ot (Planta-
go lanceolata) ve geniş yapraklı sinirli ot (Plantago 
major, Plantago asiatica) aynı etkilere sahiptir ve 
aynı biçimde kullanılırlar. Her ikisi de kır yollarında, 
çimenli tarla kıyılarında, nemli arazilerde, bahçe 
ve parkların çimleri arasında, pratik olarak dünya-
nın her bölgesinde yetişir. Yöresel olarak, “sinirli 
yaprak”, “bağa yaprağı” ve “ateş yaprağı” diye 
de tanınırlar. Sinir otu tohumlarının doğada canlı 

kalma süresi çok uzundur. Plantago major türünün 
tohumları koşulların uygun olması halinde 60 yıl 
canlı kalabilir. Mayıs ve eylül ayları arasında topla-
nan yapraklar genellikle kurutulduktan sonra çay 
olarak değerlendirilir.

Kullanılan kısmı: kök, sap, yapraklar, çiçekler ve 
tohumlar

Etken madde: Müsilaj, Acı maddeler, Flavonlar, 
Silisik Asit ve Aucubin Glikoziti

Faydaları:

8. SİNİR OTU (Plantego major)  
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• Sinir otu mikrop öldürücü ve antibakteriyel etkisi 
ile iltihaplı yaralarda ve boğaz sorunlarında oldukça 
etkilidir.

• Vücudu ve kanı temizlemektedir. 

• Bitkide bulunan bu doğal mukus hem boğaz ve 
bademcik hem de mide sorunlarına iyi gelmektedir. 
Bu etkisi dolayısıyla astıma iyi geldiği bilinmektedir.

• İçeriğindeki allantoin maddesi ciltteki hücrelerin 
yenilenmesini ve yara ve yanıkların iyileşmesini 
sağlar. 

• Derideki sertlik, şişlik, sivilce, siğil ve hemoroid 

gibi sorunlarda çok etkilidir. 

• İçeriğindeki apigeninin etkisiyle huzursuzluğu 
giderici, uyku sorunlarını azaltıcı etkisi bulunur.

• Sigara içme isteğini azaltıcı etkisi bulunur.

Referanslar:

1) Anonim, 2019. Sinirli ot ve faydaları nelerdir? (ht-
tps://www.1organik.com/sinirli-ot-sifali-bitki-cayla-
ri.html) Erişim tarihi:08.03.2019

2) Başoğul, N., 2018. İlaç Gibi Etkili ‘Sinirli Ot. 
(http://www.hakaynasi.com/nazan-basogul/1868/
ilac-gibi-etkili-sinirli-ot-nazan-basogul-tabiat-ecza-
nesinden-re-as-ha.aspx) Erişim tarihi:08.03.209
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Alcea, yaygın olarak hollyhocks bilinen, Malvaceae 
(ebegümecigiller) ailesinden bir cinstir. Alcea biennis 
uzun boylu, çok yıllık otsulardır ve petalleri büyüktür 
ve Türkiye’de 18 türü bulunur. Alcea türlerinin çi-
çeklerinin taç yaprakları uzundur ve erkek organları 
sarı renklidir. Hatmi çiçeği bozkır, serpantin, kalkerli, 
üzüm bağları, nehir yatağı, yol kenarlarının, taşlı ya-
maçlar, nehir bankalar, ormanların açık alanı, maki, 
kumlu yerlerde yetişir. 

Kullanılan kısmı: Kök, Yaprak ve Çiçek

Etken madde: Nişasta, Sakaroz, Galaktoz, Pektin, 
Yağ, Tanen ve Asparagin 

Faydaları:

• Hatmi çiçeğinin ağrı giderici olarak yaygın topikal 
kullanımı vardır.

• Özellikle yapraklarının ağrı kesici etkisi olduğu bi-
linmektedir.

• Soğuk algınlığında etkilidir.

• Sakinleştirici etkisi bulunduğundan bünyesinde 
barındırdığı uçucu yağların sakinleştirici etkisi dola-
yısıyla çay olarak tüketildiğinde uyku problemi yaşa-
yanlarda faydalı olur.

• Hatmi çiçeği sağlıklı kalmak için yardımcı olmakta 
ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendire-

9. HATMİ (Alcea biennis) 
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rek vücut direncini yükseltmektedir.

• Böbrek iltihaplarına iyi gelen bu bitki ayrıca iyi bir 
idrar söktürücüdür.

• İltihaplara karşı oldukça etkili olduğu bilinen hatmi 
çiçeği; prostat, sinüzit, zona, mide ve bağırsak ilti-
haplarına iyi gelmektedir.

Referanslar:

1) Anonim, 2018. Hatmi Çiçeğinin Faydaları (http://
www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/hatmi-cice-
ginin-faydalari-nelerdir-40990164) Erişim tarihi:  

08.03.2019 

2) Azab, A. (2016). Alcea: Traditional Medicine, Cur-
rent Research and Future Opportunities. European 
Chemical Bulletin, 5(12), 505-514.

3) Lim, T. K. (2014). Edible Medicinal and Non Medi-
cinal Plants (Vol. 8). Dordrecht: Springer.
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Anavatanı Avrasya’dır. Kuzey yarımkürenin ılıman 
bölgelerinde özellikle duvar, çit ve tarla kenarlarında 
doğal olarak yetişir. Orta ve Doğu Avrupa’dan yaba-
ni olarak toplanır. 60-150 cm boylanabilen, çok yıllık 
otsu bir bitkidir. Baharın başından sonbaharın sonu-
na dek toplanabilir. Kuru, gölge ve havadar yerlerde 
ince bir şekilde serilerek kurutulur. Kökler ise sonba-
harda çıkarılıp, iyice temizlendikten sonra kurutulur. 
Tohumları ise temmuz-ağustos döneminde toplanır. 

Kuru ve nemsiz yerlerde saklanabilir. 

Kullan kısmı: Yaprak

Etken madde: Uçucu yağ (Hexahydrofarnesylaceto-
ne, A-İonone, Β-İonone, Farnesylacetone) 

Faydaları:

• Soğuk algınlığına karşı oldukça etkilidir.

• Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

• Şeker hastalığı ve romatizma sıkıntıları olan kişile-
rin sürekli kullanması halinde bitkinin içerisinde bu-
lunan etkili maddeler şifasını gösterir.

10. ISIRGAN OTU (Urtica dioica)
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• Ergenlik sürecinde çıkan sivilceleri iyileştirir ve 
ödem söktürür.

• Çayı kabızlık sorununun önlenmesinde yardımcı 
olur.

• Bitkinlik ve kuvvetsizlik durumlarına karşı iyi gelir.

• Kanı temizler. Kandaki şeker düzeyini dengeler.

• Egzama, bahar nezlesi ve alerjik durumlara karşı 
hem önleyicidir hem de iyileşme sürecini hızlandırır.

Referanslar:

1) Anonim, 2018. Isırgan Otunun Faydaları. (https://
www.sabah.com.tr/saglik/2018/11/30/isirgan-otu-

nun-faydalari-nelerdir) Erişim tarihi: 27.02.2019 

2) IIies, D.C., Tudor, I., Radulescu, V., 2012. Chemical 
Composition  of  the  Essential  Oil of  Urtica dioi-
ca. Chemistry of Natural Compounds, Vol. 48, No. 
3, 506-507 p. 

3) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve Dün-
ya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları (2. Baskı). 
97-102 s.
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Üzerlik (Peganum harmala), Nitrariaceae familyasın-
dan Afrika, Asya ve Amerika’nın sıcak bölgelerinde 
yetişen bir bitki türü. Türkiye’de halk arasında nazar-
dan korunmak için kurusunu yakarak çıkan dumanı 
nazardan korumak istedikleri kişinin üzerine üflerler. 
Üzerlik, tek tek beyaz çiçekli, çok dallı bir bitkidir. 35 
cm kadar boyunda, çok yıllık, otsu bir step bitkisidir. 
Çiçekleri yeşilimsi beyaz renktedir. Meyvesi basık 
küre şeklinde bir kapsüldür. Tohumlarının içeriğinde 
harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozit-
ler ve kırmızı boya maddesi vardır. Tohumlarından 
“Türk Kırmızı” olarak adlandırılan kırmızı renk elde 

edilir (genellikle kök boyadan elde edilse de) Batı As-
ya’da halıların ve yünlerin boyanmasında kullanılır.

Kullanılan kısmı: Tohum

Etken madde: Uçucu Yağ (A-Pinen, Trans-Verbenol, 
Sabinene) 

Faydaları:

• Eklem ve kas ağrılarının tedavisinde destekleyici-
dir.

• Afrodizyak etkisi vardır.

11. ÜZERLİK (Peganum harmala)
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• Selülitlerin giderilmesinde faydalıdır.

• Adet ağrılarının önlenmesinde faydalıdır.

• Saçı iyileştirmede kullanılır.

Referanslar:

1) Asgarpanah, J. and Ramezanloo, F., 2012. Che-
mistry, pharmacology and medicinal properties of 
Peganum harmala L. African Journal of Pharmacy 

and Pharmacology Vol.6  v(22), pp. 1573-1580.

2) Anonim, 2018. Üzerlik Bitkisi. (https://tr.wikipe-
dia.org/wiki/Üzerlik (bitki))

3) Faridi, D., Younes, G., Mohagheghzadeh, A., 2013. 
Chemical Composition of Peganum harmala Smo-
ke and Volatile Oil. Journal of essential oil-bearing 
plants 16(6): 850-854
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Anadolu’da “Sığırkuyruğu’’ olarak da tanınan Ver-
bascum L. cinsi, Scrophulariaceae familyasının en 
geniş cinslerinden birisidir. Ilıman bölgelerde yetişir. 
Türkiye’de ise %80’i endemik 130’u hibrit olmak 
üzere 13 grup altında toplam 245 tür yayılış gös-
termektedir. Tohumla çoğalan sığırkuyruğu bitkisi 
güneşli, soğuktan ve rüzgârdan korunmalı yerleri 
sever. Verbascum türleri yaklaşık 1.5 m’ye kadar 
boylanabilen, bir yıllık, iki yıllık veya çok yıllık otsu, 
nadiren çalı biçiminde bitkiler olup; basit veya par-
çalı yapraklı, taban yaprakları rozet oluşturmuştur. 
Çiçekler uçta rasemoz, spika veya panikula duru-
mundadır. Sığırkuyruğu yaprakları ilk yılın ardından 
hasat edilir. Çiçekleri ise tam açtıklarında sapların-
dan elle yolunur. 

Kullanılan kısmı: Çiçek, Yaprak

Etken madde: Glikozitler, Terpenler, Flavonoitler, 

Polisakkaritler, Saponinler, Steroit Ve Alkoloitler 

Faydaları: 

• Adet sancısı, romatizma ve kulak ağrılarını gide-
rici; hemoroid , akciğer hastalıkları , şeker hastalığı 
ve  damar sertliğine karşı etkili ve yaraları tedavi 
etme özelliğine sahip olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur.

• V. phlomoides L., V. densiflorum bertol. ve V. 
thapsus L. türleri ile bunların grubunda bulunan 
diğer türlerin çiçeklerinden elde edilen Flos verbas-
ci’nin infüzyon şeklinde uygulandığında balgam sök-
türücü ve göğüs yumuşatıcı etkilere sahip olduğunu 
gösteren çalışmalar mevcuttur. 

• Verbascum türlerinin kurutulmuş yaprakları Foli-
um verbasci’nin infüzyon şeklinde uygulandığında 
terletici, balgam söktürücü, yatıştırıcı, idrar arttırıcı, 
hemaroid ve romatizma rahatsızlıklarını önleyici ve 
kabız edici etkilere sahip olduğunu gösteren çalış-

12. SIĞIRKUYRUĞU (Verbaskum sp.)
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malar mevcuttur.

Referanslar:

1)  Baytop, A. Farmasötik Botanik Ders Kitabı. İstan-
bul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Yay. No. 
3637, 1991.

2) Baytop, T. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte 
ve Bugün), 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 
1999.

3) Davis, P.H. Scrophulariaceae. Flora of Turkey and 
The East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh 
University Press, Vol 6, 1978: 458-603.

4) Güner, A., Özhatay, N, Ekim, T., Başer, K.H.C. 
(Eds.), Flora of Turkey and The East Aegean Islands 
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Genellikle insanların yaşam alanlarına yakın, sulak, 
gölgesi bol yerlerde rastlanır. Ormanların güneye 
bakan kenarlarını, duvar diplerini, çit molozlukları 
sever. Gelincikgiller familyasından, 30-120 cm bo-
yunda, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Yapraklarının uçları 
dişlidir ve meşe yapraklarını andırır. Nisan ve mayıs 
aylarında çiçek açar. Taç yaprakları dört adet, oval 
veya yumurta şeklinde, altın sarısı renktedir. 

Kullanılan kısım: Toprak üstü kısımları (Dal, çiçek, 
yaprak)

Etken madde: Berberin, Flavonoidler, Karetonoidler, 
Kalidonin Ve Protopin 

Faydaları:

• Kanı temizleyici etkisinin olduğunu gösteren çalış-
malar mevcuttur.

• Taze bitkinin hafif ağrıları dindirici, antibakteriyel, 
kanseri yavaşlatıcı ve yatıştırıcı etkilere sahip oldu-
ğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

• Koronerleri genişletici, kalp gücünü artırıcı, kanda-
ki şekeri düşürücü etkileri olduğunu gösteren çalış-
malar mevcuttur.

• Safra artırıcı etkisinin bulunduğunu; safra, mide ve 

13. KIRLANGIÇ OTU (Chelidonium majus)
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bağırsak kramplarına karşı faydalı olduğunu göste-
ren çalışmalar mevcuttur. 

• Sap ve kökünden çıkan turuncu renkli koyu sıvının 
siğil, nasır ve egzama gibi cilt hastalıklarını iyileştir-
mek için kullanıldığı bilinmektedir.

Referanslar:

1) Vahlensieck, U., Hahn, R., Winterhoff, H., Gum-
binger, H.G., Nahrstedt, A., Kemper, F.H. The effect 
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the isolated perfused rat liver. Planta Medica 1995 
Jun;61(3):267-71.

2) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve Dün-
ya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları.
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MANTAR ÜRETİMİ



Dünya genelinde, ticareti yapılan en önemli mantar 
türleri, Agaricus bisporus (beyaz şapkalı mantar), 
Pleurotus spp (istiridye mantarı), Lentinus edodes 
(shiitake), Ganoderma lucidum (Reishi) mantarları-
dır. Bunlardan bazıları yenilebilir mantar türü bazı-
ları ise tıbbi mantar türü niteliği taşımaktadır. Beyaz 
şapkalı mantar ve istiridye mantarı yenilebilir man-
tar; shiitake ve reishi mantarları ise tıbbı mantar ni-
teliği taşımaktadır. 

Birçok yenilebilir ve tıbbi mantar; besleyici, enfek-
siyon önleyici, yaşlanmayı geciktirici, stres giderici, 
antioksidan özellikleri nedeniyle gıda, ilaç ve kozme-
tik sanayinde değerlendirilmektedirler.

Ganoderma lucidum (Reishi) mantarları 2000 yılı 
aşkın süreden beri, Çin ve Japon halk hekimliğinde 
karaciğer bozuklukları, kanser, bronşit, artrit ve hi-
pertansiyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde doğal 
bir ilaç olarak tercih edilmiştir. 

Son zamanlarda tıbbi özellikleri de tespit edilen 

Pleurotus spp (istiridye) mantarı birçok biyoaktif bi-
leşen barındırmaktadır. 

Hem yenilebilir hem de tıbbi özelliği bakımından ti-
careti yapılan önemli bir mantar türü olan Lentinus 
edodes (shiitake) mantarı içeriğinde tıbbi özelliği 
yüksek olan lentinan maddesi bulunmaktadır. Yapı-
lan çalışmalarda, lentinan maddesinin birçok kanser 
türü üzerinde etkili sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Düzce Üniversitesi Sağlık ve Çevre Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamın-
da, Tıbbi ve Yenilenebilir mantar üretimi ile ilgili 
araştırma ve üretim çalışmaları Reishi (Ganoderma 
lucidum), Shiitake (Lentinus edodes) ve İstiridye/
Kayın mantarı (Pleurostus ostreatus) olmak üzere üç 
mantar türünde yapılmaktadır. Mantar üretimi için 
kompost materyali olarak, bölgemizde tarımsal atık 
olarak ortaya çıkan fındık zurufu, kayın talaşı, saman 
ve bunların farklı oranlardaki karışımları kullanılmış 
ve oldukça iyi sonuçlar gözlenmiştir. Böylelikle hem 
bölgemizdeki tarımsal atıklardan faydanılmakta 
hem de tıbbi değeri yüksek mantar üretimi gerçek-

MANTAR ÜRETİMİ
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leştirilmektedir. 
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GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP 
MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

UYGULAMALAR



GKupa tedavisi kupa veya vakum aparatlı kupa yar-
dımıyla deri altında bulunan kan ve sıvının dışarı çı-
karılmasıdır. Halk arasında hacamat olarakta bilinen 
yaş kupa uygulaması ve kuru kupa uygulaması olmak 
üzere iki farklı uygulama yöntemi mevcuttur. 

Yaş kupa uygulamasında çoğunluğu kapiller damar-
larda bulunan ve vücuttaki toksik maddeleri içeren 
kapiler kan ve deri altı sıvıs yüzeysel cilt kesikleri 
oluşturarak güvenli bir biçimde alınır.

Kuru kupa uygulamasında cilt üzerinde belirli nokta-
lar üzerine kupalar yerleştirmek suretiyle oluşturu-
lan vakumla uygulama yapılan bölgede ciltte kaba-
rıklık, kızarıklık, cilt altı dokuda ve kan damarlarında 
genleşme meydana gelmektedir. Bu işlemden ötürü 

cilt altı dokularda interstisyel sıvı artışına ve lokal ısı 
artışına bağlı olarak ilgili bölgede kan dolaşımı art-
maktadır. 

Kupa tedavisinin farklı nedenlere bağlı baş ağrıların-
da, myofasial ağrıda, fibromiyaljide, kireçlenmeler-
de, bel soğukluğunda, spondilozda, aknede, herpes 
zosterde, damar hastalıklarında, tansiyon problem-
lerinde, akciğer ve solunum yolu hastalıklarında, 
depresyon gibi ruhsal hastalıklarda uygulama alan-
ları vardır.

1. KUPA TEDAVİSİ
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Hirudoterapi, tıbbi sülükler kullanılarak uygulanan 
bir tedavidir. Sülükler cilt üzerinden kan emerken 
dokuya içerisinde birçok biyoaktif maddenin bulun-
duğu bir salgıyı enjekte ederler. Biyoaktif maddeler; 
analjezik, antikoagulan, anti-inflamatuar, miyorelak-
san, immun modülatör, vasküler sirkülasyon düzen-
leyici ve hipoksi giderici gibi insan vücudunda adeta 
bir ilaç benzeri farklı etkiler oluşturmaktadırlar. 

Hirudoterapi kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkla-
rında, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında, doku 
flepleri, replantasyon, sonrası revaskülarizasyon 
için, yumuşak doku yaralanmalarında, diabetes 
mellitus ve komplikasyonlarında, romatoid artritte 
ve diğer birçok rahatsızlıkta uygulanmaktadır.

2. HİRUDOTERAPİ (SÜLÜK TEDAVİSİ)
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Akupunktur, ince iğnelerin cilde batırılarak uygu-
landığı çok eski bir tedavi yöntemidir. Uygulama 
deriye ve deri altındaki kas dokusunun belli nokta-
larına yapılır. Akupunktur noktasına uygulanan iğne 
stimülasyonu çoğunlukla deride yavaş adapte olan 
dokunma, basınç, golgi tendon reseptörleri ve kas 
iğciklerini uyarır. Akupunktur noktasının anatomik 
durumuna göre farklı derinliklere çelik, gümüş ve al-
tın akupunktur iğneleri batırılır. 

Akupunktur uygulamasının migren, dismenore, os-
teoartrit, fibromiyalji, trigeminal nevralji, post-ope-
ratif ağrıda ruhsal ve psikolojik durumun düzenlen-

mesinde şişmanlık tedavisinde klinik kullanım alanı 
bulunmaktadır.
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3. AKUPUNKTUR
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Hipnoz hipnotist tarafından verilen telkinlerin kişinin 
algılama, hafıza ve istemli hareketlerinde meydana 
getirdiği değişiklikleri kapsayan sosyal ve bilişsel bir 
etkileşimdir. Bilinçli halde iken bilgi yargılamadan 
kabul edilmezken hipnoz halinde bilinç ve bilinçaltı 
arasındaki sınır aşıldığından telkin kabul edilir. Hip-
noterapi hipnoz halinde bireye iyileştirici telkinler 
verilmesidir. 

Günümüzde klinik hipnoz genel anesteziye tamamla-
yıcı olarak sporadik vakalarda kullanılmaktadır. Do-
ğumdaki ağrıda, akut ağrıda, kronik ağrıda, invaziv 
vasküker veya renal girişimsel işlem ağrısında hipnoz 
tedavisinden yararlanılmaktadır. 

Hipnoterapi sigara bağımlılığından kurtulma, obe-
zite tedavisi ve yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi 
gibi davranış-düşünce değişikliği gerektiren birçok 
durumda da başarı ile uygulanmaktadır.

4. HİPNOTERAPİ
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Maggot Debridman Tedavisi, Lucilia (Phaenicia) seri-
cata sineğinin steril hale getirilmiş larvalarının kronik 
yaraların iyileştirilmesinde kullanılmasına dayanan 
bir uygulamadır. Yüksek miktarda bakteri içeriği se-
bebiyle iyileşmenin geciktiği kronik yara durumunda 
yaradaki ölü dokunun debridmanına ihtiyaç duyulur. 
Larvalar yara üzerinde gezerek oluşturdukları meka-
nik etkiyle ölü ve enfekte dokuları temizleyerek yara 
iyileşmesini uyarır.  Temizleme sırasında açığa çıkan 
trombositler iyileşme sürecini başlatarak tedavide 
rol oynarlar. Maggot Debridman Tedavisi klinik ola-
rak iyileşmeyen, kronik seyirli, tıbbi ve cerrahi teda-
vilere yanıt vermeyen, bazı dezenfektanlara alerjik 
özellik gösteren, inatçı kronik yaraların ölü dokular-

dan temizlenmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olan 
ekonomik, hızlı ve etkin bir yöntem olarak başarıyla 
kullanılmaktadır.
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5. MAGGOT DEBRİDMAN (LARVA) TEDAVİSİ
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Tıpta kullanılan medikal ozon, saf ozon (O3) ve saf ok-
sijenin (O2) karışımı şeklinde kullanılır. Medikal ozon 
uygulamalarının amacı dolaşımı arttırmanın yanında 
hastalıkta bozulmuş organik fonksiyonların yeniden 
canlandırılmasına yardımcı olmaktır. Medikal ozon 
kandaki alyuvarların oksijen taşıma kapasite ve hız-
larını artırarak ve bağısıklık hücreleri olan akyuvar-
ları aktive ederek etkinlik sağlar. Ozon uygulaması 

dolaşım bozukluklarının tedavisinde, antiaging ve 
geriatride, kanser tedavisinde, inflamatuar hastalık-
larda, yanıkta, göz hastalıklarında, sigara içenlerin 
psikolojik bağımlılığının azaltılmasında, parkinson, 
alzheimer, baş ağrıları ve migren gibi nörolojik has-
talıklarda , halsizlik ve kronik yorgunluk durumların-
da, uyarıcı olarak dejeneratif eklem hastalıklarında, 
metabolizma hastalıklarında, iç hastalıklarda, bel fı-
tığında, artritik/romatizmal durumlarda ve  detoksi-
fikasyonda etkili şekilde kullanılmaktadır.

6. OZON TEDAVİSİ
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Mezoterapi, tedavi edilmek istenen bölgeye mini-
mal ilaç dozlarının deri içi veya deri altı yolla enjekte 
edilmesi işlemine dayanan uygulamadır. Enjeksiyon-
da tedavi edilen hastalığa bağlı olarak değişen ilaçlar 
(doğal bitki ekstreleri, homeopatik ajanlar, biyoaktif 
maddeler) kullanılır. Mezoterapi uygulaması derma-
tolojide (selülit, yüz gençleştirme, alopesi, sikatris, 
stria, kistik akne, keloid, yüzdeki infeksiyöz yaralar) 
sıklıkla kullanımına ek olarak kişinin kendi kan plaz-
masından elde edilen trombositce zengin plazmanın 
kişiye enjeksiyonu vasıtasıyla kas-iskelet sistemi kay-
naklı ağrıların tedavisinde, kronik-venöz yetmezlikte 
ve deri içi aşı uygulamasında da kullanılmaktadır.

7. MEZOTERAPİ
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Apiterapi bal arısı ürünlerinden bal, balmumu, 
polen, propolis, arı sütü ve arı zehirinin tıbbi amaçlı 
uygulanmasıdır. Polenin kanamayı durdurucu, anti-
bakteriyel, yüksek irtifa hastalığının semptomlarını 
azaltma etkileri bulunmaktadır. Arı sütünün hücre 
yenilenmesi, antialerjik, antioksidatif, antibakteriyel 
ve antiviral etkileri bulunmaktadır. Propolis anti-
inflamatuar, hipotansif, bağışıklık sistemi uyarıcı, 

bakteriostatik ve bakterisit madde olarak pek çok 
amaçla kullanılır. Arı zehiri sırt ağrıları, deri hastalık-
ları ve romatizma tedavisinde geleneksel olarak kul-
lanılan bir üründür. Arı zehiri, arı iğnesi hazırlanarak 
uzmanlar aracılığıyla enfeksiyonlu bölgeye enjekte 
edilerek de tedavide kullanılmaktadır. Alzheimer, 
parkinson, epilepsi, MS, amiyotrofik lateral skleroz 
hastalıklarında nöroprotektör ve nöromodülatör 
etkisi bulunmaktadır.

8. APİTERAPİ
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Referanslar: 

1) Aydın Y., Tekeoğlu İ., Tamamlayıcı Tıp ve Güncel 
Apiterepi Uygulamaları, J. Biotechnol and Strategic 
Health Res. 2018; 2 (2): 64-73.

2) Batur Çağlayan H. Z., Erkoç Ataoğlu E., Kibaroğlu 
S., Nörolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-
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Nöroloji Dergisi, 2018; 24: 111-116.

3) Fratellone P.M., Tsimis F., Fratellone G., Apithe-
rapy Products for Medicinal Use, The Journal of 
Alternative and Complementary Medicine, 2016
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Ses; aralarında uyum bulunan titreşimlerdir ve pek 
çok canlı tarafından iletişim için kullanılır. Müzik in-
sanın yaratılmasıyla birlikte hep var olan ve yaşamın 
her döngüsünde ona eşlik eden hayatın vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Müzik insanları bir hipnoz hali oluştu-
rarak etkilemiş ve kitlelere zaman zaman yön vermiş-
tir. Özellikle müzik, duyguları yoğunlaştıran bir özel-
liğe sahip olduğundan, pek çok medeniyetlerde dini 
duyguların güçlenmesinde, hastalıkların tedavisinde 
oldukça yaygın bir yöntem olarak kullanılmıştır. Yo-
ğun bakım hastalarında müzik tedavisinin hastalarda 
ağrı şiddetini ve anksiyetelerini azalttığı, gevşemeyi 
sağladığı, hastalardaki bel, boyun ve baş ağrısında 

etkili olduğu, primipar gebelere doğum yapma sü-
recinde dinletilen Türk müziği rehavi makamının do-
ğum ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Müzikterapinin 
alzheimer, demans hastaları üzerinde olumlu etki 
yaptığı, yaşam kalitesini yükselttiği belirlenmiştir. 
Müzikterapide, ülkelerin milli otantik müziklerinin 
etkili olduğu, hastalığın çeşidine göre değişik makam 
ve enstrümanların fayda sağladığı dikkati çekmekte-
dir. Müzik sadece birtakım hastalarda terapi aracı 
olarak kullanılmakla kalmayıp, koruyucu olarakta in-
sanlara büyük faydalar sağlayabilmektedir.

9. MÜZİK TEDAVİSİ
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(1): 131-140.

3) Altın A., Aydın Avcı İ., Evde Alzheimer Hastasına 
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Preventive Medicine Bulletin, 2016.
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Fitoterapi; hastalıkların önlenmesinde veya tedavi-
sinde bitkinin bütün olarak ya da yaprak, çiçek, to-
hum, kök gibi kısımlarının kullanımını içeren uygu-
lamadır. Bitkilerdeki biyoaktif maddeler olan primer 
ve sekonder bileşikler insanlarda bazı tıbbi etkiler 
oluşturmaktadır. Antimikrobiyal, antidepresan, kas 
gevşetici ve sedatif etkileri bulunan bitkilerin he-
men hemen üçte birinden farmasötik ilaçlar elde 

edilmiştir. Bitkilerden üretilmiş bazı ilaçlar modern 
tıpta kullanılmaktadır. İlk modern ilaç olan aspirin 
söğüt ağacının kabuklarından elde edilmiştir. Bitkisel 
ürünler genellikle meme kanseri, karaciğer hastalık-
ları, HIV, astım ve romatolojik bozuklukları da içeren 
kronik tıbbi durumları olan hastalar tarafından kulla-
nılmaktadır. Bitkilerin ilaçlarla beraber kullanımında 
en önemli klinik sorunlardan biri bitki-ilaç etkileşimi 
olup hastaların bitkisel bir tedavi yöntemi kullanıp 
kullanmadıkları mutlaka sorgulanmalı ve kanıta da-

10. FİTOTERAPİ
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yalı tıpta etkinliği gösterilen bitkisel ilaçların doktor 
kontrolünde kullanılmalarına izin verilmelidir. 

Referanslar:

1) Dağlar N, Dağdeviren HN. Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp uygulamalarında fitoterapinin yeri, Euras J 
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2) Şarışen Ö., Çalışkan D., Fitoterapi Bitkille Tedaviye 
Dikkat, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2005; 8( 14): 182-
187.

3) Durusoy Ç., Gözel Ulusoy B., Dermatolojide Bitki-
sel Tedavi Fitoterapi, Türk Dermatoloji Dergisi, 2007; 
1: 47-50.

4) Uysal H., Kardiyovasküler Hastalıklarda Tamamla-
yıcı ve Alternatif Tıp Konusunda Güncel Yaklaşımlar, 
Journal of Cardiovascular Nursing 2016; 7 (Sup 2): 
69-83.
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İHTİSASLAŞMA FAALİYETLERİ 
KAPSAMINDA ÜRETİLEN

ÜRÜNLER
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BİTKİ ÇAYLARI
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Selülit tedavisinde, kaşıntılı hastalıklarda, balgam 
söktürücü, spazm çözücü ve mideye kuvvet verici 
olarak etkinliğinin gösterildiği çalışmalar bulunmak-
tadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam adaçayını soğuk suda 
yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya atınız 
ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içiniz.

Referans: Başer, H.C., 2006. Adaçayı (Salvia spp.). 
Bağbahce Bilim Dergisi Sayı: 3 18-19 s.

1. ADAÇAYI
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Ateş düşürücü, kabızlık giderici ve bulantı önleyici 
etkinliğinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam ebegümecini soğuk suda 
yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya atınız 

ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içiniz.

Referans: Keskin, F., Cihanalp., C., Külcü, R., Yilmaz, 
D., 2013., “Ebegümeci Bitkisinin Bazı Fiziko-Mekanik 
Özelliklerinin Belirlenmesi”, 29. Ulusal Tarımsal Me-
kanizasyon ve Enerji Kongresi

2. EBEGÜMECİ ÇAYI
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Antibakteriyel ve antiseptik etkinliğinin gösterildiği 
çalışmalar bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam sarı kantaronu soğuk 
suda yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya 

atınız ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içi-
niz.

Referans: Başer, H.C., 2007. Sarı Kantaron (Hyperi-
cum perforatum L.). Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı:13 
18-19 s.

3. SARI KANTARON ÇAYI
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A, B ve C vitamini bakımından zengindir. Bağışıklık 
güçlendirici, idrar söktürücü etkinliğinin gösterildiği 
çalışmalar bulunmaktadır. Soğuk algınlığında etkinli-
ğinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam mürver çiçeğini soğuk 
suda yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya 
atınız ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içi-
niz.

Referans: Başer, H.C., 2007. Mürver (Sambucus nig-
ra L.) Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı: 10 18-19 s.

4. MÜRVER ÇİÇEĞİ ÇAYI
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Hazımsızlık giderici, sakinleştirici, ateş düşürücü  ve 
solunum yolu enfeksiyonları önleyici etkinliğinin 
gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam papatyayı soğuk suda 

yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya atınız 
ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içiniz.

Referans: Başer, H.C., 2006. Mayıs Papatyası (Mat-
ricaria chamomilla L.) Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı:7 
16-17 s.

5. PAPATYA ÇAYI
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Bademcik iltihabı giderici ve böbrek temizleyici et-
kinliğinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam atkuyruğu otunu soğuk 
suda yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya 

atınız ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içi-
niz.

Referans: Al-Snafi, A.E., 2017. The pharmacology of 
Equisetum arvense. IOSR Journal Of Pharmacy. Vo-
lume 7, Issue 2, pp. 31-42.

6. ATKUYRUĞU OTU (KIRKKİLİT OTU) ÇAYI
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Stres, uykusuzluk, yorgunluk problemlerinin ön-
lenmesinde; metabolizmanın hızlandırılmasında ve 
iştah arttırmada etkinliğinin gösterildiği çalışmalar 
bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam oğul otunu soğuk suda 
yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya atınız 
ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içiniz.

Referans: Başer, H.C., 2009. Oğul otu (Melissa offici-
nalis L.) Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı:22 24-25 s. 

7. OĞUL OTU (MELİSA) ÇAYI
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Diş ağrısı ve diş taşı önlenmesinde, soğuk algınlığın-
da etkinliğinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam sinir otunu soğuk suda 
yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya atınız 

ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içiniz.

Referans: Zeybek, U., 2011. Türkiye’de ve Dünyada 
Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. (2. Baskı) 178-
181 s.

8. SİNİR OTU ÇAYI
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Sindirimin kolaylaştırılmasında, böbreklerin temiz-
lenmesinde, üst solunum yolu ve idrar yolu enfeksi-
yonlarının giderilmesinde ve emzirme dönemlerinde 
süt arttırıcı olarak etkinliğinin gösterildiği çalışmalar 
bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam hatmi çiçeğini soğuk 
suda yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya 
atınız ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içi-
niz.

Referans: Başer, H.C., 2007. Hatmi (Althaea officina-
lis L.). Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı: 9 24-25 s.

9. HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI
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Güçlü bir antioksidan ve iyi bir kan temizleyici olup 
böbreklerin daha iyi çalışmasında, karaciğer rahat-
sızlıklarında, dokuların korunup iltihabın önlenme-
sinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmak-
tadır. 

Saklama Koşulları: Son kullanma tarihine kadar kuru 
ve serin yerde saklayınız.

Kullanım Önerisi: Bir tutam devedikenini soğuk suda 
yıkadıktan sonra bir su bardağı kaynamış suya atınız 
ve 5-7 dakika demlendikten sonra süzerek içiniz.

Referans: Kren, V. and Walterova, D. Sliybin and sliy-
marin-new effects and applications. Biomedicine 
Papers, 149: 29-41 , 2005.

10. DEVEDİKENİ ÇAYI
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BİTKİSEL KREMLER
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Antibakteriyel, antiseptik, sivilce önleyici, yara ve 
yanık izlerinin kısa sürede giderilmesini sağlayıcı et-
kinliğinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Sarı kantaron özlü bitkisel krem dermatolojik ve 
mikrobiyolojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 
içinde tüketiniz. 

Referans: Başer, H.C., 2007. Sarı Kantaron (Hyperi-
cum perforatum L.). Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı: 13 
18-19 s.

1. SARI KANTARON ÖZLÜ BİTKİSEL KREM
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Yaraların hızlı iyileştirilmesinde, kas ağrılarının hafif-
letilmesinde, kanamanın durdurulmasında etkinliği-
nin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır. 

Lavanta özlü bitkisel krem dermatolojik ve mikrobi-
yolojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 
içinde tüketiniz. 

Referans: Başer, H.C., 2009. Uçucu Yağlar ve Aroma-
terapi. Fitomed. Sayı:78-25 s.

2. LAVANTA ÖZLÜ BİTKİSEL KREM
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Cildi sıkılaştırıcı, sivilce ve akne önleyici ve antioksi-
dan özelliklere sahip olduğunun gösterildiği çalışma-
lar bulunmaktadır. (Tuncer, 2008)

Fındık özlü bitkisel krem dermatolojik ve mikrobiyo-
lojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 
içinde tüketiniz. 

Referans: Tuncer, C., 2009. Fındık Yetiştiriliciği. 
Ordu Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi. 
Sayı:1, 154 s. 

3. FINDIK ÖZLÜ BİTKİSEL KREM
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Egzama ve akne tedavisinde, yaraların iyileştirilme-
sinde, cildin lekelerden arındırılmasında ve genç-
leştirilmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur. 

Papatya özlü bitkisel krem dermatolojik ve mikrobi-
yolojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 
sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 
içinde tüketiniz. 

Referans: Başer, H.C., 2006. Mayıs Papatyası (Mat-
ricaria chamomilla L.) Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı:7 
16-17 s.

4. PAPATYA ÖZLÜ BİTKİSEL KREM
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Antiseptik ve antifungal etkinliğinin gösterildiği ça-
lışmalar bulunmaktadır. 

Rezene özlü bitkisel krem dermatolojik ve mikrobi-
yolojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 
sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 

içinde tüketiniz. 

Referans: Zeybek, U., 2011. Türkiye’de ve Dünyada 
Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. (2. Baskı) 178-
181 s.

5. REZENE ÖZLÜ BİTKİSEL KREM
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Eklem ve kas ağrılarında, selülitleri gidermede ve saç 
bakımında etkinliğinin gösterildiği çalışmalar mev-
cuttur. 

Üzerlik özlü bitkisel krem dermatolojik ve mikrobiyo-
lojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 
içinde tüketiniz. 

Referans: Asgarpanah, J. and Ramezanloo, F., 2012. 
Chemistry, pharmacology and medicinal properties 
of Peganum harmala L. African Journal of Pharmacy 
and Pharmacology Vol. 6 (22), pp. 1573-1580.

6. ÜZERLİK ÖZLÜ BİTKİSEL KREM
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Dezenfektan, antialerjik ve saç dökülmesini engelle-
yici etkinliğinin gösterildiği çalışmalar mevcuttur.

Kekik özlü bitkisel krem dermatolojik ve mikrobiyo-
lojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 
sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 

içinde tüketiniz. 

Referans: Zeybek, U., 2011. Türkiye’de ve Dünyada 
Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. (2. Baskı) 178-
181 s.

7. KEKİK ÖZLÜ BİTKİSEL KREM
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Cildi ölü derilerden arındırdığını, sivilce, yara izi ve 
çıbanı iyileştirdiğini ve cilt altı bağ dokusunu güçlen-
dirdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Isırgan özlü bitkisel krem dermatolojik ve mikrobiyo-
lojik olarak test edilmiştir.

Saklama koşulları: Güneş ışığından koruyunuz. Oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra 12 ay 
içinde tüketiniz. 

Referans: Zeybek, U., 2011. Türkiye’de ve Dünyada 
Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. (2. Baskı) 178-
181 s.

8. ISIRGAN ÖZLÜ BİTKİSEL KREM

121



122



BİTKİSEL YAĞLAR
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Antibakteriyel, antiseptik, sivilce önleyici, yara ve 
yanık izlerinin kısa sürede giderilmesini sağlayıcı et-
kinliğinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Başer, H.C., 2007. Sarı Kantaron (Hyperi-
cum perforatum L.). Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı: 13 
18-19 s.

1. SARI KANTARON YAĞI
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Yaraların hızlı iyileştirilmesinde, kas ağrılarının hafif-
letilmesinde, kanamanın durdurulmasında etkinliği-
nin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır. 

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Başer, H.C., 2009. Uçucu Yağlar ve Aroma-
terapi. Fitomed. Sayı: 7 8-25 s.

2. LAVANTA YAĞI
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Selülit tedavisinde, kaşıntılı hastalıklarda, kepek gi-
derilmesinde etkinliğinin gösterildiği çalışmalar bu-
lunmaktadır.

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Başer, H.C., 2006. Adaçayı (Salvia spp.). 
Bağbahce Bilim Dergisi Sayı: 3 18-19 s.

3. ADAÇAYI YAĞI
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Eklem ve kas ağrılarında, selülitleri gidermede ve saç 
bakımında etkinliğinin gösterildiği çalışmalar mev-
cuttur. 

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Asgarpanah, J. and Ramezanloo, F., 2012. 
Chemistry, pharmacology and medicinal properties 
of Peganum harmala L. African Journal of Pharmacy 
and Pharmacology Vol. 6 (22), pp. 1573-1580.

4. ÜZERLİK YAĞI
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Cildi sıkılaştırıcı, sivilce ve akne önleyici ve antioksi-
dan özelliklere sahip olduğunun gösterildiği çalışma-
lar bulunmaktadır. 

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Tuncer, C., 2009. Fındık Yetiştiriliciği. Ordu 
Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi. Sayı:1 
154 s. 

5. FINDIK YAĞI
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Egzama ve akne tedavisinde, yaraların iyileştirilme-
sinde, cildin lekelerden arındırılmasında ve genç-
leştirilmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur. 

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Başer, H.C., 2006. Mayıs Papatyası (Mat-
ricaria chamomilla L.) Bağbahçe Bilim Dergisi, Sayı:7 
16-17 s.

6. PAPATYA YAĞI
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Antiseptik ve antifungal etkinliğinin gösterildiği ça-
lışmalar bulunmaktadır. 

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Zeybek, U., 2011. Türkiye’de ve Dünyada 
Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. (2. Baskı) 178-
181 s.

7. REZENE YAĞI
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Dezenfektan, antialerjik ve saç dökülmesini engelle-
yici etkinliğinin gösterildiği çalışmalar mevcuttur.

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Zeybek, U., 2011. Türkiye’de ve Dünyada 
Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. (2. Baskı) 178-
181 s.

8. KEKİK YAĞI
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Cildi ölü derilerden arındırdığını, sivilce, yara izi ve 
çıbanı iyileştirdiğini ve cilt altı bağ dokusunu güçlen-
dirdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. 
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Referans: Zeybek, U., 2011. Türkiye’de ve Dünyada 
Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları. (2. Baskı) 178-
181 s.

9. ISIRGAN YAĞI
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KOLONYALAR 



144



Saklama Koşulları: Isı ve güneş ışığından koruyunuz. 
Yanıcıdır. Ateşten uzak tutunuz. Çocukların erişeme-
yeceği yerlerde muhafaza ediniz. 

1. ELMA KOLONYASI
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Saklama Koşulları: Isı ve güneş ışığından koruyunuz. 
Yanıcıdır. Ateşten uzak tutunuz. Çocukların erişeme-
yeceği yerlerde muhafaza ediniz. 

2. HANIMELİ KOLONYASI
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Saklama Koşulları: Isı ve güneş ışığından koruyunuz. 
Yanıcıdır. Ateşten uzak tutunuz. Çocukların erişeme-
yeceği yerlerde muhafaza ediniz. 

3. PAPATYA KOLONYASI
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Saklama Koşulları: Isı ve güneş ışığından koruyunuz. 
Yanıcıdır. Ateşten uzak tutunuz. Çocukların erişemeye-
ceği yerlerde muhafaza ediniz. 

4. BÖĞÜRTLEN KOLONYASI
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ARI ÜRÜNLERİ 
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Balda bulunan bazı bileşenlerin kanser, kardiyovas-
küler hastalıklar, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, 
yara ve yanık tedavisi, sinir sistemi rahatsızlıkları ve 
atletik performans üzerine etkilerinin gösterildiği ça-
lışmalar bulunmaktadır. 

Saklama koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda sı-
caklığında (yaklaşık 22⁰C) saklayınız, daha yüksek ısı 
ve güneş ışığından koruyunuz.

Referans: 1) Krell, R., 1996. Value-Added Products 

from Beekeeping. FAO Agricultural Services Bulletin 
No. 124

2) Özkök, A. 2018. Türkiye’de Hızla Büyüyen Sektör: 
Arı ürünlerine Genel Bir Bakış (1. Baskı). Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara: Palme Yayınları, ISBN: 978-
975-491-463-4. s.208.

3) Premratanachai, P. and Chanchao, C. 2014. Re-
view of the anticancer activities of bee products. 
Asian Pac J Trop Biomed 2014; 4(5): 337-344.

1. ÇİÇEK BALI
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Balda bulunan bazı bileşenlerin kanser, kardiyovas-
küler hastalıklar, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, 
yara ve yanık tedavisi, sinir sistemi rahatsızlıkları ve 
atletik performans üzerine etkilerinin gösterildiği ça-
lışmalar bulunmaktadır.

Saklama koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda sı-
caklığında (yaklaşık 22⁰C) saklayınız, daha yüksek ısı 
ve güneş ışığından koruyunuz.

Referans: 1) Krell, R., 1996. Value-Added Products 

from Beekeeping. FAO Agricultural Services Bulletin 
No. 124

2) Özkök, A. 2018. Türkiye’de Hızla Büyüyen Sektör: 
Arı ürünlerine Genel Bir Bakış (1. Baskı). Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara: Palme Yayınları, ISBN: 978-
975-491-463-4. s.208.

3) Premratanachai, P and Chanchao, C. 2014. Review 
of the anticancer activities of bee products. Asian 
Pac J Trop Biomed 2014; 4(5): 337-344.

2. KESTANE BALI
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Bağışıklık sistemini güçlendirici, antibakteriyel, an-
tiviral, antioksidan, antiradyasyon, hepatoprotektif 
ve antikanser etkilerinin gösterildiği çalışmalar bu-
lunmaktadır.

Saklama Koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda sı-
caklığında (yaklaşık 22⁰C) saklayınız, daha yüksek ısı 
ve güneş ışığından koruyunuz.

Referans: 1) Denisow, B. and Denisow-Pietrzyk, M. 

2016. Biological and therapeutic properties of bee 
pollen: a review. J. Sci Food Agric. 96: 4303–4309.

2) Krell, R., 1996. Value-Added Products from Bee-
keeping. FAO Agricultural Services Bulletin No. 124

3) Özkök, A. 2018. Türkiye’de Hızla Büyüyen Sektör: 
Arı ürünlerine Genel Bir Bakış (1. Baskı). Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara: Palme Yayınları, ISBN: 978-
975-491-463-4. s.208.

3. POLEN

158



159



160



Propolisin genel tıbbi kullanımları arasında kardiyo-
vasküler sistem, anemi, çeşitli solunum enfeksiyon-
ları, dermatoloji (doku rejenerasyonu), ülser, yara ve 
yanık iyileşmesi, kanser tedavisi, bağışıklık sistemi 
desteği ve gelişimi, sindirim yolu enfeksiyonları, ka-
raciğer koruma ve desteği üzerine etkilerinin göste-
rildiği çalışmalar bulunmaktadır. 

Kullanım Önerisi: Yetişkinler için günde 1,4 mg/kg 
doğrudan veya bala karıştırılarak tüketilmesi önerilir. 

Saklama Koşulları: Ürünü derin dondurucuda sakla-
yınız, yüksek ısı ve güneş ışığından koruyunuz. 

Referans: 1) Sforcin, M. J., Propolis and the immu-

ne system: a review, Journal of Ethnopharmacology. 
113 (2007) 1-14.

2) Krell, R., 1996. Value-Added Products from Bee-
keeping. FAO Agricultural Services Bulletin No. 124.

3) Çelemli, Ö.G. 2018. “Bölüm 3, Arı Ürünleri II” s. 94, 
Türkiye’de Hızla Büyüyen Sektör: Arı ürünlerine Ge-
nel Bir Bakış (1. Baskı). Editör: Özkök, A. Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara: Palme Yayınları, ISBN: 978-975-
491-463-4

4) Premratanachai, P and Chanchao, C. 2014. Review 
of the anticancer activities of bee products. Asian 
Pac J Trop Biomed 2014; 4(5): 337-344.

4. HAM PROPOLİS
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Propolisin genel tıbbi kullanımları arasında kardi-
yovasküler sistem, anemi, çeşitli solunum enfeksi-
yonları, diş bakımı, dermatoloji (doku rejenerasyo-
nu), ülser, yara ve yanık iyileşmesi, kanser tedavisi, 
bağışıklık sistemi desteği ve gelişimi, sindirim yolu 
enfeksiyonları, karaciğer koruma ve desteği üzerine 
etkilerinin gösterildiği çalışmalar bulunmaktadır. 

Kullanım Önerisi: Yetişkinler için günde 2 defa 10’ar 
damla, çocuklar için ise günde 2 defa 5’er damla doğ-
rudan veya bala damlatılarak tüketilmesi önerilir.

Saklama Koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda sı-
caklığında (yaklaşık 22⁰C) saklayınız, daha yüksek ısı 

ve güneş ışığından koruyunuz.

Referans: 1) Sforcin, M. J., Propolis and the immu-
ne system: a review, Journal of Ethnopharmacology 
113 (2007) 1-14.

2) Krell, R., 1996. Value-Added Products from Bee-
keeping. FAO Agricultural Services Bulletin No. 124

3) Çelemli, Ö.G. 2018. “Bölüm 3, Arı Ürünleri II” s. 
94, Türkiye’de Hızla Büyüyen Sektör: Arı ürünlerine 
Genel Bir Bakış (1. Baskı). Editör: Özkök, A. Hacette-
pe Üniversitesi, Ankara: Palme Yayınları, ISBN: 978-
975-491-463-4

5. PROPOLİS DAMLA
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BİTKİSEL KARIŞIMLI 
MACUNLAR 



İçeriğindeki zencefil ve zerdeçal antioksidan ve an-
tiinflamatuvar etkileriyle bağışıklık sistemini güçlen-
direrek enfeksiyonlarla savaşır. Hatmi çiçeğinin kış 
aylarında bronşit ve boğaz enfeksiyonlarında, kuru 
öksürükte köklerinin de iltihap türlerinde etkili oldu-
ğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Mide, bağırsak, 
ağız ve boğaz ülserlerinde, diş eti çekilmeleri, diş il-
tihapları durumlarında kullanımının faydalı olduğu 
bilinmektedir. 

Saklama Koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda 
sıcaklığında (18-24⁰C) ve güneş ışığından koruyarak 
saklayınız.

Uyarılar: 

• Arı ürünleri yüksek alerji riski taşıyan bazı hassas 
kişilerde alerjik bir etkiye sebep olabilir. Arı ürünleri 
alerjisi ya da astım riski taşıyanların ürünü tüketme-
mesi önerilir. 

• İçerisindeki doğal bitki ürünlerinden herhangi biri-
sine karşı alerjisi ya da duyarlılığı olan kişilerin ürünü 
tüketmemesi önerilir. 

• Hastalıkların önlenmesi ya da tedavi edilmesi ama-
cıyla kullanılmaz. 

• Hamilelik ve emzirme döneminde, herhangibir ilaç 

1. ZENCEFİL - ZERDEÇAL - HATMİ - BAL KARIŞIMI
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kullanılması durumunda ve tıbbi müdahale öncesin-
de mutlaka doktorunuza danışınız. 

Referanslar: 1) Anonim, 2018. Zencefilin Faydaları 
Nelerdir? 17.02.2019 tarihinde erişim sağlandı. (ht-
tps://www.uplifers.com/zencefilin-faydalari-neler-
dir-zencefil-nasil-kullanilir/)

2) Brunenton, J., Phannacognosy, Phytochemistry, 
Medicina1 Plants.Paris: Lavosier Publishing 1995

3) Blumentha1, M., Go1dberg, A., Brincmann, J., 
Herbal Medicine. Expanded Commission E Monog-
raphs, United States of America: Integrative Medici-
ne Communications 2000.

4) Anonim,2015. Zerdeçal. (https://tr.wikipedia.

org/wiki/Zerde%C3%A7al#cite_ref-2) Erişim Tarihi: 
27.02.2019.

5) Vural, Ö. Zerdeçal (Curcuma Longa). (http://www.
zerdecal.org/zerdecal-curcuma-longa.php) Erişim 
tarihi: 27.02.2019.

6) Başer, H.C., 2007. Hatmi (Althaea officinalis L.) 
Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı:14 18s.Parlar, S., 2016 
‘’Tıbbi ve aromatik bitkiler-Hatmi Çiçeği’’ 18.02.2019 
tarihinde erişildi. (https://www.tibbivearomatikbit-
kiler.com/bitkiler/hatmi-cicegi/)

7) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve Dün-
yada Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları (2.Baskı) 
86-89 s.
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Kudret narının mideyi rahatlatıcı etkisinin olduğunu, 
bağırsak tembelliği gibi sorunların giderilmesinde 
önemli rol oynadığını gösteren çalışmalar mevcuttur. 
Hücreleri yenileme sürecini hızlandıran propolisin 
yaraların hızlıca kapanmasına yardım ettiği, vücudu 
koruyarak bakteri ve mantar nedeniyle oluşabilecek 
hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceği bilin-
mektedir. Polenin içerdiği vitamin, mineral ve pro-
teinlerin sindirime yardımcı olduğu, bağırsak florası 
için yararlı ve bağışıklığı destekleyici etkisinin bulun-
duğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Polen ayrıca 
zengin antioksidan içeriği ile hücreleri oksidasyonun 
yıkıcı sonuçlarından ve serbest radikallerden korur. 
Papatyanın gaz problemi ve adet sancılarında etki-
li olduğunu, oğulotunun mide ve bağırsak ağrılarını 
giderdiğini , sarı kantaronun  hazmı kolaylaştırdığını, 
ülser ve gastrit sorunu yaşayanlara  destek oluduğu-
nu ve iştah açtığını gösteren çalışmalar mevcuttur.  

Saklama Koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda 
sıcaklığında (18-24⁰C) ve güneş ışığından koruyarak 
saklayınız.

Uyarılar: 

• Tansiyon ilaçları, antidepresanlar, kan inceltici ilaç-
lar ve astım ilaçları kullanan kişilerin sarıkantaron 
tüketmemesi önerilir.

• Arı ürünleri yüksek alerji riski taşıyan bazı hassas 
kişilerde alerjik bir etkiye sebep olabilir. Arı ürünleri 
alerjisi ya da astım riski taşıyanların ürünü tüketme-
mesi önerilir. 

• İçerisindeki doğal bitki ürünlerinden herhangi biri-
sine karşı alerjisi ya da duyarlılığı olan kişilerin ürünü 
tüketmemesi önerilir. 

• Hastalıkların önlenmesi ya da tedavi edilmesi ama-
cıyla kullanılmaz. 

• Hamilelik ve emzirme döneminde, herhangibir ilaç 

2. KUDRET NARI - PROPOLİS - POLEN - PAPATYA   
MELİSA - SARI KANTARON - BAL KARIŞIMI   
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kullanılması durumunda ve tıbbi müdahale öncesin-
de mutlaka doktorunuza danışınız. 

Referanslar: 1) Baytop, T., 1963. Türkiye’nin Tibbİ ve 
Zehirli Bitkileri, İstanbul, Akgün Matbaası, İstanbul, 
406.

2) Başer, H.C., 2012. Kudret narı (Momordica cha-
rantia). Bağbahçe Bilim Dergisi Sayı:42 28-29 s.

3) Albayrak, S., Albayrak, S., 2006. PROPOLİS: Doğal 
Antimikrobiyal Madde. Ankara Ecz. Fak. Dergisi 37 
(3), 201-215 s.

4) 3.Basim, E., Basim, H., Özcan, M., “Antibacterial 
activities of Turkish polen and propolis extracts aga-
inst plant bacterial pathogens” Journal of Food Engi-
neering, 77, 992-996 (2006).

5) 4.Hepşen, İ.F., Tilgen, F., Hamdi E., “Propolis: Tıbbi 
Özellikleri ve Oftalmolojik Kullanımı” Turgut Özal Tıp 
Merkezi Dergisi, 3(4), 386-391 (1996).

6) 5.Şahinler, N., “Arı ürünleri ve İnsan Sağlığı Açı-
sından Önemi” MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 

139-148 (2000).

7) Çukurova, S., 2015. Arı Poleninin İnsan Sağlığı Üze-
rindeki Etkileri (https://www.uplifers.com/ari-pole-
ninin-insan-sagligi-uzerindeki-etkileri/)

8) McKay, L. D., Blumberg, B. J. 2006. A Review of 
The Bioactivity and Potential Health Benefits of 
Chamomile Tea (Matricaria recutita L.). Wiley Inter-
Science [Electronic Journal]. DOI: 10.1002/ptr.1900, 
519-530, Erişim [www.interscience.wiley.com].

9) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve Dün-
ya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları

10) Curtis, J.D, Levsten, N.R. Internal secretary stru-
cture in hypericu, Hypericum perforatum L. and If. 
balearicum L. New Phytology. 1990; 114: 571-80.

11) Baytop, T. 1999. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. No-
bel Tıp Yayınevi. 2. Baskı. İstanbul, s. 256.

12) Turhan, H., 2006. Lemon balm, in Handbook of 
Herbs and Spices, pp. 390-399, Eds. Peter K.V., Woo-
dhead Publishing, USA.
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Polenin dürtüleri bastırarak bağımlılıklardan kurtul-
maya yardımcı olucu etkisi bilinmektedir.  Herhan-
gi bir maddeye yönelik aşırı isteği bastırabildiği için 
yemek bağımlılığı ve dolayısıyla kilo yönetimi konu-
larında faydalı olabileceği araştırma konusudur. Pa-
patya sakinleştirici özelliği dolayısıyla depresyon gibi 
hastalıklarda psikoterapi ile birlikte alternatif tedavi 
yöntemi olarak uygulanmaktadır. Papatya rahatlık 
verir ve uyku sorunu yaşayanlara iyi gelir. Stresle 
başa çıkmak için birebirdir. Oğulotunun mide ve ba-
ğırsak ağrılarını giderdiğini, sarı kantaronun  strese 
bağlı olarak gelişen uyku bozukluğu, kaygı, korku gibi 
kötü hislerin önüne geçmek için faydalı olduğunu 

gösteren çalışmalar mevcuttur.

Saklama Koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda sı-
caklığında (18-24⁰C) ve güneş ışığından koruyarak 
saklayınız.

Uyarılar: 

• Tansiyon ilaçları, antidepresanlar, kan inceltici ilaç-
lar ve astım ilaçları kullanan kişilerin sarıkantaron 
tüketmemesi önerilir.

• Arı ürünleri yüksek alerji riski taşıyan bazı hassas 
kişilerde alerjik bir etkiye sebep olabilir. Arı ürünleri 
alerjisi ya da astım riski taşıyanların ürünü tüketme-
mesi önerilir. 

3. SARI KANTARON - MELİSA - PAPATYA - POLEN  
BAL KARIŞIMI 
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• İçerisindeki doğal bitki ürünlerinden herhangi biri-
sine karşı alerjisi ya da duyarlılığı olan kişilerin ürünü 
tüketmemesi önerilir. 

• Hastalıkların önlenmesi ya da tedavi edilmesi ama-
cıyla kullanılmaz. 

• Hamilelik ve emzirme döneminde, herhangibir ilaç 
kullanılması durumunda ve tıbbi müdahale öncesin-
de mutlaka doktorunuza danışınız. 

Referanslar: 1) Curtis, J.D, Levsten, N.R. Internal sec-
retary structure in hypericu, Hypericum perforatum 
L. and If. balearicum L. New Phytology. 1990; 114: 
571-80.

2) McKay, L. D., Blumberg, B. J. 2006. A Review of 

The Bioactivity and Potential Health Benefits of 
Chamomile Tea (Matricaria recutita L.). Wiley Inter-
Science [Electronic Journal]. DOI: 10.1002/ptr.1900, 
519-530, Erişim [www.interscience.wiley.com].

3) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve Dün-
ya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları

4) Çukurova, S., 2015. Arı Poleninin İnsan Sağlığı Üze-
rindeki Etkileri (https://www.uplifers.com/ari-pole-
ninin-insan-sagligi-uzerindeki-etkileri/)

5) Turhan, H., 2006. Lemon balm, in Handbook of 
Herbs and Spices, pp. 390-399, Eds. Peter K.V., Woo-
dhead Publishing, USA.
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Tarçının kan dolaşımını geliştirip hızlandırdığını; zey-
tin yaprağı ve dut yaprağının kan basıncını ve kötü 
kolesterolü düşürdüğünü ve hipertansiyonu bastır-
dığını gösteren çalışmalar mevcuttur. 

Saklama Koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda sı-
caklığında (18-24⁰C) ve güneş ışığından koruyarak 
saklayınız.

Uyarılar: 

• Arı ürünleri yüksek alerji riski taşıyan bazı hassas 
kişilerde alerjik bir etkiye sebep olabilir. Arı ürünleri 
alerjisi ya da astım riski taşıyanların ürünü tüketme-
mesi önerilir. 

• İçerisindeki doğal bitki ürünlerinden herhangi biri-
sine karşı alerjisi ya da duyarlılığı olan kişilerin ürünü 
tüketmemesi önerilir. 

• Hastalıkların önlenmesi ya da tedavi edilmesi ama-
cıyla kullanılmaz. 

• Hamilelik ve emzirme döneminde, herhangibir ilaç 
kullanılması durumunda ve tıbbi müdahale öncesin-
de mutlaka doktorunuza danışınız. 

Referanslar: 1) Anonim, 2018. Dut Yaprağının Fay-
daları Nelerdir? Dut Yaprağı Nasıl Tüketilir? (https://
www.bolgegundem.com/dut-yapraginin-faydala-
ri-nelerdir-dut-yapragi-nasil-tuketilir 377683h.htm) 
Erişim tarihi: 27.02.2019

2) Parlar, S., 2018. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler-Tarçın 
(https://www.tibbivearomatikbitkiler.com/bitkiler/
tarcin/) Erişim tarihi: 27.02.2019.

3) Benavente-Garcia, O., Castillo, J., Lorente, J., Or-
tuno, A., Del Rio, JA. 2000. Antioxidant activity of 
phenolics extracted from Olea europaea L. Leaves. 
Food Chemistry 68: 457-462.

4) Machii, II., Koyama A., and Yamanouchi II., Matsu-
moto K., Kobayashi S. and Katagiri K. (2001) A List of 
Morphological and Agronomical Traits of Mulberry 
Genetic Resources. Misc. Publ. Natl. Inst. Seric. En-
tomol. Sci., 29, 1-307.

4. ZEYTİN YAPRAĞI - TARÇIN - DUT YAPRAĞI  
BAL KARIŞIMI
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Cüce palmiyenin üreme ve boşaltım sistemi üzerin-
de yararlı etkileri bulunduğunu, erkeklerin ilerle-
yen yaşlardaki büyük sorunu olan, kötü huylu ve iyi 
huylu prostat büyümesini durdurduğunu gösteren 
çalışmalar mevcuttur. Prostat kanserine karşı koru-
yucu etkisinin olduğu gösterilmiştir. Isırgan otunun 
ödem söktürücü özelliği bilinmektedir. İdrar yolu 
enfeksiyonlarında, prostat tedavisinde kullanıldığını 
gösteren çalışmalar mevcuttur. Kırkkilit otunun (At-
kuyruğu) idrar söktürücü ve ödem giderici, böbrek 
ve mesane taşlarını düşürücü, idrar yolları enfeksi-
yonlarını tedavi edici, idrarını tutamama, birden ve 
aniden idrara sıkışması durumlarında, böbrek ve 
mesaneyle ilgili genel sıkıntılı durumları önlemede 
yardımcı olarak kullanıldığını gösteren çalışmalar 
mevcuttur. 

Saklama Koşulları: Ürünü kuru bir ortamda, oda sı-
caklığında (18-24⁰C) ve güneş ışığından koruyarak 
saklayınız.

Uyarılar: 

• Arı ürünleri yüksek alerji riski taşıyan bazı hassas 
kişilerde alerjik bir etkiye sebep olabilir. Arı ürünleri 
alerjisi ya da astım riski taşıyanların ürünü tüketme-
mesi önerilir. 

• İçerisindeki doğal bitki ürünlerinden herhangi biri-
sine karşı alerjisi ya da duyarlılığı olan kişilerin ürünü 
tüketmemesi önerilir. 

• Hastalıkların önlenmesi ya da tedavi edilmesi ama-
cıyla kullanılmaz. 

• Hamilelik ve emzirme döneminde, herhangibir ilaç 
kullanılması durumunda ve tıbbi müdahale öncesin-
de mutlaka doktorunuza danışınız. 

Referanslar: 1) Acet, T. Özcan, K., 2017. Gümüşhane 
İlinde Tıbbi Amaçla Kullanılan Atkuyruğu (Equisetum 
arvense) Bitkisinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İnce-
lenmesi. Turkish Journal of Agriculture -Food Scien-
ce and Technology, 5 (13): 1810-1814.

2) https://www.oshadhi.com.tr/bitkiler/at-kuyrugu

3) Lutz Konrad, Hans-Helge Müller, Corinna Lenz, 
Helge Laubinger, Gerhard Aumüller, and, Johannes 
Josef Lichius,  Antiproliferative Effect on Human 
Prostate Cancer Cells by a Stinging Nettle Root (Ur-
tica dioica) Extract; Planta Med 2000; 66 (1): 44-47, 
DOI: 10.1055/s-2000-11117

4) Zeybek, U. ve Haksel, M., 2011. Türkiye’de ve Dün-
ya’da Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları (2. Baskı). 
97-102s.

5) Anonim, 2015. Cüce Palmiye Otu Faydaları. (ht-
tps://www.sifalibitkilerim.com/mucize-bitkiler/
cuce-palmiye-otu-faydalari.html) Erişim tarihi: 
27.02.2019

6) Anonim, 2016. Şifalı ve Doğal Bitkiler. (http://sifali-
vedogalbitkiler.blogspot.com/2016/04/cuce-palmi-
ye-saw-palmettoserenoa repens.html) Erişim tarihi: 
27.02.2019
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TARIMSAL ATIKLARDAN 
NANOSELÜLOZ ÜRETİMİ 



Selüloz, yeryüzündeki canlı organizmalar tarafından 
üretilen en önemli doğal polimerlerin başında gelir. 
Mekanik veya kimyasal işlemlerle; selüloz, selüloz 
nanofiberler (CNF) veya selüloz nanokristaller (CNC) 
gibi selüloza göre üstün özelliklere sahip malzeme-
lere dönüştürülebilir. Hiç değer verilmeyen tarımsal 
atıklar mobilya, kağıt, yalıtım maddesi, ilaç, kozme-
tik, parfümeri ve boya sanayinde üretiminde ham-
madde olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde tarımsal 
atıkların değerlendirilmesi ve/veya katma değerli 
ürünlere dönüştürülmesi konusunda yapılan çalış-
maların büyük bölümünde laboratuvar ortamında 
çeşitli tarımsal atıklardan endüstriyel değeri bulu-
nan biyo malzemeler üretilmiştir. Mikro/nanoselü-
loz; lignoselülozik hammadde kaynaklarından elde 
edilebilen ve fiziksel, kimyasal ve morfolojik özel-
likleri dolayısıyla elde edilen son ürünlere olumlu 
etkiler kazandıran ve orman ürünleri alanında bu 
potansiyeli ile büyük önem arz eden bir hammadde 
kaynağıdır.  

Düzce Üniversitesi Sağlık ve Çevre Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamın-
da yürütülen çalışmalar ile arazide çürümeye terk 
edilen ya da toplanıp yakılarak bertarafı düşünülen 
yıllık bitki ve tarımsal atık hammadde kaynakları kat-
ma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek bir yan-
dan çiftçiler için ek bir gelir kaynağı oluşturulacak, 
diğer taraftan ise bu hammadde kaynaklarının ne-
den oldukları çevresel problemler azaltılacaktır.

Ürün Formu: Jel

Fiziksel Özellikler: 

Yoğunluk                                    1.63 g/cm³

Sertlik                                         140 - 220 Gpa

Çekme Direnci                           500 Mpa

Kristallik                                     63 %

Porozite                                      250 - 389 m²/g

Saydamlık                                   90 %

Referanslar:

1) Fengel, D. and Wegener, G. (1984) Wood, Che-
mistry, Ultrastructure, Reactions. Waster & Grugter, 
New York, 613 p.

2) Oun AA, Rhim J-W (2018) Isolation of oxidized 
nanocellulose from rice straw using the ammonium 
persulfate method. Cellulose (2018) 25:2143–2149.

3) Candan, Z.,  (2011)  Nanoteknolojinin ahşap en-
düstrisinin gelişimine  sunduğu  imkanlar, Doktora  
Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul.

4) Tozluoğlu A., Poyraz B., Candan Z., Yavuz M., Ars-
lan R. (2017) Biofilms from micro/nanocellulose of 
NaBH4NaBH4-modified kraft pulp. Bulletin of Mate-
rials Science 40 (4), 699-710.

5) Tozluoğlu, A., Çöpür, Y., Özyürek, Ö., Çıtlak, S.,  
2015. Nanoselüloz Üretim Teknolojisi. Turkish Jour-
nal of Forestry, 16 (2): 203-219.
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