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Ülkemizin ulusal bilimler akademisi olan Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel konularda ve
bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapma görevi çerçevesinde,
çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu
kapsamda, 9 Aralık 2016 tarihinde, çok sayıda uzman, bilim insanı, yönetici ve paydaşın katkı ve katılımıyla “TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu” Ankara’da gerçekleştirilmiş; ardından sempozyumda
ele alınan konularla ilgili bu rapor hazırlanmıştır.

edilmiştir. Toplumda, bu ürünlerin tüketimi yeni
bir seçenek gibi sunulmakta ve modern tıbba karşı
bir alternatif biçiminde de algılanmaktadır. Bitkisel ürünlere çarşıda pazarda, markette ve aktar gibi
pek çok yerde kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Ancak,
pek çok bitkisel ürünün güvenilirliği hakkında da
sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu
ürünlerin doktor tavsiyesi dışında kullanımı giderek yaygınlaşmakta, toplumda da bilinçsizce kullanımı toksisiteye varacak derecede sorunlara neden
olabilmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, hastalıklardan korunmak ve hastalıkları tedavi etmek
amacıyla bitkisel ürünler, şifalı sular ile dinsel
görünümlü tedavi yöntemleri gibi birçok yönteme
yaygın biçimde başvurulduğu gözlenmektedir. Bu
kapsamda, özellikle bitkisel ürünler; kilo kontrolü, kardiyovasküler sağlık, hastalıkları önleme ve
genel sağlık durumunu koruma, kemik ve eklem
sağlığı, immün sistemi güçlendirme ve diyabet gibi
sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Tedavi veya korunma amaçlı
bitkisel ürünler, eskiden olduğu gibi bugün de yeni
etken madde arayışı içindeki modern ilaç araştırmaları için kaynak olma özelliğini de sürdürmektedir. Ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları genel kullanım oranının %60,5 olduğu,
en sık kullanılan uygulamanın ise %59,2 oranıyla
bitkisel tedavi olduğu bilinmektedir. Geleneksel
ve tamamlayıcı tıp uygulayıcılarının %79,5’luk
kısmının sağlık çalışanı olmadığı ve uygulamaların %75,9 oranında evlerde yapıldığı da tespit

Bugün; bu ürünlerin veya yöntemlerin ehil olmayan kişiler tarafından, uygun olmayan şartlarda ve
insanoğlunun ulaştığı bilimsel seviyenin de hesaba
katılmadan istismar edilmesi ya da gerekli denetim
mekanizmalarından geçirilmeden insanların kullanımına sunulması önemli bir sorundur. Bu bağlamda, ilaç ve gıda (takviyesi) ayrımı ile güvenliğinin
sağlanması bakımından ruhsatlandırma, üretim,
kullanım ve denetim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde oluşturulması ve uygulanması, büyük önem taşımaktadır.
Sempozyumda, “Takviye Edici Gıdalar ve Mevzuat Uygulamaları, Sağlık Bakanlığı Bakış Açısıyla
Bitkisel Tıbbi Ürünler ve Ruhsatlandırma Süreçleri, Geleneksel ve Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünler
ile İlgili Bilimsel Uygulamalar ve Dünyada Mevcut
Uygulamalardan Örnekler, İlaç ve Bitkisel Ürün
Etkileşmelerinin İstenmeyen Sonuçları, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Pratiğe
Yansıması, Türkiye Bitki Listesi- Pozitif/Negatif
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Değerlendirmeler, Sağlık Bakanlığı’nca Bitkisel
Ürünlerin Ruhsatlandırılması, Takviye Edici Gıdaların Ülkemizdeki Mevcut Durumu ve Yapılması
Gerekenler, Piyasaya Sunulmuş Geleneksel ve Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerin (Pozitif Bitki Listesinin) Etkin Kontrolü, Gerçek ile Sahte Ürünlerin
Ayrımı, Basın ve Medyanın konuya ilişkin tutumu,
Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerin
(Pozitif Bitki Listesinin) Ruhsatlandırılması: Tarım
Bakanlığı mı?, Sağlık Bakanlığı mı?” gibi önemli
konular ele alınmıştır.
Sempozyum’un gerçekleştirilmesi ve Rapor’un
hazırlanmasındaki çok değerli çabaları ve katkıları için Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücümüz Prof. Dr. Kazım Şahin ile Kanser Çalışma
Grubu Yürütücümüz Prof. Dr. Taner Demirer ve
Çalışma Grupları Üyelerimize, katkı ve katılımları

için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’a, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ile Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil’e, tüm konuşmacılara ve katılımcılara, Akademi üyelerimiz ile çalışanlarımıza
ve tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. İlgili paydaşların katkısıyla hazırlanan ve
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması”na dair bilgi, tespit ve önerileri içeren Rapor’un ülkemiz bilim ve sağlık camiası ile
milletimizin sağlığı için yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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ÖNSÖZ

TÜBA-Kanser Çalışma Grubu ile Gıda ve Beslenme
Çalışma Grubu’nun ortaklaşa gerçekleştireceği Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu 9 Aralık 2016’da Ankara’da yapılmıştır. Bu sempozyumumuza üniversitelerimizden
konu ile ilgili öğretim üyeleri, Tarım ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, YÖK, TÜBA-Kanser ve Gıda-Beslenme Grupları’mızın üyeleri ile konsey üyelerimiz
ve Akademi Başkanı’mız katılmışlardır.
Gıda-beslenme, geleneksel tıp ürünleri ve bunların
kullanımı ve kanser bugün bütün dünyada gerek bilimsel çevrelerde gerekse de basın ve medyada en
çok tartışılan ve çok önem arz eden bir konudur. Önümüzdeki yüzyılda geleneksel ya da tamamlayıcı tıp
ürünlerinin kanserde kullanımı dünyanın en önemli
konusu olmaya devam edecektir. Bilindiği üzere kanserin gıda ve beslenme ile ilişkisi ya da geleneksel tıp
ürünlerinin kullanımına dair haberler her gün gündemde yer almakta ve sıklıkla da spekülatif haberler
ön plana çıkmaktadır. Konunun otoritesi olan veya
çoğu zaman olmayan değişik kişi ve odaklar bu konuda görüş belirtmekte, yorum yapmakta bu da hem
vatandaşlarımızda hem de hastalarda tereddüt ve kafa
karışıklığına sebep olmaktadır. Günümüz dünyasında özellikle son 2 dekatta gerek tamamlayıcı gerekse
de geleneksel tıp ve bunlarla ilgili ürünlerin devreye
girmesi ve gündeme gelmesi ile birlikte bu ürünlerin
kullanımı ve etkilerine dair haberler basın ve medya
da artan şekilde yer almaya başlamıştır. Bugün kanser tedavisi alan hastalarımızın hemen hemen %40’ı
aldıkları kemoterapiye ilaveten onkologlarından haberli ya da habersiz tamamlayıcı veya geleneksel tıp
ürünlerini de kullanır olmuşlardır. Geleneksel ya da
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tamamlayıcı tıp ürünleri hem ülkemizde hem de dünyada kısa sürede çok önemli bir pazar oluşturmuş ve
milyarlarca doları bulan bir sermayeyi kontrol eder
duruma gelmiştir. Bu nedenle bu ürünlerin etkin denetimi ve ruhsatlandırma koşullarının yeniden tartışılması zorunlu hale gelmiştir.
Yukarıda verdiğim nedenlerden dolayı TÜBA-Kanser
ve Gıda-Beslenme Çalışma Grupları ortak bir aktivite
olarak bu sempozyumu düzenlemişler ve bu konuyu
uzmanlarımızın katılımı ile masaya yatırarak mercek
altına almışlardır. Sempozyumumuzda ele alınan başlıca konular geleneksel ya da tamamlayıcı tıp ürünleri
ile ilgili mevcut uygulamalar, ruhsatlandırma mevzuatı, dünyadaki uygulamalardan örnekler, bu ürünlerin
ülkemize girişindeki mevcut uygulamalar ve mevzuat
ile basın ve medyaya düşen görevleri kapsamaktadır.
Sempozyumumuzda sunumlara ilaveten interaktif
tartışma ve katkılara da yer verilmiş, bütün sunumlar ve interaktif tartışmalar kaydedilerek rapor haline
getirilmiştir. Hazırlanan bu rapor tüm üniversitelerimize, hastanelerimize, Sağlık ve Tarım Bakanlığı’na
ve konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına
gönderilmiştir. Hem ülkemiz bilim dünyasına hem de
konu ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlara TÜBA’nın
misyonu doğrultusunda özenle hazırlanan bu raporun
çok fayda ve katkı sağlayacağına ve çok önemli bir
kaynak olacağına inancımız sonsuzdur.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Taner DEMİRER
TÜBA Konsey Üyesi
Avrupa Bilimler Akademisi Asli Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü
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Son yıllarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanımları, kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülmesinde önemli düzeyde artış
göstermektedir. Dünya genelinde %40-90 arasında
değişen oranlarda kullanımlarının bulunduğu ve bu
oranın Asya ülkelerinde %90’a kadar çıktığı bildirilmiştir. Nitekim, Çin’de patentli bitkisel ürünlerin
endüstriyel çıktı değerinin 2013’te yaklaşık 80 milyar
$’a eriştiği belirtilmiştir. Bu ürünlerin kullanımındaki
artış, bitkisel ürünlerin ‘güvenliliği‘ konusunu da öne
çıkarmıştır. Bitkisel ürünlerin daha ucuz, market ve
aktar gibi pek çok yerden ulaşılabilmenin kolaylığı,
internetten satışlarının fazla olması, daha güvenli ve
daha az toksik olduğu inancı, hastaların kendi kendine tedavi uygulamasının daha kolay olduğu düşüncesi bu ürünlerin kullanımını giderek yaygınlaştırmaktadır. Ancak, “bu ürünler doğaldır, toksin içermez,
yan etkileri yoktur” şeklindeki söylemler yanıltıcıdır.
Bu ürünlerin bilimsel ve etik uygulamalar eşliğinde
kullanılması en önemli kriterlerden birisidir. Bilime
uygun olarak kullanılmadığı zaman yarardan daha
çok zararları vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda
insanların vitamin eksikliği taşımadan vitamin kullandıkları, bu sentetik ürünlerin antioksidan özelliklerinden çok potansiyel prooksidan etkileriyle karşı
karşıya kaldıkları ve beklenmeyen olumsuz sonuçların gözlendiği belirlenmiştir. Yine, yapılan bazı çalışmalarda, sigara içen bireylerde E, A vitamini, beta
karoten kullanımı ile akciğer kanserinden ölümlerin
arttığı veya en azından bu kullanılan vitamin veya
maddelerin hiçbir katkı sağlamadığı görülmüştür.
Yine, benzer çalışmalarda yüksek doz multi vitamin
alan erkeklerde dirençli prostat kanserleri, bayanlarda ise cilt kanserine bir yatkınlık oluşturduğu görül-

müştür. Ayrıca, bitkisel ürünler istenmeyen etkilerinin
yanı sıra ilaç metabolizmasında rol alan enzimleri
indükleyerek veya inhibe ederek klinikte ciddi etkileşmelere de yol açabilirler. Bu ürünlerin toksisitesi,
bitkinin doğal kimyasal yapısına bağlı olabileceği,
kullanım dozu ve süresi, tağşiş gibi durumlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Sempozyumda takviye
edici gıdaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
ilaç niteliğindeki bitkisel ürünlerin ise Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gerektiği, bu ürünlerin kontrolsüz, rastgele kullanılmasının yarardan
çok zararlı olduğu, ihtiyacımız doğrultusunda hekime
danışılarak kullanılmasının şart olduğu bildirilmiştir.
Öte yandan, toplumda, normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, lif, yağ asidi,
amino asit gibi besin öğeleri ile bunların dışında biyoaktif maddeler ve benzeri maddeler takviye edici gıdalar olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak,
normal şartlarda zayıflatıcı, kilo aldırıcı, sigara bıraktırıcı ve hastalıkları iyileştirici vb. niteliklerdeki bilimsel kanıta dayalı olmayan ürünlere itibar edilmemesi
gerekir. Ancak toplumda takviye edici gıdalar, bilgi
eksikliğinden dolayı kurtarıcı olarak yansıtılmaktadır.
Gerçek anlamda takviye edici gıdaların ilaç olarak algılanmaması ve tüketilmemesi önerilmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın son olarak Ekim 2014 yılında
yayınladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde amaç, kapsam ve kanuni dayanak net olarak ortaya konulmuş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı Kasım 2014 tarihinde Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı kurulması ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair
kanunu yayımlamıştır. Bu kanun çerçevesinde kurulan Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
bu konuda çok önemli bir rol alacaktır. Ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleriyle ilgili üniversitelerde akademik düzeyde çalışmaların yapılması ve
pratiğe yansıtılması çok yararlı olacaktır. Bu vesile ile
raporun bilime ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Kazım ŞAHİN
TÜBA Asli Üyesi
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü
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Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı
bgiray@hacettepe.edu.tr

Ecz. Kemalettin AKALIN
Türkiye İlaç Sanayi Derneği Genel Sekreteri
tisd@tisd.org.tr

Prof. Dr. İlhan GÜRBÜZ
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
ilgurbuz@gmail.com

Dr. Neslihan ALPER
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gıda, Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı
neslihan.alper@tarim.gov.tr

Dr. Mehmet Zafer KALAYCI
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi
Başkanı
zafer.kalayci@saglik.gov.tr

Selman AYAZ
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı
selman.ayaz@tarim.gov.tr

Prof. Dr. Murat KARTAL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama
Merkezi Direktörü
pharmmurat@gmail.com

Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı
nbasaran@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
TÜBA Asli Üyesi
Emory Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Winship Kanser Enstitüsü
Hematoloji ve Medikal Onkoloji Bölümü
okucuk@emory.edu

Ecz. Erdoğan ÇOLAK
Türk Eczacıları Birliği Başkanı
merve.gozlukcu@teb.org.tr

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN
Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı
iorhan@gazi.edu.tr

Gürsel BAYAT
SURDER Genel Sekreteri
surder@surder.org.tr

Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
saracoglu@tccb.gov.tr

Murat ELLIALTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
muratellialti@rtuk.gov.tr

Prof. Dr. Ekrem SEZİK
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı
ekrmsezik@gmail.com

Prof. Dr. İrfan EROL
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
irfan.erol@tarim.gov.tr

Prof. Dr. Serdar TURHAL
Anadolu Sağlık Merkezi
turhal@superonline.com

* Sempozyum Konuşmacıları Listesi, soyisim sırasına göre alfabetik sıralanmıştır.
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DAVETLİ KATILIMCI LİSTESİ*
Yrd. Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD
ulasacaroz@hotmail.com

Prof. Dr. Nevzat ARTIK
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
artik@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Hakan AKBULUT
TÜBA Asosye Üyesi
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
akbulut@medicine.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Adem ASLAN
TÜBA Asosye Üyesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Başkanı
ademaslan@aku.edu.tr

İbrahim Barbaros AKÇAKAYA
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
sggm.sekreter@saglik.gov.tr

Prof. Dr. Mustafa ASLAN
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri
maslan1969@gmail.com

Prof. Dr. Esra AKKOL
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD
Sağlık Bakanlığı Geleneksel Bitkisel İlaçlar
Komisyonu Üyesi
esrak@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
atar@agri.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Müge AKMANSU
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
akmansu@gazi.edu.tr

Murat AKTAŞ
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
dmurataktas@gmail.com

Doç. Dr. Cesarettin ALAŞALVAR
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Müdürü
cesarettin.alasalvar@tubitak.gov.tr

Prof. Dr. Ali AYDIN
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Gıda/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
aliaydin@istanbul.edu.tr

Deniz ALKANAT
Vefa İlaç
Kalite Operasyonları Müdürü/Mesul Müdür
denizalkanat@vefailac.com

Prof. Dr. Erden BANOĞLU
TÜBA Asli Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
banoglu@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
handanankarali@gmail.com

Prof. Dr. Taçnur BAYGAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı
baygar@mu.edu.tr

Doç. Dr. Seyit ANKARALI
Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
seyitankarali@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Recep BENTLİ
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
dr_bentli@hotmail.com

Prof. Dr. Emel ARINÇ
TÜBA Şeref Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü
earinc@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ülker BEKER
TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji
Enstitüsü Müdürü
ulker.beker@tubitak.gov.tr

** Davetli Katılımcı Listesi, soyisim sırasına göre alfabetik sıralanmıştır.

10

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU RAPORU

Dr. Sabahat BÜYÜKTURAN
Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
Patoloji Laboratuvarı
saba.0671@gmail.com

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU
DENİZHAN
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
mgaripagaoglu@medipol.edu.tr

Doç. Dr. Tuğrul CABIOĞLU
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Akupunktur Ünitesi Sorumlusu
Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Kurulu Üyesi
tugcab@gmail.com

Prof. Dr. Ömer GÜNAL
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı
medicalschool@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa ÇAM
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
mcam@erciyes.edu.tr

Uzm. Dr. Gürcan DİKME
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
grcandikme@yahoo.com.tr

Prof. Dr. İrem TATLI ÇANKAYA
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
iremcankaya@gmail.com

Ecz. M. Kazım DİNÇ
Sağlık E. Bakanı
SURDER Yönetim Kurulu Başkanı
surder@surder.org.tr

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
TÜBA Asli Üyesi
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
mehmet.celik1@tubitak.gov.tr

Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
enercagri@gmail.com

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
Gazi Üniversitesi, Gazi Tıp Fakültesi
Klinik Biyokimya Bölümü ve
Akupunktur Bölümü Sorumlusu
cemalcevik2002@yahoo.com

Doç. Dr. Ömer DİZDAR
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi
Başhekimi
dromerdizdar@gmail.com

Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU
İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
gurhan@istanbul.edu.tr

Dr. Ahmet DÖKER
Sosyal Güvenlik Kurumu
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Koordinasyon Daire Başkanlığı
dradoker@gmail.com

Prof. Dr. İsmet ÇOK
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
ismetcok@gmail.com

Dr. Gamze DUR
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi
gamzecemalidur@gmail.com

Prof. Dr. Betül DEMİRCİ
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
bdemircia@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Sevim ERCAN
TÜBA Asli Üyesi
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi
sevimercan06@gmail.com

Doç. Dr. Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
zbtuncer@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Murat Faik ERDOĞAN
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
ferdogan@ankara.edu.tr
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Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN
TÜBA Asosye Üyesi
Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü
bzerdogan@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Kürşat GÜNDOĞAN
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
kgundogan@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ERMAN
Hacettepe Üniversitesi
Kanser Enstitüsü
Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı
ermanm1968@gmail.com

Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Bandırma Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı
ugurgunsen@hotmail.com

Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ
TÜBA Asli Üyesi
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
mersoz@selcuk.edu.tr

Doç. Dr. Bilge GÜRSEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
bgursel@omu.edu.tr

Dr. Ersel GEÇİOĞLU
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulama ve Araştırma Merkezi
egecioglu@yahoo.com

Prof. Dr. Kadir Mutlu HAYRAN
TÜBA Asosye Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü
Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı
mhayran@hacettepe.edu.tr

Dr. Halise Zeynep GENÇ
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
zeynep.iscan@hotmail.com

Doç. Dr. Mehmet İBİŞ
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
ibismehmet@yahoo.com

Prof. Dr. Sait GÖNEN
İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı Başkanı
gonen.sait@gmail.com

Doç. Dr. Mahmut İLHAN
Medikal Onkoloji Uzmanı
mahmutilhangk@gmail.com

Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
TÜBA Asli Üyesi
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı
drfatih2000@gmail.com

Prof. Dr. Yüksel KAN
Selçuk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı
kanyuksel@gmail.com

Doç. Dr. Melis GÜLTEKİN
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
melisgultekin@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KANTAR
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Başkanı
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
mkantar2001@yahoo.com

Doç. Dr. Murat GÜLTEKİN
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kanser Daire Başkanı
mrtgultekin@yahoo.com

Prof. Dr. Tarkan KARAKAN
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
tkarakan@gmail.com

Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı
mgumus@superonline.com

Prof. Dr. Ayhan KARAKOÇ
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Endokrinoloji Anabilim Dalı Başkanı
akarakoc921@hotmail.com
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Prof. Dr. Ahmet KAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı
ahmetkaya42@gmail.com

Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG
İstanbul Medipol Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
gzomurtag@medipol.edu.tr

Prof. Dr. Halit KESKİN
TÜBA Asosye Üyesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
hkeskin@yildiz.edu.tr

Prof. Dr. Didem DELİORMAN ORHAN
Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
didem@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Ülkan KILIÇ
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
ukilic@medipol.edu.tr

Doç. Dr. Nilüfer ORHAN
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
nympis@gmail.com

Burak KILIÇ
Sanita Pharma Genel Müdür Yardımcısı
b.kilic@sanitaphrm.com

Yrd. Doç. Dr. Gonca OZAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı
gozan@firat.edu.tr

Prof. Dr. Saadettin KILIÇKAP
Hacettepe Üniversitesi
Kanser Enstitüsü
Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı
skilickap@yahoo.com

Doç. Dr. Ali ÖZER
TÜBA Asosye Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
ali.ozer@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
skolayli@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Serdar ÖZKÖK
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı
serdarozkok@yahoo.com

Doç. Dr. Nevzat KONAR
Siirt Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
nevzatkonar@hotmail.com

Meryem ÖZSELANİK
Ena Farma Sağlık Ürünleri
meryemoz@enafarma.com.tr

Dr. Ali MUMCU
Eskişehir İl Sağlık Müdürü
dralimumcu@gmail.com

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
TÜBA Asosye Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi
hparlakpinar@inonu.edu.tr

Dr. Karlo MURATOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
karlomrt@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Metalürji Fakültesi Dekanı
osagdic@yildiz.edu.tr

Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
asli.akyol@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Esra Kaytan SAĞLAM
İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Seçilmiş Başkanı
esrasaglam@gmail.com
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Doç. Dr. Mendane SAKA
Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimler Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
saka@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Nurhan ŞAHİN
Fırat Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Beslenme Anabilim Dalı
nsahin@firat.edu.tr

Uzm. Dr. Aziz Rodan SAROHAN
Mardin Devlet Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Sanita Pharma Tıbbi Direktörü
azizsarohan@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Seyda ŞAHİN
Cumhuriyet Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
seydasahin@cumhuriyet.edu.tr

Rojen SAROHAN
Sanita Pharma

Prof. Dr. Engin ŞAHNA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
esahna@firat.edu.tr

Doç. Dr. Sevda SELÇUK
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
sevdasuzgec@hotmail.com

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Asli Üyesi
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
mseker95@yahoo.com

Prof. Dr. Canfeza SEZGİN
Biruni Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Onkoloji Bölümü
canfezasezgin@gmail.com

Doç. Dr. Ebru ŞENEL
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
senel@agri.ankara.edu.tr

Dr. Özge SIZMAZ
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı
ozgeabacioglu@gmail.com

Doç. Dr. Filiz ÇAY ŞENLER
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
senler@medicine.ankara.edu.tr

Dr. Nurettin SOYHAN
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi
nurettinsoyhan@hotmail.com

Uzm. Dr. S. Başak KOÇ ŞENOL
İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
s_basakkoc@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Pınar SOYLAR
Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
psoylar@gmail.com

Prof. Dr. Esin ŞENOL
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
esin.esenol@gmail.com

Doç. Dr. İpek SÜNTAR
Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı
ipesin@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Nurdan TAÇYILDIZ
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
nurdantacyildiz@yahoo.com

Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
TÜBA Asli Üyesi
Yeditepe Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı
fsahin@yeditepe.edu.tr

Doç. Dr. Hasan TEZER
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı
hasantezer@yahoo.com
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OTURUM - I
GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI İLAÇ ya da ÜRÜNLER ILE
İLGILI ÜLKEMIZDE ve DÜNYADA MEVCUT
UYGULAMALAR ve RUHSATLANDIRMA MEVZUATI

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Ahmet ÖZET
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Türk Kanser Enstitüsü Başkanı
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Selman AYAZ

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı
selman.ayaz@tarim.gov.tr

TAKVIYE EDICI GIDALAR MEVZUAT ve DÜZENLEMELERI
Takviye edici gıdalar 5996 sayılı Kanun’da “Normal
beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral,
protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi
besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya
fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri
maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına
veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer
benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük
alım dozu belirlenmiş ürünler” olarak tanımlanmıştır.
5996 sayılı Kanun’un “Takviye edici gıdalar ve özel
tıbbî amaçlı diyet gıdalar” başlıklı 28. maddesi gereğince Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat
ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca, Özel tıbbî amaçlı diyet
gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin
usul ve esasların ise Sağlık Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Kanunun Sorumluluklar başlıklı 22. maddesine göre
piyasaya arz edilecek gıda ve yemlerden onay alınması zorunlu olanların Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca belirleneceği yer almıştır.
Kanunun aynı maddesine göre gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış
en az bir personel çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.
Takviye edici gıda üreten iş yerlerinde gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi
veya kimyager’in çalıştırılması zorunludur.
Takviye edici gıda üreten ve/veya işleyen (yurtiçi ve
yurt dışı dahil) gıda işletmelerinde HACCP (Tehlike
Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) veya GMP
(İyi Üretim Uygulamaları) ilkelerine dayalı kontrol
sisteminin uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.
Bakanlık Kanun gereği gıda kodeksini hazırlamak
üzere Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu oluşturmuştur.

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu (UGKK) 7 üyeden
oluşmaktadır.
– Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 Üye,
– Sağlık Bakanlığı: 1 Üye,
– Her iki Bakanlık tarafından seçilen bilim adamı
niteliğinde: 1’er Üye,
– Türk Standartları Enstitüsü: 1 Üye,
– Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF): 1 Üye
Mevzuat hazırlamakla görevli 30 adet Alt Komisyon
bulunmaktadır. Alt komisyon üyeleri ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sektör ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinden oluşmaktadır.
Takviye Edici Gıdalar ile ilgili 2 adet mevzuat bulunmaktadır.
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi
ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik (02.05.2013
tarihinde yayımlandı, 02.08.2013 tarihinde yürürlüğe
girdi.)
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal
edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31.12.2016
tarihine kadar Bakanlığımızdan onay alma zorunluluğu getirilmiştir.
Bakanlığımızca takviye edici gıda adı altında zayıflatıcı, kilo verdirici, kilo aldırıcı, cinsel performans
arttırıcı, hastalık iyileştirici vb. niteliklerdeki hiçbir
ürüne onay verilmemektedir. İlaç kapsamındaki ürünler Sağlık Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğundadır.
Yönetmelik kapsamında takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler, mineraller ve bunların dışında
besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddeler
ile ilgili değerlendirme yapmak, 2-4 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onay başvuruları ile ilgili değerlendirme yapmak ve değerlendirme
sonucunu Bakanlığa sunmakla görevli 15 kişiden
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oluşan Takviye Edici Gıda Komisyonu kurulmuştur.
Komisyonun 6 temsilcisi Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, 3 temsilcisi Sağlık Bakanlığı, 6 temsilcisi
ise bilim insanlarından oluşmuştur.
TGK-Takviye Edici Gıdalar Tebliği (16.08.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.)
Gıda işletmecisi, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilen aynı takviye edici gıdaları 31/12/2016 tarihine kadar Tebliğ hükümlerine
uygun hale getirmek zorundadır.
Tebliğ ile Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitaminler ve Mineraller belirlenmiştir.
Türk gıda kodeksi gereği bütün gıda maddelerinin
etiketinde yer alması zorunlu olan gıdanın adı, bileşenler listesi, alerjen bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları, bileşenler veya bileşen gruplarının miktarı,
gıdanın net miktarı, tavsiye edilen tüketim tarihi veya
son tüketim tarihi, özel muhafaza koşulları ve/veya
kullanım koşulları, gıda işletmecisinin adı veya ticari
unvanı ve adresi, menşe ülke, gıdanın kullanım talimatı, % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen
gerçek alkol miktarı, gıdanın parti işareti veya numarası, işletme kayıt numarası v.b bilgilere ilave olarak;
• Ürünü karakterize eden besin öğelerini, botanikleri ve diğer maddeleri sınıflandıran veya bu
maddelerin doğasını gösteren isim.
• Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı.
• Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.
• Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine
geçemez.
• Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
• “İlaç değildir” hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. (“İlaç değildir.” ifadesi en az 3 mm olacak)
• Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya
ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.

• 7 Aralık 2016 tarihi itibariyle 1680 takviye edici
gıdaya onay verildi.
• 2-4 yaş grubuna yönelik 11 takviye edici gıdaya
onay verildi.
• 165 adet bileşen kısıtlı maddeler listesinde yayımlandı.
Bakanlığımızca onaylanan takviye edici gıdaların
listesi, bu gıdaları üreten, işleyen ve ithal eden gıda
işletmeleri ile onay alınan takviye edici gıdaların reklam ve tanıtımının yapılacağı alan adı ve URL adres/
adresleri Bakanlığımızın ggbs.tarim.gov.tr sitesinde
güncellenerek yayınlanmaktadır.
Günlük beslenme ihtiyacının karşılanmasının desteklenmesi amacıyla Bakanlığımızca kayıt altına alınan
işletmelerde üretilen ve ithaline izin verilen “takviye
edici gıda” niteliğindeki ürünlerin; kilo verdirici, kilo
aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı arttırıcı, sigara bıraktırıcı, vücut fonksiyonlarını arttırıcı, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve iyileştirici ürünlermiş
gibi gösterilerek satışa sunulması mevzuata aykırıdır.
Tüketiciler bu tür iddialarla satılan ürünleri, söz konusu beklentileri karşılamak amacıyla tüketmemelidir.
İnternet ve uzaktan satış yöntemi ile kargo, kurye, tele
sipariş vb. yollarla doğrudan tüketiciye sunulan ürünler, denetim ve kontrollerin etkinliği açısından oldukça zorlanılan riskli alanlardır. Tüketicilerin uzaktan
satış yöntemiyle satışta bulunan firmalar ve ürünlerine yönelik olarak daha hassas ve seçici davranmaları, bildikleri, tanıdıkları ve ürünleri aynı zamanda
piyasada da bulunan firmaları tercih etmeleri; güvenilir gıda arzının sağlanması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Bakanlığımızdan ithalat izni veya onay almış takviye
edici gıdaların tüketiciler tarafından tüketilmesi, takviye edici gıdaların zayıflatıcı veya tedavi edici ilaç
olarak yayın yapan özellikle yanıltıcı internet satışlarına, reklam ve tanıtımlara halkımızın itibar etmemesi
gerekmektedir.

v.b ifadelerin takviye edici gıdaların etiketinde yer alması zorunlu hale getirildi.
Takviye edici gıdaların onay işlemlerinde gıda işletmecisince, beyan edilen alan adı ve URL adres ve/
veya adresleri de dâhil olmak üzere tüm yayın organlarında takviye edici gıda ile ilgili reklam ve tanıtımlar mevzuata uygunluk acısından incelenmektedir.
9 Aralık 2016 tarihi itibariyle;
• Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından 67
kez toplantı yapıldı.
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Bitkisel, Destek ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Dairesi Başkanı
aslican.agca@titck.gov.tr

GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLERİN SAĞLIK
BAKANLIĞI RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ
Giriş
Günümüzde bitkisel ürünler dendiğinde aslında şemsiye bir tanım karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü bitkisel ilacı; aktif madde olarak bitki kısımlarını veya kombinasyonlarını içeren bitkisel preparat veya ürünler olarak tanımlamaktadır1. Gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 4 milyarlık bir nüfus yani
dünya nüfusunun yaklaşık %80’i ilk basamak tedavide bitkisel tıbbi ürünleri tercih etmektedir. Çin’de
total sağlık harcamalarının %30-50’sini bitkisel tıbbi
ürünler oluşturmaktadır2.
Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer endüstrileşmiş ülkelerde nüfusun %50’si en az bir kez tamamlayıcı ve
geleneksel tıp uygulamalarını denediği DSÖ raporlarında belirtilmiştir.
Dünyadaki yaşlı nüfusun artması, sağlıklı olma ve
sağlıklı yaşlanma bilincinin artmasına bağlı olarak
bitkisel ürünlerin global market büyüklüğü de gün
geçtikçe artmakta olup bu artışın 2017 yılı için 107
milyar dolar ve 2020 yılında 115 milyar dolara kadar
çıkacağı öngörülmektedir.

bilinçsiz ve yanlış kullanım neticesinde ölüme kadar
varabilen ciddi yan etkiler rapor edilmektedir3.
2015 yılında dünya genelinde 60 yaş ve üzeri 901
milyon kişi bulunduğu bildirilmiş olup 2030 yılında
%56’lık bir büyümeyle bu sayının 1,4 trilyon olmasının beklendiği rapor edilmiştir4.
Bu ürünlerin pazarlama stratejileri incelendiğinde,
hedef popülasyonun dikkatini çekecek, kullanmasını
özendirecek medyada yanlış ve iddialı tedavi edici
özelliklerinden bahsedilmesi, internet, televizyon ve
radyo kanalları üzerinden satışlarının yapılması ciddi
yan etki riskini arttırmaktadır.
Bitkisel ürünlerde olası riskler ve sorunlar
Her şeyden önce, doğal ürünlerde biyoaktiviteden
kompleks bir karışım sorumlu olduğundan, bu karışımda yer alan tüm bileşiklerin karakterizasyonu
yapılamamaktadır. Bu ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bitkilerin toplama zamanı, mevsimsel değişiklikler, coğrafi konum, bitkinin kullanılan kısmının etki
ve güvenlilik üzerine etki eden önemli parametreler
olduğu bilinmektedir. Birden fazla etkin madde içeren
karşım halindeki bitkisel ürünlerde ilaç-bitki, bitki-bitki komplikasyonlarının oluşma ihtimali yüksektir.

Sağlıklı yaşlanma bilincine sahip bireyler, araştıran,
öğrenen ve kendi sağlığı konusunda fikir sahibi olan,
önerilen tedavi seçeneklerinde kendisine de bilgi
verilmesini isteyen bireylerdir. Ve sağlıklı yaşlanma
talebi ile daha aktif, kendi sağlığı konusunda söz sahibi olmak isteyen toplumlarda önümüzdeki yıllarda
yaşlı nüfustaki artış da göz önünde bulundurulduğunda tedavide veya iyi olma halinin sürdürülmesi amacı
ile bitkisel ürün kullanımının daha da artacağı tahmin
edilmektedir. Artan pazar talebini karşılamak amacı
ile pazara sürülen bitkisel ürün sayısı da giderek artmakta, ancak kalitesiz ürünlerin piyasaya verilmesi,

Sıklıkla karşımıza çıkan ve sonuçları ağır olan yanlış
bitki seçimi veya diğer bitkisel veya kimyasal bileşiklerle tağşişat nedeni ile istenmeyen etkiler ortaya
çıkabilmektedir.

WHO reports on traditional medicine; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs134/en/
United Nations Report on World Population Ageing, 2015

3 WHO guideline on safety monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance system; http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s7148e/s7148e.pdf
4 United Nations Report on World Population Ageing, 2015.
5 WHO traditional medicine strategy:2014-2023

1

2

Ayrıca, her ülkenin kendine has bitkisel tedavi kültürü
bulunmakta olup global harmonize bir düzenlemenin
olmaması nedeni ile farklı otoritelerin farklı uygulamalarının olduğu da bilinmektedir5.
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Sağlık hizmeti açısından risk ve sorunları değerlendiğimizde ise çoğu sağlık çalışanının bu ürünlere
yönelik yeterli bilgi ve eğitiminin olmaması, yine bu
ürünleri kullanan hastaların doğru yönlendirilmesine
engel olmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki; Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere yönelik fitoterapi, homeoterapi ve benzer tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin eğitim programları başlamış olup, söz
konusu riskin kısa zamanda minimalize edileceği de
öngörülmektedir. Sağlık çalışanlarının bitkisel ürün
kullanımına bağlı olarak gelişen advers reaksiyonları bildirmemeleri nedeni ile bu ürün grubu için etkin
bir farmakovijilans sisteminin kurulamaması risklere
dair mevcut açıklardan biridir.
Sosyal yaşam açısından risklere baktığımızda, bu
ürünlerin medya ve internet kanalı ile reklamlarının
yapılması, yanlış ve yanıltıcı beyanlarla satılmaları
yanlış kullanımlara sebep olmakta ve bireylerin kendisine faydalı geldiğini düşündüğü ürünleri tavsiye etmesiyle ortaya çıkan yanlış kullanımının da ciddi halk
sağlığı sorunu yarattığı söylenebilir.
Bitkisel ürünlerin regülasyonuna dair ülke uygulamalarına örnekler
Ülkeden ülkeye bitkisel ürün gruplarının sınıflandırılmasında farklılıklar mevcuttur.
Avrupa Birliği
2004/24/EC direktifinin yayımlanması ile Avrupa’da
bitkisel ürünler, uzun süreli kullanımına dayanılarak
geleneksel bitkisel tıbbi ürün ya da 2002/46/EC direktifi doğrultusunda gıda takviyesi olarak sınıflandırılmaktadır6,7. Gıda takviyesi olarak değerlendirilen
bitkisellerin etiket beyanında herhangi bir endikasyon
belirtilemez. Ancak söz konusu ürünün sağlıkla ilişkisini gösteren ve otoritelerce onaylanmış sağlık beyanları kullanılabilmektedir. Geleneksel bitkisel tıbbi
ürünler, ülkelerin sağlık otoritelerince değerlendirme
sürecine tabii olurken, gıda takviyelerinin değerlendirme süreçleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekte
olup, sağlık veya gıda otoritelerince yapılmaktadır.
Kanada
Bitkisel ürünler doğal sağlık ürünleri adı altında tanımlanan grubun içinde yer almaktadır. Bitkisel ekstreler, bitkisel hammaddeler, amino asitler, vitamin,
mineraller, omega3, yağ asitleri, homeopatik ürünler,
probiyotikler de bu gruba dahildir8.
ABD
1994 yılında kabul edilen yasa ile ABD’de bitkisel

ürünler gıda takviyesi olarak sınıflandırılmıştır. Gıda
takviyesi olarak sınıflandırılan bitkisel ürünler için
FDA tarafından piyasaya arz öncesi bir değerlendirme
yapılmamakta olup, denetim süreçleri piyasa gözetim
ve denetimi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak tedavi edici özelliği ile piyasaya çıkacak bitkisel kaynaklı formülasyonlar ilaç olarak değerlendirildiğinden başvuru dosyalarının FDA tarafından incelenip
uygun bulunması gerekmektedir9.
Çin
Çin’de ise bitkisel ürünler Çin Gıda ve Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte olup, ürünler
fonksiyonel gıda veya bitkisel ilaç olarak sınıflandırılmaktadır10.
Ülkemizde bitkisel ürünlerin sınıflandırılması ve
regülasyonu
Ülkemizde bitkisel ürünler Avrupa Birliği düzenlemelerine benzer şekilde gıda takviyesi ya da geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak sınıflandırılmaktadır11,12.
Eğer bitkisel ürün tedavi edici özelliği ile piyasaya arz
edilecek ise başvuru değerlendirme ve onay işlemleri
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca yürütülmektedir. Kuruma yapılacak başvurular CTD formatında hazırlanmalıdır. CTD formatı,
bilgilerin doğru gruplandırılması ve hızlı ve etkin bir
değerlendirme sürecine katkı sağlar. Bu format 5 ana
modülden oluşmaktadır. Hedef; bitmiş ürünün etkin,
kaliteli ve güvenliliğinin kanıtlanmasıdır.
Modül 1; Genel olarak idari bilgiler, başvuru formu,
ürüne ait kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatı ile uzmanlar hakkındaki bilgileri içermektedir.
Modül 2; Tüm başvuruya ait özet bilgiler bu modülde
yer alır.
Modül 3; Etkin madde ve bitmiş ürüne ait tüm deneysel
sonuçları içermektedir. Bitkinin toplama yeri, zamanı,
kurutma ve saklama koşulları, pestisit, mikrobiyolojik
ağır metal kalıntısı içerip içermediğine dair deneysel
sonuçların yanı sıra etkin madde ve bitmiş ürün spesifikasyonları, farmakopeye uygun olduğunu gösteren kıyaslama çalışmaları, stabilite, üretim prosesleri, kontrol
yöntemleri, ürünün kalitatatif ve kantitatif kompozisyonu da yer almalıdır. Eğer kullanılan analitik yöntemler
farmakopede yer almıyorsa valide edilmelidir.
Modül 4; Bitmiş ürüne ait klinik dışı verileri kapsamaktadır.
9
10

6
7
8
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European Parliament and Council Directive 2004/24/EC
European Parliament and Council Directive 2002/46/EC
Health Canada, Natural Health Product Regulation, 2004

11

12

FDA, Dietary Supplement Health and Education Act of 1994
CFDA, http://www.sfdachina.com/info/121-1.htm
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği, 25705 sayı ve 2005 tarihli Resmi
Gazete.
Geleneksel Bitkisel tıbbi Ürünler Yönetmeliği, 27721 sayı ve 2010 tarihli Resmi Gazete.
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Modül 5; Klinik çalışma raporlarının sonuçları ve ilgili bilgiler bu bölümde sunulmalıdır.
Bitkisel ürünler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
tarafından kullanım amacı ve birim formülasyonu göz
önüne alınarak iki farklı şekilde ruhsatlandırılmaktadır:
1. Bitkisel İlaç
Bitmiş ürün içeriğinde yer alan bitkilerin etkinliği, güvenliliği ve geleneksel kullanımı uzun yıllardır halk
arasında kullanımı ile veya bibliyografik çalışmalarla
desteklenemiyorsa, geliştirilen bitmiş ürün hekimin
takibi ve gözetimi ile kullanılması gereken bir formülasyon ise etkinlik ve güvenlilik için pre-klinik
ve klinik çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Bitkisel
ilaçların, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nce iş işlemleri yürütülmektedir. Başvuru
dosyasında yukarıda bahsedilen CTD formatına ait
tüm modüllere ilişkin bilgi ve belgeler yer almalı, etkinlik ve güvenlilik klinik verilerle desteklenmelidir.
2. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün
Tıbbi ürün içinde yer alan bitkiler uzun yıllardır (15
yıl AB ülkelerinde olmak üzere 30 yıldır kullanılıyor
olması) halk arasında kullanılıyorsa ve etkinlik ile
güvenliliği kanıtlayan bibliyografik çalışmalar mevcut ise pre-klinik ve klinik çalışmaların gerekli olmadığı basitleştirilmiş bir başvuru yapılabilir. Başvuru
dosyasının modül 3 bölümünde sırasıyla bitkisel hammadde, etkin madde ve bitmiş ürün için ayrı ayrı tüm
deneysel veriler, farmakope limitleriyle kıyaslamalı
sonuç tablosu, stabilite verileri yani kısaca geliştirilen bitmiş ürünün kaliteli olduğunu gösteren tüm deneysel sonuçlara yer verilmelidir. Geleneksel bitkisel
tıbbi ürün olarak sınıflandırılan bitkisel ürünler için,
uzun yıllardır halk hekimliğinde kullanılması esas alınarak preklinik ve klinik veri sunulması zorunlu tutulmamaktadır. Ancak elbette ki, ürünün güvenlilik ve
etkinliğini gösteren ve uzman raporu ile desteklenen
bibliyografik data mecburidir. Başvuru dosyasının değerlendirme sürecinde ürünün etkinlik ve güvenliliğine dair herhangi bir şüphe oluşması durumunda ise
her ne kadar preklinik, klinik verilere ihtiyaç duyulmadığı belirtilmiş olsa da başvuru sahibi, Kurumca
talep edilen her türlü veriyi sunmakla yükümlüdür.
Başvuru dosyalarının idari, teknik ve bilimsel değerlendirmeleri ve Kurum’un ilgili dairesince yapılan
ruhsata esas analiz sonuçlarının uygun bulunması halinde bitkisel tıbbi ürüne ruhsatname düzenlenir. Piyasaya arz edilen ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürün;
• Hekimin teşhis için denetimi ya da reçetesi ya da
tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve amaçlanmış olan ürünlerdir.

• Geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları vardır.
• Sadece spesifik olarak belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları vardır.
• Oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla
kullanılan müstahzarlardır.
• Tek satış noktaları “ECZANE” lerdir.
• Medya ve internet aracılığı ile tanıtım ve reklamlarının yapılması yasaktır.
Piyasaya arz edilen bitkisel ilaç ise;
• Sadece eczanelerden reçete ile satışına izin verilmektedir.
• Hekim takibi ve gözetiminde kullanılması gereken tıbbi ürünlerdir.
• Etkinlik, güvenlik ve kalitesinin kanıtlanması
koşulu ile her türlü farmasötik formda hazırlanabilir.
• Medya ve internet aracılığıyla asla reklamları
yapılamaz.
2010 yılında Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nin yayımlanması sonrası söz konusu ürünlerin piyasada güvenli kullanımın sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Tıbbi Bitki Listesi www.titck.gov.
tr. web sayfasında yayımlanmakta olup, bu listede 83
bitkiye ait olası yan etki, advers etki, etkileşimler ve
güvenlilikle ilgili spesifik uyarılara yer verilmiştir.
Bitkisel, Destek ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Daire
Başkanlığınca güncel bilimsel verilerin listeye yansıtılarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.
Tüm ilaçlarda olduğu gibi Kurumumuzca ruhsatlandırılan bitkisel ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkileri sistematik bir
şekilde izlenmekte ve vaka raporları DSÖ ile paylaşılmaktadır.
Yine gıda takviyesi olarak piyasaya arz edilmiş olan
bitkisel ürünler için yapılan advers etki bildirimleri gıda takviyelerinin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bildirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
Ek olarak, sağlık kurum ve kuruluşlarında hepatotoksisite ve nefrotoksisite tespit edilen hastalarda bitkisel
ürün kullanımının sorgulanması ve ortaya çıkan hepatotoksisite ve nefrotoksisitenin bitkisel ürünler ile
ilişkisi olabileceğinden şüpheleniliyorsa bu durumun
Türkiye Farmakovijilans Merkezine bildirilmesini
sağlamak amacıyla bitkisel ürünlere has hepatotoksisite formu oluşturulmuş ve 10.10.2014 tarihinde tüm
Valiliklerle duyuru metni paylaşılmıştır.
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Piyasa gözetimi denetimi ile mevzuata aykırı şekilde ürün tanıtım ve/veya satışının yapıldığı internet
sitelerinin incelemeye alınarak erişime tamamen engellenmesi, gerekli işlem tesisi için ilgili paydaşlarla
(Erişim Sağlayıcıları Birliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü gibi) koordinasyon sağlanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ruhsatlandırılan tıbbi ürünler için piyasada
farkındalık yaratmak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve güvenli kullanımı sağlamak amacıyla logo
tasarımı tamamlanmış olup, görsel 1’de yer alan logo
tasarımının Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı tüm geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin dış ambalajında yer alması
sağlanmıştır.
Görsel 1: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ruhsatlandırıldığını gösteren ve ürünlerin dış ambalajında yer alması
gereken logo

Sonuç
Bitkisel ürünlerin doğal oldukları için güvenlilikle
ilgili riskler barındırmadığına dair yanlış inanışın ortadan kaldırılması, etkili, güvenli ve kaliteli ürünlerin
piyasaya arz edilmesinin sağlanması, doğru ürünün
doğru miktar ve doğru zamanda kullanılması için
hepimize düşen görevler olduğu açıktır. İlaç otoriteleri regülasyonlarını güncelleyerek, ürünlerin piyasa
gözetim ve denetimini yaparak bu hedefe katkı sağlarken, üreticilerin regülasyon gereklilikleri doğrultusunda hareket etmesi ve hastaların ise kullandığı
ürünler için sağlık profesyonellerine danışması gerektiği açıktır. Uluslararası harmonize bir regülasyon
uyumunun da bu ürünlerin güvenli kullanımına mutlak bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Ülkemiz zengin florasıyla çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmakta, bitkisel ürünleri
tarladan başlayarak üretecek, yeni ürünler geliştirerek
piyasaya sunabilecek yeterli insan gücü, bilgi birikimi
ve teknolojiye sahiptir. Ancak, üretilecek bitkilerin ve
bu bitkilerden elde edilecek etkin maddelerle hazırlanacak bitkisel ürünlerin farmakope kalitesinde olması
gerektiği de unutulmamalıdır. Çünkü kaliteli ve standardize etkin madde bitkisel tıbbi ürün için olmazsa
olmaz bir özelliktir.
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Kaliteli ve standardize ürün elde etmek ve tıbbi/aromatik bitkilerin pazar olanaklarının arttırılabilmesi
için;
• Islah edilmiş bitki türlerinin geliştirilmesi
• Bu bitkilerin yetişeceği uygun ekolojik şartların
belirlenmesi
• Bitkilerin iyi tarım uygulamaları doğrultusunda
yetiştirilmesi, doğru zamanda toplanması, saklanması
• Standardize edilmiş bitkilerden hareketle geliştirilen formülasyonların da GMP (İyi İmalat Uygulamaları) sertifikasına sahip üretim yerlerinde
üretilmesi ve ürünün kalitesine yönelik tüm deneysel prosedürlerin yapılması gerekmektedir.
Bitkisel ürünlerin kullanımı dünya ölçeğinde giderek artış göstermekte ancak regülasyonlardaki belirsizlikler, aynı bitkiyi aynı miktarda içeren ürünlerin
hem gıda takviyesi, hem bitkisel tıbbi ürün olarak
sınıflandırılması, bir ülkede ilaç olarak değerlendirilen bitkisel bir ürünün diğer bir ülkede gıda takviyesi olarak pazarda bulunması gibi pek çok karışıklığa
zemin hazırlamaktadır. Bu durum da elbette son tüketici olan hastalara yansımakta olup hangi bitkisel
ürünün ne amaçla kullanılması gerektiğinden emin
olunamamaktadır. Bitkisel ürünlerin doğru sınıflandırılması, doğru etiket beyanları ile piyasada yer alması
gerektiği konusunda tüm ülke otoriteleri hem fikirdir.
Kaliteli etkin ve güvenli ürünün piyasaya arz edilmesi
için her ülkenin bilimsel veriler ışığında kendi regülasyonlarını oluşturması veya gerekli hallerde tekrar
düzenlemesi gerektiği düşünülmektedir.
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GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI İLAÇ ve ÜRÜNLERLE
İLGİLİ BİLİMSEL UYGULAMALAR
İntegratif tıp, hastalıkların önlenmesi ve semptom
kontrolünde çok önemli bir yeni bilim dalıdır. Bunun
içine sağlıklı yaşam için gerekli olan fizik aktivite,
sağlıklı beslenme (sebzeler ve meyveler), bitkisel
maddeler (likopen ve genistein), diğer doğal maddeler ve stres azaltıcı yöntemler girer. Stres azaltıcı yöntemler arasında meditasyon ve yoga gibi yaklaşımlar
bulunur. Bunun dışında, beynin vücut üzerindeki etkisi çok büyük olduğu için, akupunktur, masaj tedavisi,
müzik tedavisi gibi yöntemler de kullanılabilir.
Amerika’daki ulusal sağlık enstitülerinden biri olan
Ulusal Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Merkezi kanser hastalarıyla ilgili birçok integratif tıp yöntemlerinin kullanılması konusunda rehberler yayınlamıştır.
Örneğin kanser hastaları için egzersiz, tamamlayıcı
tedaviler, bitkisel tedaviler ve diğer destekleyici tedaviler hakkındaki rehberleri web sitelerine koymuşlardır.
Amerika’da üç milyona yakın meme kanseri tedavisinden sonra halen yaşamakta olan kadın bulunmaktadır. Bunların %50 ila %80’i tamamlayıcı ve integratif
tıp yöntemleri kullanmaktadır. Genellikle bu gibi tedaviler standart kanser tedavilerine ek olarak kullanılıp standart tedavilerin yan etkilerini önlemek veya
azaltmak amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda, hastalar bu tedavilerle hayat kalitelerini ve fonksiyonel
durumlarını daha iyiye götürmek istemektedirler. Ayrıca bu tedaviler standart tedavilerin etkilerini de arttırabilir ve ikincil kanserlerin önlenmesini sağlayabilir. Tamamlayıcı tedaviler arasında bitkisel maddeler,
vitaminler, mineraller bulunduğu gibi meditasyon,
yoga, hipnoz, tai chi gibi beyne yönelik yöntemler,
akupunktur ve masaj tedavisi de kullanılabilir. Bu gibi
tedavilerin faydalı olabileceği klinik problemler arasında halsizlik, gastrointestinal problemler, lenfodem,
ağrı, psikolojik problemler, hayat kalitesi, nörolojik
problemler, uyku ve vazomotor semptomlar bulunmaktadır.

Bu yöntemlerin ne kadar etkili olduklari bilim insanları tarafından literatürde araştırılıp, kanıta dayalı bir
not verilir. En kuvvetli bilimsel kanıtlarla gösterilmiş
olanlara A notu verilir. Daha az fakat yine kuvvetli
olanlara B notu verilir. Fazla kuvvetli kanıt olmayanlara C notu verilir. Faydasız olduğu veya zararlı olduğu bulunanlara da D notu verilir. A, B ve C notu
alanlar hastalara önerilebilir ama D notu alanlardan
ise hastaların kaçınmaları önerilir. Aşağıda meme
kanserli hastalar icin hazırlanan notlandırmayı özetliyorum.
Stres ve kaygı azaltıcı teknikler
B notu alanlar: Müzik tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi sırasında olan endişeyi azaltmak için kullanılabilir. Meditasyon, radyoterapi alan hastalardaki endişeyi azaltmak için kullanılabilir. Yoga, radyoterapi ve
kemoterapi alan hastalardaki endişeyi azaltmak için
kullanılabilir.
C notu alanlar: Akupunktur, masaj ve meditasyon,
tedavi alan hastalardaki endişeyi azaltmak için kullanılabilir.
Depresyon azaltıcı yöntemler
A notu alanlar: Meditasyon, radyoterapi alan hastalardaki depresyonu azaltmak için önerilir. Yoga, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalardaki depresyonu
azaltmak için önerilir.
B notu alanlar: Masaj tedavisi, kanser tedavilerini
bitirmiş olan hastalardaki ruhsal durumu iyileştirmek
için önerilir. Müzik tedavisi, yeni teşhis konmuş hastalardaki ruhsal durumu iyileştirilmek için önerilir.
C notu alanlar: Akupunktur ve stres azaltıcı teknikler
hastaların ruhsal durumlarını iyileştirmek için önerilir.
Halsizlik azaltıcı yöntemler
B notu alanlar: Hastanın enerji tasarrufu ile ilgili teknikler önerilir.
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C notu alanlar: Amerikan ginsengi hastalardaki halsizliği azaltmak için önerilir. Akupunktur, tedavi bittikten
sonra görülen halsizliği azaltmak için kullanılabilir.
D notu alanlar: Asetil-L-Karnitin’in halsizlik azaltmadığı gösterilmiş, bu yüzden hastalardaki halsizliği
azaltmak için önerilmez. Guarana, halsizlik azaltıcı
etkisi olmadiği için önerilmez.
Uyku hijyenini düzeltici teknikler
C notu alanlar: Stres azaltıcı teknikler, uyuma problemi olan hastalarda kullanılabilir. Örneğin, yoganın
uyku problemlerini azalttığı gösterilmiştir.
Hayat kalitesini ve fiziksel fonkiyonu arttırıcı teknikler
A notu alanlar: Meditasyon, hastaların hayat kalitesini arttırmak için önerilir.
C notu alanlar: Akupunktur, ökseotu, kigong, refleksoloji, yoga ve egzersiz, hayat kalitesini ve fiziksel
fonksiyonu arttırmak için kullanılabilir.
D notu alanlar: Enerji tasarrufu önerilmez çünkü
faydalı olduğu gösterilmemiştir.
Kemoterapiye bağli bulantı ve kusmayı önleyici
teknikler
B notu alanlar: Akubası ve elektroakupunktur, antiemetiklere ek olarak kullanılmaları önerilir.
C notu alanlar: Zencefil, kemoterapi alan hastalarda
antiemetik ilaçlara ek olarak kullanılabilir.
D notu alanlar: Glutamin, kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmayı önlemediği için önerilmez.
Ağrı azaltıcı teknikler
C notu alanlar: Masaj tedavisi, müzik tedavisi, fizik
tedavi, hipnoz, akupunktur ve elektroakupunktur, ağrı
azaltıcı yöntemler olarak kullanılabilir.
Amerikan Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Merkezi’nin misyonu, çok kaliteli bilimsel araştırmalar
yaparak tamamlayıcı ve integratif tıp yöntemlerinin
sağlık üzerindeki rollerini, faydalarını ve güvenlik derecelerini göstermektir. Vizyonu ise tamamlayıcı ve
integratif tıp yöntemlerinin kullanılması konusundaki
sağlık calışanlarının vereceği kararların bilimsel kanıtlara dayandırılmasıdır.
Ulusal Tamamlayıcı ve İntegratif Tıp Merkezi programlarının üç uzun vadeli amacı vardır:
1. Semptom azaltma tekniklerinin kullanılmasını
ve bilimsel araştırmalarını arttırmak,
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2. Sağlıklı ve iyi yaşam için etkili, pratik ve kişiye
özel stratejiler geliştirmek,
3. Tamamlayıcı ve integratif tıp yöntemlerinin sağlık alanında kullanılmalarının kanıta dayalı kararlarla yapılmasını sağlamak.
Amerikan Ulusal Kanser Merkezi’nin uzun vadeli
amaçlarına yönelik ana hedefleri de şunlardır:
1. Akıl ve beden tedavileri konusundaki araştırmaları arttırmak,
2. Tamamlayıcı ve integratif tıp alanında kullanılan
doğal maddeler üzerindeki araştırmaları arttırmak,
3. Şu anda kullanılan tamamlayıcı ve integratif tıp
yöntemlerini daha iyi anlamak ve sağlık alanına
kazandırmak,
4. Bu alanda yüksek kaliteli araştırmaların yapılabilmelerini sağlamak,
5. Tamamlayıcı ve integratif tıp yöntemleri hakkındaki kanıta dayalı bilgileri oluşturmak ve yayınlamaktır.
Akıl ve beden yöntemlerinden örnekler:
Şimdi akıl ve bedenle ilgili yöntemlerden biri olan
yoga araştırmalarından bahsedecegim. Yoganın uzun
vadeli epigenetik etkileri olduğu gösterilmiştir. Son
zamanlarda yapılan araştırmalar yoga ve meditasyonun bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde önemli etkilerini göstermiştir (Li ve ark., 2005a; Dusek ve ark.,
2008; Sharma ve ark., 2008; Black ve ark., 2013).
Araştırmalarda yoga ve meditasyonun gen ekspresyonuna etkisi olduğu ve bu etkinin çevresel strese olan
yanıtı daha iyileştirdiği gösterilmiştir. Yoganın depresyon, halsizlik, endişe, stres, kardiyovasküler, hipertansiyon, akciğer fonksiyonu, glukoz regulasyonu,
ağrı ve kanser üzerine faydalı etkileri gösterilmiştir
(Büssing ve ark., 2012). Yoganın etki mekanizmaları
arasında şunları sayabiliriz: faydalı hormon regulasyonu, EEG değişiklikleri, antioksidan enzim aktiviteleri, vagal ton aktivasyonu, kronik enflamasyon üzerindeki etkiler, bağışıklık sistemi etkileri, sitokinler
üzerine etkileri.
Son zamanlarda saygın kanser dergilerinde yayınlanan tamamlayıcı tıp konusunda birçok makale vardır.
Örneğin, Andersen ve ark. (2008) psikolojik yöntemlerin meme kanseri hastalarındaki sağ kalımı arttırdığını göstermiştir. Chandwani ve ark. (2014) randomize kontrollü bir klinik calışmada radyoterapi alan
meme kanseri hastalarında yoganın faydalı olduğunu
rapor etmiştir. Kiecolt-Glaser ve ark. (2014) meme
kanseri hastalarında yapılan randomize kontrollü bir
klinik calışmada yoganın enflamasyon, ruh hali ve
halsizlik üzerine faydalı etkilerini göstermiştir. Saatcioğlu ve ark. (2013) meme kanseri hastalarında yaptıkları kontrollü bir yoga araştırmasında lenfositler-
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deki gen ekspresyon profilinde kontrole göre önemli
değişiklikler göstermiştir.
Doğal maddelerle ilgili örnekler:
Tamamlayıcı ve integratif tıp alanındaki doğal maddelerle ilgili araştırmalar önemli sonuçlar vermiştir.
Burada iki örnekten bahsetmek istiyorum. Birincisi,
sülük salyasındaki maddelerin prostat kanseri hücreleri üzerindeki çok önemli etkileridir. Hormona duyarlı LNCaP hücrelerinin farelerdeki büyümesi sülük
salyası tarafından önlenebilmiştir (Ammar ve ark.,
2015). Bu etkinin prostat kanserli hastaların tedavisinde kullanılan docetaxel ve enzalutamide kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Hormona dirençli 22RV-1
hücrelerinin farelerdeki büyümesi de sülük salyasındaki maddeler tarafından docetaxel’e benzer şekilde
önlenebilmiştir.
Doğal maddeler konusunda vereceğim ikinci örnek
de soya fasulyesinde bulunan genistein maddesidir.
Epidemiyolojik calışmalarda soya tüketen toplumlarda meme ve prostat kanserlerinin daha az görüldüğü
rapor edilmiştir. Soyadaki genistein gibi izoflavonların kanser önleyici etkileri hücre kültürü ve hayvan
deneylerinde gösterilmiştir. Bizim çalışmalarımızda
gösterdiğimiz gibi genistein hormona dirençli PC-3
hücrelerinin büyümesini azaltır ve bu hücrelerin kemoterapiye duyarlılığını arttırır (Li ve ark., 2005b).
Aynı zamanda, kemoterapinin yol açtığı yan etkileri
de azaltır. Faz II klinik calışmalarda soya izoflavonlarının hem hormona duyarlı hem hormona dirençli
prostat kanserli hastalarda PSA’nın artış hızını düşürdüğünü rapor ettik (Hussain ve ark., 2003). Buna ek
olarak, prostat kanserli farelerde soya izoflavonunun
radyoterapinin tümör üzerindeki etkisini arttırdığını
da gösterdik. Bu hayvan deneylerinden sonra radyoterapi alan prostat kanserli hastalarda yaptığımız
çalışmada soya izoflavonu verildiği zaman radyoterapinin mesane, kalın bağırsak ve erektil fonkiyon üzerindeki yan etkilerini azalttığını gözlemledik. Bundan
sonra yaptığımız deneylerde soyanın gen ekspresyonu üzerindeki etkisini inceledik ve hormona duyarlı
ARCaP-E ve hormona dirençli ARCaP-M hücrelerinde gen ekpresyonunu önemli derecede değiştirdiğini
gösterdik (Phillip ve ark., 2012). Genistein’in DNA
hasarını önleyici etkileri olan genlerin ekspresyonunu arttırdığını ve TNF/NF-κB yolağındaki genlerin
ekspresyonunu azalttığını gösterdik. Bunun mekanizmasına yönelik çalışmalarda genistein’in H3K9 asetilasyonunu indüklediğini ve HDAC inhibitörü olan
vorinostat ile sinerji gösterdiğini bulduk.
Soya izoflavonlarının kanser tedavilerinin yan etkilerini azaltması:
Hormon tedavisi alan prostat kanserli hastalarda hi-

pertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı görülme sıklığı artar. Soya izoflavonları hormon tedavisinin yan
etkilerini önleyebilir. Örneğin, kadınlarda menopoz
sonrası oluşan diyabet ve kardiyovasküler riskin genistein kullanımıyla randomize klinik bir calışmada
azaltıldığı gösterilmiştir (Atteritano ve ark., 2007).
Palanisamy ve ark. (2008) sıçanlar üzerinde yapılan
bir çalışmada yüksek fruktozlu diyetin sebep olduğu
diyabet ve böbrek hasarının genistein ile önlenebileceğini gösterdiler. Yine sıçanlarda yapılan başka bir
çalışmada Cho ve ark. (2007) diyetteki tuz miktarıyla
ilgili olan hipertansiyonun genistein ile önlendiğini
rapor ettiler. Yaşlı ve yumurtalıkları alınmış dişi sıçanlarda oluşan diyabet ve hafıza bozukluklarının genistein ile önlenebileceği gösterildi (Alonso ve ark.,
2010). Kim ve ark. (2001) maymunlarda yaptıkları bir
çalışmada soya izoflavonlarının Alzheimer hastalığı
ile ilgili proteinlerinin fosforilasyonlarını azalttığını
gözlemlediler. Kim grubunun hipotezine göre Tau
proteinin fosforilasyonu beyindeki mikrotübüllerin
depolimerizasyonuna yol açar ve soya izoflavonları
bu fosforilasyonu azalttığı için mikrotübüllerin depolimerizasyonunu önleyerek beyni korumuş olur.
İzoflavonların menopoz sonrası kadınlarda kognitif fonksiyonu korudukları altı aylık randomize plasebo kontrollü bir klinik araştırmada gösterilmiştir
(Kritz-Silverstein ve ark., 2003). Duffy ve ark. (2003)
da menopoz sonrası kadınlarda yaptıkları plasebo
kontrollü bir calışmada soya izoflavonlarının kognitif
fonksiyonu arttırdığını gösterdiler.
Özetleyecek olursak, genistein antioksidan etkisiyle
DNA hasarını önleyebilir, ve antienflamatuar özelliğiyle kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini
önleyebilir. Ayrıca DNA metilasyonu ve histon asetilasyonu ile epigenetik olarak gen ekspresyonunu iyi
yönde etkiler. Bunun dışında NF-κB, RANKL, VEGF,
MMP ve EMT mekanizmalarını inhibe eder. Böylece
kemoterapi ve radyoterapinin faydalı etkilerini arttırır
ve yan etkilerini azaltır. Bu sebeple genistein kanser
sağ kalma araştırmalarında ideal bir tamamlayıcı fitoterapi ürünü olma potansiyeline sahiptir. Örneğin
kanser hastalarında radyoterapi ve kemoterapinin yan
etkileri genistein kullanımıyla önlenebilir. Bu yan etkiler arasında ikincil primer tümörler, kognitif fonksiyonun azalması, kalp fonksiyonu bozuklukları, kemik
iliği fonksiyonu bozuklukları, akciğer toksisiteleri,
sinir sistemi toksisiteleri, böbrek ve karaciğer toksisiteleri bulunmaktadır. Genistein ve diğer bitkisel maddeler üzerinde birçok araştırma merkezlerinde aktif
olarak calışılmaktadır. Bu geleneksel ve tamamlayıcı
tıbbın en önemli alanları arasındadır.
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OTURUM-I TARTIŞMA BÖLÜMÜ
OTURUM BAŞKANI: Sayın katılımcılar konuşmaları tartışmaya açıyorum. Soru soracak arkadaşlar lütfen isimlerini söylesinler, çünkü görüşleriniz olduğu
gibi rapora yansıdığı için isimlerinize ihtiyacımız var.
Hocam sizden başlayalım, Erden Hocam buyurun.
PROF. DR. ERDEN BANOĞLU: İsmim Erden Banoğlu, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim
üyesiyim, aynı zamanda TÜBA asıl üyesiyim.
OTURUM BAŞKANI: Erdem Banoğlu.
PROF. DR. ERDEN BANOĞLU: Evet, Erdem Banoğlu. Öncelikle Selman Bey’e Aslı Can Hanım’a ve
Ömer Hocamıza bilgilendirici ve açıklayıcı konuşmaları için teşekkür ediyoruz.
Benim kayıtlara geçmesi açısından Tarım Bakanlığı
yetkilisi Selman Bey’e iki tane basit sorum olacak.
Mevzuat açısından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın sunumlarını dinlediğimde Sağlık Bakanlığı yetkilisinden anladığım, detaylı deneysel analiz sonuçlarının da ruhsatlandırma
sürecinde temin edilmesi, Bakanlığa sunulması ve
incelenmesi söz konusu. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı sürecinde benim sorum şu: Bir, bu ürünlerin içerik bilgilerinin beyan edildiğinden, beyan
edildiği şekilde olduğundan nasıl emin oluyorsunuz?
Yani her başvuruda o bitkisel gıda takviyesinin, mesela Türkiye’de çok yaygın olan ginseng örneği gibi,
ginseng olduğundan nasıl emin oluyorsunuz, bir de
bunlar özellikle topraktan gelen ürünler olduğundan
ağır metal kontaminasyon riski oldukça fazla. Beyan
edildiği şekilde ağır metal içermediği veya ağır metal içeriklerinin limitlerinin altında olduğundan nasıl
emin oluyorsunuz? Mikrobiyolojik kontrollerin beyan edildiği şekilde kontamine olmadığını ruhsat aşamasında ürün ruhsatlamadan nasıl emin oluyorsunuz?
Bu konularla ilgili deneysel sonuçlar istiyor musunuz,
istemiyorsanız neden? Onun da cevabını almak istiyorum.
İkincisi, tabi Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ürünlerinin üretim yerleri farklı.
Sağlık Bakanlığı GCM onaylı yerlerde üretim tercih
eder, bu yerler çok sıkı kontrollerden geçer. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılan
bu ürünlerin üretim yerlerinin izin ve denetimlerinin
sıklığı nedir? Son bir soru daha sormak istiyorum.
Piyasaya sunulan ruhsatlandırılmış gıda takviyesi

ürünlerinin piyasadayken rutin veya rastgele örneklenmesi sonucunda denetimleri yapılıyor mu, analizleri yapılıyor mu? Mesela, bu ürünlerin piyasadayken
kontamine olup olmadığı veya tağşiş ürünlerinin olup
olmadığı konusunda. Çünkü Türkiye’deki en büyük
sıkıntılardan bir tanesi de tağşiş. Gıda takviyesi adı
altında ruhsatlandırılan ginseng gibi ürünlerin veya
benzer ekstrelerinin en fazla cinsel gücü arttırıcı
amaçla piyasada satılması örneği. İçlerinde sentetik
kimyasallarının olduğunun tespit edildiğini biliyoruz, bunlar zaman zaman piyasadan toplatılıyor. Bu
konudaki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaklaşımlarının efektif olup olmadığını öğrenmeyi arzu
ediyorum. Teşekkür ederim.
SELMAN AYAZ: Sorunuza teşekkür ederim. Ben sunumumda mevzuattan bahsettim, bu denetim kontrollerden bahsetmedim, çünkü öğleden sonraki sunumda
zaten diğer Daire Başkanı arkadaşımız Neslihan Alper bu konular ve denetimlerle ilgili çok ayrıntılı bir
sunum yapacak, onun için o konuya girmedim. Mükerrer olmasın diye şimdi onunla ilgili bir cevap vermek istemiyorum, çünkü zamanımız yok zaten. Ama
şunu söyleyeyim: Bizim Türk Gıda Kodeksi kapsamında çıkarmış olduğumuz mevzuat çok geniş, ben
size takviye edici gıdalarla ilgili mevzuattan biraz anlatmaya çalıştım, ama 200 üzerinde mevzuat var, şimdi yatay mevzuat dediğimiz bir mevzuat var. Bütün
gıdalar, takviye edici gıdalar dâhil o yükümlülükleri
sağlamak zorunda. Etiketleme olsun, mikrobiyolojik
kriterler, bulaşanlar, pestitler, katkı maddeleri, yani
takviye edici gıdada biz sadece takviye edici gıdadaki vitamin, mineralin limitine bakmıyoruz. Bunun
dışında dediğiniz gibi ithal ürünlerde veya yerli ürünlerde, denetimlerde hem pestisit açısından, ağır metal
açısından, mikrobiyolojik kriterler açısından her türlü
analizleri yapıyoruz. Bizim verdiğimiz onay, aslında
diğer ülkelerde de böyle. Eğer bizim verdiğimiz şekilde, bize başvuru şeklinde biz onu onayladığımız
zaman ve üretici de bu şekilde bunu üretiyorsa bu
onaylıdır, bu uygundur anlamı çıkar. Ama ben takviye
edici gıda olarak onay veriyorum, adam daha sonra
içine sildenafil katıyor? veya siz silah ruhsatı alıyorsunuz İçişleri Bakanlığı size silah ruhsatı veriyor, siz
gidiyorsunuz adam vuruyorsunuz, Bakanlık onu nasıl
garanti edebilir? Aynı şekilde bunu demek istiyorum.
Bakanlığın mevzuata uygun gördüğü şekilde verilen
bir onay o şartlarla piyasaya çıkıyorsa güvenilirdir.
Ama onun dışında zaten aykırı yapanları biz kamuoyunun bilgisine ifşa olarak sunuyoruz. Her türlü kontroller de yapılıyor. Teşekkür ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI: Hocam buyurun, isminizi
alabilir miyiz Hocam? Buyurun.
PROF.DR. İSMET ÇOK: Profesör Doktor İsmet
Çok, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden.
İki küçük sorum olacak biri Selman Bey’e. Biraz
önce ruhsatlandırma komisyonunda, yani takviye
edici gıda komisyonunda yer alan üyelerimizin farklı disiplinlerden geldiğinden bahsetti, bu son derece
olumlu bir şey. Öğrenmek istediğim şey şu: 2 Mayıs
2013 tarihinde yayınlanmış olan Tebliğ’de ve bunun
değerlendirilmesinde Bakanlık aynı disiplinler arası
çalışmayı gösterdi mi? Yoksa Takviye Edici Gıdalar
Yönetmeliği Bakanlık bünyesinde hazırlanmış olan
bir yönetmelik miydi?
İkinci ve son sorum da Ömer Küçük Hocama. Özellikle soya içeren sütlerin tüketilmesinin ben ileri yaşlarda olması gerektiğine inanıyorum, çünkü bu tür
ürünlerin yüksek miktarda fitoöstrojen taşımasından
dolayı küçük yaştaki çocukların kullanmasında, özellikle endokrin fonksiyonlara yönelik olası istenmeyen
etkilerin oluşması söz konusu, bu durum çocuklar için
de geçerli mi? Teşekkür ediyorum.
SELMAN AYAZ: Ben sunumumda söz etmiştim.
Biz Bakanlık olarak mevzuatı hazırlarken gerçekten
çok şeffaf bir yaklaşım gösteriyoruz, yani burada bizim alt komisyonlarda üniversitede hocalarımız, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, her türlü katılım mevcut. Sonuçta iyi bir çalışma yapılıyor,
daha sonra bu çalışmalar herkesin görüşüne açılıyor,
web sitemizde yayınlanıyor, hatta normal bir vatandaşımız bile bir görüş verebilir. Hocamızın dediği bu
mevzuatla ilgili özellikle Takviye Edici Gıdalar Tebliği burada 6-7 yıl çalışıldı, yani çok geniş. Baktığınız
zaman sonuçta 2-3 sayfalık bir tebliğ, ama gerçekten
üzerinde çok uzun çalışıldı. Tabii ki mevzuatta sıkıntılar olabilir, eksikler olabilir, mevzuat değişmeyecek
diye bir şey yok, kanun bile çok rahat değiştikten sonra yani mevzuat her zaman değişebilir, önemli olan
burada doğruyu yapabilmek. Böyle Hocam, üzerinde
gerçekten iyi çalışıldı, eksikler varsa da onlar her zaman düzeltilebilir.
OTURUM BAŞKANI: Ömer Hocam.
PROF. DR. ÖMER KÜÇÜK: İkinci soruya cevap
vereyim. Bir defa şunu söylemek isterim: Örneğin,
yeni doğan bebekler eğer anne sütü alamıyorsa veya
inek sütü alerjisi varsa onlara verilen soya sütü, soya
maması, yani verilen formül tamamen soyadan gelen
bir şey. Bu konuda Amerika’da birçok çalışma yapılmış durumda. Amerika’da 25-30 yıl önce soya formü-
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lü verilen bütün bebeklerde 20 yıl sonra acaba ne gibi
değişiklikler var, onlara bakılmış içinde kız-erkek var.
Bu bebekler 20-25 yaşına geldiği zaman bütün fonksiyonlarına bakılıyor, hormon fonksiyonlarına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına bakıldığı zaman hiçbir
fark görünmüyor, yani diğer soya formülü almamış
olan anne sütüyle veya inek sütüyle beslenmiş bebeklerden hiçbir farkı yok. O yüzden o bebeklerin her
gün aldığı fitoöstrojen bir bardakta bulunan fitoöstrojenden 20-30 kat fazla ve bunu o bebekler her gün alıyor ve hiçbir zarar olduğu görülmemiş o bebeklerde.
Aynı zamanda soya binlerce yıldır Asya’da, Çin,
Japonya, Kore’de tüketilen bir şey. Fitoöstrojenler
soyada da bulunmaktadır. Japonlar, Çinliler günde
20-25 gram olarak bunu her gün alıyorlar. Her gün 2
milyar kişi bunu devamlı almakta ve hiçbir yan etkisi
görülmemekte. Hatta tam tersi özellikle çocukluk zamanında alınırsa bu fitoöstrojenlerin kanser önleyici
etkilerinin daha fazla olduğu özellikle kızlarda meme
kanserini önlediği görülmüş. Daha sonra da faydası
oluyor, bu konuda 5 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçları iki-üç ay sonra kanser dergisinde
yayınlanacak. O çalışmada meme kanseri hastalarında da soyanın çok faydalı olduğu ve önleyici etkilerini tedavileri de daha iyi yapacağı gösterilmiş.
BİR KATILIMCI: … (Mikrofonsuz Konuşma)
PROF. DR. ÖMER KÜÇÜK: Evet. Tam o sırada en
faydalı olduğu sıra, çünkü memenin gelişimi sırasında soya alındığı zaman o fitoöstrojenlerin bir pozitif
etkisi oluyor ve o kızın ergenlik çağında aldığı soya
o memeyi 30-40 sene sonra bile meme kanserinden
koruyabiliyor, öyle bir etkisi var.
OTURUM BAŞKANI: Vaktimiz ilerledi, son iki
soru alacağım. Buyrun, isminizi söylerseniz.
PROF. DR. NURDAN TAÇYILDIZ: Profesör Doktor Nurdan Taçyıldız. Ankara Tıp Fakültesi Çocuk
Onkoloji Bilim Dalı.
Ömer Küçük Hoca’nın bahsettiği çalışmayı birlikte
yapmıştık, Kazım Hoca’nın da çalışmasıdır, hep birlikte yaptık, çünkü oradaki hastalarımızın kan düzeyleri aslında Kazım Hoca’nın laboratuvarında çalışıldı.
Ben özellikle şimdi hemen söz almak istedim, çünkü
benim çalışmam çocuklarda, hani güvenlik anlamında
çok önemli. Bizim hastalarımız her zaman endokrin,
kardiyak, her türlü etkileri açısından, hastalığın en
başından itibaren izlenirler. Bu hastalarımıza ait yayınımızı 4-5 sene önce yaptık. Bu yıllar içerisindeki
izlemlerinde de genistein kullandığımız hastaların
hiçbir endokrin fonksiyonunda bozukluk görmediği-
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mizi iletmek isterim, ama çalışma hakikaten herhalde
dünyadaki ilk çocuk çalışması diye biliyorum. Kemoterapinin yan etkilerini çok azalttığı radyoterapiye
bağlı ishalleri ortadan kaldırdığı için aileler tarafından
çok sevilen bir tedaviydi. Biz bunu kemoterapilerin
aralarında, radyoterapi alan hastalara ise radyoterapiyle birlikte uygulamıştık, halen izlediğimiz hastalar
son derece sağlıklılar, bu ek bilgiyi vermek istedim.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ederiz. Can Feza
Hocam.

ECZ. ASLI CAN AĞCA: Şöyle: Aslında bize raporlanan tabii ki bir şey yok. Ben de baktığım zaman
çalışmalarda bitkisel ekstrelerin intravenöz (IV) kullanımına ilişkin hiçbir şey bulamadım, ama saflaştırmış moleküller tabii ki var, bunu sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Özellikle kurkumin şu anda çok popüler
biliyorsunuz. Zaten kurkuminin de saf olarak olması
geleneksel bitkisel tıbbi ürün olmasına engel teşkil
ediyor, kullanım amacı yönünden de yani hiçbir şekilde IV kullanımı yok.

PROF. DR. CAN FEZA SEZGİN: Profesör Doktor
Can Feza Sezgin Biruni Üniversitesi.

OTURUM BAŞKANI: Evet, Cemal Hocam da söz
istedi, sonra da zannederim vaktimiz kalacak sayın
hocalarım. Çok tartışma var, ama evet bu hocamızı
da alalım.

OTURUM BAŞKANI: Kısa olabilirse Can Feza
Bey…

PROF. DR. CEMAL ÇEVİK: Teşekkür ediyorum.
Ben Ömer Hocama soracağım.

PROF. DR. CAN FEZA SEZGİN: Tabi tabi. Şimdi
ben özellikle Aslı Can Hanım’a birkaç soru soracağım.

Bu soya fasulyesinin kullanılmasında Türkiye’deki
üretilen herhangi bir işleme tabi olmamış soya mı
kullandınız? Bunu şunun için soruyorum: Tripsin inhibitörleri bütün proteinlerin hazmını engelliyorlar.
Soyanın içerisinde yüksek miktar var ve ısıya çok
dayanıklı. Bir ara Türkiye’de ekmeğin içerisine katıp protein miktarını arttıralım diye bir şey olmuştu
1980’lerde. O zaman bu parçalanmadığı için, ısıyla
da kaybedilemediği için vazgeçildi. Fakat Çinlilerin
ve Japonların kullanmış olduğu usulde bunlar fermantasyon veya başka işlevlere tabi tutarak sanırım bu infüzörü ortadan kaldırıyorlar, fakat bizim kullandıklarımızda bu kaldırılmıyor doğal olarak kullanılırsa. Bu
hususta açıklama istiyorum.

OTURUM BAŞKANI: Bir soru alabilirim sizden,
çünkü çok soru var sizden bir soru istiyoruz.
PROF. DR. CAN FEZA SEZGİN: Bir, başvurularınızda bitki liste kısıtlamanız var mı? Mesela, Uzak
Doğu farmakopisinde bulunanlar gıda takviyesinden
çıkıp size başvurduğu zaman nasıl olacak? İki, basit
bir şey belki bilim kurulu da buna yanıt verebilir. Türkiye’de bitkisel ürünlerin IV uygulamasıyla ilişkili
majistral preparat kanalıyla uygulanmasıyla ilgili bir
fikriniz var mı? Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Buyrun.
ECZ. ASLI CAN AĞCA: Hocam şöyle: Şimdi biz
keys by keys gidiyoruz tabii ki dosya incelemesinde,
yani böyle liste çalışmalarımız yok. Siz bir başvuru
yaptığınız zaman başvuru sahi olarak da bir iddianız
var zaten, ama dosyayı ne şekilde hazırlamanız gerektiğine dair de hali hazırda web sayfamızda kılavuzlar
mevcut. Eğer takviye edici gıdadan mesela bitkisele
geçmek istiyorsanız diyelim ki örnekler üzerinden
gidelim, o zaman o dosya gerekliliklerini hazırlayıp
hâlihazırda o deneysel sonuçları bize sunmanızı ve
üretim yerinin GNP’li olmasını bekliyoruz tabii ki.
Yani o koşulları sağladıktan sonra öyle bir liste çalışmasıyla şu kadarı şöyle olur, bu kadarı böyle olur diye
bir çalışmamız yok ancak vaka bazında komisyonlarımızda birlikte karar veriyoruz Hocam. Bir sorunuz
daha vardı?
OTURUM BAŞKANI: IV kullanımıyla ilgili.

Teşekkür ederim.
PROF. DR. ÖMER KÜÇÜK: Türk mutfağında
zaten soya çok az, aynı zamanda Amerikan mutfağında da çok az yani soya tüketimi çok az. Amerika
dünyanın bir numaralı soya fasulyesi üreticisi, yılda
800-900 milyon ton soya üretiliyor ve bunun yüzde
80’i tavuk yemi ve sığırların yemi olarak kullanılıyor.
Yani, şu anda yediğimiz tavukların, sığırların çoğuna
soya veriliyor Türkiye’ye de Amerika’dan geliyor.
Bu soyadaki protein aynı etteki proteinle eş değer, yani
proteindeki amino asit oranlarıyla, kırmızı et sığır etindeki amino asit oranları aynı. Yani soya proteini için ağzımıza koyabileceğimiz en sağlıklı protein diyebilirim,
o bakımdan hiçbir şüphemiz olmasın ve soya proteini
son derece zengin. Bir de soyanın içindeki yağ doymamış yağ olduğu için etteki yağ satüre yağ, soyadaki
mono ansatüre. Zeytinyağı gibi ve balık yağı gibi bir
yağ olduğu onun için de faydası var. Birde içinde tabii
lif var, lif olduğu için onun için de koruyucu etkisi var.
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Bu genellikle tüketim soya sütü şeklinde oluyor,
çünkü Türk mutfağında soya ürünleri olmadığı için
Amerika’da tofu diye bir şey var peynire benzer soyadan yapılan, daha çok o şekilde tüketiliyor soya sütü.
Onun içinde o zararlı enzimler zaten çıkarılmış durumda, soya ürünlerinin içinde o yok. Japonya, Kore,
Çin oralarda daha çok fermente olanları kullanıyorlar.
Bazı maddelerin oranları değişiyor fermantasyonla
tabi ama fermantasyonun o kadar bir önemi olduğunu
sanmıyorum. Önemli olan eğer soya proteini diyorsak
ve soyadaki bu fitoöstrojenlerin diyorsak zaten soya
sütünde de var bu, soya fasulyesinde de var, soyadan
yapılan diğer besin ürünlerinde de var.
OTURUM BAŞKANI: Hocam buyurun siz söz istemiştiniz. Mikrofon getirebilir miyiz? İsminizi de
söyleyebilirseniz.
PROF. DR. SAİT GÖNEN: Profesör Doktor Sait
Gönen Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul Bilim Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Ben de konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Yani yönetmelikler, genelgeler filan tam
böyle arzu edilen idealde, tabii biz sahada özellikle
kendi alanımızda obezite, metabolizma üzerine çalışıyoruz. Ben şunu öğrenmek istiyorum hem Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hem de Sağlık
Bakanlığı’nın bu ruhsatlandırılan ilaçların analizinin
yapılabileceği bir kurumları ya da afiliye oldukları
merkezler var mı, zaman zaman burada bu analizler
yapılıyor mu? Mesela obezite diyorsunuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsat almışım
ben, ama içerisine FDA’nın yasakladığı sibutramin
etken maddesinden koyuyorum, sonuç da alıyorum.
Bu basında da yayınlandıktan sonra çok ciddi bir şekilde rağbet de olabiliyor. Yani bunlar yapılamayacak
şeyler değil. Ben bunların zaman zaman analizi yapılıyor mu, böyle merkezlere sahip miyiz onu öğrenmek
istiyorum.
Teşekkürler.
SELMAN AYAZ: Sağ olun Hocam. Tekrar aynı şeyi
söyleyeceğim, Hocam öğleden sonra Neslihan Hanım
Daire Başkanımız çok ayrıntılı şekilde bizim bu kontrollerle ilgili her şeyi ayrıntılı söyleyecek. Ama ben şu
kadarını söyleyeyim: Bu konuda Avrupa’da, dünyada
hangi analizler yapılıyorsa Türkiye’de de o analizleri
biz Bakanlık olarak yapabiliyoruz. Yani gerek resmi laboratuvarlarımız, gerek özel laboratuvarlarımız
100’ün üzerinde, her türlü analizi yapabiliyoruz. Hani
Avrupa’da yapılan analizi yapamıyoruz tabii ki, ama
yapabildiğimiz birçok analiz var onu söyleyeyim.
Ama Neslihan Hanım çok ayrıntılı bir şekilde neler
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yaptığımızı, kontrolleri nasıl yaptığımızı tek tek anlatacak size öğleden sonra.
OTURUM BAŞKANI: Evet, bir soru daha alacağız.
BİR KATILIMCI: Pardon Hocam özür dilerim, ben
de cevap verebilir miyim? Hocam zannediyorum,
Sağlık Bakanlığı olarak soru bize de sorulmuştu. Şimdi Sağlık Bakanlığı olarak zaten tüm satış noktaları
ruhsatları eczaneler olduğu için hali hazırda bu süreci
yönetmek belki daha kolay olabiliyor bizim açımızdan. Denetim dairesi mutlaka her ilgili daireyle böyle
periyodik toplantılar yapar ve birlikte istişare ederek
tabii ki tüm bu güvenlik verileri, basındaki olayları
da takip ederek bir liste çıkarır ve bu mutlaka piyasa,
gözetim, denetim kapsamında numuneler alarak analizler yapar. Tabi bizim bir de sizler çok iyi biliyorsunuz, ilaç takip sistemimiz var, her bir kutu bazında
kayıtlı olmasıyla da o yolu çok sıkı bir şekilde takip
edebiliyoruz.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Buyurun Hocam.
BİR KATILIMCI: Tabii piyasa, gözetim, denetiminde eğer ihtiyaç hâsıl olursa mutlaka onlar da dâhil
edilir.
OTURUM BAŞKANI: Sayın Yarsan, buyrun
PROF. DR. ENDER YARSAN: Profesör Doktor
Ender Yarsan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına
katılım sağlıyorum.
Şimdi aslında sorular hep Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na geliyor, öğleden sonraki kısma kalmasın diye kısaca bir iki şey söylemek isterim. Bu biraz
önce sorulan sorunun cevabı olacak şekilde Ulusal
Referans Laboratuvarı var, burada bu analizlerin hepsi yapılır, ama bunun sonuçlarının kamuyla paylaşılması lazım, bütün mesele o. Yani orada çalışan kişiler
kendileri en azından bu durumu bilme adına analizler
yapar. Yoksa biraz önce katılımcının söylediği gibi
bunlar yapılır, işte uluslararası düzeyde vesaire Türkiye’de de yapılan uygulamalardır. İlaçla ilgili mevzuat son derece sıkı, GMP kurallarına uygun üretim
tesislerinde yapılır bu uygulamalar, ama katkı maddeleriyle ilgili kısımda bir boşluk var, gerçekten bu
doğrudur. Ben hem farmakoloji toksikoloji öğretim
üyesiyim Ankara Üniversitesi’nde, olayı da en azından bildiğim için, içinde olduğum için söyleme durumunda kaldım. İlaçla ilgili mevzuatta sonrasındaki
farmakovijilans uygulamalarının hem mevzuatı var,
hem pratiği var, ama katkı maddeleriyle ilgili bir boş-
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luk söz konusu. Beyana esastır dolayısıyla, uygulama
da o kapsamda yapılır, böyle bir boşluk var.
Bir katkı olması açısından Ömer Bey’in söylediği tıp
fakültelerinde bitkiyle ilgili derslerin zorunlu hale
getirilmesi. Bu veteriner hekimlik açısından da son
derece önemli. Medikal Botanik diye dört ya da beş
senedir bizde birinci sınıflara zorunlu derstir, ama üç
ya da dört tane fakültede uygulanır. Bunun da YÖK’te
aslında zorunlu ders sayısının çoğaltılması gerekir. Bu
çünkü organik tarım ve organik hayvancılık açısından
son derece önemli. Dolayısıyla, böyle bir durumu da
zorunlu halde diğer fakültelere yaygınlaştırmamız gerekir. Soya da veteriner hekimlikte hayvan sağlığında
kullanılır. GDO boyutuna ne dersiniz diye sadece kısaca bir soru sormak isterim Ömer Hoca’ya.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Kısa bir cevap verebilir miyiz?
PROF. DR. ÖMER KÜÇÜK: GDO konusunda gerçekten fazla bir bilgi yok, GDO’nun insanlar veya
hayvanlar üzerinde kötü bir etkisi olduğunu gösteren
bir çalışma yok. Zaten piyasadaki soyanın çoğu GDO,
yani Mısır’da GDO, buğdayda her şey GDO şu anda.
OTURUM BAŞKANI: Evet buyrun siz.
BİR KATILIMCI: Ben Hocama bir katkı yapmak
istiyorum. Şimdi katkı maddeleriyle ilgili açık söylediniz, ama farmakope uygunluğunu biliyorsunuz
başlangıç hammaddeden başlayarak tüm hammaddeler için bunu talep ediyoruz. Artı yöntemlerde yine
farmakopeye kayıtlı olmak zorunda, değilse de valide
etmek zorundasınız. Ve bitmiş ürününün spesifikasyonlarını, uyumlarını, tüm analiz sonuçlarını yani pek
çok yöntemi zaten deneysel olarak kanıtlamanız gerektiğinden birebir burada bir açık olduğunu düşünmüyoruz, ama elbette ki katkılarınız olursa seviniriz
Hocam sağ olun.
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OTURUM - II
GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ
GÜNÜMÜZDE KULLANIMI ve SONUÇLARI

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR

TÜBA Asli Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Nurşen Başaran

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
nbasaran@hacettepe.edu.tr

İLAÇ ve BİTKİSEL ÜRÜN ETKİLEŞMELERİNİN
İSTENMEYEN SONUÇLARI
Bitkisel ilaç, aktif içerik olarak; bitkilerin toprak
üstü ve toprak altı kısımlarını, başka bitkisel materyali veya bunların karışımlarını, ham madde veya
bitkisel preparat şeklinde taşıyan, günümüz ilaç teknolojisinin kurallarına uygun olarak hazırlanmış ve
etiketlenmiş tıbbi ürünlerdir. Bitkisel ürünlerin daha
ucuz ve daha kolay bulunabilir olması, bu ürünlerin
daha güvenli ve daha az toksik olduğu inancı, hastaların kendi kendine tedavinin daha kolay ve zahmetsiz olduğu düşüncesi, kronik hastalıkların tedavisinde
bitkisel ilaçlarla tedavinin daha başarılı olduğu kanısı
bitkisel ürün kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Son yıllarda ülkemizde ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ürün kullanımı artmaktadır. Bitkisel ürünlere eczaneler dışında, market ve
aktar gibi pek çok yerden ulaşılabilmenin kolaylığı,
internetten satışlarının fazla olması bu ürünlerin kullanımlarının kontrollerini zorlaştırmaktadır. Bitkisel
ürünler doğal oldukları için yan etkileri yoktur düşüncesi doğru değildir. Bitkisel ürünlerin kontrolleri
yetersizdir, istenmeyen ve öngörülemeyen etkilerine
ilişkin veri azdır. Literatürde, kullanılan şifalı bitkilerin bir kısmının toksik olduğunu kanıtlayan çeşitli
çalışmaları ve zaman zaman ölümcül olduğunu gösteren vaka sunumlarını bulmak mümkündür. Bitki ekstreleri çok çeşitli kimyasal yapı barındıran kompleks
karışımlardır. Bitkisel ürünlerin çoğu saf olarak elde
edilmez. Aktif bileşen genellikle bilinmemektedir.
Etken madde bir karışımdan diğerine önemli farklılık
gösterir. İstenmeyen etkilerin yanı sıra bitkisel ürünilaç etkileşmeleri klinikte ciddi sorunlara yol açabilen
bir konudur.
İlaç etkileşmeleri, genel olarak bir ilacın etkisinin,
başka bir madde (ilaç, bitkisel ürün, besin, çevresel
maddeler) tarafından kalitatif ya da kantitatif olarak
değiştirilmesi olarak tanımlanır. Bitkisel ürünler sentetik farmasötik şekillerde olduğu gibi ilaç metabolizmasında rol alan enzimleri indükleyebilirler ya da
inhibe edebilirler, bu nedenle ciddi etkileşmelere yol

açabilirler. Bir bitkisel ürün, ilaç metabolizmasında
görev alan bir enzimi inhibe ediyorsa, bu enzimin metabolize ettiği ve metabolizma sonucu inaktif metabolitine dönüşen ilaçların metabolizması azalacağından
ilaca bağlı toksik etkiler oluşabilir. Bitkisel ürün bir
enzimi indüklüyorsa bu enzimin metabolize ettiği ve
metabolizma sonucu inaktif metabolitlerine dönüşen
ilaçların metabolizması artacağından ilacın farmakolojik etkisinde azalma görülebilir. Bitkisel ürün-ilaç
etkileşmesi sonucunda toksik etkilerde artma ya da
ilaç etkilerinde azalma söz konusu olabilir.
Bitkisel ilaçların ve sentetik ilaçların kullanım talimatlarında genellikle bu tip etkileşmelerin yer almaması ve çoğu kez hekimin hastasının bitkisel ilaç
kullanımından haberdar olmaması istenmeyen etkileşmelere bağlı önemli yan etkilere neden olabilir.
Ancak bitkisel ürün-ilaç etkileşmeleri ile ilgili raporlar eksik ve değişkendir. Bulguların çoğu eksik vaka
raporları sonucu elde edilmiştir ve ileri çalışmalara
gerek vardır. 65 yaş üzeri yaşlı popülasyonun bitkisel
ürün kullanımı yaygındır. Geriatrik grupta kronik hastalıkların sıklığı, polifarmasi uygulamaları nedeniyle
bitkisel ürün-ilaç etkileşmelerine sık rastlanabilir. Bu
tip etkileşmeler uzun-süreli tedavilerde doz ayarlanmasını zorlaştırır.
Pıhtılaşma sorunları olan, operasyon geçirecek ya da
antikoagulan tedavisi gören hastaların Ginkgo, Danshen (Çin adaçayı), Dong quai (Angelica sinensis)
(Çin melek otu), Ginseng ve Garlic (sarımsak) kullanmamaları konusunda uyarılmaları gerekir.
Ginseng, Ginkgo, Angelica sinensis (Dong Quai, Çin
melekotu), Salvia miltiorhiza (Danshuan), sarımsak
ve pek çok Çin kökenli bitkisel ürünün varfarin, aspirin gibi antikoagülanlarla birlikte kullanımı sonucu
platelet işlevleri bozularak koagülasyon bozuklukları
oluşabilir ve kanamalar görülebilir.
Ginkgo biloba (Japon eriği) organik beyin hasarlarında semptomatik rahatlamayı sağlamak, demans ve ha-
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fıza kaybında karşılaşılan kognitif bozuklukları tamir
etmek amacıyla ve vertigo ya da kulak çınlamasında
kullanılır. Pek çok CYP izoenzimleri üzerine kesin
kanıtlanmamış etkileri bildirilmiştir. Antiepileptik
ilaçların metabolizmalarını artırarak ilaç etkinliğinin
azalmasına dolayısıyla epilepsi nöbet sıklığında artmaya neden olabilir. Omeprazol gibi proton pombası,
ilaçların kan düzeylerinde azalmaya yol açabilir. Siklosporinin yan etkilerini artırabilir. Nifedipin, nikardipin gibi kardiyovaskuler ilaçların farmakokinetiğini
değiştirerek yan etkilerini artırabilir.
Valerian (Kedi otu), Hypericum perforatum (St. John’s Wort, sarı kantaron) gibi antidepresan ve hipnotik etkili bitkisel ürünlerin, barbitüratlar ve serotonin
geri alım inhibitörleri gibi sedatif ve antidepresanlar
ile birlikte kullanımı sonucu santral sinir sisteminde
depresan etkilerde ve uyku zamanında artma gözlenir.
Sarı kantaron psikiyatrik bozukluklar, depresif haller,
anksiyete ve sinirsel kargaşalarda, yara tedavisinde
premenstrüel bozukluklarda kullanılır. Hiperforin ve
hiperisin içerir (sitokrom P450 (CYP3A4) enzimlerini etkiler). Uzun süre ve ışığa duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır, foto duyarlık reaksiyonları oluşturabilir.
St. John’s wort (sarı kantaron) ile serotonin geri-alım
inhibitörleri, amitriptilin, siklosporin, digoksin, teofilin, fenprokumon, indinavir gibi ilaçlarla birlikte
kullanmamalıdır. Bu durumda hafif serotonin sendromu oluşur ve bu ilaçların plazma düzeyleri düşerek
biyoyararlanımları azalır. Oral kontraseptif ilaçlar St.
John’s wort ile birlikte alındığında menstrual siklusta
değişmeler ve kanamalar gözlenir. İstenmeyen gebelikler oluşabilir. Sarı Kantaron antidiyabetik ilaçların
etkilerini değiştirebilir ve tedavinin etkinliğini azaltır.
Antiepileptik ilaçlarla birlikte verildiğinde dikkatli
olunmalı ve ilaç kan düzeyleri izlenmelidir. Siklosporinlerin kan düzeyini azaltır, antikoagulan ilaçların
etkilerini azaltır.
Meyan (Glycyrrhiza glabra) kökleri, rizomları antispazmotik, ekspektoran ve antiinflamatuvar olarak
peptik ve duedonal ülserlerde sıklıkla kullanılır. Uzun
süre kullanımı hipokalemi, hiponatremi, hipertansiyon ve kardiyak rahatsızlıklara neden olabilir. Meyanda glisirhizin bulunmaktadır. (hepatik CYP3A ve
CYP1A2 yi indükler). Glisirhizin taşıyan Çin bitkisel
ilaçları ve meyan pekçok ilacın (prednizolon gibi) farmakokinetiğini etkileyebilir. Glycyrrhiza glabra (Meyan) potasyum kaybına neden olduğundan, miyokardda potasyum kaybı sonucu bradikardiye neden olur,
digoksinin yan etkilerini artırır. Kortikosteroidlerle
birlikte kullanımı sonucu yan etkiler artar. Antihipertansiyon ilaçların etkisini azaltır, kan basıncını artırır.
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Panax ginseng (Ginseng), aşırı yorgunluk ve güçsüzlüğe karşı, mental ve fiziksel konsantrasyonu iyileştirmek, diyabet, seksüel yetersizlik, yaşa bağlı dejeneratif bozukluklarda ve stimulan olarak kullanılmaktadır.
Ana etkin madde glikozidlerdir ve Ginseng ürünleri
ginsenozid (CYP1A2 inhibe edebilirler) içeriğine
göre standardize edilir. Kardiyovaskuler rahatsızlığı
olan ve diyabetli hastalarda kullanımda dikkatli olunmalıdır. Nifedipin, digoksin gibi kardiyovaskular
ilaçlarla kullanıldığında enzim inhibisyonu nedeniyle
ilaçların plazma konsantrasyonu artar, yan etkilerde
artış görülebilir. Ginseng –antidepresan ilaçlarla ve
MAO inhibitörleri ile kullanıldığında santral sinir
sistemi etkileri artabilir, mani, baş ağrısı, uykusuzluk,
titremeler gözlenebilir. Antineoplastik ilaçların etkisini tersine çevirebilir (tamoksifen). Ginseng- antidiyabetik ilaçlarla kullanıldığında antidiyabetik ilaçların
etkisi ve hipoglisemi riskini artırabilir. Diüretiklerin
etkisini azaltabilir.
Linum usitatissimum (keten) tohumları bronşitte ve
öksürükte yatıştırıcı, kolesterol düzeylerinin ayarlanmasında, hormon replansman tedavisinde gastrit
ve enteritde ve kolon irritasyonunda kullanılır. Fazla
miktarlarda lakzatif olarak kullanımı bağırsak tıkanmasına yol açabilir. Keten tohumu birlikte kullanıldığı diğer ilaçların emilimini engelleyebilir. Antikoagulanlarla birlikte kullanıldığında kanama riskini
artırabilir.
Bitkisel ürünler etkin biyoaktif bileşikler taşıyabilir
ve genellikle bir hastalığı tedavi etmek için piyasaya sürülürler, bu nedenle reçetesiz ilaçlara benzer
ciddi düzenleme ve incelemelerden sonra piyasaya
sürülmelidir. Bitkisel ürünlerin etkilerinin, stabilitelerinin ve biyoyararlanımlarının ortaya konulması
bu ürünlerin güvenirliği için gereklidir. Hastaların
bitkisel ürünler ile birlikte diğer ilaçları kullanımı
sonucu ciddi istenmeyen etkiler olabileceği etkin bir
şekilde duyurulmalıdır. Bitkisel ürünlerin olası toksik etkileri ve ilaç etkileşmeleri değerlendirilmeli ve
hastalara gerekli uyarılar sağlık personeli tarafından
yapılmalıdır. Gözlenen etkileşmeler Sağlık Bakanlığı
Farmakovijilans birimine bildirilmelidir. İstenmeyen
etkilerin önüne geçmek amacıyla, kontrollerine ve
farmakovijilans çalışmalarına önem verilmeli ve kişilerin bitkisel ürünleri kullanımları hakkında hekim
ve eczacılarına bilgi vermeleri sağlanmalıdır. Paracelsus’un “Tüm bileşikler zehirdir, zehir olmayan hiçbir
madde yoktur. Zehirle ilacı ayırt eden dozdur” ifadesi
bitkisel ürünler için de geçerlidir.
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GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ
TOKSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanımları, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülmesinde dünya genelinde son yıllarda önemli düzeyde artış göstermiştir. Farklı kaynaklarda bildirilen
kullanım oranları değişmekle birlikte, dünya genelinde %40 ile %90 arasında değişen oranlarda kullanımlarının bulunduğu; Amerika’da %42; Kanada’da
%70; Fransa’da %50; Avusturalya’da %48, Asya ve
Afrika ülkelerinde ise %90’a varan kullanım oranlarının olduğu belirtilmektedir.
Yapılan değerlendirmeler, dünya nüfusunun yaklaşık
%80’inin bitkisel ürünlerin sağlık üzerindeki etkilerine pek çok açıdan güvenmekte olduğunu göstermektedir. Özellikle, Çin’de patentli bitkisel ürünlerin
endüstriyel çıktı değerinin 2013’te 80 milyar USD’a
eriştiği bildirilmektedir. Bitkisel ürünler ile tedavi
için küresel pazarın değeri 2008 yılında 83 milyar
USD iken; 2015 yılında 100 milyar USD’a ulaştığı
rapor edilmiştir.
Modern tıbbın %25’inin ilk olarak geleneksel olarak
kullanılan bitkilerden elde edildiği bilinmektedir. Bununla birlikte, pek çok bitkisel ürünün etkililiği ve güvenliliği hakkında sınırlı sayıda bilimsel delil bulunmaktadır. Son yıllarda, batı tıbbına ait ilaçların başarılı olamadığı ve yan etkilerinin görüldüğü durumlarda
tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarına, özellikle bitkisel
ürünlerin kullanımına ilgi artmış ve daha popüler hale
gelmiştir.
Dünya genelinde bitkisel ürünlerin kullanımındaki
artış, bitkisel ürünlerin ‘güvenliliği‘ konusunu da öne
çıkarmıştır. Bitkisel ürünlerin gıda olmadığı unutulmamalıdır. Doğadan gelmektedir; toksin içermez;
istenmeyen etkileri yoktur; uzun süreli kullanılabilir,
güvenlidir’ şeklinde algılar yanıltıcıdır. Bu söylemler,
tıbbi bilgisi az olan halkı yanlış yönlendirebilir.

Bitkisel ürünler dâhil tüm ilaçlar, istenmeyen etkiler
oluşturabilir. Bitkisel ürünler genellikle karışımdır;
çok sayıda madde içerir. Bilinmeyen özellikler ve
etkiler bulunabilir. Toksisite, bitkinin doğal kimyasal
yapısına bağlı olabileceği gibi olası bir kontaminasyon, tağşiş veya bitkinin hatalı tanımlanması gibi durumlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Toksisitenin
gözlenmesinde doz ve kullanım süresi önem taşımaktadır. Yüksek doz ve uzun süreli kullanım istenmeyen
etkilere yol açabilir. Diğer taraftan bitkisel ürünlerin
pozoloji önerileri değişkenlik göstermekte ve standart
uygulamalar bulunmamaktadır. Bitkisel ürünün etkililiği üzerinde rol oynayan pek çok etmen vardır:
Üreticinin üretim sırasındaki uygulama farklılıkları;
örneğin farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanması;
yetiştirme zamanı ve hasatta mevsimsel farklılıklar
bu etmenler arasında sıralanabilir.
Toksisite, maddeye veya dozuna bağlı olabileceği
gibi, yaş, genetik, diğer hastalıklar, kullanılan diğer
ilaçlar gibi kullanıcı ile ilgili etmenlere de bağlı olabilir. Yeni doğan ve çocuklar toksik etkilere karşı daha
duyarlıdır. Nedensellik ilişkisi her zaman ‘kanıtlanabilir’ olmayabilir; madde ile ilişkili veya muhtemel
toksisite kavramlarından söz edilebilir.
Bazı bitkilerin normal terapötik dozlarında veya aşırı
dozlarında kendilerine özgü – intrinsik- toksisiteleri
söz konusudur. Bitkinin bileşeninde bulunan efedra,
ariştoloşik asit, akonitum gibi bazı maddeler doğrudan toksisite oluşturabilir. Bazı durumlarda ise ekternal toksisiteden söz edilebilir. Bitkisel ürünler ile
ilgili istenmeyen etkiler, ürünün kontaminasyonu,
tağşişi, yanlış tanımlanması veya bileşenlerinin değişimi, uygun olmayan şekilde işlenmesi veya hazırlanmasından kaynaklanabilir.
Kontaminasyon riski
Bitkisel ürünler, pestisitler, kadmiyum, kurşun, civa
gibi ağır metaller ve/veya mikroorganizmalar ile kon-
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taminasyon riski taşır. Kontaminasyona neden olan
bu etkenlerin her biri insan sağlığı üzerinde pek çok
istenmeyen etkilere yol açabilir.
Hatalı endikasyon
Bitkisel ürünlerin uygun olmayan kullanımları tehlikeli etkiler yaratabilir. Örneğin, Efedra Çin’de solunum güçlüğü tedavisi için kullanılmaktadır. ABD’de
kilo kontrolü için pazarlanmıştır. Aşırı doz kullanımına bağlı ölüm, kalp krizi ve inme vakaları gözlenmiştir.
Bitkisel ürün- ilaç etkileşmeleri
Tüm bitkisel ürünler kompleks karışımlardır ve birden fazla etkili bileşeni bulunmaktadır. Etkin bileşenler ile diğer bitkisel ürünler ve konvansiyel ilaçlar
arasında etkileşim olasılıkları yüksektir. Genellikle
kronik durumlarda kullanıldıkları için reçeteli ilaçlar
ile bir arada alınma olasılıkları ve istenmeyen etkileşmelerin görülme oranı yüksektir. Bu etkileşmelerin
sonucu olarak istenmeyen ciddi sağlık etkileri gözlenebilir.
Ürünün Hazırlanması
Bitkilerin işlenmesi toksisitenin azaltılmasında önemli bir basamaktır. Bu konudaki bilgi arttırılmalıdır. Örneğin, ısıtma işlemi bitkinin yapısında bulunan enzim
aktivitesini azaltabilir ve toksik ürünlerin oluşumuna
neden olabilir veya toksik ürün ısı etkisiyle parçalanabilir ve toksisite azalabilir.
Organ Toksisitesi
Bitkisel ürün veya bileşenlerine ya da bitkisel ürünlerdeki kontaminasyona neden olan etkenlere bağlı
olarak organizmada farklı hedef organların etkilendiği görülmektedir. Örneğin, Senna alkoloidlerini
içeren bitkiler ile veya Valerian otu kullanımı sonucu
hepatotoksisite gözlenmektedir. Bitkisel ürünlerde
kontaminasyon sonucu bulunan kurşun ve civa gibi
ağır metallerin nefrotoksik etkileri görülmektedir.
Kilo kaybı için kullanılan Aristolochia fangchi’de
nefrotoksik olduğu bilinen aristoloşik asit bulunmaktadır. Farklı bitkilerin kullanımı ile kardiyomiyopati
olgularının gözlendiği; hedef organ olarak santral
sinir sisteminin etkilendiği çeşitli çalışmalarda rapor
edilmiştir. Deri, bitkisel ürünlerin kullanımından etkilenen önemli bir hedef organdır. Bitkisel ürünlerin
kullanımına bağlı olarak alerjik deri reaksiyonları,
kontakt dermatit, fotoduyarlanma, toksik dermatozis
gibi deri reaksiyonlarının oluşumu, Stevens-Johnson
Sendromu’nun gözlenmesi rapor edilmiştir. Örneğin,
Tea tree oil, papatya, kimyon yağı, French marigold
(çuha çiçeği), Rhus toxicodendron (zehirli sarmaşık)’ın kontakt dermatite yol açtıkları; Inula hellenium (andız otu)’nun sırta uygulanması ile eritem mul-
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tiform benzeri döküntülerin gözlendiği bildirilmiştir.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları içinde
değerlendirilen akupuntur uygulamasında, akupunktur iğnesindeki kroma karşı kontakt dermatit geliştiğini bildiren olgu raporları bulunmaktadır. Benzer
şekilde, homeopatik tabletlerde bulunan civaya karşı
kontakt dermatit gelişimi rapor edilmiştir. Echinacea
angustifolia ekstraktları ile gelişen anaflaksi raporları
da mevcuttur.
Diğer tamamlayıcı tedavi uygulamaları arasında yer
alan akupuntur uygulamasına bağlı istenmeyen etkiler arasında ‘mekanik hasar’ da yer almaktadır. Bronşial astım, artrit, boyun ve omuz ağrısında akupunktur
kullanımına bağlı olarak nadiren pnömotoraks olguları; sternum akupunkturunda kardiyak tamponlamaya bağlı olarak senkop ve kardiyojenik şok gelişimi
rapor edilmiştir. Ayrıca, akupunktur iğnelerinin steril
olmadan yeniden kullanımına bağlı enfeksiyon riskinin görülmesi (hepatit, bakteriyel endokardit, HIV
enfeksiyonu) bir diğer istenmeyen etki riski olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca, bitkisel ürünlerin doğrudan kendisine veya
bileşenlerine bağlı olarak rapor edilen pek çok farklı
toksik etkiden de söz edilmektedir. Yüksek konsantrasyonda fitoöstrojen içeren Dong Quai (herbal tonik)
kullanımına bağlı jinekomasti olgularının gözlenmesi; topical olarak uygulanan bergamot aromaterapisine bağlı olarak fototoksik reaksiyonların görülmesi;
St John worth kullanımına bağlı saç kaybı olgularının
saptanması diğer istenmeyen etkilere örnek olarak verilebilir.
Bitkisel ürünlerin kullanımında dikkat çeken bir diğer konu, cerrahi uygulamalar sırasında kullanımlarına bağlı olarak gözlenebilecek istenmeyen etkilerdir.
Örneğin, çeşitli bitkiler ile anestezikler arasında etkileşmeler görülmektedir. Kava; anesteziklerin sedatif
etkisini arttırabilir; karaciğer fonksiyonlarını etkiler.
Valerian otunun da anesteziklerin sedatif etkisini arttırabileceği bildirilmektedir. Garlik kullanımı trombosit agregasyonunu inhibe eder; kanama eğilimini
arttırabilir; dolayısıyla cerrahi müdahaleler sırasında
kullanımına dikkat edilmesi gereklidir. Benzer şekilde, ginkgo ve ginseng kullanımının kanama eğilimini
arttırabildiği rapor edilmektedir. St. John’s worth kullanımının, Steroid, varfarin, kalsiyum kanal blokörleri, digoksin ve diğer ilaçların metabolizmasını etkileyebileceği belirtilmektedir. Cerrahi müdahaleden 7
gün önce bu bitkisel ürünlerin kullanımının kesilmesi
önerilmektedir.
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Genel Değerlendirme ve Sonuç
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında yer alan bitkisel ürünlerin kullanımına bağlı
istenmeyen etkilerin oluşması söz konusudur. Oluşabilen toksisite, ürünün doğal yapısındaki bileşenlere
bağlı olarak gözlenebilen ‘doğrudan toksisite’ niteliğinde olabileceği gibi; bitkisel ürünün kontaminasyonuna veya tağşiş edilmesine bağlı olarak da ortaya
çıkabilir. Bitkinin yanlış tanımlanması ile toksik bileşenleri bulunan bitkilerin kullanılması; işleme ve hazırlama sırasında yapılan hatalara bağlı olarak toksik
ürünlerin oluşması da söz konusudur. Bitkisel ürünlerin ilaçlar veya diğer bitkisel ürünler ile etkileşmeleri
sonucu istenmeyen etkilerin gözlenebileceği unutulmamalıdır. Bitkisel ürünün hatalı bir endikasyonda
kullanılması sonucu da istenmeyen etkiler ortaya
çıkabilmektedir. Toksik etkilerin gözlenmesinde doz,
tedavi süresi, yaş cinsiyet, genetik yapı gibi bireysel
farklılıklar önemli etmenlerdir. Her bir bitkisel ürüne
bağlı gözlenebilecek istenmeyen etkilerde farklı hedef organların etkilenmesi söz konusu olabilir; karaciğer, böbrek ve deri, bitkisel ürünler ile gözlenen toksik etkilerde en fazla etkilenen hedef organlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında, etkililik ve güvenlilik konusunda bilimsel verilerin yetersiz olduğu görülmektedir. Kullanıcılar ve uygulayıcılar, sağlık profesyonelleri bu ürünlerin riskleri ve güvenlilikleri konusunda yeterli bilgiye sahip değildir;
sahip olunan bilgiler arasında da farklılıklar olduğu
görülmektedir. Bu farklılığın temelinde yer alan ana
unsurlar, standart bir eğitimin olmaması; kullanılan
terminolojideki farklılıklar; istenmeyen etkiler ve etkileşmeler konusunda bilgi eksikliği ve paydaşların
durumu farklı yorumlamaları olarak sıralanabilir. Ayrıca, hasta-hekim ve hasta-eczacı iletişiminde eksikliklerin bulunduğu; hastanın kullandığı/kullanacağı
tamamlayıcı uygulamalardan hekimi veya eczacısını
yeterince bilgilendirmediği görülmektedir.
Diğer taraftan, bu alandaki yasal düzenlemelerin farklı kurumlarda olması ve bu süreçlerde farklı taleplerin
yer alması bir diğer önemli sorun olarak görülmektedir. İstenmeyen etkilerin geri bildirimi, farmakovijilans uygulamalarının artması da bu etkilerin en aza
indirilmesi yönünden önem taşımaktadır.
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GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ
PRATİĞE YANSIMASI
1) Eğitim Sorunları; Geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamalarının kanser hastalarının tedavisini yapan
doktorların pratiğine nasıl yansıması gerektiği ile ilgili tıp eğitimi sırasında formal bir eğitim düzenlemesinin olmaması, doktorların bu konuda bilgi yetersizliği
ile mezun olmasına ve hastaların tedavilerini üstlenmesine yol açmaktadır. Bu eğitim eksikliğinin farkında olan doktorlar, bilahare bu eksikliklerini kapatmak
için hem kendi çabaları ile hem de temsil edildikleri
organizasyonlar aracılığıyla bilgi arayışı içinde olmaktadırlar. Çünkü modern tıbbın uygulandığı referans merkezlerinin içlerinde de bu tür geleneksel ve
tamamlayıcı uygulamaların bölümlerinin var oluyor
olması doktorların da bu konuda bilgi almak ihtiyacı
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle onkoloji
doktorları olarak da 2015 yılında yapılan 11. Ulusal
Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı sırasında bu konuların gözden geçirilmesi çalıştayın ana temalarından
biri olarak belirlenmiş ve Prof. Dr. Mustafa Özdoğan
gözetiminde hazırlanan benim de eğiticileri arasında
bulunduğum bir programla onkoloji doktorları bu uygulamalar konusunda bilgilendirilmiştir. Yalnızca bakanlıkça çerçevesi çizilen tamamlayıcı tıp uygulamalarına baktığımızda dahi akupunktur, fitoterapi, sülük
tedavisi, apiterapi, hipnoz, homeopati, kayropraktik,
kupa uygulamaları, larva uygulamaları, mezoterapi, proloterapi, ozon tedavisi, osteopati, refleksoloji
ve müzik tedavisi bu tamamlayıcı tıp uygulamalarının ne kadar geniş bir yelpazede olduğunu, bununla
ilgili sahip olunması gereken bilgi dağarcığının ne
kadar zengin olduğunu gösteren bir kanıttır ancak
bu tamamlayıcı tıp yöntemleri ile ilgili araştırmalar
klinisyenler açısından çabuk kabul görememektedir.
Bunların sebepleri arasında;
1- Bu modaliteler klinisyenlerin aşina olduğu teorilere dayanmaz, doğası gereği daha bireyselleşmiş ve karmaşık uygulama şekilleri olan modalitelerdir.
2- Bu çalışmalar yapılsa bile çalışmaların sonucun-
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da takip edilen hedefler genellikle subjektiftir.
Kişinin kendini daha iyi hissetmesi, moralmen
daha güçlü olması gibi subjektif hedeflerdir.
Bu araştırma modellerindeki veriler genellikle
ilaç çalışmalarında uygulanan modellerle aynı
yöntemlere sahip değillerdir.
Bu tür araştırmaların plasebo ve kontrol grubunu
oluşturmakta güçlükler olmaktadır. Bu tür çalışmalarda randomizasyon ve körleştirme bazlı deneyler yapmak zordur.
Bu tür araştırmalarda özel sektör desteği kısıtlı
olmaktadır ve patent almakla ilgili sıkıntılar vardır.
Bu tür araştırmaları yapabilmek için disiplinler
arası çapraz eğitim programları eksiktir.
Bu makalelerin değerlendirmesinde hem grend
alma anlamında hem de bilahare yayına kabul
edilmesi anlamında uzman değerlendiricilerin
sayısının az ve kısıtlı olması başka zorluktur.

2) Ön Yargılar; Bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili sıkıntılardan biri de ön yargılardır.
Şöyle ki doktorların çoğunluğu bu tür uygulamaları
yapan doktorları piyasa hekimi olarak değerlendirmekte hatta bazıları daha ileri giderek bu hekimlerin
şarlatan olduğunu düşünmektedir. Ancak öte yandan
daha önceki notlarımda belirttiğim gibi uluslararası
iyi izlenime sahip tıp merkezlerinin içinde dahi bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini araştıran bölümlerin olması, hasta tedavisini üstlenen hekimlerin
bu uygulamalarla ilgili güncel bilgilere sahip olması
gerektiğini düşünen hekimlerin sayısını artırmaktadır.
Yine de bu tür tedavileri uygulayan hekimlerin bu tedavileri seçmelerinin temelinde var olduğunu düşündükleri bazı tercih sebepleri olarak;
1- Bu uygulamaları yapmanın ciddi bilimsel bilgi
ve deneyim gerektirmemesi,
2- Ekonomik getirisinin yüksek olması,
3- Toplumda kolay popülarite kazandırması,

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU RAPORU

47

4- Bu tür uygulamaları denetleyecek yasal mekanizmaların yetersizliği,
5- Denetleyen kişilerin bizzat kendisinin de bu tür
yöntemlere inanması,
Sivil toplum kuruluşlarının bu tür uygulamaların karşısına çıkacak reaksiyoner yapıda olmaması da bu tür
uygulamaların yaygınlaşmasındaki sebeplerden bazıları olabilir.
3) Yasal Kontroller; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün içinde kurulan Geleneksel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı’nın 27 Ekim 2014 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle bu tür uygulamaları bir kontrol altında tutma ve yasal sınırlar
içinde uygulanmasını sağlama arayışı vardır.
4) İletişim Sorunları; Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Uygulamalarının hastalar tarafından uygulanması sırasında standart tedavileri uygulayan doktorlarla
bu tedavileri uyguladıklarına dair iletişimde de bir
takım sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda hastalıkların hekimleri ile bu uyguladıkları tamamlayıcı tedavileri paylaşmamalarının sebebi
olarak doktorun bunu kendilerine sormamış olması ya
da doktorun bunu bilmesinin gerekmediği, doktorun
bunu niçin kullandığını anlamakta güçlük çekebileceği ya da doktorun bu tip tedavileri kullanmasına
izin vermeyeceği gibi endişelerle bu tür tamamlayıcı
tedavilerin uygulanmasının hastalar tarafından hekimlerine bildirilmediği rapor edilmiştir. Ülkemizde değişik araştırma yapan bireyler %22 ile 84 gibi
yaygın bir aralıkta geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın
kullanıldığını bildirmiştir. Dünyada en sık kullanılan
bitkisel ürünler ve bedensel tedavi yöntemleriyken ülkemizde daha çok %90’ın üzerinde bitkisel tedaviler
kullanılmaktadır. Bununla ilgili olarak Türk Onkoloji
Grubu’nun yaptığı ve Uluslararası Kanser Terapotik
ve Research Dergisi’nde yayınlanan çalışmasında da
11 merkezden 872 hastaya geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamaları ile ilgili yaklaşımları sorulmuştur.
Bu hastaların cevapları Türkiye’deki kanser hastalığının dağılımına benzerdir. Kullanılan tamamlayıcı
tıp yöntemlerinin başında %85 ağırlıklı bitkisel tedaviler gelmektedir, bundan sonra %10 ağırlığında dua
etme, %8 mertebesinde vitamin kullanma gelmekte,
hastaların %10’u değişik tedavileri bir arada kullandıklarını ifade etmektedirler. En sık prostat kanseri
hastalarının bu tür tedavileri kullandığı gözlenmiştir
ancak baş-boyun kanseri, sırasıyla akciğer ve sindirim sistemi kanseri hastaları da bu tür yöntemleri
kullanmaktadırlar. Sonuç olarak bu çalışmada hastaların yaklaşık %20’sinin tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullandığı rapor edilmiştir ve bu oran beklentilerin
altındadır ancak bu çalışmaya katılan hastaların henüz
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bu anketleri doldurabilecek kadar genel durumlarının
iyi olduğu ve kanser hastalığının nispeten erken dönemlerinde ve standart uygulamalardan henüz ümitlerini yitirmedikleri bir dönemde bu çalışmayı ankete
doldurdukları düşünülmüş ve hastaların genellikle
alternatif tıp yöntemlerine çağdaş tıbbi yaklaşımlar
tamamlandıktan ya da seçenekler azaldıktan sonra
meylettikleri düşünülmüştür.
5) Uygulama Zorlukları; Bu yöntemlerin standardizasyonunda olan sıkıntılar uygulama zorluklarının
başında gelmektedir. Yol açacağı komplikasyonların
karşılanmasında ve tedavi edilmesinde var olan belirsizlikler standart tedavileri uygulayan hekimlerin
bu yöntemleri uygulamaktaki başlıca çekincelerinin
arasında yer almaktadır.
2016 yılı yaz aylarında başlayan düşünceler sonrasında Türk Onkoloji Grubu Yönetim Kurulu’na yapılan
başvuru ile 2016 yılı Eylül ayı içinde integrative onkoloji grubu kurulmuş ve bu grubun başına bir medikal onkolog ve bir radyasyon onkologu kolaylaştırıcı
olarak görevlendirilmiştir. Bunun üzerine Türk Onkoloji Grubu içinde bir davet açılmış ve 20 civarında
doktor bu gruba katılmak ve çalışmalarına katkıda
bulunmak istemişlerdir. Bilahare bir akupunktur çalışmasının Türkiye’de başlatılması için girişim olmuş
ve bu çalışmanın bu konuda uluslararası tecrübesi
bulunan Dr. Ömer Küçük’ün yönlendirmesi ile Memorian Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Dr. Jun
Mao’ya bir davet gönderilmiştir. Bilahare bu şekilde
ilerletilerek Türkiye’den de standart tedavi uygulayan
hekimlerin gözetiminde integrative onkoloji alanına
giren yöntemlerin araştırılması, ardından bilimsel
yöntemlerle araştırılması ve sonuçlarının rapor edilmesi planlanmaktadır.
Sonuç olarak standart tedavi uygulayan hekimler toplumda integrative onkolojik yöntemlere karşı bir ihtiyaç olduğunun farkındadırlar. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için eğitim alma ihtiyacını hissetmektedirler
ve bununla ilgili girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak
ne kadar eğitim alınırsa alınsın bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının standart uygulamalar
ile beraber uygulanmasında değişik güçlükler olduğunun da camia olarak farkındayız ve bunları çözmek
adına arayışlar içindeyiz. Bu arayışlar anlamında da
bu konuda uluslararası deneyime sahip gerek Türk
gerekse yurt dışı kaynaklı doktor meslektaşlarımızla
bir işbirliği içinde olmayı da istiyoruz.
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OTURUM-II TARTIŞMA BÖLÜMÜ
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Efendim, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü birinci oturum ve açılış konuşmaları hakikaten çok önemliydi. Öğleden sonra da
önemli oturumları izleyeceğiz. Oturum Başkanı olarak
kendi oturumumuz hakkında kısa bilgi vermek istedim.
Ali Fuat Başgil Hoca’nın sözüyle başlamak istiyorum:
Şöyle diyor: “Bir şeyin her şeyini, her şeyin de bir şeyini bilmeniz lazım.” Biz de bugün onu yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi bilmemiz mümkün değilse de, ama
en azından bir şeyleri bilmeye çalışıyoruz. Gerçekten
can boğazdan geliyor ve can boğazdan da gidiyor,
bunlar birbirini ilişkilendiren bir yumak. İyi beslenemezsek immün sistemimiz zarar görür, enfeksiyonlara
karşı açık oluruz, immun sistemimiz iyi yanıt vermez,
tabi vermediği zaman enfeksiyonlara yenik düşeriz.
Enfeksiyonlara yenik düşen kişinin beslenmesi bozulur, stimülasyona girer. Yine, sık enfeksiyon geçirenlerin immün sistemi zarar görür, arkasından birtakım
bildiğimiz patolojik durumlar peşi sıra birbirini izler,
çünkü antijenik stimülasyon, patolojik hasar, bunlar
birbirini takip eden bir süreç olarak devam eder. Tabii
günümüzün en önemli konularından biri kanserleşme
ve kanserden korunma. Ülkemizde ve dünyada sayının bu kadar arttığı, üzerinde de çok yoğun durulduğu
ve tartışmaların da odak noktasında olduğu, özellikle
konumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp olunca bunun
üzerinde durmamak mümkün değil.
Prof. Dr. Ömer Küçük Hoca’mız sabahleyin de söyledi, hakikaten kötü alışkanlıkların olmaması, kötü
alışkanlıkların ne olduğu konusunda dünyada her
yerde aynı şey anlaşılıyor. Ama doğru beslenme ve
gıda takviyesi ülkeler arasında farklılıklar gösteriyor,
ırklar arasında farklılıklar gösteriyor. Hareketli yaşam
tarzı, psikolojik rahatlık ve yöntemler, hepsi birbirini
izleyen süreçler. Şimdi bir takviye edici ürünün serüveninden kısaca 2-3 slaytta bahsedeceğim, öyle konuşmacılarımızı çağıracağım.
Araştırıcılar, 6,3 yıl izledikleri yaşlanmaya bağlı göz
hastalıklarının ilerlemesini durduran bir bileşimi 3640
olguda kanıtlamış olarak piyasaya sürüyorlar. İçinde
neler olduğunu yayınlanmış makaleden görüyorsunuz, C, E vitaminler, beta karoten, çinko, bakır, lutein
var. Ulusal Göz Enstitüsü bunu onaylıyor ve satışa çıkıyor. Satışa çıkınca da satıştan milyonlarca gelir elde
ediyorlar. Tabi bu gelirler elde edildikten sonra arkasından tartışmalar başlıyor. Nedir, onlara kısaca değineyim. Bazı araştırmacılar bazı genotipler bundan ya-

rar görmüyor diyor, bununla ilgili makale yayınlıyor.
Başka araştırmacılar ise üstelik bazı fenotiplerin zarar
gördüğünü belirtiyorlar. Ayrıca, başka araştırmacılar
ise denek sayısının küçük olduğunu, istatistiki olarak güçlü sonuç veremeyeceğini ifade etmektedirler.
Bir başka araştırma grubu ise, çalışmalarında benzer
sonuçları bulmuş, ancak istatistiki olarak anlamlı olmadığını söylüyor. Bir başkası, ilk çalışmayı yapanın
grubunu seçmece karpuz gibi seçtiğini söylüyor, dolayısıyla böyle bir grupta istediği sonucu alabileceği
için, böyle çalışma olamayacağını iddia ediyor. Yine,
bir araştırmacı, hastaya, hastanın genine vesaire değil de göze bakmanın çalışmanın istatistiki sonucunu
daha da güçlendireceği yönünde bir kanaat belirtiyor.
Bir başka araştırmacı da, çıkar çatışması olmadığını
da belgeleyemediklerini belirtiyor. Aslında bu ürünle
ilgili, mesela bu olayla ilgili Akdeniz tipi beslenmenin bir yararından bahsediliyor, genin beslenmede
önemli bir rol oynayabileceğinden bahsediyorlar. Ve
tabi maküler dejenerasyonun tamamen bir destekle
değil de bunun başka taraflarının da olabileceği belirtiliyor. Gelelim sonuçta ne oluyor? Bu tartışmalardan
sonra bu ürünün geri ödemesi durduruluyor. Patent
Enstitüsü orijinal olmadığını bildiriyor. Göz Enstitüsü
ve dergi editörü olan aynı zamanda araştırmacı, çalışmanın prospektif olarak başka bir grupta daha yapılmasının gerektiğini söylüyor. Gene Amerikan Göz
Akademisi de genetik testi rutine indirgeyemeyiz, genetik olarak anlaşılsın ama bu öyle kolay da iş değil
diyor. Daha sonra da 150 bin dolarlık patent ödemesi
de durduruyor, patent ödemesi ödenmiyor.
Ama bu çalışmada yer alan araştırmacılara bakıyorsunuz, bir tanesi hasta grubunun içinde, öbürü derginin
editörü, biri yardımcı araştırmacı, biri bir başka kurumun sorumlusu, yani bizim Türkçe tabiriyle kimin eli
kimin cebinde, çok daha fazla anlaşılabilir değil.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Efendim, birçok boyutuyla olaya değindik. Örneğin, meyan köküyle ilgili konuşursak Diyarbakır ili bunun merkezi.
Ramazan aylarında oruç tutulur, oruç açıldığı zaman
hemen meyan kökü şerbeti içilir, sonra da kalp krizlerinden pek çok kişi hastanelere gider, bunu rahmetli
annemin tarafı olduğu için oradan çok iyi biliyorum.
Öbür taraftan baktığımız zaman, MDR diye bir şeyden bahsedilir, ama gıdalar arasındaki bu rezistanslar
ne boyuttadır; bunu tartışmamız lazım. İşin bir başka
boyutu, İnsan Genom Projesi, müthiş bir şey. İnsan
Genom projesinde bugün hedefe yönelik tedavilerin
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gündeme geldiği bir ortamda bunu tabi nelerle tamamlayacağız, söylediklerimizin bu boyutuyla da
ilgili olması gerekir. Eğer biz gerçekten dünyada gelişmelerin takibini iyi yapan kurumlar isek, -TÜBA
böyle bir kurum olma pozisyonunda- bunu sürdürmeliyiz. Öte yandan son olarak da şunu da söyleyeyim:
Tabi her şey doğal olması iyi, ama Taner Hoca’nın
güzel bir tabiri vardır, esrar, eroin de doğal şeyler,
bunları da aklımızın bir kenarında tutalım. O zaman
dönüp nerelerden bakacağız? Bunları tartışmalıyız.
Sizden istirhamım, kendinizi lütfen takdim edin, kurumunuzu lütfedin ve kayda da öyle geçsin.
Evet, Mehmet Kantar Hocayla başlayayım, akabinde zatıâlinize söz vereyim, sonra da Nurdan parmak
kaldırdı, ona söz vereyim, arkasından da başka teklif
edenler olursa onlara da söz vereceğim.
PROF. DR. MEHMET KANTAR: Efendim, çok teşekkür ederim. Konuşmalar çok güzeldi gerçekten…
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Mehmet, bir
kendini tanıt lütfen istersen.
PROF. DR. MEHMET KANTAR: Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi, Pediatrik Hematoloji Onkoloji
Uzmanı olarak çalışıyorum, aynı zamanda Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Dernek Başkanıyım.
Bir çocuk hekimi, bir pediatrik hematolog onkolog
gözüyle bir şeyler söylemem gerekir. Şimdi ilk ilaç
1903 yılında barbitürat olarak bulunmuş, uyku ilacı
olarak kullanılmış. 1903’ten bu yana 119 sene geçmiş. 119 senede farmakoloji bilimi, tıp bilimi bir
yerlere geldi. Bugün bir eczaneye giriyorsunuz, o bilimin ürünü olan gerçek ilaçları eczacının arkasında
bir duvara sıralanmış raflarda görüyorsunuz. Ama şu
anda Türkiye’de bir eczaneye girdiğiniz zaman, eczanenin her tarafı, aradaki rafları saymıyorum, alternatif
tıp ürünleriyle ya da işte geleneksel tamamlayıcı tıp
ürünleriyle dolu. Pek çok firmalar girdi, trilyonluk bir
pazarla karşı karşıya olduğumuzun çok farkındayım.
Çocuk hekimliğini de ayrıca serbest olarak icra ettiğim için pek çok şeyle karşılaşıyorum. Gıda takviyesi
adı altında- çok şükür o yazıyor- kulak temizleme, burun temizleme, değişik değişik, bazen ruhsatını nasıl
aldığını anlamakta güçlük çektiğim o kadar çok pediatrik ve pediatrik şeyle karşı karşıyayız ki. Ama ilaca
erişim konusunda hiçbir erişim yok, Amerika’daki
gibi markette değil ama bizimkiler eczanede satılıyor.
210 günlük süre içerisinde bunların ruhsatlanıp raflara
girdiğini öğrendik, endikasyonla satışı yapılabilecek
hale geldiğini öğrendim.
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Ben bir çocuk hekimi olarak bana sorulduğu zaman,
bir anne, “çocuğum çok enfeksiyon geçiriyor, siz bize
niye hiç vermiyorsunuz, niye yazmıyorsunuz” dediği
zaman, -ben “kendi çocuklarımda da denedim bunları”- “bunların tıpta literatürde bir karşılığı yok”. Beta
D glukon diyorsunuz, bakıyorum, çocuklarda hiçbir
çalışma yok. Propolis diyorsunuz bakıyorum, bunlar
şu anda kutu-kutu 30 liradan 80 liraya kadar piyasada
mevcut. Eskiden antibiyotik fiyatları 40 liraydı. Bakanlığın son uygulamalarıyla 20 liraya düştü. Şimdi
en pahalı antibiyotik, 80 lira. Çocuğunuza çok sık
enfeksiyon geçirmesin diye antibiyotik alıyorsunuz.
Bir de telefonla soruyor, onu mu alsam, bunu mu alsam? Ben de babayım, sizler de annesiniz, babasınız,
çocuğunuza bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bir şeyler
yapılması gereken influenza aşısı var, gereksiz tartışmalardan dolayı yaptıran da yok. Yani bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum.
Çok merak ediyorum, ruhsat aldığı ürünün endikasyonu nedir? Hangi klinik çalışmayla endikasyon almış,
bunu çok merak ediyorum 210 günlük çalışmayla?
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Hocam, toparlayalım.
PROF. DR. MEHMET KANTAR: Çocuk adına
kimse konuşmadı, yani biraz ben bunları…
OTURUM BAŞKANI
PROF.DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Torpil geçtim
Hocam.
PROF. DR. MEHMET KANTAR: Çok teşekkür
ederim.
Alternatif tıp ürünlerini, kendi üniversitemde bizim
de 2009’da yaptığımız yayın var, %77’si kullanıyor.
Tabii kanser çaresiz bir hastalık, insanlar bir şeyler
yapmak istiyorlar. NIH’tan bir konuşmacıdan dinlemiştim, bir molekülün hastada kullanılabilir hale
gelmesi için 15 sene gerekiyor; doğru mu hocam? 3
bin molekülden 3 tanesi finale kalır dediler. Herhalde
bunlar doğru bilgidir.
Biz kendi bilimsel tartışmalarımızda birinci derece kanıt, ikinci derece, olmadı meta analizleri bir görelim
deyip de kanser hastalarımızın ilaçlarımızı değiştirmedik mi? Çocuklara her protokolde kullanmayalım
demedik mi? Yani, talidomid faciası gibi. Yan etki
çıktı, ilaç kaldırıldı. Ama dünya sular seller gibi kullandı. Yine bazı ilaçlar piyasaya çıktı (GMCSF gibi),
yan etkiden değil, ilaç etkisi olmadığından kaldırıldı.
Yani kendi tıbbi ilaçlarımıza çok agresif davranırken,
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şu anda o yüz küsur yıllık tıp ve eczacılık ürünlerini
bu kadar agresif eleştirirken, yan etkilerini toparlarken, diğer tarafta mantar gibi patlayan alternatif ürünlerle karşı karşıyayız, dünyanın bununla ilgilendiğinin
farkındayız. Ama ilk açılış konuşmasında Sayın Taner
Hocam söyledi, Çin’de dedi modern tıp 3’te bir oranında uygulanıyor, gerisi geleneksel Çin tıbbidir dedi.
Biz de herhalde o tarafa doğru yavaş yavaş gidiyoruz.
Tekrar teşekkür ederim katkılarınız için.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Hocam, çok teşekkür ederim. Tabi hem buradan Serdar Hoca’ya da
bazı şeyler düşüyor. Buyurun, önce siz lütfen.
PROF. DR. NURŞEN BAŞARAN: Ben bir yanlış
anlaşmayı düzeltmek istiyorum. Öyle 271 gün deniyor ama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın
bir Geleneksel Bitkisel İlaç Komisyonu var ve bu Komisyon 2013’ten beri yürürlükte, daha önceden de bir
Ara Ürün Komisyonu vardı. Adı üstünde, geleneksel
bitkisel ilaç ve onun kuralları var. Türkiye’de en az 15
yıldır geleneksel kullanımda olacak, yok bunu karşılamıyorsa Avrupa Birliği ve dünya ülkelerinde 30 yıldır en az kullanımı olacak. Bunlar zaten adı üstünde
geleneksel kullanıma özgü şeyler.
Sizin verdiğiniz örnekler Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı örnekler değil, onlar gıda desteği. Ve onlar da
eğer dikkat edilirse hiçbir şekilde kesin tedavi değildir, tedaviye yardımcı olan ürünlerdir. Dolayısıyla, sizin söylediğiniz de hoş bir şey, o kadar eczanelerde bu
kadar çok ürün görmeniz en azından bir eczacı olarak
beni sevindirdi. Çünkü biz bu şeyleri aktarlarımızdan
ziyade eczanelerimizde görmek istiyoruz. Eczacılar
bunun eğitimini almış ve birebir hastayla temas edebilen kişiler olması açısından önemli.
PROF. DR. SERDAR TURHAL: Bilmiyorum çok
cevap verebilecek bir şey yok. O kadar olumsuz düşünmüyorum, yani sağlığa erişim arttıkça ve kolaylaştıkça bu tür şeylere olan talep azalacaktır diye düşünüyorum. Hekimlerin bilgilenmesi lazım, bu toplantı
da onlarla ilgili bir toplantıdır. Ben öyle bakmıyorum
ve olumsuz bir düşünce içinde değilim Hocam, yani
doğru yoldayız bence.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Buyurun, son
soru sizindi.
PROF. DR. EKREM SEZİK: Efendim, ben Profesör Ekrem Sezik, eczacıyım, Yeditepe Üniversitesi
adına buradayım.

En önemli sıkıntı şu: Hekimlerimize üniversite mezunu diploması verilirken tek tip tıp öğretilmesi, yani
bu zamana kadar sadece konvansiyonel tıbbın öğretilmiş olması, modern tıp kelimesi yanlış tabi. Dolayısıyla diğer tıp sistemlerinden bunları biz ayırıyoruz,
geleneksel tıp sistemi, Çin gibi 3 bin - 4 bin yıldır
uygulandığını bildiğimiz tıp sistemi. Yani kendi içinde tanımlar yapılmadığı için mecburen yapıyorum
kusura bakmayın, kanserden bütün hastalıkları tedavi
edegelmiş olan tıp sistemleri ama bunların felsefesi
bizim konvansiyonel tıbbın felsefesinden farklı. Burada “işte şunları şunları bulduk, o halde kanda şunlar
var, şunu veriyoruz” deniyor: Oradaki felsefe farklı.
Ancak o felsefeye göre bu kadar yıldır devam edegelmiş. Hekimlerimize bunu öğretmemenin yanında,
Avrupa fitoterapisi dediğimiz, yani şimdi kullanılan
bitkisel ilaçların kullanıldığı yöntemleri de öğretmemiz lazım. Avrupa fitoterapisi şu: Teşhisin konvansiyonel tıp yöntemleriyle yapılıp, tedavisinin klinik
çalışmalar ile gösterilmiş bitkisel ilaçlarla yapılması.
Bu prostatta oluyor, işte soğuk algınlığı. Bunları hiç
görmeden gelen hekimler tabi o zaman bitkiye ot,
korkulan şey olarak bakıyorlar.
Şimdi bir kere biz uzayda yaşamıyoruz. Avrupa Birliği’ne baktığımızda bu ürünler var, uzun zamandır
var. Bunların hekimlerimizin ve tıp fakültelerinin eğitiminde bulunmaması sorun. Üniversite dediğiniz bir
tek şeyi öğretmez, öğretir her bir şeyi içinden en çok
kullanılanı o üniversitede, öbürkü okuldur. Öğretmediği için bu sıkıntımız var, bunu söylemek zorundayım.
Şimdi bir de sizin ve arkadaşların meyanla ilgili söylediklerine gelince; bitkilerin toksikolojik değerlendirmesinde çok büyük hatalar yapılıyor. Şöyle: Vaka
üzerinden değil, kimyasal yapıya bakarak şunu yapabilir, bunu yapabilir. Hâlbuki vakalara bakmamız gerekir. Ben aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nda çalıştım, Bakan Danışmanı oldum, ülkeme elimden gelen
her şeyi yapmaya çalıştım, en azından 50 yıldır sağlık
içindeyim. En büyük hata, kimyasal yapı üzerinden;
hayır, bitkilerde bunu söyleyemezsiniz. Bir bitkinin
hem tansiyon yükseltip hem düşürdüğüne, yani yüksek olan tansiyonu düşürüp alçak olanı yükselttiğine
inanmanız mümkün değil, ama bu olabiliyor, çünkü
farklı maddeler taşıyor. O yüzden meyanda da düşünün: Güney ve Güneydoğu Anadolu’da insanlar günde 5-6 bardak meyan şerbeti içer, kimyasal yapıya
bakarsak hepsinin şimdiye kadar telef olması gerekirdi, böyle bir vaka da yok. O yüzden kimyasal yapıya
bakarak toksikolojik tahminler yapmak da bizi yanlış
sonuca götürmektedir. Teşekkür ederim.
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PROF. DR. BELMA GÜMÜŞEL: Hocam, sanırım
benim söylediklerim yanlış bir algı oluşturdu, ben o
konuyu tekrar söylemek isterim. Bazı bitkiler için,
toksisitenin taşıdığı bir toksik maddeden veya bileşenden kaynaklanabileceğini söyleyebiliyoruz. Ama
genellikle çok başka faktörlerin de işin içinde olduğunu, gözlediğimiz istenmeyen etkinin kullandığınız
doz süresinden başlayıp bireysel farklılıklara ya da
yapısındaki kontaminasyon, tağşiş gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebileceğinin altını bir kez daha
çizmek istiyorum. Sadece yapısına bakıp da toksiktir
demek tabi doğru değil ama toksik gördüğümüz bir
bileşenden de, örneğin bir nefrotoksik etkiyi taşıdığı
bir bileşene bazen bağlayabiliyoruz. Ama tek faktör
bu değil, pek çok başka faktör sizin de belirttiğiniz
gibi, benim de ifade ettiğim gibi istenmeyen etkilerin
oluşumunu belirleyebiliyor, değiştirebiliyor.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Nurşen Hoca
da bir şey diyecek.
PROF. DR. NURŞEN BAŞARAN: Hocam, dikkat
ettiyseniz meyanı tek başına söylemedim. Özellikle
meyanı Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim
Dalındaki arkadaşlarla da tartıştım. Kardiyoloji hastalarında, eğer kalp ilaçlarıyla birlikte, bırakın meyan
şerbetini, meyan pastilini aldıkları zaman çok ciddi
elektrolit dengesinde bozukluk olduğunu söylüyorlardı. Zaten ben meyanın başında da halk arasında
çok sık kullanılan, faydaları olan bir bitki, ama ilaç
etkileşmelerde son derece uyanık olması gerekilen bir
bitki olarak söyledim.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Efendim, meyan işi yeter, çünkü meyan kökünün kimde kullanılacağını doğru bilmek lazım. Az önce söyledim,
Ramazan ayı susuz kalmış biri meyana yüklenirse o
tablo başka, ama gün içerisinde her şey içerken onu
da içerse o başka, yani o ikisi arasındaki farkı dinleyiciler anlamıştır. Nurdan Hanım söz istemişti, sonra
iki arkadaşımız daha var, ondan sonra kapatacağım.
PROF. DR. NURDAN TAÇYILDIZ: Profesör Doktor Nurdan Taçyıldız, Ankara Tıp Fakültesi çocuk onkolojisi, daha önce de söz almıştım.
Müfredatla ilgili bir şey söyleyeceğim, gerçekten bu
konuların derslerimizde olamamasının büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İki yıldan beri Ankara
Tıp Fakültesi pratiklerinde 5. sınıfta öğrencilere palyatif bakım dersleri veriyorum. Benim teklifim üzerine müfredata konulmuştu. Bu dersin komponentleri içerisinde tamamlayıcı tıp denen bir şey olduğu,
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bunun yurt dışında hatta bir bilim dalı gibi çalıştığı
bilgisini de kendilerine iletiyorum. Bu bağlamda bir
asistanımızla da yeni bir tezimizi tamamladık ve ulusal kongremize bildiri olarak gönderdik. Burada tamamlayıcı tıpa başvuran hasta sayımız acaba ne kadar
diye sorgulamıştık. Sonuçta, 140 hastada anladık ki
yüzde 40’ı böyle bir şeye başvuruyor, bunların yarısı doktora haber veriyor, bir kısmı ise söylemiyor.
Ama çok sık uyardığımız ve bu konuya da açık olduğumuzu ilettiğimiz için, işte kemoterapiyle birlikte
vermediklerini, aralara koyduklarını, en çok bal ve
bal içindeki birtakım türevleri ve pekmez türevlerini
kullandıklarını öğrendik, içine işte susam yağı vesaire
birtakım şeyler eklediklerini. Hastaların yüzde 80’i
bundan memnun kaldıklarını, çünkü halsizliklerinin
gittiğini, daha iyi olduğunu söylerken, birkaç hastamız da yan etkiden bahsetti, arı poleni kullanan bir
hasta ciddi alerjik reaksiyonla karşılaşmıştı. Bunun
dışında, 10 yaş üstündeki hastalarda kullanımı daha
fazla gördük. Ona da baktığımız zaman kemik tümörleri bu gruba giriyor ve bunlar geç evre olduğu için
daha çaresiz hastalardı. Bir diğer faktör, bu kullanımı
eğitim düzeyiyle alakalı bulduk, ailelerin eğitim düzeyi düştükçe ve maalesef gelir düzeyi de düştükçe
kullanım oranı da artıyordu. Bu da çok dikkatimizi
çekti. 1000 liralık aylık geliri olan ailenin aylık 100
lirası aktarlardan aldığı birtakım ürünlere gidiyordu,
bu da tezimizde çıkan enteresan noktalardı. Sizlerle
paylaşmak istedim.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Teşekkür ederiz, sağ olun buyurun lütfen. İki konuğumuz var, onlara da lütfen mikrofonu uzatalım.
PROF. DR. İREM ÇANKAYA: Teşekkür ederim.
Profesör Doktor İrem Çankaya, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim
Dalında görevliyim.
Ben hocalarıma sunumları için teşekkür ediyorum.
Ama burada açıklayıcı bir konuda da destek olmak
istiyorum. Şöyle ki, bitkiler masumdur, suçlu olanlar ürünlerdir, bunu bir kere böyle değerlendirmekte fayda var. Neden? Burada iki örnek vereceğim.
Meyana takılmaya gerek yok, hedera heliks, zehirli
sarmaşık, eğer yapraklarından çay yapıp içmeye kalkarsanız anında ölürsünüz, tabii belli bir süre vardır,
hani biraz çarpıcı olsun diye söylüyorum. Ama ürününün standardize yaprak ekstresini hazırlarsanız;
yani burada standardizasyon çok önemlidir, bunu da
öğleden sonraki konuşmalarda hocalarım aktaracaklar zaten. Standardize etmediğiniz müddetçe, bitkisel
ilaç haline getirmediğiniz müddetçe ürünün zararını
görürsünüz veya kullanılacak bitkide siz zararlı ola-
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cak maddeyi uzaklaştırabilirsiniz. Bu da adaçayı için
geçerlidir, salvia officinalis’te officinalis olan türdür.
İçerisinde nörotoksik bileşikler içerir, siz uygun şekilde nörotoksik bileşikleri uygun bir ekstraksyon yöntemiyle uzaklaştırıp o bitkiden standardize bir ürün
hazırlarsanız tedaviye tam destek olursunuz. Yani
burada söylemek istediğimiz şey şu: ürünlerin doğru
hazırlanması lazım. Bilinen ilaç etkileşimlerinde siz
hastayı uyarırsınız, evet, meyan alan birinde muhakkak burada eczacının görevi olduğu için hastayla iletişiminde var olan hastalığını sorar ve zaten bilinçli
bir eğitim düzeyinde halkı da bilgilendirmek suretiyle
ya da hastaya, doğru bir tedavi yaklaşımı içerisinde
bulunabiliriz. Teşekkür ediyorum.

mu demek de gerekir gibi düşünüyorum. Bu noktada
belki klinik çalışmaların artması, daha önemlisi klinik çalışmalara verilen desteklerin artması yönünde
adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI
PROF.DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Doğru. Evet,
bir de hemen arkadaki Hocam var.

Evet, sağ taraftan söz isteyen vardı ve son soruyu sizden alıp kapatıyorum.

PROF. DR. SİBEL SİLİCİ: Hocam, söz verdiğiniz
için teşekkür ederim. Profesör Doktor Sibel Silici,
Erciyes Üniversitesi’nden katılıyorum, Biyoteknoloji
Bölümünde Öğretim Üyesiyim.
Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak söze başlamak istedim; 2005 yılında TÜBA Genç Bilim Kadını
Ödülü almıştım. Bunun sebebi de, propolisin insan
sağlığı üzerine yaptığım araştırmalarla ilgiliydi, bunu
da parantez içinde belirtmek istedim. Şu ana kadar
dinlediğim pek çok değerli hocalarımızdan çok değerli bilgiler edindik. Ama dikkatimi çeken en önemli
şeylerden biri şu oldu: 7 tane farklı terminoloji anlamından 7 farklı kelime duydum; tamamlayıcı, destek,
bütüncül, alternatif integratif, geleneksel, bütünsel
gibi. Aslında bu noktada…
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Bir de komplomenter dediler.
PROF. DR. SİBEL SİLİCİ: Evet, bir de komplomenter var, herhalde rahatlıkla 10’u buluruz. Belki
bu noktada hani bu terminolojide de netleşmek lazım diye düşünüyorum. Kendi adıma alternatif tıp
kelimesini çok doğru bulmuyorum, tıbbın alternatifi
olmayacağına inanıyorum, belki destek veya diğer
tedavi, interagtif daha doğru olabilir ama bir netlik
olması gerektiğini düşünüyorum. Benzer şekilde gıda
anlamında da besin olarak tükettiğimiz bir gıda mıdır,
fonksiyonel bir gıda mıdır veya bir eczacılık ürünü
müdür? Hani bu noktalarda da kesin klasifikasyonlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da, aslında pek çok hocamızın ifade ettiği gibi,
denize düşen yılana sarılır ifadesinden yola çıkarsak,
niye denize düşüldü ya da denize düşenler boğulsun

OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Çok doğru,
belki geleneksel ve tamamlayıcı sağlık ürünlerinin
ruhsatlandırması olabilirdi. Ömer Hoca’nın da dediği
gibi, Amerika’daki o değişiklik bunun üzerinden gidiyor, çünkü sağlık bir karpuz, tıp bunun içinde bir
dilim sadece. Dolayısıyla biz burada sadece medikal
değil de, daha bütüncül bakıyoruz, haklısınız.

PROF. DR. TARKAN KARAKAN: Profesör Doktor
Tarkan Karakan, Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji
Bilim Dalından. Kanıta dayalı tıp uygulamak zorundayız. Neden zorundayız? Ortodoks tıbbı biliyorsunuz, arkadaşlarımızın biraz anlattığı, hani binlerce
yıllık gelen tıbbın geldiği nokta, zaten bugünkü modern tıp, bir kere orada bir anlaşmamız lazım. Mesela,
hepatit C tedavisinden örnek vereyim, bundan 10 sene
önce hepatit C’nin tedavisi yoktu, silimarin verirdik,
antioksidan verirdik, hasta sonunda siroz olur, varis
kanamasından gözümüzün önünde ölürdü. Şimdi bir
hap buldular içiriyoruz, sıfır hepatit C. Bence bu gerçek tıptır. Ama şimdi tamamlayıcı tıp tabii ki doktorların eğitim alması gereken -tıp fakültesi olmayabilirama sonradan belki mutlaka eğitim alması gereken bir
alan. Çünkü suiistimali önlemek ve halkı da bilgilendirmek amacıyla bu eğitimi almaları gerekiyor.
Burada ürünlerin standardize olmaması konusunda hiç
konuşmadık. Mesela Türkiye’de yetişen bir bitkiyle
Çin’de yetişen bir bitkinin mevsimine göre Çin’deki
etkin maddenin değişiklik göstermesini nasıl standardize ediyoruz? Yani bunun gibi faktörler de var, daha
bilinmeyen, çok bilinmeyenli bir denklem burası.
Bir başka nokta da, FDA faz çalışmalarını neden istiyor? Hani faz-1, faz-2, faz-3, çok maliyetli, çok
paralar isteyen, güvenlik için istiyor temelde. Faz
çalışmasından kurtulmak istiyorsanız bu tip ürünleri
kullanıp veyahut da başka bir açıdan sağlık giderlerini de azaltmak isterseniz yine bu ürünler çok faydalı,
çünkü geri ödemesi olmayan ürünlerdir, geri ödeme
kurumlarının elini rahatlatır. Çok teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Efendim, çok
teşekkür ederiz. Bugün üzerinde konuştuğumuz ko-
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nular, tıp eğitiminde UÇEP çerçevesinde sınırlı şekilde müfredatta yer alıyor, ama lisansüstü bir sertifikasyon da şart, daha ilerilere de işi götürmek, devam
ettirmek gerekir. Yükseköğretim Kurumu müfredat
programlarını değerlendirebilir, aramızda uzmanlık
derneklerinin değerli yetkilileri arkadaşlarımız da
var, onlar da kendi programları içerisinde bunları değerlendirebilirse daha da uygun olabilir. Ama pek çok
ürün pratik hayatımıza da girdi. Silimarini belki hepatit C’de kullanmıyorlar ama biz ilaçlara bağlı toksisitede hala pediatride de oldukça iyi yararlarını görüyoruz. Yani hastalarımız devedikeninden, enginardan
ciddi ölçüde istifade ediyorlar. Efendim, noktalamak
istiyorum…
Handan Hanım, çok kısa bir şey mi soracaksınız?
Hadi sorun lütfen. Düzce’ye de söz verelim.
PROF. DR. HANDAN ANKARALI: Teşekkür ederim. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik
Anabilim Dalında Öğretim Üyesiyim, Profesör Doktor Handan Ankaralı.
Hocam, ben de kendi tarafıma bakan yönüyle küçük
bir katkı sağlamak istiyorum. Araştırmalarda, özellikle deneysel araştırmalarda, en çok gözümüze batan
taraf basit istatistiksel değerlendirme modellerinin
kullanılmış olması. Basit modeller bu tip araştırmalarda aynı amaçla aynı şekilde düşünülmeyen hipotezlerin bile farklı sonuçlar üretmesine neden oluyor. Özellikle buradan da gözlemlediğimiz kadarıyla
standart tedavilerin yanında verilecek yeni ürünlerin
veya maddelerin standart tedavilerle etkileşimlerini
içeren daha kompleks istatistik modellerin bu alanlarda kullanılmasını öneriyorum. Deneysel araştırmalara
yönelik çok sayıda özel deney tasarımları mevcuttur.
Ancak, bunun tıbbi araştırmalarda yaygın olmadığını
da gözlemliyoruz. Bu yöndeki değerlendirmeler ya da
bakış açısıyla bakıldığında da, çünkü metodoloji sonuca götürüyor ve sonucun kalitesini önemli düzeyde
etkiliyor, karmaşık kompleks modellerin dikkate alınması ve madde etkileşimlerinin de modele katılmasını
öneriyorum. Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR: Çok teşekkür
ederiz. Efendim, şimdi Fatih Demirci Hocayla Hasan
Yetim Hocayı öğleden sonranın ikinci, günün üçüncü
oturumu için buraya davet ediyorum.
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OTURUM - III
TÜRKIYE’DE TIBBI AMAÇLARLA KULLANILAN BITKISEL
ÜRÜNLERIN MEVCUT DURUMU

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ

Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan YETİM
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ekrem Sezik

Yeditepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı
ekrmsezik@gmail.com

TÜRKİYE BİTKİ LİSTESİPOZİTİF/NEGATİF DEĞERLENDİRMELER
GİRİŞ
Seksenli yıllarda” tabiata dönüş” akımına paralel
olarak bitkilerden elde edilen değişik ürünlerin gıda,
takviye edici gıda ve ilaç olarak kullanımı da artmaya
başladı. Avrupa’da bitkilerin geleneksel olarak kullanımı ile ilgili bazı ülkelerde basit mevzuat bulunmaktaydı. Kullanımın artması ülkeleri bazı kurallar
getirmeye sevk etti. Daha çok her vaka ayrı ayrı incelenmekteydi. Genel kurallar getiren ve (P/N) kavramını taşıyan listeler hazırlayan ilk ülke 1997 yılında
Belçika olmuştur. 2000 yılından sonra bazı ülkelerde
de listeler hazırlanmıştır.
Yazımızda European Botanical Forum (EBF) çalışmaları, Ülkemizde bitki listesi konusunda yapılan çalışmalar, EFSA ( European Food Safety Authority),
THIE ( Tea and Herbal Infusions Europe), bitki listesine sahip ülkeler, BELFRİT( BELgium,FRance,ITaly)’ten bahsedildikten sonra, Ülkemizde 2005-2017
yılları arasında yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar
kısaca değerlendirilecektir.
EBF
Avrupa Birliği ülkelerinde bitkisel ürünlerin kullanımının hızla artması, sivil toplum kurumları, sanayi,
ülkelerin ilgili otoriteleri, EFSA, Avrupa Komisyonu
ve diğer kuruluşların müşterek bir liste hazırlamanın
mümkün olup olmadığını araştırmaya sevk etti. Bu
amaçla “European Botanical Forum” (EBF) adı ile
ilgili bütün tarafları bir araya getiren toplantılar düzenlendi.
EBF 2004 – 2009 yıları arasında her yıl Aralık ayı
sonunda Brüksel’de toplandı. Ana amaç başlangıçta
”AB Ülkeleri arasında takviye edici gıdalara giren
bitkiler ve ekstrelerle ilgili uyum ve standardizasyon
sağlamak” olarak belirlenmişti. 2. toplantıda, amaç
aşağıdaki şekilde genişletildi:
• Avrupa Negatif listesini hazırlamak,

•
•
•
•

Ürün sağlık beyanlarının belirlenmesi,
Bitkisel ürünlerin emniyeti,
Bitkisel ürünlerin analizi,
Gıda destekleri ile bitkisel ilaçların hududu.

EBF’a 2. toplantı’dan itibaren katıldım. İkinci toplantıda, teklifim üzerine, daha önce ilk hazırlığı yapılan
Negatif listenin adı “AB ve Aday Ülkeler Negatif Listesi” olarak değiştirildi. Ülkemizdeki çalışmalar hakkında iki defa sunum yaptım ve EBF üyelerini Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgilendirdim. EBF
listesi hazırlanırken Belçika, Çekya, İspanya, Finlandiya, İngiltere, İtalya, Litvanya ve Türkiye listeleri
göz önüne alındı. EBF çalışmaları sonucu:
I- Negatif liste (54 bitki),
II- Pirolizidin alkaloitlerini taşıyan bitkiler listesi
(22 cins, 54 tür)
III- Yasak veya limitli kullanılması gerekli bitkiler (5
bitki)
olmak üzere listeler hazırlandı. EBF sekretaryası, bu
listeleri ve EBF toplantıları sırasında ortaya çıkan diğer görüşleri ilgililere tavsiye etti. Amaç hâsıl olunca
toplantılara son verildi.
TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR
Ülkemizde bitki listesi çalışmaları 2004 yılında başlamış, 2005’de hızlanmış ve2006 yılında liste hazırlanması için ilk komisyon kurulmuştur.
Ülkemizde kurulan komisyonlar, resmî isimleri ve çalışma tarihleri aşağıda gösterilmiştir:
1. Komisyon - Bitki Değerlendirme Komisyonu --31.01.2006-09.10.2006
2. Komisyon - Bitki Bilimsel Değerlendirme Komisyonu --- 14.11.2006 – 23.02.2007
3. Komisyon - Bitki Danışma Kurulu --- 23.07.2007
– 13.06.2012

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU RAPORU

57

4. Komisyon - Gıda Olarak Kullanılan Bitkiler Komisyonu --- 15.08.2012 – 15.08.2015
5. Komisyon - Gıda Olarak Kullanılan Bitkiler Komisyonu --- 15.08.2015 - devam ediyor
1. ve 2. Komisyonlar
İki komisyonlu bir sistem ile çalışmalar başladı. “Alt
Komisyon”da alınan kararlar Ana Komisyon’da tartışıldıktan sonra karara bağlanmakta idi. Ana Komisyon’da
Eczacılık ve Ziraat fakülteleri, Biyoloji, Kimya ve Gıda
Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleri, Sağlık
ve Tarım Bakanlığı temsilcileri, Alt Komisyon’da ise
3 Farmakognozi, 1 Farmasötik Botanik öğretim üyesi
bulunmakta idi. İlk Bitki Listesi (BL) bu şekilde hazırlandı. Ana Komisyon kalabalık olduğu için, çalışmalar
istenen hızda yürümedi, daha sonra Makam, komisyon
üye sayısını azalttı önce 2. daha sonra 3. Komisyonu
yani “Bitki Danışma Kurulu”nu kurdu.
Bitki Danışma Kurulu çalışmaları
Bu komisyon’da 3 Farmakognozi, 1 Farmasötik Botanik, 1 Ziraat Fakültesi öğretim üyesi bulunmakta idi.
Bitki Danışma Kurulu (BDK), daha önce BL’de (P)
ve (N) olarak yapılmış olan sınıflandırmaya “(Z)-Zararlı, Zehirli bitkiler” grubunu ilâve ederek çalışmalarını yürüttü. BDK, BP’ni gözden geçirmenin yanında, BL’ne alınması istenen yeni bitkilerle ilgili yoğun
müracaatları değerlendirmiş ve BP’deki bitki sayısı
623’e ulaşmıştır. BDK çalışmaları sırasında bitkilerin
(P), (N) ve (Z) olarak kabul edilmesi ile ilgili ana kriterler aşağıda gösterilmiştir.
Pozitif – Kriterler
• Gıda ve gıda desteği olduğuna dair bilimsel bilgi,
• Yan etki, advers reaksiyonların uzun süreli kullanımda çok az veya olmaması,
• İlaçlarla etkileşmesi olmaması veya etkisinin
çok iyi biliniyor olması,
• AB ülkelerinde gıda, gıda desteği olarak satıldığına dair bilgi ve belgeler.
Negatif – Kriterler
• Afrodiziyak ve narkotik bitki olması,
• Gıda veya gıda desteği olarak kullanılmaması,
• Kısa veya uzun süreli kullanımda yan etki görülmesi,
• İlaçlarla ciddi etkileşimi olması,
• Herhangi bir bilimsel bilgi bulunmaması.
Zehirli/Zararlı – Kriterler
 Zehirli olduğu bilinen bitkiler,
 Bitkinin düşük miktarlarda bile etkili alkaloit,
vb. maddeler taşıması,
 Kısa veya uzun süreli kullanımda karaciğer veya
başka organlar üzerine toksik etkiye sahip olması.
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BL’inde bitkinin ( bilimsel Türkçe ve İngilizce) adları, bitkinin kullanılan kısmı (Türkçe, bilimsel, İngilizce) ve durumu (P/N/Z) yer almaktaydı.
Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu
2012 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olarak “Risk Değerlendirme Dairesi” kuruldu. BL ile
ilgili çalışmalar bu Daire’ye bağlandı ve “Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu” kuruldu.
Bu Komisyonların (4. ve 5.) yapısı aşağıda gösterilmiştir.
Dal

4.K.- sayı

5.K.-sayı

Farmakognozi*

3

7

Farmasötik Botanik*

1

1

Ziraat Mühendisi

1

1

Farmakoloji-Toksikoloji

1

1

Toksikoloji*

1

1

Kimya

1

-

Tablo 1: 4. Ve 5. Komisyonların yapısı
*) Eczacı kökenli K) Komisyon

Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu
çalışmaları
Komisyon, çalışmalarına başlarken ana amaçlarını şu
şekilde tespit etmiştir:
- Başvuru Dosyası formatının hazırlanması
- Bitki listesinin değerlendirilmesi ve yenilenmesi
- Her bitki için “Bilimsel Rapor” hazırlanması
Komisyon, bunların yanında listeye alınması istenen
bitkilere ait firma müracaatlarının incelenmesi ve karara bağlanması, Bakanlığın diğer birimlerinden gelen “görüş” isteklerine cevap verilmesi gibi rutin bilimsel görevleri de yerine getirmeye devam etmiştir.
BL’ye alınması istenen bitkiler için, ”Başvuru Dosyası Formatı” hazırlanıncaya kadar, başvuru sahibinden
aşağıdaki bilgiler istenmiştir:
Bitki, drog veya ürünün ithal edileceği ülkede gıda,
çay veya Takviye edici gıda (TEG) olarak kullanıldığını gösteren resmi, onaylı belgeler,
• Bitki, drog veya ürünün gıda, çay veya TEG olarak kullanıldığını gösteren yayınlar (makale, bilimsel kitaplardan bölümler…),
• Ürün ve üründe kullanılan bitkiye ait bilgiler
(elde edildiği bitki, elde ediliş, ne şekilde kullanılacağı….),
• Ürünün AB ülkelerindeki durumu,
• Gerekiyorsa ürün örneği, etiketi ve tercümesi.
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BL’de yapılan değişikliklerle liste aşağıdaki bilgileri
taşır hale getirilmiştir:
 Bitkinin – bilimsel (+sinonimler),Türkçe, İngilizce adları,
 Kullanılan kısmın – Türkçe, İngilizce, Latince
isimleri,
 Kullanılan bitkisel preparatların (ekstrakt, ekstre..) Türkçe, İngilizce adları,
 Mevcut durumu (P/N/Z),
 Kullanımla ilgili şartlar, kısıtlamalar, özel etiketleme gereklilikleri.
BL’deki önemli bir yenilik de, BL’nin son kısmına
bitkilerin isimlendirilmesi ile ilgili 9, bitki kısımları
ile 33, bitkisel preparatlarla 12 terimi tarif eden, değişik isimlendirmeleri veren bir lügatçe eklenmiş olmasıdır. Bu lügatçeden amaç, terminolojide standardizasyonu sağlamak, Bakanlığın ilgili birim ve başvuru
sahiplerine uygulamada hız kazandırmaktır.
2005 Yılından itibaren BL’de bulunan bitkilerin sayıları ve değerlendirilmeleri Tablo-2’de gösterilmiştir.
Durum

1K

2K

3K

4K

P

289

289

467

504

P*

57

57

-

15

N

84

84

76

72

Z

-

-

80

83

430

430

623

674

Toplam

Tablo 2: Sayılarla Bitki Listesi
K ) Komisyon , * ) Şartlı pozitif

Bilimsel Raporların hazırlanması
Başkanlık tarafından tespit edilen konulara, bilimsel
rapor hazırlanmak üzere bir komisyon üyesi raportör olarak görevlendirilir. Raportör, konuyu bilimsel
kaynaklardan araştırır ve Tablo-3’de ana başlıkları
verilmiş olan raporu hazırlar. Diğer ülkelerdeki durum, komisyon sekretaryası görevini yapan Bakanlık
uzmanları tarafından hazırlanır. Tamamlanan bilimsel
rapor, diğer üyelere dağıtılır, komisyonda tartışılır
ve yeterli bilimsel olgunluğa geldiği zaman redakte
edilir, karar haline getirilir. Bugüne kadar 35 Bilimsel Rapor (Tablo - 4) hazırlanmıştır. Bilimsel raporlar
incelendiğinde, konu ile ilgili bir monograf özellik ve
kalitesinde olduğu görülecektir.
Bilimsel raporlar hazırlanırken EFSA, THIE, diğer
ülkelerin bitki listeleri, BELFRIT ve GRAS (FDA
‘in “Generally Recognised as Safe”) listelerindeki
durumları da göz önüne alınmaktadır. EFSA, THIE ,
BELFRİT’ten kısaca bahsedilecektir.

EFSA
“Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu” olarak Türkçeleştirebileceğimiz EFSA, AB’nin gıda ilgili konularda yetkili olan kurumudur. AB gıda mevzuatı ile ilgili çok
sayıda karar, tavsiye ve dokümanı EFSA web sitesinde veya basılı olarak bulmak mümkündür. AB uyum
çalışmaları dolayısıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nda EFSA ile işbirliği halinde çalışmalar
yürütülmektedir. Bitki Listesi’ni hazırlayan bütün komisyonlar EFSA mevzuatından yararlanmıştır. Bitki
Listesi için en çok kullanılan kaynak “COMPENDIUM OF BOTANICALS” (CB) olmuştur. CB’da, AB
ülke listeleri ve mevzuatı değerlendirilerek, AB ülkelerine yön gösteren bir liste hazırlanmıştır. CB listesi
sadece bilgi verir, bitkileri P/N olarak değerlendirmez. Listede bir bitkinin bulunmaması, o bitkinin (N)
olduğunu göstermez. CB listelerinde bitkinin bilimsel
adı, familyası, ne tip maddeler taşıdığı (daha çok istenmeyen etkilere sebep olabilecek), istenmeyen etkiler ve bu bilgilere ait kaynaklar bulunmaktadır.
THİE
EHIA (European Herbal Infusions Association), Avrupa’daki bitki çayı ile ilgili kuruluşların bir araya
gelerek kurdukları ve AB içinde etkili olan bir üst
kuruluş idi. EHİA tarafından Avrupa ülkelerinde çay
olarak kullanılan bitkilerle ilgili, yıllardır kullanılan
güvenilir bir liste hazırlanmıştır. 2015 yılında ETC
(European Tea Commitee) ile birleşerek THİE adını
aldı. Kuruluş hem çay hem de bitkisel çay ile ilgili
bir kuruluş haline geldi. Bitkilerin çaylarda kullanılışı
ile ilgili ayrıntılı bir liste bu kuruluşun web sitesinde
bulunmaktadır.
Bitki listesi olan ülkeler
Avrupa’da bitki listesi olan ülkeler aşağıda gösterilmiştir. Ülkelerin isminin yanında, listede bulunan bitkilerin değerlendirilme durumları da parantez içinde
belirtilmiştir.
• Almanya (P/N)

• İsveç(N)

• Avusturya(P/N)

• İsviçre(P)N)

• Belçika(P/N)

• İtalya(P/N)

• Bulgaristan(N)

• İzlanda(P/N)

• Çekya(P/N)

• Letonya(TBL)

• Danimarka(P/N)

• Macaristan(N)

• Estonya (TBL)

• Malta(N)

• Finlandiya(TBL)

• Norveç(N)

• Fransa(P)

• Polonya(P)
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• Hırvatistan(P)

• Romanya(P/N)

• Hollanda(N)

• Rusya(N)

• İngiltere(P/N)

• Slovenya(P/N)

• İrlanda(P)
P- Pozitif,P/N -Pozitif ve Negatif,N -Negatif, TBL - Tıbbi
Bitki Listesi

BELFRİT
PLANTlibra ”PLANT Levels of Intake, Benefit and
Risk Assessment Projesi” 2011 yılında başladı. Belçika Listesi’nde 645, Fransa’da 548, İtalya’da ise 1.182
bitki bulunmaktaydı. BELFRIT (BELgium,FRance,ITaly) Projesi ile 1025 bitkiyi taşıyan müşterek bir liste
hazırlandı. Bu liste 3 ülkede satılan TEG’da kullanılan bitkiler için hazırlanmıştır. Bu projede yer alan bilim adamlarının yarıdan fazlasının Farmakognozi alanında olduğunu belirtmekte yarar var. Proje sonunda
hazırlanan liste, 3 ülkenin resmi otoritelerine sunuldu.
İtalya listenin tamamını kabul etti, Fransa ve Belçika
% 60 civarını kabul etti, diğerleri inceleniyor. BELFRİT listesi, AB’de EBF tarafından yapılmak istenen
müşterek listenin başlangıcı olması, TEG kullanımı
yüksek olan 3 ülkenin müşterek bir listeye yönelmesi
bakımından son derece önemlidir. Diğer AB ülkelerinde, bu listenin dikkate alınmasını belirten yazılar
yayınlanmaktadır. Bu listede aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilimsel adlar – alfabetik olarak,
Bilimsel adların sinonimleri,
Bitkilerin familyaları,
Kullanılan kısımlar – ekstrakt, ekstre,
Önemli literatürler,
Etki ile ilgili bilgi (etiket için tavsiye),
Tüketiciye uyarılarla ilgili bilgi,
Üç ülkedeki durumu ve karar (Karar OK! kısaltması ile belirtilmiştir).

SONUÇLAR
Ülkemizde, değişik isimlere sahip olan bilimsel komisyonların çalışması sonucu, 2005-2017 yılları
arasında, gıda, TEG gibi bitkisel ürünlerin kullanımı
konusunda önemli düzenlemeler yapılmış ve belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır.
4. Komisyon, çalışmalarının başlangıcında tespit ettiği amaçlara ulaşmış ve hazırlanan belgeler ”Türk
Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılabilecek Bitkiler ve
Bitkisel Preparatlar” tebliği ile ilgili tarafların görüşüne açılmıştır. Halen gelen görüşler değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak:
• İhtiyaca cevap verebilen, hareketli bir bitki listesi yapılmıştır.
• AB ülkeleri ile uyum sağlanmıştır.
• Mevzuat, bitki listesi, başvuru dosyası, bilimsel
görüşler gibi hazırlanan mevzuat, ilgili bütün
taraflarla paylaşılmıştır. Yani şeffaf bir çalışma
yapılmıştır.
• Başvuru dosyası (Tablo – 5) hazırlanmıştır. Kullanılmaya başlandığında işlemler hızlanacaktır.
• Her kademedeki işlemin standart yapılması sağlanmıştır.
• Bakanlığın diğer birimleri ve İl Tarım Müdürlükleri için bir REHBER hazırlanmıştır.
• Bilimsel görüş raporu şeklinde hazırlanan monograflarla, P/N kavramına bilimsel yaklaşım
getirilmiştir.
TEŞEKKÜR
Üniversite görevleri yanında, komisyon çalışmalarına
vakit ayıran komisyon üyesi öğretim üyesi meslektaşlarıma, komisyon çalışmaları sırasında, komisyon
sekretaryası görevini başarı ile yürüten Bakanlık uzmanlarına, 4. ve 5. komisyon çalışmalarında komisyon üyeleriyle beraber yoğun bir şekilde çalışan Risk
Değerlendirme Dairesi Başkanı Ziraat Y. Mühendisi
Şenay Eken’e, Risk Değerlendirme Dairesi uzmanları Gıda Mühendisi Gamze Özenç’e, Gıda Mühendisi
Fulya Arıcan Aksoy’a ve Biyolog Abdülkerim Aksoy’a teşekkür ederim.
Tablo 3: Bilimsel Rapor- Ana Başlıkları
ÖZET
İÇİNDEKİLER
KONUNUN GEÇMİŞİ
GÖREV TANIMI
DEĞERLENDİRME
1. Bitkinin tanımlanması
2. Bitkinin kullanılan kısmının kimyasal yapısı
3. Bitkinin kullanımı ile ilgili bilgiler
4. Bitkinin kullanılan kısmının etkisi ile ilgili bilgiler
5. Bitkinin kullanılan kısmının yan etkileri ile ilgili
bilgiler
6. Bitkinin kullanılan kısmı ile ilgili toksikolojik bilgiler
7. Etkileşim bilgileri
8. Bitkinin kullanılan kısmının gıda olarak kullanımı
hakkında diğer ülkelerdeki durumu
9. Kısıtlamalar ve uyarılar
SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKLAR
KISALTMALAR
Tablo 4: Hazırlanan bilimsel raporlar

• Agropyron repens (rizom)
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• Abies spec. (sürgün)
• Arenga pinnata (şurup)
• Betula pubescens, B.pendula (gövde öz suyu,
şurubu)
• Berberis aquifolium (kök, meyve)
• Berberis vulgaris – (kök. meyve)
• Borassus flabifer (şurup)
• Capsella bursa-pastoris (herba)
• Caryota urens (şurup)
• Centaurium minus (herba)
• Chenopodium quinoa (tohum)
• Cimicifuga racemosa (kök)
• Cinchona succirubra (kabuk)
• Commiphora molmol (oleogummirezin)
• Cotinus coggyria (yaprak)
• Cupressus sempervirens (meyve)
• Cuscuta chinensis (tohum) Epimedium spec.
(kök)
• Equisetum arvense (herba)
• Guiaiacum officinale (odun, reçine)
• Hamamelis virginiana (yaprak)
• Ilex aquifolium (yaprak)
• Iris spec. (rizom)
• Junipeus communis (meyve, sürgün, odun,
uçucu yağ)
• Lavandula angustiflia (çiçek ve çiçek durumuuçucu yağ hariç)
• Leonurus cardiaca (herba)
• Peganum harmala(tohum)
• Pfaffia paniculata (kök)
• Polygonum cuspidatum (kök)
• Populus spec. (yaprak tomurcuğu)
• Sorghum bicolor (tohum)
• Thymbra spicata (herba)
• Valeriana officinalis (kök)
• Vitex agnus-castus (meyve)

3.5. Bitki kısmının / Bitkisel preparatın tespitine
yönelik analiz metotlar
3.6. Bitki kısmının / Bitkisel preparatın kullanımı
ile ilgili bilgiler
3.6.1. Gıdalarda
3.6.2. Halk ilacı, Tıbbi amaçlı
3.6.3. Önerilen Kullanımı ve Hazırlama / Tüketim
talimatı
3.7. Tüketim verileri ve toplam maruz kalma
3.8. Bk / Bp etkileriyle ilgili bilgiler
3.9. Bitki kısmının / Bitkisel preparatın
kullanımına ilişkin etkileşim bilgileri,kısıtlamalar
3.10. Ulusal veya Uluslararası alanda mevcut
güvenirlik değerlendirmeleri
3.11. Kaynaklar
4. BÖLÜM TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
4.1. Toksikokinetik bilgiler
4.2. Toksikolojik veriler
4.2.1. Akut toksisite
4.2.2. Subkronik toksisite
4.2.3. Genotoksisite
4.2.4. Kronik toksisite ve karsinojenisite
4.2.5. Üreme ve gelişim toksisitesi
4.2.6. Diğer toksisite çalışmaları
4.3. Yan etkilerle ilgili çalışmalar
4.4. Kaynaklar
5. BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
5.1. Değerlendirme
5.2. Sonuç
6. BÖLÜM EKLER
6.1. Teknik bilgilere ait kaynaklar
6.2. Toksikolojik bilgilere ait kaynaklar
6.3. Diğer

Tablo 5: Başvuru Dosyası Ana Başlıkları

1. BÖLÜM
1.1. Literatür tarama yöntemi
1.2. Başvuru dosyasının özeti
2. BÖLÜM: İDARİ BİLGİLER
2.1. Başvuru sahibi
2.2. Yetkili kişi
2.3. Başvurunun konusu
2.4. Gizli olarak işleme alınması istenen bilgiler
2.5. Beyanname
3. BÖLÜM TEKNİK BİLGİLER
3.1. Bitkinin tanımlanması
3.2. Bitki kısmının / Bitkisel preparatın elde ediliş
yöntemleri
3.3. Bitki kısmının / Bitkisel preparatın kimyasal
yapısı
3.4. Bitki kısmının / Bitkisel preparatın standart
özellikleri
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BİTKİSEL ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞINDA
RUHSATLANDIRILMA GEREKLİLİĞİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Giriş
T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bitkisel hammadde
içeren ürünler farklı şekillerde kategorilerde ruhsatlandırılmaktadır. Bitkisel hammadde içeren ürünler;
kozmetik, tıbbi cihaz veya geleneksel bitkisel tıbbi
ürünler ya da beşeri tıbbi ürün olarak (reçeteli veya
reçetesiz ilaç) ruhsatlandırılabilir. Kozmetik ürün
veya tıbbi cihaz tanımına uyan ve bitkisel hammadde taşıyan ürünler değerlendirilerek bu kategorilerde
ruhsatlandırılmaktadır.
Bitkisel ilaçlarda kalite, güvenirlilik ve etkinlik şartlarının bulunması istenir. Bitkisel ilaçların diğer ilaçlardan ayrı bir grup olarak değerlendirilmesinin sebebi ise; bir karışım halinde olmaları nedeniyle analiz
tekniklerinde ve etkilerinin değerlendirilmesinde de
farklılıklar bulunmasıdır (1). Bitkisel ilaçların üretiminde imalata başlamadan önce başlangıç materyallerinin kontrolü (Bitkisel drog ve bitkisel drog
preparatların) ve yardımcı maddelerin kontrolünün
yapılması gereklidir. Başlangıç maddelerinin kontrolü ve bitkisel ürün imal edilirken yapılacak üretim içi
kontroller ve bitmiş ürün üzerinde yapılması gerekli
analizlerle kalite kontrolü gereken şekilde yapılmalı
ve kalitenin sürekliliği sağlanmalıdır (1).
Sağlık Bakanlığında Bitkisel Ürünlerin Ruhsatlandırılması
Fitoterapi uygulamaları; modern ilaç hazırlama yöntemlerinin bitki veya bitkisel ekstrelere uygulanması
ile hazırlanan etkili, güvenli, stabilitesi yüksek ve kullanımı kolay ilaç formları ile yapılmaktadır. Gereken
doz ayarlanmış, istenen optimum etki sağlanmıştır ve
her kullanıldığında aynı etkiyi oluşturmaktadır. Burada bitkisel drog, bitkisel drog preparatı ve geleneksel
bitkisel tıbbi ürün, kozmetik ve tıbbi cihaz tanımlarını
bilmek gerekmektedir.
Bitkisel Drog: Bitki, alg, mantar veya likenlerin bütün ya da parçalanmış kısımlarıdır. Genellikle kuru-
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tulmuşlardır ancak bazen taze olabilirler. Bitkiden
sızan bazı maddeler spesifik bir uygulama sonucu
elde edilmemişse drog olarak kabul edilir. Farmasötik
dilbilimcilere göre; bitkisel droglar kurutulmuş ya da
işlenmiş farmasötik preparatların üretiminde kullanılan bitkiler ya da bitkilerin bir bölümüdür. Bitkisel
droglar, kullanılan bitki kısmına göre ikili terim sistemine uygun olarak, botanik bilimsel isimler tarafından tanımlanırlar (cins, tür, varyete ve yazar gibi) (2).
Bitkisel Drog Preparatı: Avrupa Farmokopesi’ne
göre tüm bitki veya bitki parçalarının; ekstraksiyon,
distilasyon, basınç, fraksiyonlama, saflaştırma, yoğunlaştırma veya fermentasyonu yoluyla elde edilirler. Bitkisel drogların ufaltılması veya toz edilmesi,
tentür, ekstrakt, uçucu yağ, suyunun çıkarılması ve
işlenmiş salgı ürünlerinin elde edilmesini kapsamaktadır (2). Bitkisel ekstreler; sıvı (sıvı ekstre ya da
tentür), yarı-katı (yumuşak ekstre), ya da katı (kuru
ekstre) olarak fitofarmasötikler içerisinde en çok kullanılan bitkisel drog preparatlardır. Ekstraksiyon için
kullanılan solvanın tümü ya da bir kısmının uçurmasıyla elde edilmektedir. Genellikle kurutulmuş bitkisel droglardan hareketle hazırlansa da bazı ekstrelerin
eldesinde taze materyal de kullanılır (1).
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün: Bileşiminde yer
alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on
beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanılıyor
olduğu bibliyografik olarak kanıtlanmış; terkip ve
kullanım amaçları itibariyle, hekimin teşhis için denetimi veya reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve amaçlanmış olan, geleneksel
tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan,
sadece spesifik olarak belirlenmiş doz ve pozolojiye
uygun özel uygulamaları olan, oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla kullanılan müstahzarlara
geleneksel bitkisel tıbbi ürün denir (3).
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Kozmetik Ürün: İnsan vücudunun dış kısımlarına;
epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı
bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda
tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün
madde veya karışımlara kozmetik ürün denir (4).
Tıbbî Cihaz: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 93/42/ECC
Kapsamındaki Ürünler olarak; insanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal,
immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan;
fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya
mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik
bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine
başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece
ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya
birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de
kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde
edilen ürünler dâhil olmak üzere, her türlü araç, alet,
cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri, “tıbbi cihaz”
olarak kabul edilir (5).
Genel kurallara uyulmakla birlikte bitkisel ilaçların
ruhsat değerlendirilmeleri, başvurulan ülkelerin kanun ve yönetmelikleri ışığında yapılmaktadır. Toplumların bitkisel veya doğal ürünleri kullanma eğilimlerindeki farklılık göz önüne alındığında Avrupa
Birliği bitkisel ilaçlar için ayrı düzenlemeler getirmiştir. Hazırlanan Farmakopelerin yanında Amerika’da
FDA, Avrupa’da EMA, İngiltere’de MHRA, Almanya’da Komisyon E ve ESCOP gibi kuruluşlar bitkisel
ürünlerin güvenli kullanılması, ruhsatlandırılması ve
kalite kriterleri için kılavuzlar hazırlamaktadır (6).
Endikasyonu olan bitkisel ürünler geleneksel kullanılışa sahip ise başvuru dosyası ilgili komisyon tarafından incelenmektedir. Bu işlemde 14/5/1928 tarihli
ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı
Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 43’üncü maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliği’nin 2001/83/EC
sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve
2004/24/EC sayılı düzenlemesine paralel olarak hazırlanmış olan, 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ) Yönetmeliği
esas alınmaktadır. Ruhsat başvuru dosyası, tüm Avru-

pa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan CDT formatında hazırlanmalıdır (6).
Geleneksel kullanılışı olmayan bitkisel ham madde
içeren ve endikasyon içeren ürünler tıbbi cihaz değilse; ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun komisyonları
ve ilgili birimleri tarafından değerlendirilerek, beşeri
tıbbi ürünler kapsamında reçeteli veya reçetesiz ilaç
olarak ruhsatlandırma işlemleri başlatılmaktadır.
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin
Ruhsatlandırılması
1. Ruhsat başvuru dosyalarının (CTD formatında)
hazırlanması: Hazırlanacak Geleneksel Bitkisel
Tıbbi Ürün ruhsat başvuru dosyası; idari bilgiler,
genel özetler, kalite, klinik öncesi çalışmalara ait
raporlar ve klinik araştırma raporlarından meydana gelen CTD formatında 5 Modülden ibarettir. Modül 4 ve Modül 5; Geleneksel Bitkisel
Tıbbi Ürün ruhsat dosyasında literatür verileri ile
tamamlanabilmektedir.
2. Hazırlanan dosyanın T.C. Sağlık Bakanlığı; TİTCK’na sunulması,
3. Ön İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun
yönetmeliğe uygunluğunun incelenmesi ve eksiklikler var ise tespit edilmesi,
4. Bitkisel etkin maddelerin, doz, farmasötik form,
formülasyon, kalite, analiz ve kontrol metotlarının uygunluğu, ürün özellikleri, KÜB (kısa
ürün bilgisi), KT (kullanma talimatı), etkinlik
ve güvenilirlik açısından “Geleneksel Bitkisel
Tıbbi Ürün Bilimsel Danışma Komisyonu’nda”
incelenmesi yapılır. Dosya tüm yönleriyle tek
komisyon tarafından ayrıntılı şekilde incelenir
ve değerlendirilir.
5. Numunelerin Analiz ve Kontrol Laboratuvarları
Dairesi Başkanlığınca analiz edilmesi,
6. Numunelerin uygun bulunması halinde ilacın fiyatını belirleme işlemlerinin başlatılması,
7. Ruhsatın düzenlenmesi.
Ruhsatlandırılmış olan ürün sadece eczanelerde, endikasyonu belirtilerek ancak reklamı yapılmadan satılabilmektedir.
Bugünkü durum değerlendirildiğinde; Sağlık Bakanlığı tarafından reçeteli, reçetesiz ve GBTÜ kapsamında ruhsatlandırılmış ve halen eczanelerin raflarında
yer alan bitkisel kaynaklı ekstre içeren bitkisel ürünler bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığınca kurulmuş
olan Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Komisyonu’na
başvuran dosyalara ait bilimsel incelemeler devam
etmektedir. Piyasada gıda takviyeleri adı altında satılmakta olan bitkisel ürünlerin izni ise Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmektedir (6).
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Ülkemizde bitkisel ürünlerin hazırlanması ve pazara
sunulmasına ilişkin değerlendirmeler Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kendi mevzuatlarına göre, farklı uygulamalar şeklinde
yürütülmektedir. Takviye edici gıdalardan sorumlu
bakanlık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır.
Bu bakanlıkça yürütülen esaslar çerçevesinde üretici
veya ithalatçılar oldukça basitleştirilmiş bir başvuru
sistemi ile çok kısa zamanda aldıkları izinlerle ürettikleri ve/veya ithal ettikleri gıda takviyelerini piyasaya sürmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenen bitkisel ürünlerin analiz
edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Buna karşılık
Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2010 tarihinde
yayımlanan“Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği” ile insan sağlığını koruyucu, tedavi edici
etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel
preparatların ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı’na
verilmiştir. Bununla beraber şu andaki durum kesin
çizgilerle ayrılmış değildir. Yasal zeminde yaşanan bu
bilinmezlikler sonucunda tıbbi bir bitkiden hazırlanan
bir ürün, Sağlık Bakanlığı’ndan izinli bitkisel bir ilaç
olarak eczanelerde satılırken; aynı tıbbi bitkiden gıda
takviyesi adı altında hazırlanan bir başka ürün de büyük bir alışveriş merkezinin içindeki bir satış noktasında denetimden uzak bir biçimde satılabilmektedir
(7).
Ülkemizde Bitkisel Ürünlerde Yaşanan Sorunlara
Çözüm Önerileri
Avrupa Birliği’ndeki ve dünyadaki birçok ülke, daha
sağlıklı toplum ve daha kaliteli yaşam için koşullarını,
bilgi ve deneyimlerini yararlı bir biçimde kullanmaya
çalışmaktadır. Ülkemizde ise özellikle internet veya
aktarlar üzerinden bilinçsizce, bilgisizce ve de çoğunlukla satışa endeksli olarak bitkisel ürünler pazarlanmaktadır. Böyle bir durum kabul edilebilir değildir.
Tıbbi bitkisel ürünlerle ilgili sağlıklı uygulamalar bu
konuda yeterli bilgiye sahip yetkin eczacıların önderliğinde yapılmalıdır. Ancak bu şekilde tedavi amaçlı
kullanılan onay almış kaliteli ve etkili bitkisel ürünler
hak ettiği yeri alacaktır (6).
Bitkisel ürünlerin büyük bir bölümü aktarlarda, baharatçılarda, bitkisel ürün satan satış noktalarında veya
internetteki satış siteleri aracılığı ile halka sunulmaktadır.
Bitkisel ürünlerin sadece küçük bir bölümü eczaneler
aracılığı ile halka ulaştırılmaktadır. Konuya bilimsel
açıdan yaklaşıldığında, ürünlerin eczane dışındaki
yerlerde serbestçe ve yeterli denetimden uzak bir şekilde satılmasının toplum için büyük bir tehlike oluşturabileceği kolayca görülmektedir. Özellikle satılan
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bitkilerin doğruluğu, ürünlerin kalitesi ve satışı gerçekleştiren kişilerin bilgi eksiklikleri nedeniyle aktarılan bilgilerin yanlışlığı çok büyük bir sorun teşkil
etmektedir (7).
Yukarıdaki bilgi ve değerlendirmelerin ışığında konuya bakıldığında; bitkisel ilaç ve ürünler konusunda,
bu preparatların tamamen zararsız, ya da tamamen
yararsız olduğu görüşünden uzak, fakat akılcı ve bilimsel bir yaklaşımın sergilenmesinin gerektiği açıkça görülmektedir. Öte yandan, konuya toplum sağlığı
açısından yaklaşıldığında; bitkisel ürünlere yönelik
standardizasyon, doz, endikasyon, olası ilaç etkileşmeleri, yan etkiler ve ürün bilgileri konularında da
mutlak bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiği kaçınılmazdır. Gıda takviyesi adı altında topluma sunulan,
ancak hemen tümü endikasyon belirtilerek satılan
bitkisel ürünlerin doğurduğu sakıncaların giderilmesi
için tıbbi bitki içeren ve ağızdan kullanılmaya uygun
bir farmasötik form şeklinde (tablet, kapsül, şurup)
hazırlanan tüm ürünlerin “bitkisel ilaç” olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle de bu ürünlerin
tamamının Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması; kalite ve piyasa satışlarında gereken denetim
mekanizmalarına işlerlik kazandırılması da zorunludur (6).
Sağlık Bakanlığı tarafından 1985 yılında 5777 sayılı
Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkânlar ile ilgili
çıkarılmış bir genelge bulunmaktadır. Bu genelgede aktarların sınırı çok iyi bir şekilde belirlenmiştir.
Bu dükkânlarda satılması sakıncalı olan bitkiler liste halinde verilmiştir. Aktarların değişik hastalıklara karşı bitki, bitkisel karışım, bitkisel ürün tavsiye
etmesi ve hazırlaması yasaktır. Ancak maalesef bu
ürünleri satan aktarların dükkânlarına girdiğimizde
birçok bitkinin üzerinde tedaviye yönelik gelişigüzel
hazırlanmış bilgilere rastlamaktayız. Aktarlar tarafından satılan bitkilerin ve bitkisel ürünlerin hijyen
bakımından da bazı sıkıntılarının olduğu bir gerçektir. Buralarda satılan bitkilerin nereden, nasıl, kimler
tarafından temin edildiğinin mutlaka sorgulanması ve
belgelendirilmesi gerekir. Aktarların görev, yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesi, açılması, işletilmesi,
nakli, devri, kapanması ile özellikleri ve hizmetlerin
yürütülmesine dâir usûl ve esaslar yeniden düzenlenmelidir. TİTCK tarafından taslağı hazırlanmış olan
“Aktarlar Hakkındaki Yönetmelik” bir an önce son
şekli verilerek sonlandırılmalı ve Resmi Gazete’de
yayımlanmalıdır.
Daha önce ilaç ruhsatlı olarak eczanelerde satışı yapılan bazı ürünlerin; bu bilinirliği kullanarak satış
rakamlarını artırmak için aynı isimle gıda takviyesi
izni alarak satışlarını yapmalarına izin verilmemeli-
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dir. İlaç ruhsatına sahip iken bundan vazgeçerek Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkili kurullarından izin alarak aynı ismi gıda takviyesi markası
olarak kullanmak ve TV reklamları ile ilaç markası
bilinirliği ile ürünü satmak halk sağlığı açısından geri
dönüşü olmayacak toksik etkilere yol açabilir. Bakanlıklar bu firmaların gıda takviyelerini “ilaç gibi”
satmalarına bilerek ya da bilmeyerek alet olmamalıdır. Bu markalar gıda takviyesi olacaklarsa farklı bir
isimle izin alma zorunluluğu getirilmelidir.
Gıda takviyesi adı altında topluma sunulan ürünlerin;
Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından ruhsatlandırılması; kalite ve piyasa satışlarında gereken denetim
mekanizmalarına işlerlik kazandırılması halk sağlığını korumak adına bir gerekliliktir. Bu konuda yasal
olarak gereken düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.
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Sağlık Bakanlığı TİTCK bünyesinde; “Bitkisel Ürünler Ana Komisyonu” kurulmalı ve bu komisyon; tıbbi
ve aromatik bitkilerden elde edilen tüm ürünlerin başvurularını inceleyerek, içeriklerine, kullanım amacına, formülasyonlarına, kalite, güvenlik ve etkililikleri
ile yönetmelikleri göz önüne alarak değerlendirmeli
ve nasıl izin/ruhsat verileceğine karar vermelidir.
Bitkisel ürünlerin; Gıda Takviyesi, Kozmetik, Aromaterapi Ürünü, Tıbbi cihaz, Tıbbi Çay, Geleneksel
Bitkisel Tıbbi Ürün ve İlaç olarak, farklı sınıflarının
uygun komisyonlarca değerlendirilerek; izin ve ruhsatlarının tek merkezden yapılması ülkemizde yaşanan karışıklık ve başıboşluğu önlemenin tek yoludur.
Bitkisel ürünlerin ülkemizde doğru sınıflandırılması,
her bir ürüne ait sınırların tam olarak belirlenmesi
(Gıda Takviyesi, Kozmetik, Aromaterapi Ürünü, Tıbbi cihaz, Tıbbi Çay, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün
ve İlaç); Bitkisel Ürünler Ana Komisyonu kurulması
ile mümkün olacaktır. Böylelikle; Geleneksel Bitkisel
Tıbbi Ürün olması gerekirken daha kolay izin alınan
ve farklı avantajlara sahip; tıbbi cihaz veya kozmetik
ya da gıda takviyesi gibi başka bir sınıftan izin almanın önüne geçilerek bir standart ve şeffaflık sağlanmış
olacaktır.
Ülkemizde satılan ve yukarıda bahsi geçen bitkisel
ürünlerin izin, ruhsat, piyasa denetimleri ve risk değerlendirmelerinin Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından tek merkezden yapılması sorunların çözülmesinin
en önemli adımıdır. Bitkisel ürünlerin daha kaliteli,
etkin ve güvenilir olabilmeleri için, uygulanan ürün
kontrollerinin ve denetimlerin çok sıkı şekilde yapılması gereklidir. Denetimler sonucu çeşitli nedenlerle
firma ve ürünlere verilen cezai müeyyidelerin yüksek
miktarlar ve cezalar olması caydırıcılık açısından
önem taşır.
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TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT
DURUMU ve ÖNERİLER
İnsanoğlu var oluşundan bugüne her zaman gıda arayışı içerisinde olmuştur. Bu süreç günümüzde de devam ederken, bir yandan mevcut üretim hızla artmakta, diğer taraftan da devamlı olarak yeni gıdalar ve
beslenme şekilleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle yirminci yüzyılın sonlarına doğru ve başta Amerika’da
gıda konusunda meydana gelen gelişmeler, albenisi
yüksek, besin değeri düşük bazı popüler ürünlerin de
piyasaya sunulmasına neden olmuştur. Bu tip ürünlerin uzun süreli ve yoğun tüketiminin yaygınlaşması
ile insanlarda yaşamsal önem taşıyan bazı besin öğelerinin yeteri kadar alınamaması (çeşitli vitaminler,
mineraller, lifler ve benzeri) sonucu beslenme yetersizlikleri ve beraberinde bazı sağlık sorunları ciddi
boyutlara ulaşmaya başlamıştır (1,2).
Sorun yıllar içerisinde giderek büyüyünce, bu eksikliklerin takviye edilmesi gereği belirginleşmiştir.
Bunun tüketicilerin kullanmasına imkân verecek en
kolay şekli düşünülmeye başlanmıştır. Böylece eksik
olan başta vitamin ve mineraller olmak üzere çeşitli
besin öğelerinin, gıda formları dışında farmasötik dozaj formlarıyla ve gıdalardakilerden çok daha yüksek
miktarlarda alınabilmesine imkân verebilecek ürünler
piyasaya çıkmıştır. Bu sayede kullanımı kolay ürünlerle, hızlı ve etkin bir şekilde söz konusu eksikliklerin giderilebileceği düşünülmüştür. Bir yandan da bu
tip ürünlerin bir kısmının içerisine, ilaç sayılabilecek
bazı maddeler de ilave edilmeye başlanmıştır. Bu
ihtiyaç, “takviye edici gıdalar, besin destekleri, gıda
takviyeleri” gibi eşanlamlı olan ve aynı amaç için kullanılan kavramların doğmasına yol açmıştır. Bu şekilde piyasaya sunulan ürünler önceleri başlıca Amerika
Birleşik Devletleri’nde kullanılmış ve buradan hızla
dünyaya yayılmış, ülkemizde ise 1990’lı yıllarda görülmeye başlamıştır (2).
Bu tip ürünlerde önceleri vitamin, mineral gibi besin
öğeleri bulunurken, sonraları bunlara ilave olarak bitkisel bazı içeriklerin de sıklıkla kullanıldığı görülmüş
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ve tıbbi bitkiler de zamanla formülasyonlarda yer almaya başlamıştır. Günümüzde ise bitkisel kaynaklılar,
en sıkıntılı ürünler halini almıştır. Dolayısıyla burada
daha çok bitkisel kaynaklı ürünler üzerinde durulacak
olmakla birlikte, bahsedilecek hususların büyük bir
kısmı bitkiseller dışındaki içerik için de geçerlidir.
Avrupa Birliği’nin düzenlemeleri ülkemiz için pek
çok hususta olduğu gibi takviye edici gıdalar açısından da önemlidir. Birlik, 2002/46/EC direktifinde bu
tip ürünlerde kullanılmasına izin verilen vitamin ve
mineralleri listelemiştir (3). Yanı sıra tüm ülkelerde
ortak olarak geçerli olabilecek bir harmonizasyonun
sağlanabilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Tüm bu
hususlar Avrupa Birliği’nin konuyu oldukça önemsediğini ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için
yoğun çabalar sarf ettiğini göstermektedir (1,4). Ancak yoğun çabalara rağmen bitkisel ilaçlar, takviye
edici gıdalar, nutrasötikler ve benzeri ürünler ile ilgili karmaşa devam etmektedir. Buna rağmen takviye
edici gıdalar dünyada pek çok yerde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de yaygın olarak kullanılmakta ve hatta kullanımları giderek artmaktadır.
Takviye Edici Gıdaların Ülkemizdeki Gelişimi ve
Başlıca Yasal Düzenlemeler
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bitkisel ilaçlar,
takviye edici gıdalar, nutrasötikler ve benzeri ürünler
ile ilgili bir karmaşa ortaya çıkmıştır. Bu karmaşayı
gidermek amacıyla ülkemizde de çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde 1984 yılından önce sadece aktar ve benzeri dükkânlarda çeşitli bitkisel droglar ve ürünler satılmaktaydı. 1984 yılında yapılan “Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde konu
ele alınarak bu konuda çeşitli yasal düzenlemelere
ihtiyaç olduğu ortaya konulmuştur (5). Bu tespitten
sonra 1985 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Bitkisel İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu” kurulmuştur.
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Komisyon çalışmalarına yaklaşık 2 yıl kadar devam
etmiştir. Bu esnada “Aktarlar ve Benzeri Dükkânlar
Hakkında Düzenlemeler (bu konuda günümüzde yapılan düzenlemenin temelini oluşturmaktadır)”, “Bitkisel İlaç İmalathaneleri Açılış ve Çalışma Şartları”,
“Bitkisel İlaçların Ruhsatlandırılmasına Dair Düzenlemeler” gibi çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Ardından 1990 yılında Sağlık Bakanlığı “Klinik Ana
Komisyonu”na bağlı olarak çalışacak olan bir “Bitkisel İlaçlar Klinik Alt Komisyonu” kurmuştur. 2 yıl
kadar sonra komisyon iptal edilmiştir. Komisyonca
verilmiş olan onaylar, 1992-1999 yılları arasında konunun uzmanı olan farmakognozistlerin bulunmadığı
komisyonlarca iptal edilmiştir. Onayların iptal edilmesiyle sayısız bilimsel çalışma göz ardı edilerek
ürünlerin üzerine “herhangi bir tıbbi etkisi yoktur”
ibaresi konulması istenmiştir. Artık endikasyon da
yazılamayacaktır. Gelinen nokta, üretici firmaların bu
tip ürünlere olan ilgisini azaltarak üretmekten vazgeçmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda tıbbi bitki
ve ilgili ürünler kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu esnada üreticiler, gelişmiş ülkelerde
yaygın kullanımı olan bazı ürünleri ithal etmek yoluna
gitmiş ve Tarım Bakanlığı’na başvurarak gıda desteği
olduğuna dair izin alarak preparatları piyasaya sürmeye başlamışlardır. Piyasaya sürülen preparatlar giderek daha da artmıştır. Bu esnada sadece eczanelerde
satılması gereken pek çok ürün, öncelikle aktarlarda,
marketlerde ve benzeri satış noktalarında, zamanla da
eczanelerde satışa sunulmaya başlanmıştır (2).
Sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
ile “genel sağlığı ve beslenmeyi destekleyici ürünler
(vitamin, mineral, bitkisel ürünler ve nutrasötikler)”
Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlanmıştır (6). Sağlık
Bakanlığı o zamanki koşullarda mevcut herhangi bir
mevzuat içerisinde değerlendirilmesi çok mümkün
olmayan çeşitli ürünleri “Ara Ürün” olarak isimlendirmiştir. Ara ürünü “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral ve benzeri)
ve diğer farmasötik ürünler” olarak tanımlamış ve
değerlendirme süreci için bir de komisyon kurmuştur
(Ara Ürün Komisyonu). Böylece 1999 yılından itibaren diğer pek çok ürünle birlikte, çeşitli bitkisel ilaçlar
da yeniden resmi otorite tarafından değerlendirilmeye
başlanmıştır. Bu esnada Ara Ürün Komisyonu’nca
değerlendirilen ve piyasaya sürülen bitkisel ürünlere
kendine has endikasyonlar yazılmasına yeniden izin
verilmeye başlanmıştır (7).
Ara Ürün Komisyonu’nun çalışmaları 2010 yılına kadar devam etmiştir. Ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler

Yönetmeliği” 06 Ekim 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlığı koruyucu, tedavi edici etkileri olan geleneksel kullanıma
sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürünler
ve bitkisel preparatlar artık bu yönetmelik uyarınca
değerlendirilmektedir. Bu yönetmeliğe göre üründe yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce
Türkiye veya Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden
birinde en az 15 yıl, diğer ülkelerde ise 30 yıldır geleneksel olarak kullanıldığının ispatlanmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte geleneksel tıbbi bitkisel
ürünler kendilerine has endikasyonları olan, hekim
teşhisi, reçetesi veya kontrolü gerekmeksizin kullanılabilecek şekilde hazırlanmış ürünler olarak ifade
edilmektedir (8).
Diğer taraftan 05.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkındaki Kanun” ile takviye edici gıdalar konusunda yetki Tarım Bakanlığı’na geçmiş ve Tarım Bakanlığı bünyesinde, üyeleri arasında üniversite öğretim
üyelerinin de bulunduğu “Bitki Bilimsel Değerlendirme Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyon gıda, çay
ve diğer ürünlerin bileşiminde kullanılacak bitkilerin
değerlendirilebilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır
(9). Ardından 13 Haziran 2010 tarihinde 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu kanunda takviye edici gıdaların üretim,
ithalat, ihracat ve denetimine ilişkin usul ve esasların
Tarım Bakanlığı’nca belirleneceği ifade edilmektedir
(Madde 28). Bununla birlikte, özel tıbbî amaçlı diyet
gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin
usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca belirleneceği
yazılıdır (10).
Tarım Bakanlığı (Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu) ve Sağlık Bakanlığı’nın (Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği) gerçekleştirmiş oldukları mevzuat çalışmaları sonucunda,
takviye edici gıdalar her iki bakanlık mevzuatında da
ortak olarak şu şekilde tanımlanmıştır; “normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral,
protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi
besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya
fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri
maddelerin, konsantre veya ekstraktlarının tek başına
veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer
benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük
alım dozu belirlenmiş ürünler” (8, 10). Yukarıda da
değinildiği gibi takviye edici gıdalar konusunda yetki
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Tarım Bakanlığı’na verilmiştir. Bu gelişme ile Tarım
Bakanlığı bünyesindeki ilgili komisyon 5996 sayılı
kanununun yürürlüğe girmesi ile yenilenerek “Gıda
Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu” adını
alıp, görevine devam etmektedir (11). Komisyon gıdaların ve çayların yanı sıra, takviye edici gıdalarda
kullanılabilecek (Pozitif Liste) ve kullanılamayacak
(Negatif Liste) bitkiler ve kısımlarını listelemeye
devam etmektedir. Yine Tarım Bakanlığı bünyesinde
2013 yılında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne
bağlı olarak çalışan her iki bakanlığı temsilen bürokrat ve öğretim üyelerinin bulunduğu “Takviye Edici
Gıda Komisyonu” kurulmuştur (12). Tarım Bakanlığı
bünyesindeki Takviye Edici Gıda Komisyonu halen
çalışmalarına devam etmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, mevcut durumda ülkemizde bitkisel ürünlerin
değerlendirildiği kanallar aşağıdaki şekilde yer almaktadır (Şekil 1).
Şekil 1: Ülkemizde tedavi veya sağlıklı yaşamak için kullanılabilecek farmasötik formlardaki bitkisel ürünlerin değerlendirilebildiği kanallar.

Bu düzenlemelere rağmen, günümüzde halen aynı
bitkiden hazırlanmış olan benzer ürünlerin farklı otoritelerce değerlendirilerek piyasada yer aldığı görülebilmektedir (geleneksel bitkisel tıbbi ürün, ilaç, takviye edici gıda gibi). Bu durum hem kullanıcılar için ve
hem de sağlık profesyonelleri için ciddi karışıklıklara
sebep olmaktadır. İlaç olmamasına rağmen farmasötik
formda sunularak ilaç algısı oluşturulmaya çalışılan,
kutu üzerinde yazmasa bile çeşitli şekillerde endikasyonlarından bahsedilen, hiçbir analize tabi tutulmamış, kalite ve güvenilirlik kavramlarından uzak çeşitli
ürünler de ilaç imajı ile piyasaya sürülmektedir. Oysa
ilaçta olması gereken kriterlerin hemen hemen hiçbiri
bu tip ürünlerde bulunmamaktadır. Tıbbi bitkilerden
hazırlanan farmasötik form ve ilaçlarınkini çağrıştıran ambalaja sahip her ürünün ilaç olamayacağı, ilaç
olma kriterlerini sağlayamayacağı bilinmektedir. Diğer taraftan, bu kriterleri sağlayan ürünlerin satışa
sunulabileceği tek yerin eczaneler olduğu unutulmamalıdır. Bu durum günümüzde yaşanan karışıklığın
ortaya çıkmasının temel sebeplerinden olup, meydana
gelen boşluk takviye edici gıdalarla doldurulmaya

68

çalışılmaktadır. Takviye edici gıdalar ilaç değildir
ve pek çoğu önemli sorunlar içermektedir. Fakat bu
ürünler var olan sorunlara rağmen yok sayılmamalı ve
görmezden gelinmemelidir. Dünyada artık bir realite
halini almış bu ürünlerdeki sıkıntılı hususlar giderilmeli, uygun düzenlemelerle doğru, güvenilir şekillerde piyasaya sunulmalı ve kullanıcılara doğru bilgi verilmesi sağlanmalıdır. Diğer taraftan üzerinde yeterli
bilimsel çalışmaları olan, gereksinimleri yerine getirebilen tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel ilaçların
sayısının artması yönünde ilgili mevzuat çabaları da
desteklenmelidir.
Bu konuda dünyada da benzeri karışıklıklar bulunmakta olup, çeşitli düzenlemeler yapılmaya çalışılmakta ve otoriteler bu konu üzerinde ciddi emek
sarf etmektedir. Diğer taraftan takviye edici gıdaların
önemli bir kısmının ilaçmış gibi satılması, beraberinde birçok sağlık sorununu doğurmakta ve bu sebeple
basında sık sık bu ürünlerle meydana gelen zehirlenmelere ve hatta ölümlere yer verilmektedir. Oysa
mevzuatta da değinildiği gibi takviye edici gıdalar
ilaç değil, beslenmeyi takviye etmek amacıyla alınabilecek ürünlerdir. Bu ürünlerin besleyici ve fizyolojik etkileri bulunabileceği, biyoaktif maddeler olabileceği belirtilmekle birlikte, (bitkisel) ilaçtan farklı
olarak takviye edici gıdaların herhangi bir endikasyon
için kullanılabileceği düşünülmemelidir. Yine ilaçtan
farklı olarak gıda mevzuatlarınca değerlendirildikleri
için takviye edici gıdalarda günlük alım miktarı belirlenmektedir. Oysa ilaçta, söz konusu endikasyon için
gerekli doz ve tedavi süresi bildirilmektedir.
Son 25 yıldır bu tip ürünlerin sayıca giderek artması,
kalite kavramı (ham madde, bulaşanlar, diğer toksik
materyaller, üretim yöntemi, son kullanma tarihi, bitmiş üründe yapılması gerekenler, ambalaj, saklama
ve benzeri), günlük alım miktarı, beyan dışı maddeler,
kullanım hataları, abartılı iddialar, onay alınmadan
satışa sürülen illegal ürünler, kontrol mekanizması,
satış kanallarının denetimi gibi pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların aşılabilmesi için
aşağıda maddeler halinde ele alınan bazı hususların
öncelikle yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır:
1. İlaç gibi kullanımlar: Benzer içerikteki bitkisel kaynaklı ürünlerin önemli bir kısmı hem ilaç ve
hem de takviye edici gıda olarak farklı otoritelerce
değerlendirilerek piyasaya sunulmaktadır. Türk Gıda
Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’ne (2013/49)
göre takviye edici gıdaların üzerinde “ilaç değildir,
hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz” ifadesinin yer alması gerekmektedir
(13) . Buna rağmen takviye edici gıdaların önemli
bir kısmı «ilaç gibi” pazarlanmaktadır. Diğer taraftan
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takviye edici gıdalarda kullanılan bazı tıbbi bitkilerden hazırlanmış çeşitli bitkisel ilaçlar eczanelerde
halihazırda mevcuttur. Bitkisel ilaç olarak eczanede
bulunan, endikasyonları bilinen, klinik çalışmaları yapılmış, etkili bileşikleri gereken miktarda içeren, dozu
belirlenmiş ve diğer ilaç olma ölçütlerini sağlayan
güvenilir ürünler mevcutken, aynı bitkiden hazırlanan
ve bahsedilen ölçütleri karşılayamayacak çeşitli bitkisel ürünlerin alternatif olması düşünülemez. Fakat
ihtiyaç duyulan her tıbbi bitkinin bitkisel ilaç şeklindeki bir preparatının olmadığı da bilinmektedir. Tıbbi
bitkilerden hazırlanan çeşitli preparatlar, nitelikleri
yükseltilerek ve “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler
Yönetmeliği”ne göre endikasyon belirtilerek piyasada yer almaya başlamış olup, bitkisel ilaç eksikliğinin
kapanmasına önemli bir destek olacaktır. Fakat Sağlık
Bakanlığı’nca hazırlanmış olan “Geleneksel Bitkisel
Tıbbi Ürünler Yönetmeliği”nde istenen koşullar, aradan geçen 3 yıla rağmen piyasaya çıkan preparat sayısının son derece az olmasına neden olmuş ve üreticiyi
Tarım Bakanlığı kontrolündeki takviye edici gıdalara
yönlendirmiştir. Bu nedenle konu ile ilgili iki Bakanlığın işbirliğini daha da artırarak mevzuatlarını tekrar
gözden geçirmesinde yarar vardır. Tedavi değeri kesin
olan ve sadece bu amaçla kullanıldığı bariz bir şekilde
bilinen (yani aslında bir endikasyon nedeniyle kullanılan) tıbbi bitkilerden hazırlanan preparatlar, sadece
Sağlık Bakanlığı’nca değerlendirilmeli ve eczaneler
dışında satılmamalıdır. Diğer taraftan, mevzuatta da
belirtildiği gibi daha ziyade gıda özellikleri ön planda yer alan bitkisel ürünlerin ise Tarım Bakanlığınca
değerlendirilmesi, bu konudaki karışıklığı önemli ölçüde ortadan kaldırabilecektir.
2. Otoritelerde bulunan ilgili komisyonların yapısı: Her iki Bakanlık bünyesindeki ilgili komisyonların yapılarının gözden geçirilmesinde yarar vardır.
Komisyonların bilimsel tavsiye veren komisyonlar
şeklinde düzenlenmesi önemlidir. Bu nedenle komisyon başkanlarının, konu üzerinde uzman bilim insanlarından seçilmesi önemlidir. Ayrıca bitkisel ürünlerin
değerlendirildiği komisyonlardaki üyelerin büyük çoğunluğunu, yine konu üzerinde uzman bilim insanları
oluşturmalıdır. Böylece, konunun muhatabı olan çeşitli disiplinlerdeki bilim insanlarının da komisyonlara katkı sağlaması, özellikle bazı disiplinlerden daha
fazla bilim insanının yer alması, daha kapsamlı bir
tartışma ortamı, daha doğru ve etkin bir değerlendirme yapılabilmesine imkân verebilecektir.
3. Periferdeki personelin eğitimi: Konu ile ilgili pek
çok husus hızla değişmektedir. Bu değişikliğin aynı
hızla takibi ve bu alanda çalışan personelin konu üzerindeki güncel bilgisinin artırılması oldukça önem-

lidir. Bu nedenle ilgili otoriteler değerlendirme ve
denetim yapan personeline yönelik güncel, düzenli,
nitelikli eğitim programlarını artırmalıdır.
4. Doz: Hem Sağlık Bakanlığı ve hem de Tarım Bakanlığı tarafından değerlendirilen preparatlarda çeşitli
ortak bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenlerin ilgili
Bakanlıkların beraber çalışarak yukarıda bahsedilen
hususlar da göz önüne alınarak tek bir bakanlıkça değerlendirilebilmesinin önünün açılması, sorunun çözümünde önemli rol oynayabilecektir. Bunlar arasında
Tarım Bakanlığı tarafından takviye edici gıda olarak
değerlendirilenlerin günlük alım miktarı, endikasyona yönelik değil, besleyici bazı fizyolojik etkilerini
ön plana çıkaracak şekilde olmalıdır. Sağlık Bakanlığınca ise endikasyona sahip olanlar değerlendirebilir.
Diğer taraftan unutulmaması gereken bir husus, bu tip
ürünlerde bulunan doğal bileşenlerin önemli bir kısmı
için kesin bir günlük alım miktarı veya dozun halen
bilinmiyor olmasıdır.
5. Rutin piyasa kontrolleri: Takviye edici gıdalarda
piyasa kontrolleri mevzuatta yerini almalı ve ürün piyasaya sürüldükten sonra belirli periyodlarla piyasa
örneklerinde gerekli analizler yapılmalıdır. Böylece
en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan,
onay alan üründen farklı içeriğe sahip ürünlerin (özellikle onay alınırken beyan edilen içerikte yer almadığı
halde, piyasaya sürülen ürünün içeriğinde kullanılması yasaklı çeşitli ilaç etken maddelerinin bulunması)
piyasaya sunulmasının önüne geçilmesi mümkün
olabilecektir. Ayrıca beyan edilen içerik açısından da
kontrollerin yapılması mümkün olabilecektir.
Bu hususlar için Tarım Bakanlığı tarafından takviye
edici gıdalara özel ve güncel bir numune alma yönetmeliğine ihtiyaç vardır. Analizler için çeşitli özel
veya kamu laboratuvarları ve üniversitelerle anlaşmalar yapılarak sürecin aksamadan rutin bir şekilde
çalışabilmesi sağlanabilir. Bunun için bahsi geçen laboratuvarlarla sözleşmeler yapılarak piyasadan alınan
numunelerin belirli analizler için belirli laboratuvarlara gönderilmesi düşünülebilir. Böylece hem iş bölümü yapılması ve hem de söz konusu laboratuvarların altyapılarını rutin bir şekilde belirlenen analizleri
yapabilir şekilde güncel tutması sağlanabilir. Sonuçta
güvenilir, etkin ve hızlı bir analiz sürecinin ortaya çıkması mümkün olabilecektir. Aksi takdirde özellikle
üniversite laboratuvarları için uzun aralıklarla birkaç
analiz talep edilmesi, kullanılan referans maddelerin
bozulması, yöntemin kalibrasyonu, ilgili laboratuvarda analiz yapacak personelin idame edilememesi gibi
sorunlara sebep olabileceği için sürdürülebilir olmayacaktır.
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6. Bitki/hammadde spesifikasyonu: Ürünlerde kullanılan bitkilerin, adı geçen bitki olduğunu kesin bir
şekilde bilimsel açıdan gösteren belgeler hazırlanmalıdır. Bunun için bitkinin bilimsel Latince adının
tayin edilmesi gereklidir. İlgili firma, içerikte kullanılan bitkisel materyalin elde edildiği bitkinin bilimsel adının, konunun uzmanı bir kişi tarafından tayin
edilerek rapor edildiğini gösteren bir belge sunabilmelidir. Bu, özel uzmanlık gerektiren (botanik, farmasötik botanik, farmakognozi alanında en azından
doktorası bulunan ve bitkilerin bilimsel adını tayin
edebilme yetkinliğine sahip kişilerce yapılabilecek)
bir konudur. Aksi takdirde yanlış bir bitkinin (yerel/
yaygın isime dayanılarak veya görüntüsü doğru bitkiye benzetilerek ve benzeri) içerikte yer almasının,
yarardan çok zarar verebileceği, zehirlenmelere dahi
sebep olabileceği unutulmamalıdır.

duğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bahsi geçen ürünlerin eczanelerde satışa sunulması, doğru bir şekilde
kullanımının sağlanabilmesi, daha nitelikli ürünlerin
temini ve dolayısıyla halk sağlığının korunabilmesi
açısından da önemlidir.

7. Üretim yeri: Takviye edici gıdalar için mevcut durumda “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları
(HACCP: Hazard Analysis & Critical Control Points)” prosedürleri ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği geçerlidir (14). Fakat bu tip ürünler için üretim yeri ve
denetimi için daha nitelikli uygulamalara ihtiyaç vardır. İlaçlarda istenen “İyi İmalat Uygulamaları (GMP:
Good Manufacturing Practices)” kadar olmasa da, en
azından HACCP ile GMP arasında bir düzenleme yapılması daha uygun olacaktır.

11. Sağlık beyanı: Takviye edici gıdaların bir kısmı,
üzerine yazmasa dahi broşür, medya ve benzeri yollarla endikasyon belirterek pazarlanmaktadır. Özellikle karışım halindekilerde bu husus daha da önemlidir.
Broşür, televizyon, internet gibi iletişim araçlarıyla,
içerisinde yer alan genellikle birden çok bileşenden
dolayı, pek çok rahatsızlığa iyi gelebileceği iddia
edilmektedir. Takviye edici gıdalara endikasyon belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu unutulmamalıdır. Özenle ve çok dikkatlice hazırlanacak bazı sağlık
beyanları, bu hususla birlikte söz konusu ürünlerin
ilaç olmadığının daha da ön plana çıkması açısından
yararlı olabilir. Böylece hangi amaçla kullanılabileceği, dolayısıyla hangi amaçlarla kullanılamayacağı da
belirtilmiş olacaktır.

8. Satış kanallarının denetimi: Takviye Edici Gıdalar internet, market, aktar, televizyon, eczane, bitkisel
ürün satan mağaza, kuruyemişçi, kapıdan satış gibi
yollarla satılabilmektedir. Bu kanallar aracılığıyla
kalitesi bilinmeyen, içeriği belli olmayan (beyan dışı
içeriklere sahip) ürünler de yine abartılı, asılsız iddialarla kolayca halka ulaştırılabilmektedir. Otoriteden
onay almamış çok fazla ürün, özellikle internet kanalıyla yoğun olarak satılmaktadır. Bunların çok sıkı
takibi ve denetlenmesi gereklidir. Zehirlenmelerin
önemli bir kısmı, bu şekilde satılan ürünler nedeniyle meydana gelmektedir. Çeşitli ürün veya bitkilerle
ilgili medyada yer alan yanlış tavsiyelerin yanı sıra,
“her derda deva”, “ölümsüzlük iksiri” gibi asılsız iddialar, sayısız yanlış kullanıma neden olmaktadır. Bu
ürünlerde, yine farmasötik bileşenlerin analizine öncelik verilmelidir. Bu kadar farklı satış yolu ile yine
bu kadar farklı ürünün satışını kontrol edebilmek oldukça zordur. Bu nedenle kolayca denetlenebilen ve
müdahale gereken durumlarda daha hızlı hareket edilebilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmiş
satış kanallarına ihtiyaç vardır. Halihazırda oldukça
sistematik bir şekilde denetlenmekte olan eczaneler
bu anlamda en uygun kanal olarak değerlendirilebilir.
Eczacıların, eğitimleri süresince konu ile ilgili dersleri oldukça yoğun bir şekilde alan tek meslek grubu ol-
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9. Eczacı istihdamı: Tarım Bakanlığı’nda takviye
edici gıdalar, çaylar vb. konularda görevlendirilmek
üzere eczacılar da istihdam edilmelidir. Dahası bu eczacılar arasında muhakkak farmakognozi/farmasötik
botanik alanlarında doktora yapmış uzmanların da yer
almasına ihtiyaç vardır.
10. Bahsi geçen ürünlerin ilaçmış gibi satılması:
Takviye edici gıdalar ilaç değildir. Fakat pek çok sebeple ilaçmış gibi sunulmaktadır. Takviye edici gıdaların ilaç gibi sunulmasının önüne geçilmelidir.

12. Aktarlar: Aktarların bir kısmı halen çeşitli karışımlar, macunlar, aromatik sular üretmekte ve tedaviye yönelik droglar tavsiye ederek satışını da
yapmaktadırlar. Bu konuda eğitime ve yetkiye sahip
olmamalarına rağmen, hastaları kendi hazırladıkları veya farmasötik forma sahip diğer bazı ürünlerle
tedavi etmeye çalışmaktadırlar. Aktarlarda niteliği/
niceliği belirsiz pek çok ürünün afiş, broşür, medya
ve benzeri yollar ile endikasyon belirtilerek pazarlanmaya çalışıldığı da görülebilmektedir. Bu uygulamalar, halk sağlığını çok ciddi bir şekilde tehdit edebilmektedir. Aktarlarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nca bir
düzenleme hazırlanmış olmakla birlikte, bir an evvel
uygulamaya geçilmesine, aktarların düzenli bir şekilde takip edilerek denetlenmesine ihtiyaç vardır.
13. Tıp Fakülteleri: Tıp Fakülteleri’nde ders müfredatları oldukça yoğun olmasına rağmen, bu müfredatlar bitkisel ilaçlar, tıbbi bitkiler ve kullanımları ile
ilgili herhangi bir ders içermemektedir. Son yıllarda
ilgili dersleri müfredatına alan iki Tıp Fakültesi dışın-
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da, maalesef bu dersler halen diğer tıp fakültelerinde
mevcut değildir ve bu büyük bir eksikliktir. Bu nedenle hekimler de konuya nasıl yaklaşacaklarına karar veremediklerini ve gündemi yeterince takip edemediklerini ifade etmektedir. Bunun sonucunda genel
olarak ya konuyu tamamen reddetmekte veya kişisel
ilgileri ile bilgilerini artırmaya çalışmaktadırlar. Oysa
tıp fakültelerinin müfredatlarına özellikle fitoterapi
gibi derslerin konulması bu sorunu çözmek için büyük ölçüde yeterli olabilecektir. Bu sayede hekimler
bitkisel ilaç, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, takviye
edici gıda, tıbbi çay gibi otoritelerin mevzuatlarında
da yer alan kavramları daha iyi öğrenerek, ayırımlarını, nerede hangisinden ve nereye kadar yararlanılabileceklerini mevcut tıp bilgileriyle de harmanlayabileceklerdir. Hekimlerin özellikle bitkisel ilaç olma
kriterleri, standardizasyon, endikasyon, yan etkiler,
kullanılmaması gereken durumlar, ilaç etkileşmeleri
ve benzeri konularda daha fazla bilgi sahibi olmaları,
bitkisel ilaç ile diğer ürünleri birbirinden ayırmaları
sağlanabilecektir. İhtiyaç duyulması halinde tedavide
bitkisel ilaçlardan da doğru bir şekilde yararlanabilmeleri, hastalarının bu konudaki sorularına cevap verebilmeleri ve bu konuda sayısız bilimsel çalışmanın
yapılabilmesinin önünün açılması da mümkün olabilecektir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığınca kabul
edilen “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” içerisinde yer alan sistemlerden “Homeopati” gibi
önemli olan bir kaçının bilimsel olarak ele alındığı bir
dersin daha yer alması, konuya bilimsel bakışı yerleştirebilecektir.
14. Farkındalık ve eğitim: Konunun muhatapları
için çeşitli eğitimler düzenlenmelidir. Örneğin hekim
ve eczacılar için meslek içi eğitimler, kurslar, tüketiciler için farkındalığın artırılmasına yönelik daha yoğun
kamu spotları, broşürler (özellikle hastane, eczane ve
diğer sağlık kuruluşlarında dağıtılabilecek şekilde),
meslek kuruluşlarınca yapılabilecek bilgilendirmeler,
danışma noktaları kurulması önemli katkı sağlayabilecektir.
15. Üreticiler: Üreticilerin bilgi düzeyinin artırılması
yönünde çalışmalar, bazı hususların kendiliğinden düzelmesine neden olacaktır. Üretim yerlerinde nitelikli
personel istihdamına özen gösterilmelidir. Bu personel arasında eczacılar da muhakkak yer almalıdır.
Üreticiler arasında nitelikli üretim yapanlar ve gerekli
üretim yeri, personelin istihdamı, bilimsel destek gibi
hususlarda yoğun çaba sarf edenlerin desteklenmesi,
suiistimal edenlerin azalmasına katkı sağlayacaktır.
Bu makalede ülkemizdeki takviye edici gıdalar konusunda mevcut duruma göre bazı tespitlere yer verilmiştir. Bahsedilen hususların bir kısmı üzerinde

Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı özverili ve yoğun çalışmalar yapmaktadır. Üreticilerin önemli bir
kısmının da konuya oldukça etik, bilimsel, dikkatli
yaklaşarak nitelikli ürünler ürettiği de bilinmektedir.
Kaliteyi artırmaya yönelik oldukça yoğun çaba sarf
eden, tecrübeli ve nitelikli uzman personeli bulunan
kuruluşlar da elbette vardır. Tüm bunlara rağmen sorunlar tam olarak aşılabilmiş değildir. Bu nedenle bazı
hastaların tedavileri esnasında hekimden habersiz
kullandığı sayısız ürün nedeniyle, pek çok hekim hastasına uyguladığı konvansiyonel tedaviden beklediği
yanıtı da alamamaktadır. Bu tip ürünleri kendi başına
kullananlar ise zarar görebilmekte, hatta hayatını kaybedenlere dahi rastlanabilmektedir. Piyasada niteliksiz ürün sayısı oldukça fazla olup, bunlar ilaçmış gibi
satılmakta ve bu durum toplumda ciddi sağlık tahribatlarına neden olmaktadır. Diğer taraftan dünyadaki
durumun da bizdekinden çok farklı olmadığı, çeşitli
düzenlemelere dair çalışmaların dünyada da devam
ettiği ve tam olarak bu sorunların dünyada da aşılamadığı bilinmektedir.
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TAKVİYE EDİCİ GIDALAR ve RESMİ KONTROLLERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak gıda
güvenilirliği politikamız, ülke genelinde “Çiftlikten
Sofraya Gıda Güvenilirliği” anlayışı ile Kodeks Alimentarius ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu
mevzuat çerçevesinde etkin ve yeterli gıda denetimlerini gerçekleştirmek ve tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamaktır.
Gıda ile ilgili resmi kontrollerin amacı;
• Gıda güvenilirliği ve kalitesinin sağlanması,
• Gıda İşletmelerinde gıda güvenilirliği şartlarının
ve mevzuatın etkili ve yeterli bir şekilde uygulanmasının sağlanması,
• Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretilmesi, işlenmesi, muhafazası, depolanması ve pazarlanmasının sağlanması,
• Tüketicilere daha güvenli ve yüksek kalitede gıdanın temini,
• Üretici ve tüketici menfaatlerinin ve halk sağlığının korunmasıdır.
Resmî kontroller, uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve
meslekî gizlilik ilkelerine uygun olarak risk esasına
göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden
haber verilmeksizin gerçekleştirilmektedir. Bu kontroller, izleme, gözetim, doğrulama, tetkik, denetim,
numune alma ve analiz gibi uygulamaları da kapsamakta olup, kontroller, Bakanlıkça kontrol yetkisi verilen personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
Gıda işletmeleri “risk esasına” göre denetlenmekte
olup;
• Bu kontroller yıllık olarak planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.
• Denetim sıklıkları 1 ay-1 yıl arasında değişmektedir.
• Et, süt, su ürünleri işletmeleri gibi riskli ve/veya
sorunlu işletmeler daha yoğun sıklıkta denetlenmektedir.

İzleme ve denetim programları çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler; merkezi otorite tarafından yıllık
olarak hazırlanmakta ve il müdürlüklerince yürütülmekte olup, halk sağlığı, taklit ve tağşiş göz önünde
bulundurulmaktadır.
Denetim sıklığına karar verilirken;
• Gıda maddelerinin risk durumu,
• Önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler,
• Gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin
(otokontrol) sonuçları
• İşletmenin hijyen yönetimi dikkate alınmaktadır.
Gıda ile ilgili Resmi Kontroller 81 İl Müdürlüğünde
görevli 6129 kontrol görevlisinin yanı sıra 39 kamu
gıda kontrol laboratuvarı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı, Bursa Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü ve 94 özel gıda laboratuvarı ile yürütülmektedir.
41 kamu gıda laboratuvarından 38’i, 94 özel gıda laboratuvarından 82’si akreditedir. Laboratuvarlarımızda 1400’ün üzerinde alanında uzman teknik personel
ile hizmet verilmektedir.
5996 sayılı Kanun’un 26’ıncı maddesinde “Bağımsız,
tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapmak üzere; araştırma kurumları, araştırma
enstitüleri, üniversitelerin konu ile ilgili fakültelerinin temsilcileri ile gerektiğinde diğer uzman kişilerin katılabileceği, konularına göre risk değerlendirme
komisyonları oluşturulur” hükmü bulunmaktadır. Bu
kapsamda Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre
Komisyonlar en az 9 kişiden meydana gelir. Komisyonların sayısı ve isimleri Bilimsel Komitenin önerisi
ile Bakanlıkça değiştirilebilir. Komisyon üyeleri açık
çağrı ile oluşturulan havuzdan atanırlar. Açık çağrı ile
elde edilen başvurular yine konusunda temayüz etmiş, alanında bilimsel çalışmaları ile öne çıkmış ve
başvurusu bulunmayan bilim insanlarından oluşan bir
seçim komitesi tarafından şeffaf kriterler ile değerlen-
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dirilir ve komisyon üyeleri belirlenir. Üyeler Bakan
tarafından atanır.
Faaliyette Olan Bilimsel Komisyonlar:
• Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu: Başta takviye edici gıdalar ve bitki çayları
olmak üzere tüm gıdaların bileşiminde yer alabilen bitkiler, bitki kısımları veya bitkisel preparatların insan tüketimi açısından güvenilirliğini
değerlendirmek.
• Bulaşanlar Komisyonu: Bulaşanların insan sağlığı ile ilgili risklerini bilimsel çerçevede değerlendirerek bilimsel görüş oluşturmak, bulaşanların gıdalarda bulunabilecek ve insan sağlığına
risk oluşturmayacak maksimum limitlerini bilimsel çerçevede değerlendirerek mevzuat çalışmaları için tavsiyelerde bulunmak.
• Yem Komisyonu: Yem katkı maddelerinin onaylanması sürecinde bilimsel risk değerlendirmesi
yapmak ve yeme ilişkin diğer konularda bilimsel
görüş oluşturmak.
• Biyolojik Tehlikeler Komisyonu: Biyolojik Tehlikelerin insan sağlığı ile ilgili risklerini değerlendirerek bilimsel görüş oluşturmak, gıda kaynaklı
hastalıkların önüne geçilmesi için alınacak önlemlere ilişkin değerlendirme yapmak.
Ülkemizde üretimi yapılmak istenen veya ithal edilmek istenen başta takviye edici gıdalar ve bitki çayları olmak üzere tüm gıdaların bileşiminde yer alabilen bitkiler/bitki kısımları veya bunlardan elde edilen
bitkisel preparatların (ekstre, uçucu yağ vb.) kullanılıp kullanılamayacağı “Bitki Listesi” ve “Zehirli ve
Zararlı Oldukları İçin Gıda Amaçlı Kullanımlarda
Yasaklanması Gereken Bitkiler Listesi” kapsamında
düzenlenmektedir.
Bununla birlikte, günlük beslenmede yaygın olarak
tüketilen meyve, sebze, sert kabuklu meyveler, tahıl,
vb. bitkiler ile bunlardan elde edilen ve yine yaygın
olarak tüketilen bitki kısımlarının gıda veya gıda bileşeni olarak kullanımı Bitki Listesi kapsamında değerlendirilmemekte ve bu tür kullanımlara Bitki Listesi’ne bakılmaksızın izin verilmektedir.
Ancak, bu gruba giren bitkilerin yaygın olarak tüketilmeyen kısımları ile takviye edici gıdalarda kullanılan
tüm formları Bitki Listesi kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır.
Takviye edici gıdalar; 5996 sayılı Kanun kapsamında
“normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin,
mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino
asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında bes-
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leyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel
ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler
ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının
tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil,
tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe
ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak
günlük alım dozu belirlenmiş ürünler” olarak tanımlanmıştır.
Takviye edici gıdalar ile ilgili problemleri iki ana başlıkta toplamak mümkündür:
• Reklam ve tanıtımlar ile ilgili problemler
• Ürünle ilgili problemler
Bakanlığımız kilo verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı,
cinsel performansı arttırıcı, sigara bıraktırıcı ve hastalıkları iyileştirici vb. niteliklerde hiçbir ürüne ithal
izni vermemekte ve bu tür ürün üreten işletmeleri kayıt altına almamaktadır.
“Takviye edici gıda” olarak ithal edilen veya kayıt altına alınan işletmelerde günlük beslenme ihtiyacının
karşılamasının desteklenmesi amacıyla üretilen ürünler kullanım amaçlardan farklı şekillerde pazarlanabilmektedir. Bu tür ürünler, yazılı ve görsel medyada
ve internet sitelerinde tüketiciyi yanıltıcı ifadelerle
tanıtılarak ve endikasyon belirterek satışa sunulabilmektedir.
Aşağıdaki sağlık beyanlarına kesinlikle izin verilmez:
• Gıdanın tüketilmemesi durumunda sağlığın
olumsuz etkilenebileceğini ileri süren beyanlar,
• Kilo kaybının miktarına veya oranına atıfta bulunan beyanlar,
• Doktorların veya sağlıkla ilgili meslek mensuplarının tavsiyelerine atıfta bulunan beyanlar,
• Bakanlıkça izin verilen durumlar hariç olmak
üzere, tıp, beslenme veya diyetetik ile ilgili meslek örgütleri ve sağlıkla ilişkili hayır kurumlarının tavsiyeleri veya bu örgütler ve kurumlar tarafından verilen desteklere atıfta bulunan beyanlar.
Bakanlığımız radyo, televizyon, dergi ve internet sitelerinde yapılan her türlü tüketiciyi yanıltıcı reklam
ve tanıtımla ilgili 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu’na ve Reklam Özdenetim Kurulu’na bildirimde bulunmaktadır.
Ayrıca yatay mevzuatla limitleri belirlenmiş ve Bakanlığımızca yapılabilen analizler yönünden de yoğun kontroller gerçekleştirilmektedir.
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Takviye edici gıdalar ile ilgili yönetmelik ve Tebliğ
için geçiş süresi 31.12.2016 olarak belirlenmiştir. Bu
tarihten itibaren takviye edici gıda onay numarası almadan piyasada bulunmayacaktır. Ayrıca ilgili ürün
tebliğine uygunluk yönünden de resmi kontrollere
devam edilecektir.
Bakanlığımızca yapılan denetim ve kontrollerde
ürünlerde olumsuzluk tespit edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde idari para cezası, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu ve ürünlerin piyasadan toplatılması gibi yasal işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca
olumsuzluğa konu ürünler kamuoyu ile dönem dönem
paylaşılmaktadır.

Takviye edici gıdalarla ilgili olarak yaşanılan sıkıntıların temelinde halkın bu konuyla ilgili bilgi eksikliği
yer almaktadır. Bu konuda gerek kamu spotları gerekse yapılacak diğer tanıtımlarla bu ürünlerin ilaç olmadığı ve bu amaçla kullanılmaması gerektiğine yönelik
bilinç oluşturulması için tarafların işbirliği içinde çalışması gerekmektedir.

2012-2016 yılları arasında 586 firmanın 1.173 farklı
parti ürünü kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda
içeriğinde izin verilmediği halde, sildenafil ve sibutramin gibi aktif farmasötik bileşenlerin olarak adlandırdığımız ilaç etken maddesi tespit ettiğimiz Özel
Beslenme Amaçlı Gıdalar (Takviye Edici Gıda vb.+
Enerji İçeceği) grubunda 66 firmanın 141 parti ürünü
ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmiştir.
2015 yılı içerisinde takviye edici gıdalarla ilgili toplam 3940 denetim gerçekleştirilmiş olup, 146 olumsuz denetimle ilgili 26‘sı Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusu olmak üzere çeşitli idari yaptırımlar uygulanmıştır. 2016 yılı Kasım ayı ortasına kadar ise 3753
denetim için 178 olumsuz tespit edilerek 13’ü Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu olmak üzere çeşitli
idari yaptırımlar gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımızca 5996 sayılı Kanun’da idari yaptırımların caydırıcılığının arttırılması yönünde çalışmalar
yürütülmektedir. Bu kapsamda kişilerin hayatını ve
sağlığını tehlikeye düşürecek” şekilde üretilmiş ürünleri üretenler veya piyasaya arz edenlere 100 bin TL
idari para cezası, ürünler imha, işyerleri bir yıl süreyle
faaliyetten men, ürünleri üretenler veya piyasaya arz
edenler için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu,
taklit ve tağşiş yapanlara 20 bin TL idari para cezası, ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, bir yıl
içerisinde aynı üründe ya da başka bir üründe fiilin
tekrarı 100 bin TL (beş kat) ve işyerinin faaliyeti üç
ay faaliyetten men, fiilin üçüncü defa tekrarlaması,
200 bin TL (on kat) ve işyeri altı ay faaliyetten men
uygulanması öngörülmektedir.
Takviye edici gıdalarla ilgili olarak yaşanılan sıkıntıların temelinde halkın bu konuyla ilgili bilgi eksikliği
yer almaktadır. Takviye Edici Gıdaların ilaç olarak
algılanmaması ve tüketilmemesi ile ilgili kamu spotu
yapılmış ve ulusal TV’lerde yayınlanmıştır.
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OTURUM-III TARTIŞMA BÖLÜMÜ
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ederim. Evet, öncelikle TÜBA şeref üyemiz Sayın Profesör Doktor
Emel Arınç Hanımefendi’ye söz veriyoruz. Bu arada
panelist hocalarımızı, Ekrem Hocamızı, Murat Kartal
Hocamızı ve İlhan Gürbüz Hocamızı, ayrıca Sayın
Neslihan Alper’i de kürsüye davet ediyorum.
PROF. DR. EMEL ARINÇ: Herkese merhaba diyorum, Ben Emel Arınç. Geçenlerde bu konularda bana
hakemlik yapmam için bir makale geldi. Tamamen bu
tartışılan konularla ilgili idi. Ne diyoruz? Tamamlayıcı tıp ürünleri. Ama o ürün tamamlayıcı değil, bitkinin
meyvesinden elde edilmiş zayıflatmak için kullanılan
bir ürün. Burada ilgimi çeken bu ürünün internet üzerinden Türkiye’de de satılıyor olması. Sonra baktım
bizim bir numaralı televizyon bilim insanımız Mehmet Öz de bu ilacı çok methediyor, pardon ilaç değil, takviye ismiyle kullanılan bir meyve ekstresi. Bu
meyve Hindistan’da bulunan bir meyve, internetten
bakarsanız görebilirsiniz, onun kabuğundan elde ediliyor ve internet üzerinden satılıyor. Aynı zamanda
Amerika’da da satılıyor. Makaleden öyle anlaşılıyor
ki, bunun hiçbir negatif etkisi görülmemiş veya görüldü ise de anlaşılamamış.
Makale “World Journal of Gasstroenterology’ dergisine gönderilmiş. Başlığı: “Dangerous dietary supplements: Carcinia cambogia-assocated hepatic failure
requiringtransplantation”. Adı geçen bu çalışma California ve Texas Üniversiteleri tarafından yürütülüyor.
Bu California üniversitesinden 4 kişi çalışmada yer
alıyor. Texas Üniversitesi Tıp Fakültesindeki araştırmacılar ise karaciğer üzerine çalışan ve aynı zamanda
transplantasyon yapan bir grup.
Makaleyi okuduğumuz zaman şöyle anlaşılıyor: Hasta, Latin Amerikalı. 34 yaşında bir erkek. İlk müracaat ettiği zaman, rahatsızlığını belirtiyor. Karaciğer
kötü ise de çok kötü bir vaziyette değil. Hastanın içki
içtiği öğreniliyor ve içki içmesini bırakmasını öneriliyorlar. O da bırakıyor. Bıraktığı halde, aynı hasta,
üç hafta sonra çok berbat bir durumda tekrar Texas’a
hastaneye gidiyor ve bütün değerleri o kadar kötü ki
karaciğeri hemen hemen yok olmuş vaziyette, karaciğer transplantasyonu isteniyor. Vefat etmiş birisinin
karaciğeri alınıyor ve karaciğer nakli yapılıyor. Bu tamamen şurada konuştuğumuz gibi bir bitkisel ürünün
yan etkilerini gösteriyor.
Bu makale için üç kişiyi hakem olarak göstermişlerdi.
Acaba neden ben dedim? Ben, evet P450’lelerde çalı-
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şıyorum, Biraz düşündükten sonra şunu anlıyorsunuz.
Bakıyorsunuz bu ürün Amerika Birleşik Devletleri’nde veya İngiltere’de, sonra Türkiye’de de internet sitesinden satılıyor. Neden binlerce kişi kullanıyor da
onlara bir şey olmuyor? Belki oluyor, ama bu kadar
kötü netice alınmıyor. Neden bu şahıs böyle bu kadar kötü oldu? Bu konularda bilinen diğer bir husus
da vücudumuza yabancı olan ilaçlar, havayı kirleten
poliaromatik hidrokarbonlar gibi binlerce kimyasal
maddenin, bilhassa karaciğerde bulunan sitokorm
P450 enzimleri tarafından metabolize edilerek vücuttan atılmasıdır. Bu durumda kimyasal maddeler,
daha hidrofilik yapıya sahip olarak vücuttan atılırlar.
Benimde katkım işte burada oldu. Demek ki Carcinia cambogi’ı kullanan hastalar arasında, bu maddeyi
metabolize eden enzimler arasında genetik farklılıklar
mevcut idi. Sitokrom P450ler, birçok ilacın metabolizmasından sorumludurlar. Oluşan metabolitleri, vücut için çok daha az toksik veya çok daha toksik metabolitlere dönüşebilirler. 1960 yılların başında acaba
1 mi, 2 mi P450 var mı derken bunların sayıları bugün
2000’lere ulaşmıştır.
OTURUM BAŞKANI: Hocam, vaktimiz çok sınırlı,
bitirirseniz.
PROF. DR. EMEL ARINÇ: Ben şimdi bitiriyorum.
Sitokrom P450 enzimleri genetik poliforfizm gösterirler. Sitokrom P450 enzimlerinin genetik poliforfizmlerinin bazı ilaçların veya metabolitlerini dokularda birikerek toksik etki gösterdiği saptanmıştır.
Bu makalede de bu durumun söz konusu olabileceği
tarafımdan belirtildi. G. Cambocia’yı İnternet üzerinden binlerce kişi kullandığı halde neden bu Hispanik
hastada karaciğer nakli gerekti? Bu konuda bilgi de
verildi. Şöyle ki n-Nitrophenilfluramin içeren kilo
kaybı suplementinin mitokodrial CYP2C19 fenotipi
ile ilgili olduğu kanıtlanmıştır (Kawagichi. T. Ve arkadaşları J. Gastoentero Hepatol, 19: 349-350, 2004).
Diğer iki kişinin kabulüyle de şimdi paper şu bir ay
içinde falan basılacak. Teşekkür ediyorum, sırf bilgi
vermek istedim (Alkışlar).
OTURUM BAŞKANI: Katkınız ve değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim Hocam. İlk baştan sağ
taraftan Meryem Hanım buyurun.
MERYEM ÖZSELANİK: Merhaba, Meryem Özselanik, Ena Farma Sağlık Ürünleri Ltd Şirketinin
ortağı ve kurucusuyum, Fitomed Dergisinin de yayın
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koordinatörüyüm. Yaklaşık 10 yıldır bitkisel ilaçlar konusunda birçok Ar-Ge’nin içinde çalışıyorum.
Değerli Hocalarım, Bürokratlarım, Sayın TEB Başkanım; Hoş geldiniz. Çok kısa, yazdım da özellikle
hiç konuyu saptırmamak için. Kozmetik bir ihtiyaç.
Neden? Önce kadınlarda güzelleşme ihtiyacı. Gıda
takviyesine neden ihtiyaç duyalım diye düşünüyorum. Besleyici, ben ıspanak yiyorum, marul yiyorum,
brokoli yiyorum, ananas dahi yiyiyorum, bunu günlük
tüketimime, diyetime gayet net ulaşılabilirliği arttığı
için ekliyorum.
Gıda takviyesi Tarım Bakanlığı’nın yapmış olduğu
tanımda besleyici, benim için altını çizdiğim tek kelime besleyici günlük bir gıda takviyesidir. O zaman
şunu soruyorum: 40 yaşına gelince göz için doktora
gitmem gerekti, gittim ve bana dedi ki, lutein kaynağı bir şeyler kullan ya da direkt lutein gıda takviyesi
kullan. Tamam, demek ki benim bir ihtiyacım var ve
bu bir sağlık ihtiyacı. Gözlerimde bozulma var, yakın
odaklanma problemi çekiyorum, retinamda problem
var ve benim bir sağlık ihtiyacıma günlük bir takviye veriyor bana. Peki, o zaman şunu soruyorum: Sarı
kadife çiçeği, lutein kaynağıdır ve Avrupa’nın birçok
yerinde ilaç firmaları bu lutein kaynağı bitkiyi alırlar,
ekstrakte ederler, lutein miligramını günlük kapsüle
koyarlar ve üstüne gıda takviyesi yazmalarına rağmen
sizin onun göz için kullanacağınızı anlamak için üzerine de bir göz işareti koyarlar, markette, ki markette
satılırken de bu market için üretilmiştir, dozu düşüktür derler ya da eczane ürünüdür diye satmanıza izin
verirler.

Bakanlık’taki, hem Sağlık Bakanlığı, hem de Tarım
Bakanlığı yetkilileri, ikisinden birisi hangisi isterse
lütfen cevaplasın, ben gıda takviyesini neden kullanacağım, neden içindeki miligramın ne olduğunu bilmediğim bir şeyi alırken hangi fanteziyle gideceğim
onu eczaneden veya marketten alacağım? Ben önce
bu sorunun cevabını istiyorum. Ondan sonra bunun
Sağlık Bakanlığı’nda olması gerekip gerekmediğini
ayrıca tartışabiliriz.
OTURUM BAŞKANI: Bu durumda, eğer uygun görürlerse ilk olarak Ekrem Hocamıza, sonra da Murat
Hocamıza söz vermek istiyorum.
PROF. DR. EKREM SEZİK: Öyle bir soru sordunuz ki, en azından yarım saat anlatılacak bir konu.
Birincisi; burada takviye edici gıdaların etkisini tartışmıyoruz, mevzuatla ilgili konuları sunduk. Soracağınız soru da, Başkan yapmadı ama kusura bakmayın,
onunla ilgili olmalı. Öbür türlü sorunuzu yetkililere
veya bir ayrı tartışmada dışarıda sorarsınız. Yani burada sorulacak olan soru dört konuşmacının anlattıklarıyla ilgili olması lazım. Sorunuzu onunla ilgili olarak
görmüyorum, o ayrı bir şey. Karşılıklı tartışmaya da
gerek yok. Bunlarla ilgili bir şey var ise soruya cevap
veremeyeceğimden değil, ama zaten süre itibariyle yatıya kalacağız gibi gözüküyor. Bir de konu dışı
olanları cevaplandırmaya kalkar isek konu bitmez,
kusura bakmayın.
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ederiz Hocam.
Murat Hocam bir şey söylemek istiyor.

Burada istedikleri belgelerin içerisinde, bu hammadde
kaynağının içindeki miligram, aflatoksin, pestisit, ağır
metal veya diğer bütün analizleri dediğimiz bir evrakı
da bizden isterler ki ben başka bir gıda takviyesi ihracatı yapıyorum, burada da biliyorum benden neler
istediklerini. Ben gıda takviyesini durduk yerde niye
isterim? Niye bir hap, kapsül kullanmak isteyeyim?
Zaten bir ağrı kesiciyi almaktan bu kadar yüksünen
birisi olarak, hafta sonları da dışarıya gezmeye çıkıyorum, orman geziyorum, acaba annemin hemoroidi
vardı deyip ben kendi kendime atkestanesi toplayıp
bir gıda takviyesi olarak kullanır mıyım? Kullanmam.
Bir şeye ihtiyaç duyacağım ki ben, bir hastalığım olacak, bir önlem almak için, ailemden gelen genetik bir
şeyi düzeltmek için ya da sağlıksız besleniyorum deyip bir şey tüketmem lazım. Bunun için de…

PROF. DR. MURAT KARTAL: Tabi ki burada Meryem Hanım’ın bir vatandaş olarak sorduğunu düşünelim, vatandaş olarak haklı. Yani diyor ki, ben gıda
takviyesi varsa, bu gıda takviyesini niçin kullanacağım? Örneğin, bir atkestanesi aldığınız zaman size
besleyici bir etki göstermiyor ancak bunu bir endikasyon için, örneğin hemoroidiniz veya varisiniz varsa
bunu kullanmanız lazım. Kullandığınız bu ürünün de
kaliteli olmasının tabii yolu ne? Bunun geleneksel
bitkisel tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılması, üzerinde
endikasyon olması ve bu endikasyona göre de sizin
kullanmanız, doğrusu budur. Tabii ki bir atkestanesini
gıda olarak yemediğimiz için gıda takviyesi olması
da bence doğru değil. Bunun geleneksel bitkisel tıbbi
ürün olarak Sağlık Bakanlığı’nda ruhsatlandırılması
ve eczanelerde satılması gerekiyor.

OTURUM BAŞKANI: Sorunuzu alalım.

OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ediyorum Murat
Hocam. Ekrem Hocamızın da belirttiği gibi, sorular
çok geniş değil, çok özel ve hedefe yönelik olmalı.
En arka sıradan bir beyefendi bir soru soracak, ondan
sonra sol tarafa da söz vereceğiz.

MERYEM ÖZSELANİK: Sorum şu: Bana günlük
kullandığımız yulafla kullanmam gereken atkestanesini kapsüle ettiğimdeki miligram arasındaki farkı
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DOÇ. DR. TAMER TÜZENER: Teşekkür ederim.
Doçent Doktor Tamer Tüzener. Karadeniz Teknik
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalından, yeni ismiyle Çocuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim.
Hocam, çok güzel şeyler öğreniyoruz, çünkü gerçekten açıkta kalan bilgilerdi. Ben Murat Kartal Hocama
birkaç bir soru soracağım. Bu konuda asistanlığımdan
beri çürük önleyici araştırmalarda, antibakteriyellerle çalışıyoruz, konu ile ilgili çok sayıda da çalışma
var. Ama Diş Hekimliği alanında şöyle bir ihtiyaç var,
yavaş yavaş ortaya çıkıyor: İşte konu ilgili özellikle
doğu bloğundan gelen birçok yayınla karşılaşıyoruz.
Biz de bir-iki deneysel çalışma yaptık ve yayınladık,
ama hep laboratuvar düzeyinde. Ama bir gün sabah
kapım çalıyor, sonuçta hekimim, hocam, Tarım Bakanlığı onayımızda aldığımız -az önce sizin slaydınızda da vardı- gargara. Şimdi hedef kitlemiz çocuklarda
hijyeni sağlamak ve non-toksik bir şeyler aradığımız
için önce sempatik geliyor. Ama şöyle hem paradoksal, hem de paranoyak çok durumlar ortaya çıkabiliyor.
Önce şunu söyleyeyim: Ben bunu aslında kullanmak
istiyorum. Belki çoğu hoca öyle yapıyor, kendi çocuklarımızdan başlıyoruz ya da kendimizden başlıyoruz. Tabi ki bu bir araştırma değil. Şurada şöyle bir
kavram var: İhtiyaç var, onay var, dolayısıyla olabilecek şey sadece benim klinik deneyimim veya işte etik
kurul aracılığıyla aldığım onaylı çalışma. Ama Etik
Kurul’a başvurduğunuzda, evet ben Trabzon Etik Kurulu’na başvurduğumda bunu ilaç eczacılığa da gönderin denilmektedir. Ama bu ağızda kullanılabilen bir
şey. Böyle bir paradoks içindeyiz.
OTURUM BAŞKANI: Sorunuzu alalım.
DOÇ. DR. TAMER TÜZENER: Sorum şu: Bu anlamda bu komitelerde, diş hekimi dâhil etmeyi düşünüyor musunuz ya da edilecek mi? Bu konuda bir yol
haritası var mı? Çünkü bu konuda kimlerin araştırma
yaptığı, en azından diş hekimlerinin gıda menşeili ya
da Sağlık Bakanlığı menşeili ürünlerini nasıl araştıracağı, kullandırıp yayınlaması gerektiği, yoksa yeni
çalışma mı yapılması gerekliliği konusunda bize yol
açmanız için birtakım ricalarım, önerilerim olacak.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Anlaşıldı, teşekkür ediyoruz.
Murat Hocam.
PROF. DR. MURAT KARTAL: Bu konuda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanımız Zafer Bey buradaydı; bilmiyorum burada mı
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hala? Aslında klinik çalışmalarla ilgili bir yönetmelik
hazırlığı içerisinde, çünkü bu az önce söylediğiniz
gibi klinik çalışmaları bitkisel ürünlerle özellikle yapmak istediğinizde çok fazla prosedür, engel olabiliyor, işte kabul edilmiyor, birtakım kriterler var. Onun
kolaylaştırılması açısından bir yönetmelik hazırlığı
var. Zafer Bey belki bir söz alıp söyleyebilir, bununla
ilgili bir çalışması var.
OTURUM BAŞKANI: Arada verelim o sözü.
PROF. DR. MURAT KARTAL: Ya da arada olabilir.
Yine bu ürünlerde kalite kontrol çok önemli, o uçucu yağlarla ilgili. Kullanılan uçucu yağ gerçekten o
uçucu yağ mı, analizlerinin yapılması gerekir. Yani,
size gargara geldi ama o gargaradaki kaliteyle ilgili
de şüphelerin olmaması lazım. Dolayısıyla, Sağlık
Bakanlığı ruhsatlı, izinli ürünlerde bunların analizleri
yapıldığı için daha güvenle kullanabilirsiniz diye söylüyorum.
OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ederiz. Tarkan
Hocama bir söz verelim, epeydir el kaldırıyorsunuz.
BİR KATILIMCI: Affederseniz, ben burada bir şey
söylemek istiyorum. Bir yanlışınız olsa gerek, Tarım
Bakanlığı’nın gargaraya izin verme yetkisi yok.
BİR KATILIMCI: O zaman ihbar edeceksiniz yapanı, siz de görevinizi yapın. Tarım Bakanlığı’nın, zaten
hep sıkıntı burada, gargara izni yok, veremez Tarım
Bakanlığı, ya sahtedir veya birileri yanlış bir iş yapmıştır, ihbar edin lütfen.
OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ederiz. Buyurun Tarkan Hoca.
PROF. DR. TARKAN KARAKAN: Hocam, tamamlayıcı ürünler içerisinde son yıllarda Türkiye’de
ve dünyada da pazara girmiş bir ürün var, faydalı
bakteriler, simbiyotik dediğimiz, artık eczanelerde
çok fazla marka çıktı, bunlar canlı bakteri. Bunu nasıl
regüle edeceğiz, yani burada nasıl bir regülasyon olacak? Türkiye’nin buna hazırlanması gerekiyor, çünkü
Avrupa’da şu anda vitamin kullanımını geçti, OTC
ürünleri içerisinde en yüksek olan bu ürün vitamin
ürünlerinin üstüne çıktı. Muhtemelen Türkiye’de de
2-3 yıl içerisinde bu düzeye gelecektir. Burada arkadaşımızın sorduğu soru çok güzeldi, etik kurullarda
bu çalışmaların ilaç olarak görülmesi lazım. Genellikle o yönde hareket edilmektedir. Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Hocam, süremiz çok uzadı,
bir kişiye daha söz verelim bitirelim bunu.
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BİR KATILIMCI: Ben Gıda Takviyesi ve Beslenme
Derneği Başkanıyım. Bizler sektör temsilcileri olarak
kamu otoritelerine politika oluşturma süreçlerinde
görüş verirken mutlaka veri ve kanıta dayalı görüşler
vermeye çalışıyoruz. Aynı şeyleri değerli hocalarımızın da yaptıklarını düşünmek istiyorum, çünkü hem
Murat Hocamız, hem İlhan Hocamız iki tane görüş
belirttiler. Birinci görüşlerinde bu ürünlerin Sağlık
Bakanlığı’na geçmesini, ikinci görüşlerinde de bu
ürünlerin eczanede satılması gerektiğini söylediler.
Ama sanıyorum bunlar şahsi görüşleri. Çünkü biz
bunları destekleyecek bir veri veya kanıt göremedik.
Çünkü Tarım Bakanlığı 2013 yılından beri çok büyük
bir çaba sarf ediyor. Her iki bakanlıkta, yaklaşık 1600
tane ürün onay aldı ve burada bir komisyon var. Bu
komisyon hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığı’ndan oluşmuş ve sektörde buraya ciddi bir
bilgi birikimi aktarıyor. Şimdi aynı zamanda Ekrem
Hoca’mın Başkanlığında yürüyen bir bitki komisyonu var, bunun da geçmişi çok eski, yani ortada bir
bilgi birikimi var ve bu bilgi birikimi çerçevesinde
onaylanmış ürünler var.
Bir de Avrupa Birliği ve dünya yaklaşımları var. Gıda
takviyesi nedir, ne değildir? Siz dediniz ki, ben kapsülle bir gıdayı niye yiyeyim? Ama zaten gıdanın tanımına bakarsanız mevzuatta gıdanın tanımı net. 5996
sayılı yasaya baktığınızda gıda nedir tanımlanmış. Bu
yüzden gıdayı tekrar tanımlamamıza gerek yok diye
düşünüyorum.
Bir başka konu da Avrupa Birliği mevzuatına baktığımızda; gıda takviyeleri nasıldır, hangi ve geleneksel tıbbi amaçlı ürünlerden nasıl ayrılır? Bunlar da
net olarak ortaya konmuş. Gıda takviyesinin tanımını İlhan Hocam gündeme getirdi ama o tanım zaten
Avrupa Birliği’nden alınmış bir tanım. Aynı zamanda
Birleşmiş Milletler kodeksin tanımı. Yani, Türkiye
dünyadakinin dışında bir uygulama yapmıyor veya
uymaya çalıştığımız yasalarımızı harmonize ettiğimiz
Avrupa Birliği’nin dışında bir uygulama içerisinde
değil. Eczanelere gittiğinizde veya herhangi bir satış
kanalına gittiğinizde gıda takviyesiyle ilacı anlamanın çok basit bir yolu var, zaten etiketinde gıda takviyesi yazıyor.
BİR KATILIMCI: Sizin çözümünüz ne? bir çözüm
söyleyin bana…
BİR KATILIMCI: Şu anda 2013 yılından beri yürüyen bir çözüm var zaten. 1600 tane ürün lisans almış,
bakın, bu kolay bir şey değil, bu süreçte kolay olmadı. Yani 1600 tane ürüne onay vermek kısıtlı madde
listesi yapmak bunlar zor şeyler. Bunların hepsi için
80 tane toplantı yapılmış öyle değil mi? Bunları ya-

panlar tek bürokratlar değil. Zannediliyor ki, Türkiye’de esnek ve gevşek bir sistem var. Bakın biz Avrupa Birliği’nde ürünlerimizi beyanla da getirmiyoruz,
ürünlerimize onay almıyoruz, Türkiye’de bir onay
sistemi var, Avrupa Birliği’nde onay sistemi yok, bildirim sistemi var. Biz ithalat yaparken Avrupa Birliği’nde herhangi bir ülkeye sadece bildirim yapıyoruz.
Türkiye’de onay ile ürün satıyoruz, yani çok ciddi bir
sistem var.
OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ediyoruz. Çok
kısa olsun Hocam, zamanımızı aştık.
BİR KATILIMCI: Bu benim kendi görüşüm. Bence
çözümün gıda takviyesi de olsa, belki sağlık beyanları da verilerek, analizleri yapılarak, halk sağlığını
koruyarak birtakım yönetmeliklerle Sağlık Bakanlığı’ca yapılması lazım. Bakın sağlık beyanı diyorsunuz. Yani siz üzerine ilaç değildir yazıyorsunuz, ama
herkes bir şey için kullanıyor, bir endikasyon için kullanıyor, dolayısıyla bence doğrusu yine sağlık gıda
takviyesi adı altında Sağlık Bakanlığı’nda izinlerinin
verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
OTURUM BAŞKANI: Burada herhalde Tarım Bakanlığı’mızın bir temsilcisini de dinleyelim, sonra
Hocam siz cevap verin çok kısa.
BİR KATILIMCI: Ben Tarım Bakanlığını temsilen
geldiğim için açıklamak zorunda kaldım. Öncelikle
şu başlığı bir tartışmak istiyorum. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri denildiğinde Bakanlık olarak
bizim orada ne işimiz var dedik. Ama sonra bugün anladık ki, takviye edici gıdalar konuşuluyor, yani olay
döndü takviye edici gıdaya geldi. Şunu söylemek istiyorum: Buradaki katılımcıların çoğu akademisyen,
bilim insanı. Eğer biz burada bilimi savunmayacaksak o zaman dışarıdaki tüketicilere bu ürünlerin ilaç
olmadığını nasıl anlatacağız? Buradaki insanlar takviye edici gıdayı şu anda ilaç olarak algılıyor. Biz bas
bas bağırıyoruz. Tarım Bakanlığı olarak bu ürünler
ilaç değildir, ilaç gibi satılamaz. Ama Murat Hocam
diyor ki, Sağlık Bakanlığı’na geçsin. Sağlık Bakanlığına geçip, geçmemesi önemli değil, ona Sayın Bakanlarımız karar verir, onu makam takdir eder. Ama
şu var: Tarım Bakanlığı bu konuda yetersiz diye hiç
kimse söyleyemez, onu özellikle söylüyorum, tutanaklara geçsin diye. Bir de şu var: Yine Murat Hocam söyledi, Avrupa’da dünyada sağlık beyanları var,
bütün gıdalarda kullanılan sağlık beyanları. Sağlık
Bakanlığı hep itiraz ediyor diyor ki, siz sağlık beyanı
yapamazsınız. Aslında Sağlık Bakanlığı’nın kast ettiği tıbbi beyandır. Bizim sağlık beyanında hastalığı
önleme, tedavi etme diye bir şey yok, sadece yardımcı
olur. Kalsiyum diş ve kemik sağlığının korunmasına
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yardımcı olur. Şimdi televizyonlarda bütün hocalarımız çıkıyorlar her türlü şeyi yapıyorlar, anlatıyorlar
onlara kimse bir şey demiyor, burada bir tane adam
bir şey yazmış yani ben bunu anlayamıyorum. Burada
önce bunu çözmemiz lazım. Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Evet, vakit çok ilerledi ve süremizi çok fazla aştık, hatta bir sonraki oturuma geçmek durumundayız. Ve dördüncü oturumu yönetmek
üzere koltuğu Mustafa Hocama devretmek istiyorum.
Konular çok haraketli ve tartışmaya açık, katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
BİR KATILIMCI: Siz son sözünüzü söyleyin isterseniz.
BİR KATILIMCI: Çok kısa olarak ben önce şunu
bildireyim: Ben herhangi bir bakanlık temsilcisi değilim, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim
Üyesiyim. Görüşlerim kendi görüşlerimdir bunu bildirmekte fayda var.
Avrupa’da da beyan var dediniz vesaire, zaten sorun
da beyandan kaynaklanıyor, çünkü beyandan dolayı
çok fazla suiistimal var. Bunu çözebildiğimiz zaman,
bir de satış kanallarından dolayı sayısız sıkıntı var.
Bu satış kanalları eğer eczane olabilirse o sıkıntıların
hemen hemen tamamı çözülebilir diye düşünüyorum.
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OTURUM - IV
BASIN ve MEDYANIN ROLÜ

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa SOLAK

TÜBA Asli Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

Murat Ellialtı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
muratellialti@rtuk.gov.tr

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RADYO ve TELEVİZYONLARDA
PAZARLANMASININ ÖNLENMESİ AMACIYLA YAPILAN DENETİMLER
Giriş
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
görevi Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna verilmiştir.
Ülkemizde 541 adet televizyon ile 1036 adet radyo
kuruluşu Üst Kurulumuzdan ulusal, bölgesel, yerel ve
uydu ortamında lisans alarak yayın yapmaktadır. 80
civarında yayın kuruluşu ise yurt dışından (İngiltere,
Malta, Gürcistan vb.) lisans alarak TÜRKSAT A.Ş.
uyduları üzerinden yayın yapmaktadır.1
Bitkisel Gıda Takviyeleri ve Destekleyici
Ürünlerin Satışlarına İlişkin Yayınlar
• Radyo ve televizyon kuruluşları bitkisel gıda
takviyeleri ve destekleyici ürünlerin satışlarına
ilk olarak 2011 yılında bir doktor tarafından hazırlanan Doktorunuz Sizinle isimli program ile
başlamıştır. Söz konusu programda tıkalı damarlara bitkisel çözüm bulmak amacıyla geliştirildiği söylenen Kibarlı Panax isimli ürünün satışlarının yapıldığı tespit edilmiştir.
• Söz konusu yayınlar daha sonra bir başak doktor
ve birçok üretici tarafından yapılmaya başlamıştır.
• Günümüzde uydu ortamından yayın yapan Farklı TV, Anadolu Yurdum TV, ANC TV, Maxi TV,
HM, Avantaj TV, Gala TV, Nisa TV, Park TV,
Kanal C, Yıldız Rize TV, Dolunay TV, Outlet
TV, 365 TV, Son Hedef TV, Kanal T, One Bal
TV, Vatan TV, Kanal S, Karadeniz Türk, Bedir
TV, Hevi TV, Yek, Maya TC, MMC, Yeni Sinema TV, Mega Müzik, One Damla TV ve Maksim
TV isimli televizyon kuruluşları ile birçok radyo
kuruluşu tarafından bu ürünlerin satışına yönelik
yayınlar yapılmaktadır.
• Yayınlarda;
• Cinsel performans artırıcı ürünler (Viageraa,
Formula, American Playboy vb.),
• Destek Setleri (Şeker Destek Seti vb.),
1

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı.

• Yağlar (Çörek Otu Yağı),
• Kremler (Ardıç Yağı Kremi, Ağrı Kremi, Aynı
Safa Mantar Kremi),
• Yağ Yakıcı ve Zayıflatıcı Ürünler (Kinoa Hapı)
• Spreyler (Sigara Bıraktırıcı Sprey)
vb. ürünlerin endikasyon belirtilerek satışı yapılmaktadır.
• Yayınlarda, satılan ürüne güven duyulmasını
sağlamak amacıyla ulusal düzeyde yayın yapan
kanallarda program yapan bazı kişilerin görüntülerinin kaçak olarak montajlanmak suretiyle
kullanıldığı da tespit edilmiştir.
• Son dönemlerdeki yayınlarda ise kamuoyunun
milli ve manevi değerlerinin istismar edildiği,
örneğin dini konularda çok bilgili olduğunu ve
çalışmalar yaptığını iddia eden kişilerin dini sohbet esnasında bu tür ürünleri pazarladıkları görülmektedir.
Faaliyetler/Yayınların Denetimi
Yayın denetiminde dört yöntem kullanılmaktadır:
• RTÜK Uzmanları tarafından yapılan doğrudan
denetim,
• 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi, RTÜK WEB
ve RTÜK e-posta v.b. kanallardan gelen izleyici
şikâyetlerinin değerlendirilmesi yoluyla yapılan
izleyici denetimi,
• Yayıncılık etik ilkeleri ile izleyici temsilciliği
müessesesi üzerinden yayın kuruluşlarının yaptığı özdenetim,
• RTÜK, meslek kuruluşları ve yayın kuruluşlarının işbirliğiyle yapılan ortak denetim.
Müeyyideler
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32’nci maddesi
hükümlerine göre, mevzuata aykırı yayınları tespit
edilen kuruluşlara uyarı, idari para cezası, program
durdurma ve geçici yayın durdurma cezası, yayın lisansının iptali şeklinde müeyyideler uygulanmaktadır.
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Bitkisel Gıda Takviyeleri Ve Destekleyici Ürünlerin
Satışlarının Engellenmesine İlişkin Mevzuat
“6112 sayılı Kanun’un sekizinci maddesinin (l) bendinde “Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik edemez.”
hükmü,
6112 sayılı Kanun’un dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.”
hükmü,
6112 sayılı Kanun’un dokuzuncu maddesinin altıncı
fıkrasının;
(c) bendinde “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek,” hükmü,
(ç) bendinde ise “Çocukların fiziksel, zihinsel veya
ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün
veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan
yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan
ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini
veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya
diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya
sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek, ” hükmü,
6112 sayılı Kanun’un, 2’nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
yargı yetkisi altında, her türlü teknik, usul ve araçlarla
ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik
dalgalar veya diğer yollarla yapılan radyo, televizyon
ve isteğe bağlı yayın hizmetleriyle ilgili hususları
kapsar.” hükmü yer almaktadır.
Üst Kurul, yurt içinden yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları ile ilgili olarak belirtilen müeyyideleri uygularken, yurt dışı kaynaklı yayınlarda, anılan
Kanun’un “Platform İşletmecileri ve Yayın Hizmeti
İletimi Yapan Altyapı İşletmecileri” başlıklı 29’uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının “Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya
yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar
ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası
antlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın
yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin
yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının
yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının
tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın
hizmetlerinin iletimini durdurmayan işletmecinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Tek-
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nolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.” hükmü yer
almaktadır.”2
6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 32’nci maddesinde ise (1262
sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun
2.1.2014-6514/32 md. ile değişik 19’uncu maddesinin birinci fıkrası)
“Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu
şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya
bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya
saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı
takdirde ceza üçte bir oranında artırılır. Müstahzar
olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği
beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını
veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” hükmü yer almaktadır.
Yaptırım Kararları
“Üst Kurulumuz tarafından bugüne kadar en fazla
yaptırım kararı reklam ihlalleri nedeniyle ihdas edilmiştir. Çoğunluğu bitkisel gıda takviyelerinin pazarlanmasına yönelik olmakla birlikte (kredi, cep telefonu, bitkisel ürün, çekiliş vb.), 6112 sayılı Kanunun
9’uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına
zarar vermemek” hükmünü ihlal ettiği değerlendirilerek Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcılara
3.185 kez müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.
(uyarı veya idari para cezası müeyyideleri)
Cinsel ürünlerin satışına yönelik reklamlar nedeniyle de 6112 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin altıncı
fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Çocukların fiziksel,
zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek…” hükmünü ihlal
ettiği değerlendirilerek Üst Kurul tarafından medya
hizmet sağlayıcılara 727 kez müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.
Çoğunluğu bitkisel gıda takviyelerinin satışına yönelik reklamlar yayınlanması nedeniyle 6112 sayılı
Kanunun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer
2

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
s.3-22, Ankara 2014.

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU RAPORU

alan “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” hükmünün
ihlal edildiği değerlendirilerek Üst Kurul tarafından
medya hizmet sağlayıcılara 1782 kez müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.

(ç) bentlerinde belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi (bitkisel gıda takviyeleri, destekleyici ürünler vb.) nedeniyle düzenlenmiştir.
• Söz konusu raporların tamamına müeyyide uygulanmıştır.
• “Gala TV, Nisa TV, Avantaj TV, Maxi TV, Kanal
C, Park TV ve HM logolu medya hizmet sağlayıcılara geçici yayın durdurma cezası uygulanmıştır.
• Nisa TV ve Kanal C logolu medya hizmet sağlayıcıların lisansları ise iptal edilmiştir.”7

Kanun’un sekizinci maddesinin (l) bendinde yer alan
“Genel sağlığa… zarar verecek davranışları teşvik
edemez.” hükmünün ihlal edildiği değerlendirilerek
Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcılara 455
kez müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.”3
TÜRKSAT A.Ş. İle Yapılan Ortak Çalışmalar
6112 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “Platform ve altyapı işletmecileri,
Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye
Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar
ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst
Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi
altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini… durdurmayan işletmecinin yayın
iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.” hükmü uyarınca
sadece 2016 yılı içerisinde Üst Kuruldan lisansı bulunmayan 47 adet medya hizmet sağlayıcının TÜRKSAT A.Ş. uyduları üzerinden yapmakta oldukları yayınlar engellenmiştir.4
Sağlık Bakanlığı İle Yapılan Ortak Çalışmalar
Bitkisel gıda takviyeleri ve destekleyici ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapanlar hakkında 6514 sayılı
Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca işlem yapılması amacıyla bugüne kadar Üst Kurul
tarafından alınan 1490 adet yaptırım kararı ve yayın
kopyası Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu’na gönderilmiştir.5
Yayınların Denetimi
• Üst Kurulda denetim çalışmaları 46 Üst Kurul
Uzmanı, 6 Uzman, 1 Uzman Denetçi ve 13 Üst
Kurul Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 65
çalışan tarafından yürütülmektedir.
• Bu değerlendirmeler çerçevesinde,
• 2014 yılında 2.692 (2.527 TV-165 Rd),
• 2015 yılında 1.908 (1.753 TV-155 Rd),
• 2016 yılında 1.436 (1.341 TV-95 Rd) ise adet
radyo ve televizyon değerlendirme raporu hazırlanmıştır.6
Müeyyideler
• 2016 yılında düzenlenen raporların 626 adedi
6112 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin (c) ve
3
4
5
6

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.

Vatandaş Bildirimleri
01.04.2016–01.11.2016 tarihleri arasında cinsel ürün
reklamlarına 5.912 ve bitkisel ürün reklamlarına 574
adet olmak üzere Üst Kurulumuza toplam 6.486 adet
vatandaş bildirimi ulaşmıştır.8
Kamuoyunu Bilinçlendirici Yayınlar
RTÜK yasal yapısı gereği herhangi bir program hazırlamamaktadır. Üst Kurul kamu kurum ve kuruluşlarının isteği üzerine kendilerince hazırlanan bilgilendirici ve eğitici kamu spotları niteliğindeki filmleri ilgili
Kanun hükümleri doğrultusunda inceleyerek yayın
ilkelerine uygun olanlar için yayınlanmasında kamu
yararı bulunduğuna dair karar ihdas etmektedir.
Üst Kurulumuz tarafından bugüne kadar, kamuoyunu bitkisel gıda takviyeleri ve destekleyici ürünler
hakkında bilinçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı
tarafından hazırlanan 3 adet televizyon spotunun 663
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 53’üncü maddesinde yer alan “Bakanlık
halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık
risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile teşhis, tedavi
ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli
kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlar veya hazırlatır…”
hükmü gereğince, yayın kuruluşlarında zorunlu yayın
olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.
Spot filmlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
hazırlanarak Üst Kurulumuza gönderilmesi halinde
tavsiye kararlarının verilmesine devam edilecektir.
Değerlendirme ve Sonuç
Ruhsatsız olarak üretilen bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin satışlarının engellenmesi için;
1. Ürünlerin üretimini ve satışını yapan kişilere uygulanan cezalar arttırılmalıdır.
7
8

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hukuk Müşavirliği.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi
Başkanlığı.
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2. Yurt dışından lisans alarak TÜRKSAT A.Ş. Uyduları üzerinden yayın yapan kuruluşların yayınları engellenmelidir.
3. Bitkisel gıda takviyeleri ve destekleyici ürünler
hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla
kamu spotlarının hazırlanması ve ulusal düzeyde
yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların konu
hakkında yayınlar yapması teşvik edilmelidir.
Referanslar

• 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu, Ankara 2014.
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hukuk Müşavirliği.
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzin ve Tahsisler
Dairesi Başkanlığı.
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kamuoyu, Yayın
Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı.
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OTURUM-IV TARTIŞMA BÖLÜMÜ
OTURUM BAŞKANI: Şimdi konu tabii günün son
saatlerine de denk geldi, ama yine varsa birkaç soru
kısaca alalım efendim.
En arkadaki hocamız buyurun efendim.
PROF. DR. MUTLU HAYRAN: Profesör Doktor
Mutlu Hayran, Hacettepe Üniversitesi’nde Prevantif
Onkoloji Anabilim Dalının Başkanıyım, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesiyim ve
bu Sempozyumun da Düzenleme Kurulu Üyelerinden biriyim. Şunu görmüş olmaktan çok memnunum:
Sempozyum hedeflendiği şekilde konunun hakikaten
ne şekilde olması gerektiği ve hatta bu konuda Türkiye’de birçok kişinin de bilmeyeceği kadar bakanlıklarımız tarafından, kurumlar tarafından ne kadar
özenildiğini bize iyi bir şekilde iletiyor durumda.
Bunların ruhsatlandırma sonrasında işe yarayabilmesi
için gerçi demin de belirtildiği gibi yaptırım kısmının çok önemli tutulması lazım, yani cezai yaptırımın
insanların göze alabileceği basamağın ötesine geçebilmesi lazım, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu düşünürken de hem Taner Hoca’nın
da tabi bu sempozyumun başarısında hem programın
iyi belirlenmesi, konuşmacıların ve konuların, hem
de kendisinin açılış konuşmasındaki oku doğru istikamette fırlatışı konunun gidişini doğru belirlemiştir.
Şu noktada ben tekrar sormak isterim: Bu yaptırımlar
da uygulanırken yani yayınlardaki uygulamalar olsun,
diğer durumlarda. Koruyucu olarak sunulmaya çalışılan şeyler, yani hastalara fayda sağlayacak olarak
sunulmaya çalışılması bir taraf olur bunun, bir tarafta
da genel olarak koruyucu demek ve hastaların oranı
her zaman bu hastalıktan korkanların sayısından azdı
dolayısıyla, herhangi bir şeyi kanser de dâhil olmak
üzere söz gelimi korucuyu diyelim ki kanserden koruyucu gibi sunduğunuz zaman tırnak içerisinde ümit
tacirliği olarak söylediğiniz şeyi çok daha fazla kişiyi
kandırma istikametinde yapmışsınızdır.
Yeni düzenlemelerden bahsediyorsunuz bu hitap edilen kişinin ya da kandırılma boyutunun da devreye
sokularak cezai yaptırımların o oranda daha fazla olmasına yönelik de bir hesaplama yapılabilir mi? Cezai yaptırım bizde en basitinden bir araştırma yapmaya çalıştığınız zaman bile Türk Ceza Kanununa göre
90’ncı maddeye göre hapis cezasıdır. İstisnası doğru
şeylerden diyerek istisnalar açıklar ki etik onaylar
buradan gelir. Yani bir bilimsel insanın araştırması
bile hapis diye başlarken doğru yapmadığın şekilde, buralardaki cezaların da gerçekten korkutulacak

tarafa gelmesi lazım. Çok fazla insana ulaştığı için
RTÜK’ün yardımını alarak buralardaki denetlemelerin de çok şiddetli cezalara dönüştürülecek çabaların
ekstra düşünülmesi gerekir diyorum.
Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.
OTURUM BAŞKANI: Mutlu Hocam, teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim.
BİR KATILIMCI: Hocam, öncelikle teşekkür ederim. O konuda bizim 6112 sayılı kanunda bir değişiklik yapılması ve bu tarz ürünlerin satışını yapanlar
hakkında ciddi para cezaları ve hapis cezaları uygulanması amacıyla yaptığımız kanuni çalışmalarımız
var yakında onu söyleyeceğiz.
OTURUM BAŞKANI: Evet, başka soru, katkı?
Buyurun, Zafer Bey. Sağlık Bakanlığı temsilcilerimizden Sayın Daire Başkanımız buyurun.
DR. ZAFER KALAYCI: Sağlık Bakanlığı, Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü geleneksel tamamlayıcı
tıp uygulamaları Daire Başkanı Doktor Mehmet Zafer
Kalaycı. Esasen benim sorum Taner Hocama olacaktı
ama.
OTURUM BAŞKANI: Taner’e zor soru soracaksınız diye gitti herhalde. Taner Bey, buraya davet edelim mi sizi de buyurun efendim.
DR. ZAFER KALAYCI: Sorum esasen tüm salona.
Şimdi gayet güzel bir toplantı gerçekleşiyor, akademik seviyesi çok yüksek bir toplantı ve salon tamamen akademisyenlerden oluşuyor. Dolayısıyla, ben
şunu sormak istiyorum: Hocam orada bir çarpıcı örnek verdi, şu anda eşek sütleri raflarda, çok ciddi para
kazanılıyor. Eşek sütünü hiç inceleme gereği duydunuz mu? Böyle bir vatandaşın iddiası var, çok ciddi
bir potansiyel var, para var ortada hiç inceleme gereği
duydunuz mu, böyle bir araştırma yapan oldu mu?
OTURUM BAŞKANI: Çok güzel bir soru aslında ve
bizim hastalarımız tarafından da çok sık tüketiliyor,
ama böyle bir araştırmayı ben bilmiyorum, muhteviyat olarak tabii çok değerli, içindeki etken maddeler
yönünden inek sütü kadar, inek sütünden daha etkili
olduğu söyleniyor, ama bizim bu konuda elimizde bir
veri yok. Hocalarımızdan bilen varsa eşek sütünün
muhteviyatı konusunda dinleyebiliriz tabi.
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Buyurun.
DOÇ. DR. ZEHRA BÜYÜKTUNCER: Zehra Büyüktuncer, Hacettepe Üniversite Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesiyim.
Doğrudan eşek sütüyle ilgili bir çalışmamız yok, ama
kongrelerimizde konuştuğumuz ve literatür taramasını detaylı yaptığımız bir konu. Gerçekten iddia edildiği kadar üstünlükleriyle ilgili kanıt düzeyleri, A kanıt
düzeyi, B kanıt düzeyi gibi düzeyler maalesef yok,
yani bir fonksiyonel besin olarak değerlendirilebilir
mi sorusunun cevabı belki, ama inek sütüne karşı üstünlüğü inanılmaz değil, literatür bunu desteklemiyor
maalesef.
BİR KATILIMCI: Bir soru daha sorayım size.
Pekâlâ, bu tarz bir taleple gittiğiniz zaman bir etik kurul size izin verir mi?
DOÇ. DR. ZEHRA BÜYÜKTUNCER: Verir.
BİR KATILIMCI: Emin misiniz? Bakın arkadaşım
orada diş macununu incelemek istedi, etik kurul izin
vermedi. Bir hocam burada belki söz almak ister, akupunktur 1991’den bu yana Türkiye’de uygulanıyor, şu
anda 1300 tane sertifikalı hekim var. Hipertansiyon
konusunda akupunkturla bir araştırma yapmak istedi
etik kurul izin vermedi. Etik kurullar şu anda hiçbir
şekilde, hiçbir izin vermiyor hocam. Ve şu anda sizin elinizin altında kanıt düzeyinde hiçbir yayınınız
yok. Ondan dolayı bu geleneksel tamamlayıcı tıpla
uğraşan veya böyle iddia eden kişilerden kanıt isteyemezsiniz, çünkü önce biz çalıştırmıyoruz, hep biz
tu kaka diyoruz, arkamızda devamlı bir kocaman dağ
var, yani biz onu anlatmaya çalışıyoruz.
Bakın eleştirmek çok kolay. Biz bir dönem zakkumcu Rıza çıkarttık, akademisyen hocalarımızı çıkarttık.
Ben size samimi olarak söyleyeyim, benim hiç geleneksel tamamlayıcı tıpla ilgili uğraşım yok. Ben bir
bürokrat olarak atandım, incelemek üzere, tarafsız
bir inceleme yaptım, ama şunu gördüm: Hala çalışma
yapmak istedikleri zaman izin verilmiyor ki. Gülerse
de sadece güldüğümüzle kalıyoruz.
DOÇ. DR. ZEHRA BÜYÜKTUNCER: Şöyle söyleyebilirim: Belki zorlaştırıcı birtakım şeyler var, ama
bunlar zorlaştırılması açısından değil, en azından bizim Hacettepe’de karşılaştığımız yapılan etik kurullar
tarafından yapılan eleştiriler sadece yapılan işin kalitesini arttırıyor, sonraki aşamalarda gelecek eleştirileri azaltıyor.
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Örneğin, kefirle ilgili yaptığımız bir çalışma var çok
zorlandık etik kuruluna alırken. Sağlık Bakanlığı’na
da gitti, oysaki piyasada satılan bir kefir yani bu kadar
araştırılması gerekiyor muydu? Ben o çalışmayı yapmasam insanlar onu raftan alıyorlar ve içiyorlar kimse
sorgulamıyor, ama ben onunla ilgili etik bilimsel çalışma yapmak istediğimde etik kuruldan tekrar tekrar
geri döndü, ama sonunda aldık çalışmayı yapıyoruz
şu anda ve yapılan eleştirilerin hiçbirisi çalışmayı
yapmamamız için değildi. Hepsine dönüp baktığımda evet bunları eklediğimizde çalışmanın kalitesi arttı
diye düşündüm. Bir akademisyen olarak benim bakış
açım bu, ama tabi Sağlık Bakanlığı olarak buna sizin
bakış açınız daha farklı olabilir.
DR. ZAFER KALAYCI: Hocam, Çarşamba günü
12 tane klinik çalışmaya izin verdim. Tek dertleri geleneksel tamamlayıcı tıpla ilgili çalışma yapmak istiyorlarmış, akademisyenler sizlerin arasından birileri
gerçekten Hacettepe’den de akademisyen vardı, biz
izin verdik.
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ediyorum Zafer
Bey.
Mutlu Hocam, çok kısa olsun buyurun efendim.
PROF. DR. MUTLU HAYRAN: Teşekkür ederim.
Şunu söylemek lazım: Etik kurullarla ilgili olabilecek
her türlü gelişme gene Bakanlığın koyduğu kurallarla
ancak doğru yola yönlendirilebilir, çünkü bütün etik
kurullar o mevzuatı uygulayarak yapılıyor, yani etik
kurullarla ilgili bu çok önemli bir tespit, ama bunlarla
ilgili de düzenlemeler yapılmalı örneğin, şu anda bir
diyetisyen kendi baş araştırıcı olarak çalışma yapamayabiliyor, illa hekim ya da diş hekimi olacak der
gibi. Bunlar yukarıdan tam olarak düzeltildiği takdirde şans var, ama şunu da söylemek lazım: Hiçbir etik
kurul kendi ayrı mevzuatına göre değil, Türkiye’deki
genel mevzuata göre işlem yapıyor. Birincisi de tabi
Türk Ceza Kanunu’nda cezanın, araştırma yapmanın
cezası hapistir, bunun istisnaları vardır diye başlayan
kanun devamında.
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ediyorum Mutlu
Bey.
Efendim, arkadaki hocamız buyurun efendim. Medya
önemli olduğu için bir iki soru alacağız.
DOÇ. DR. MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU:
Ben Başkent Üniversitesinden Doçent Doktor Mehmet Tuğrul Cabıoğlu, aynı zamanda Akupunktur Bilim Kurulu üyesiyim. Bir de Daire Başkanımız Zafer
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Bey’in bahsettiği kişi de biziz, şöyle oldu olay: Benim
akupunktur konusunda 21 SCI’lı yaklaşık 45 tane yurt
içi indekslerde yayınım var. Ben son iki yılda etik kurullara başvurduğum an mesela hipertansiyonla ilgili
bir çalışma için etik kurul diyor ki, hipertansiyon derneklerinin akupunktur yapılabilir onayı alması lazım.
Etik kurullar içinde tamamlayıcı tıp nosyonu almış,
eğitimi almış bir hocamızın olamamasından kaynaklanan çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Ve ben
geçen hafta dünya kongresine gittiğim an benim reddedilen çalışmamın benzerinin orada katılımcı tarafından, bir Avusturalyalı hoca tarafından sunulduğunu gördüm ve içim kan ağladı. Yani böyle bir ciddi
problemle karşı karşıyayız, ama Sağlık Bakanlığı etik
kurulu tamamlayıcı tıp etik kurulu kurulduğu an ki bu
etik kurul içinde bu konuyu bilen hocalarımızın olması en azından bizim önümüzü açacaktır.
BİR KATILIMCI: Şimdi Mutlu Bey doğru söyledi,
mevzuatı çıkaran Sağlık Bakanlığı tabi aynı şekilde
Sayın Kalaycı’ya da söylemek zorundayız. Bütün etik
kurullar o mevzuata göre kuruluyor, üniversiteler bağımsız kurmuyor, bir rektör olarak ben de ifade edeyim.
DOÇ. DR. MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU:
Ama şimdi şöyle bir şey var: Tamam Sağlık Bakanlığı
bu nosyonda çalışıyor, ama onlar endikasyon konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı meta analizleri de dikkate almıyor. Ben etik kurulda bu problemle
karşı karşıya kaldım.
BİR KATILIMCI: Aslında benim şöyle bir önerim
vardı.
OTURUM BAŞKANI: Çok kısa kısa Taner Bey gözümün içine bakıyor.
BİR KATILIMCI: Hemen söylüyorum Hocam.
Akademisyenler için aslında çok önemli bir finansal kaynak projelerimizin desteklenmesi anlamında
TÜBİTAK. TÜBİTAK’ta da 1003 öncelikli alanlar
projeleri var. Bu noktada eğer bakanlıklarımız ilaç
hammaddesinde olduğu gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinde de çalışmalar isterlerse eminim
ki, pek çok arkadaşımız bu konuda klinik çalışmalarla
başvuruda bulunacaktır, yeter ki müşteri olsun bakanlıklarımız.
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ediyoruz.
Son iki buyurun efendim size de söz vereceğim efendim buyurun.

DOÇ. DR. BİLGE GÜRSEL: Ben 19 Mayıs Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından
Bilge Gürsel Radyasyon Onkolojisi Derneği adına
buradayım.
Bir kanser hastası bana anne sütü içtiğini söyledi,
bu gerçekten beni donduran bir şeydi. Hani bu etik
kurul raporlarına geçmesi için söylemek istiyorum,
hasta adına zarar vermesin. Etik kurulda bunlara da
bakılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela
hastaya belki zararı yok ama anne sütü nereden elde
ediliyor?
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ediyorum.
Son bir ya da iki soru buyurun efendim.
PROF. DR. BAYRAM ZAFER ERDOĞAN: Profesör Bayram Zafer Erdoğan TÜBA Asosiye Üyesi.
İşletme alanında çalışıyorum, sırf bu oturum için geldim.
OTURUM BAŞKANI: Hoş geldiniz.
PROF. DR. BAYRAM ZAFER ERDOĞAN: Teşekkür ederim. Etik Kurul hakkında konuşmayacağım, çünkü bu medya ve medyanın etkisi üzerineydi.
Taner Hocamı dinledikten sonra şöyle bir soru aklıma
geldi Taner Hoca’ya sormak istiyorum: Şimdi medya
dediğimizde reklam var, bilgiler var ve bunun ötesinde bir de işte uzmanların çıkıp bizlere söyleşileri var.
Bunların ayrı ayrı etkileri, tüketici davranışı üzerindeki etkileri hakkında bir çalışma var mı, dünyada
var mı, Türkiye’de var mı? Çünkü bunların her biri
farklı ve tüketici davranışına farklı etki eder diye düşünüyorum. Bir de benim çalışma alanım reklamcılık,
RTÜK bu konuda çok reaktif kalmıyor mu? Her şey
olup bittikten sonra proaktif olmak için o kanun değişikliğinde proaktif olabilecek ve verilecek cezaların
da uygulanabilir olacağına ilişkin bir düzenleme var
mı merak ediyorum?
Teşekkür ederim.
PROF. DR. TANER DEMİRER: Sayın Hocam, çok
güzel bir soru, ancak tabii zor bir soru. Tüketici davranışlarının değerlendirilmesi de çok zor, geniş çaplı
bir araştırma yapmak gerekiyor, anket yapmak gerekiyor onun da çok usta firmalar ve tecrübeli firmalar
tarafından yapılması lazım. Bu son derece önemli bir
konu, bu konuda yayın çok, ama tüketici davranışlarına etkilerini bilmiyoruz. En azından böyle yapılan
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bir çalışma var mı benim ondan haberim yok. Varsa
tabi arkadaşlar söyleyebilir salonda. Ama şunu görüyoruz ki: Basın ve medyanın kontrolü olarak RTÜK
bu cezaları veriyor ama bunlar çok belirgin şeyler için
veriliyor. Bir de yönlendiren, ustaca manipüle eden,
bilimsel gerçekleri saptıran yayınlar var. Bakıyorsunuz aynı insanlar önemli televizyon kanallarına çıkıyor. Bir sağlık konusu var hep aynı insan 4 tane, 5
tane hepimizin bildiği aynı hocalar çıkıp aynı konuşmaları yapıyorlar. Yani burada bir manipülasyon, bir
yönlendirme, motive etme söz konusu. Dolayısıyla,
RTÜK bunları nasıl değerlendiriyor? Onu bilmiyoruz.
RTÜK’ün burada verdiği örnekler belirgin örnekler,
ama bir de yönlendiren, ustaca manipüle eden, o tarafa yönlendiren, belli bir ürüne, belli bir hastaneye
yönlendiren bu tür yayınlar da çıkıyor. Dolayısıyla,
tabi bunların da RTÜK tarafından iyi takip edilmesi
lazım, ama size öyle bir rakam veremeyeceğim varsa
arkadaşlardan bilen söyleyebilirler.
OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ediyorum.
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OTURUM - V
PANEL ve GENEL DEĞERLENDIRME
GELENEKSEL ya da TAMAMLAYICI İLAÇ ya da ÜRÜNLERIN
(POZITIF BITKI LISTESININ) RUHSATLANDIRILMASI:
TARIM BAKANLIĞI MI, SAĞLIK BAKANLIĞI MI?

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Taner DEMİRER

TÜBA Asli Üyesi
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR

TÜBA Asli Üyesi
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi
TÜSEB Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Başdanışmanlığı
isaracoglu@tccb.gov.tr

GIDA TAKVİYELERİNİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ
Giriş
Harvard Üniversitesinden bir grup araştırmacı 50’li
yılların ortalarında, domatese kırmızı rengi veren
karotenoid grubunda bir pigment olan likopen’in
güçlü bir antioksidant ve kanseri önlemede etkili
olduğunu açıkladırlar. Böyle bir sonucun Harvard
Üniversitesi araştırma grubu tarafından açıklanmış
olması tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu çalışmanın
yayınlanmasından sonra binlerce bilim adamı bu türden araştırmalara başladılar. Değişik sebze, tahıl ve
meyvelerdeki sekonder metabolitleri araştırmaya başladılar. Onlarca sebze, meyve ve tahıldaki sekonder
metabolitler izole edilerek kapsül (tablet) formunda
insanların hizmetine sunulmaya başlandı. Bak: Tablo-1. O yıllarda öyle bir slogan geliştirilmişti ki, bazı
bilim adamları şöyle diyordu, “çok yakında bir günde
alacağınız birkaç tablet, günlük tüm beslenme ihtiyacınızı karşılayacaktır.” Doksanlı yılların başında
binin üzerinde saf halde sekonder metabolit veya bu
metabolitlerin standardize edilmiş ekstreleri kapsül
formunda üretildi. Eczanelerin vitrinleri, bazı ilaç
mağazalarının reyonları yüzlerce çeşit “gıda takviyeleri” ile dolduruldu.
Tablo 1: Gıda Takviyelerine örnekler
Brokoli

Quercetin

Soya

Genisitin

Lahana

I3C (indol 3 carbinol)

Havuç

beta-karoten

Brokoli filizi

Sulforofen

Domates

Likopen

Balık

Omega -3

Ginkgo biloba

Ginkgo flavonglycosid

Ananas

Bromelain

Enginar

Cynarin

Taze üzüm

Resveratrol

Soya

Daidezin

Bazı üretici firmalar “gıda takviyelerinin etiketlerine,
beta-karoten kapsülleri için “kanseri önleyicidir” yazdılar. FDA, bu ibarenin yazılabilmesi için klinik çalışma şartını getirdi. Bunun üzerine yapılan klinik çalışmalarda beta-karoten “gıda takviyelerinin akciğer ve
mide kanserini yüksek oranda tetiklediği görüldü.1,2
Omega-3 “gıda takviyelerinin kalp-damar rahatsızlıklarında yardımcı ve destekleyici olduğu belirtilerek piyasalara sunulmuştur. Ancak, omega-3 “gıda
takviyeleri” ile yapılan klinik çalışmalar sonucunda,
bu kapsüllerin kalp-damar rahatsızlıkları üzerinde söz
konusu edilen özelliğinin olmadığı ortaya konmuştur.3
Omega-3 yağ asitlerinin kapsül formunda “gıda takviyesi” olarak alınmasının da prostat kanseri riskini
yüksek oranda artırdığını yapılan klinik çalışmalar
ortaya koymuştur.4
Ananasdan elde edilen bromelain segonder metabolitinin zenginleştirilmiş kapsüllerinin gastirit ve ülseri
tetiklediğini, özellikle gastirit, reflü veya ülser şikayeti olanların kullanmaması gerektiği yapılan klinik
çalışmalar sonucunda açıklandı.5,6
Selenyum ve/veya vitamin-E “gıda takviyeleri”nin
prostat kanserini önleyici gücünün olduğu uzun yıllar
iddia edilmiştir. Yapılan klinik çalışmalarla selenyum
ve E-vitamininin veya her ikisinin beraber kullanılmaları durumunda prostat kanseri üzerinde etkisinin
olmadığı ortaya konulmuştur.7,8
Gıda Takviyeleri ve Doğal Beslenme
Yukarıda belirtilen klinik çalışmaların ışığında flavonoidlerin (beta-karoten, genistein, daidezin, apigenin
gibi) veya uzun zincirli doymamış yağ asitlerinin
(omega-3 gibi) kanser riskini artırması nedeni ile içeriğinde bulundukları doğal gıdaları tüketmemiz riskli
midir? Örneğin, beta-karoten tabletleri havuçtan elde
edilmektedir. Akciğer veya mide kanserini tetikliyor, salatamızda havuç kullanmayalım mı veya taze
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sıkılmış havuç suyu içmeyelim mi? omega-3 balıkta
bulunmaktadır, prostat ve meme kanseri riskini artırıyor, balık tüketiminde dikkatli mi olmalıyız? Soyada
bulunan genistein, meme ve prostat kanserini tetikliyor, soya fasülyesini tüketmemeli miyiz? Bu soruların
cevabını aşağıda “Pro / Anti” başlığı altında cevaplayacağım.
Gıdalar, kanserdeki artışın sorumlu tutulduğu faktörlerden biri olmakla birlikte gıdaların, işlenerek, katkı maddeleri ilave ederek veya içeriğindeki bir veya
birkaç etken maddesinden dolayı saflaştırılmaları
veya ekstrakte edilerek içeriğinde bulunan flavonoid, mineral, vitamin, yağ asitleri, protein, karbohidrat oranlarının değişiyor olması “biyolojik sakınım
prensibi”ne uymamaktadır. Gıdanın toplam biyolojik
doğal dengesi bozulduğundan, vücuda alındıklarında
dengeli işlev yapmaları ve fonksiyonel olma özellikleri de değişmektedir.
Uzak Doğu Ülkelerinde (Çin, Japonya, Tayland,
Hindistan) meme ve prostat kanseri Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha seyrek görülmektedir. Bunun
nedeni bu ülkelerin ağırlıklı olarak tükettikleri gıdalar
arasında soyanın en başta gelmesidir. Soyanın içeriğinde isoflavon grubunda bulunan genistinin meme
ve prostat kanserini önlemede etken olduğu belirtilmiştir.9 Bu görüş kısmen doğru kısmen yanlıştır. Doğru olan soyanın prostat ve meme kanserinde koruyucu
ve önleyici olduğudur. Yanlış olan ise, yedi binin üzerinde fonksiyonel etken madde içeren soyanın önleyici ve koruyucu potansiyelini tek bir etken maddeye
(genisitin) indirgemektir. Nitekim, “gıda takviyesi”
olarak alınan genisitin tabletlerinin meme kanserini
tetiklediği klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır.10,11,12,13
Standardizasyon amaçlı uygulanan zenginleştirme
tekniği “Biyolojik Sakınım Prensibi”ne ters düşmektedir. Bir veya iki tane sekonder metabolitin biyoaktifliğinden dolayı tercihli zenginleştirilmesi sonucunda elde edilen standardize ekstraktın geride kalan
binlerce metabolit ile intra/inter etki mekanizmaları
(izotropik, anizotropik, medyatorik, nutrigenomik,
nutrigenetik, zimogenik, kompenzasyon, sterik, yardımcı, dengeleyici,cross linking former “CLF” gibi)
özellikleri değişime uğramaktadır. Bu şartlar altında
doğru ve sağlıklı bir klinik çalışma yapmak ne kadar
başarılı bir sonuca götürebilir. Son yıllarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi de, doğal yaşamın içerisinden seçilen bir numunenin (yaprak, kök, tohum)
standardize edilmiş halinin araştırma sonuçlarını nasıl
etkileyebileceğidir.
Pro-kansorejen/Anti-kanserojen
Uzak Doğu Ülkelerinde (Çin, Japonya, Hindistan
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gibi) hormona bağlı kanser türlerinden olan prostat ve
meme kanserleri, Batı Ülkelerine (Avrupa, Amerika
Birleşik Devletleri) göre çok daha az görülmektedir.
Bunun nedeni Uzak Doğu Ülkelerinde yaşayan insanların ağırlıklı olarak soya ile beslenmelerinden dolayı
plazma ve idrar analizlerinde, genistein ve daidzein
miktarları yüksek oranda bulunurken Batı Ülkeleri insanlarında oldukça düşük seviyelerde bulunmuştur.12
Bilim adamları bu durumu şu şekilde açıklamaktadırlar. Düşük miktarda soya tüketimi prokanserojen
(kanseri tetikleyici) yüksek miktarda tüketimi ise antikanserojen etkilidir.12,13 Miktara (konsantrasyona)
bağlı olarak bu durumu açıklamak yanlıştır. Çünkü,
esas olan bir metabolitin miktarı değil, bütünün içerisinde bulunan tüm metabolitler ile kurduğu dengenin kendi aralarındaki orandır. Kısaca, Avrupalıların,
Amerikalıların veya Türklerin seyrek olarak tükettikleri soya, idrar ve kanlarında düşük seviyede genisitin, daidezin içereceğinden prostat ve meme kanserine
yakalanma riskleri artacaktır sonucu çıkar. Yani, soya
düzenli tüketilmeli (japonlar, çinliler gibi) ya da hiç
tüketilmemelidir, arada sırada tüketilecek soya, kandaki genisitin ve daidezin seviyesi düşük olduğu için
pro-kanserojen etki göstereceğinden meme ve prostat
kanserine yakalanma riskini artıracaktır.
Bu durumu nasıl açıklamak gerekir? Fareler üzerinde klinik çalışmalarını yürüten bilim insanları, denek
fareleri soyadan elde edilmiş “gıda takviyeleri” ile
beslemektedirler. Yukarıda açıkladığım gibi fareleri
besledikleri “gıda takviyelerinin içeriği “Biyolojik
Sakınım Prensibi”ne uymayan seçilmiş birkaç biyokatiften (genisitin, daidezin gibi) oluştuğu ve gıdanın
toplam doğal dengesi bozulduğundan, metabolizmada dengeli işlev yapma ve fonksiyonel olma özelliklerini değiştirmekte veya yitirebilmektedirler. Doğal
soya ile soyadan elde edilen “gıda takviyesini mukayese etmek doğru değildir. Uzak Doğu Ülkelerinin
insanları, soyadan yapılmış gıda takviyeleri ile değil, doğrudan soyanın kendisi ile beslenmektedirler.
Bilim insanlarının düştüğü temel hata, soyadan elde
edilip izole edilen genisitin molekülünün içerisinde
bulunduğu doğal ortamının dışında (tek başına iken)
fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal özelliklerini incelemeleridir. Halbuki, genisitin doğal ortamı içerisinde, yani soyanın içerisinde 7 bin farklı metabolit mevcutken çok farklı kimyasal, fiziksel ve biyokimyasal
özellikler ve davranışlar gösterir. Örneğin, genisitin
doğal ortamı içerisinde Cross Linking Former (CLF)
özelliğine sahiptir. Tek başına iken bu özelliği (CLF)
göstermemektedir. Bu özelliğini tek başına incelendiğinde gözlemlemek veya analitik olarak belirlemek
de mümkün değildir. Herhangi bir biyoaktifin, CLS
gibi daha birçok fiziksel ve kimyasal özelliğini izole
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halinde iken hesaplamak ve ölçmek mümkün değildir. Örneğin, adaçayının içeriğinde bulunan “thujon”
kanseri tetikleyen en önemli etkin maddedir. Bu durumda adaçayından hazırlanmış çayı içmek zararlı
mıdır? Thujon, kanserojen özelliğini izole edilmiş
haliyle gösterir. Adaçayının, 6 binin üzerinde metabolit içeren ortamında thujon’un davranışı, fiziksel ve
kimyasal özellikleri tamamen farklı olup, adaçayı çay
olarak içildiğinde antibakteriyel ve antiviral özelliğini
göstermesinde fonksiyonel görev yapar ve kanserojen
değildir.
Her molekül veya mikro-organizma (virüs, bakteri)
bulunduğu ortama göre davranış (kimyasal, fiziksel,
biyokimyasal) sergiler. Bir molekülün veya mikro-organizmanın doğal ortamındaki davranışı o molekülün
veya mikro-organizmanın orantısı (dengesi) en önemli
parametreyi oluşturur. Dengeye müdahale edildiğinde
orantı bozulacağından fayda yerine zarar verecektir.
Örneğin, bağırsak florasında bulunan Clostridium
spp. barsak ekolojisinde 105 CFU/g orantısını geçmemelidir. Bifidobakteriyum ve laktobasilus bu orantının (dengenin, mizanın) korunmasında önemli rol
oynar. Klostrotridiyumda aşırı artış psödomembranöz
kolite ve polype neden olur.
Unutulmamalıdır ki, doğal beslenme kültürlerini
değiştiren ülkelerde, başta kanser olmak üzere, hastalıklarda artış gözlenir. Her ülkenin veya bölgenin
kendine özgü beslenme kültürü vardır. İskandinav
ülkelerinde tiroide bağlı şikâyetler yok denecek kadar azdır. Bunun sebebi tükettikleri ekmeklerinde,
peynirlerinde, çeşitli yemeklerinde ve hatta tuzlu kurabiyelerinde dereotunu eksik etmemeleridir. Dereotu, İskandinav ülkelerinin beslenme kültürlerinde var
olan bir baharattır. Fransa ve Macaristan polikistik
over sendromu ve rahimde miyom en az görülen ülkeler arasındadır. Bunun sebebi ise, Fransızların milli yemeği olan soğan çorbasını sıkça tüketmeleridir.
Macarların sıkça tükettikleri bol soğanla yapılan milli
yemekleri gulaş’dır.
Fareler ile Yapılan Deneyler
Kanser araştırmalarında fareler ile deney yapılması
araştırma sonuçları üzerinde yanıltıcı olma ihtimalini
yükseltir. Bunun en önemli sebebi, farelerin kendi askorbik asitlerini (vitamin C) kendilerinin üretmesidir.
Fareler için vitamin C, vitamin değil, bir metabolittir.
İnsan ise, vitamin C yi dışardan gıdalar üzerinden almak zorundadır.

tepki ve güçlü cevap verirler. İnsanda böyle bir monitoring metabolizması olmadığından, serbest radikal
veya kanserojen metabolitlere karşı savaşında sahip
olduğu vitamin C seviyesi önem arz eder.
Gıdanın Başlangıcı Tohumdur
Enerji kontrolü ham petrol üzerinden, gıda kontrolü ise, tohum üzerinden yapılır. Anadolu’nun milli
tohumlarının yerini 80'li yıllarından itibaren hibrid
tohumlar almaya başladı. Sebzeden, meyveye, tahıldan baharata kadar hemen hemen hepsinin tohumları
değişti, yerini doğal seleksiyona uymayan hibrid tohumlar aldı. Doğal seleksiyon dışı çoğaltılan bu tohumların ürünleri mineral, vitamin, sekonder metabolitler, lipid, karbohidrat ve protein açısından eksik ve
yetersizdir. Biyolojik sakınım prensibine uymamaktadır. Bu uyumsuzluk, tohumu bir defalık kullanımlık
yapar. Ekilen hibrid tohumdan alınan ürün (örneğin
domates) içerik bakımından hem eksik içerikli olup,
ondan tohumluk da alınamaz. Alınsa da verimsizdir.
Eksik veya yetersiz düzeyde sekonder metabolit, vitamin ve mineral içeren hibrid tohumların ürünlerinin
tüketilmesi veya “gıda takviyeleri”nin hazırlanması
çok farklı sorunları da beraberinde getirmektedir.
Sonuç
Günümüz insanının giderek artan bir hızla teknolojiyi ve uygulamalarını ve de ürünlerini kullanmasına
paralel olarak hastalıklar da artış göstermektedir. İçtiği sudan tükettiği gıdaya, soluduğu havadan bindiği
araca, yattığı yatağından giydiği ayakkabısına, evinde
kullandığı halıdan kozmetik ürünlerine, tarlaya ektiği tohumdan verdiği gübreye kadar hemen her şey
teknolojik bir takım işlemlerden geçmektedir. Teknoloji ile uygulanan farklı işlemler, binlerce değişik
kimyasal katkılar, mikrobiyolojik ve biyoteknolojik
uygulamalar doğal olan bir ürünü (nimet) illete dönüştürmektedir. Bunun farkına varan insanoğlu doğal,
organik veya ekolojik kaynaklı ürünleri marketlerin
“organik gıda” reyonlarında arıyor. Gıda takviyelerinin tüm dünyada tüketimleri ve kullanımları hızla
azalmaktadır. Tüm dünyada “gıda takviyeleri” ile ün
salmış bir firma Türkiye’de tüm mağazalarını kapatmıştır. Avrupa’nın birçok ülkesinde de kapatmaya devam etmektedir.

Fareler, ihtiyaçlarına göre vitamin C’lerini on-line
monitorize (sürekli kontrol) eden bir metabolizmaya
sahiptirler. Bu nedenle, serbest radikallere veya kanserojen metabolitlere karşı insandan çok daha hızlı
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GELENEKSEL ya da TAMAMLAYICI İLAÇ ya da ÜRÜNLERIN
(POZITIF BITKI LISTESININ) RUHSATLANDIRILMASI:
TARIM BAKANLIĞI MI, SAĞLIK BAKANLIĞI MI?
Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği, Kodeks
Alimentarius ve AB müktesebatı ile uyumlu mevzuat,
tüketiciye güvenilir gıda arzı, tüketici sağlığının
yüksek seviyede korunması, tüketici haklarının
korunması, sürdürülebilir ve etkin kontrol ve
denetim, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, ülke
ihracatının geliştirilmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının gıda güvenilirliği politikasının temelini
oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere AB İle yürütülen müzakerelerden
3 Fasıldan ( FASIL 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma,
FASIL 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı, FASIL 13: Balıkçılık) Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı sorumluluğundadır.
Gıda güvenilirliği ile ilgili müktesebat fasıl 12
olup ”Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Politikaları” adı altında yer almaktadır. 12.nci
faslın 6 açılış kriterinden bir tanesi Türkiye’nin AB
müktesebatı ile uyumlu “gıda, yem ve veterinerlik”
çerçeve mezuatının kabul edilmesi idi.
5996 sayılı Kanunun hazırlanma gerekçelerinden
birisi de AB üyeliğini hedef alan ülkemizin veteriner
hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem konularında
ulusal mevzuatını, AB mevzuatı ile uyumlaştırmaktı.
Dünya ticaretinde gıdanın uluslararası kabul gören
standartlara uygun üretimi büyük önem taşımaktadır.
Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında kuşkusuz en
önemli husus kontrol ve denetimlerin etkin bir biçimde
yürütülmesidir. Bu konu hayati öneme sahiptir.
Dünya ticaretinde gıdanın uluslararası kabul gören
standartlara uygun üretimi büyük önem taşımaktadır.
5996 sayılı Kanun öncesinde gıda konusunda
Bakanlığımızın yanında Sağlık Bakanlığı ve
Belediyelerin de çeşitli konularda yetkili olmaları

zaman zaman yaşanan yetki karmaşasına neden
olmuştur.
Bu kapsamda 13 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununun “Yetki” başlıklı 45. maddesi ile Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kanun kapsamındaki
faaliyetleri yürütmeye, resmî kontrolleri yapmaya,
ilgili taraflara görev ve sorumluluk vermeye,
koordinasyon sağlamaya yetkili kılınmıştır.
Getirilen
düzenlemelerle
bu
standartlarda
üretimin gerçekleştirilmesi ve ülke ekonomimizin
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Gıda güvenilirliğinin
şartı olan izlenebilirliğin sağlanması için, birincil
üretim dâhil çiftlikten sofraya gıda zincirinin tüm
aşamalarına ilişkin yetki ve sorumluluğun tek bir
otoritede toplanması sağlanmıştır.
Kanun kapsamındaki konularla ilgili komisyonlar
veya komitelerin kurulabilmesine ve ilgili kurum
ve kuruluşlar ile diğer bakanlıklarla işbirliği
yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.
13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı
Kanun ile AB’nin gıda güvenilirliğini kapsayan temel
mevzuatının ulusal mevzuata aktarımı amaçlanmıştır.
Bu kapsamda temel veterinerlik, bitki sağlığı ve
yem konularındaki AB tüzüklerinin yanı sıra, gıda
hijyeni ve resmi kontrollerini düzenleyen 852/2004/
EC, 853/2004/EC, 854/2004/EC ve 882/2004/EC
tüzüklerine temel olarak uyum sağlanmıştır. Bu
tüzüklerin tam olarak ulusal mevzuata aktarımı,
yayımlanan ikincil mevzuat ile devam etmektedir.
5996 sayılı Kanun ile 5 temel kanun yürürlükten
kaldırılarak, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda ve yem
güvenilirliğine ilişkin tüm mevzuat bir çatı altında
toplanmıştır.
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13 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun
“Sularla ilgili hükümler” başlıklı 27. maddesi
kapsamında; kaynak suları, içme suları, doğal
mineralli sular ve tıbbi amaçlı suların üretimi,
uygun şekilde ambalajlanması, satışı, ithalat ve
ihracatına ilişkin usul ve esaslar ile içme-kullanma
sularının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu, kalite
standartlarının sağlanması, kalite standartlarının
izlenmesi ve denetimi ile ilgili usul ve esasların ve
“Takviye edici gıdalar ve özel tıbbî amaçlı diyet
gıdalar” başlıklı 28. maddesi kapsamında; özel
tıbbî amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat
ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Sağlık
Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Bu konular dışında takviye edici gıdalar dâhil gıda
ile ilgili bütün yetki Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na verilmiştir. Ancak Bakanlığımız 5996
sayılı Kanunun Komisyonlar ve ilgili kuruluşlarla
işbirliği başlıklı 43.maddesi kapsamında başta Sağlık
Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmaktadır.
5996 sayılı Kanun ile birincil üretim hariç olmak
üzere, gıda ve yem işletmecilerine, tehlike analizi ve
kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerine dayanan
gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve
uygulama zorunluluğu getirilmiştir.
5996 sayılı Kanunun “Gıda Kodeksi” başlıklı 23.
maddesi, Bakanlık’ın gıda ve gıda ile temas eden
madde ve malzemelerle ilgili asgarî teknik ve hijyen
kriterleri, bitki koruma ürünü ve veteriner ilaç
kalıntıları, katkı maddeleri, bulaşanlar, numune alma,
ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama esasları
ve analiz metotlarını belirleyen gıda kodekslerinin
hazırlamasını ve yayımlamasını hükme bağlamıştır.
Bu kapsamda Kanun gereği gıda kodeksini
hazırlamak üzere Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu
oluşturulmuştur.
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu (UGKK) 7 üyeden
oluşmaktadır.
– Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 Üye,
– Sağlık Bakanlığı: 1 Üye,
– Her iki Bakanlık tarafından seçilen bilim adamı
niteliğinde: 1’er Üye,
– Türk Standartları Enstitüsü: 1 Üye,
– Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF): 1 Üye
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Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu’na bağlı 30 alt
komisyon da gıda kodeksinin hazırlanmasında
görev yapmaktadır. Alt komisyon üyeleri de başta
sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklar,
STK’lar, Üniversite temsilcileri ve Kamu kurum
ve kuruluşlarından oluşmaktadır. Bu doğrultuda
hazırlanan ve hazırlanmaya devam edilen gıda
kodeksleri, ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik
olarak
üretilmesi,
hazırlanması,
işlenmesi,
ambalajlanması, muhafazası, depolanması, taşınması
ve pazarlanmasını sağlamak üzere ürün özelliklerini
belirlemektedir. Ürünlerde olabilecek fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri belirlemekte
ve bunlarla ilgili limitleri yayımlamaktadır. Bahse
konu limitler ve yeni riskler, risk değerlendirmeleri
sonucunda güncellenmektedir.
5996 sayılı Kanun kapsamında sadece gıda üreten
yerler değil gıda satış ve toplu tüketim yerleri de Bakanlığımızca kayıt altına alınmaktadır. Gıda işletmeleri onaylı ve kayıtlı gıda işletmeleri olarak iki sınıfa
ayrılmıştır. Hayvansal gıda( Et ve et ürünleri, süt ve
süt ürünleri, Balıkçılık ürünleri, Yumurta) üreten işletmeler onay kapsamında bulunan işletmeler olup,
bu işletmelerin faaliyete geçmeden önce Bakanlığımızdan onay almaları yasal zorunluluktur.
Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması amacıyla çalışmalarını yürüten Bakanlığımız takviye edici
gıdalar için de onay şartı getirmiştir. Bu ürünler için
piyasaya arz edilmeden önce onay alınması gerekmektedir. Onay işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımız tarafından, Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan 15 kişilik
Takviye Edici Gıda Komisyonu kurulmuştur.
Takviye edici gıdaların bileşiminde , vitamin, mineral,
protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi
besin öğelerinin yanında bitki ve bitkisel preparatlar
da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Takviye
edici gıdalar dâhil bütün gıdalarda kullanılabilecek
bitkileri belirlemek üzere uzman bilim insanlarından
(Komisyon üyelerinin 9 tanesi Eczacılık Fakültesi, 1
tanesi Veteriner Fakültesi, 1 tanesi Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler bölümü öğretim üyelerinden oluşmaktadır.)
oluşturulan komisyon bilimsel veriler ışığında
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı ile koordineli
çalışmalar yürütmektedir. Tüketiciyi yanıltıcı reklam
ve tanıtımlarla ilgili Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığına, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna,
Reklam Özdenetim Kuruluna, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına bildirimde bulunmaktadır.
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Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile
ilgili denetim ve kontrol hizmetleri Bakanlığımızca
5996 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir.
Bu kapsamda gıda ürünleri için risk esasına dayalı
olarak denetim ve kontrol planları hazırlanmaktadır.
Bununla birlikte ihbar, şikâyet, Alo 174 Gıda Hattı
ve BİMER başvuruları için de denetim ve kontroller
yapılmaktadır.
Bitkisel çay ve takviye edici gıda olarak üretilmesine
rağmen içerisine ilaç etken maddesi katılarak ilaçmış
gibi satılan ürünlerin tespit edilmesi halinde mevzuat
çerçevesinde idari para cezası, ihtiyati tedbir kararı
alınması, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu ve
ürünlerin piyasadan toplatılması gibi yasal işlemler
uygulanmaktadır.
Ayrıca kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları
üreten ve/veya satan, laboratuvar sonucuyla taklit
veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/
ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/
veya seri numarası bilgileriyle duyurulmak suretiyle
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
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Dr. Mehmet Zafer Kalaycı

Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanı
zafer.kalayci@saglik.gov.tr

GELENEKSEL ya da TAMAMLAYICI İLAÇ ya da ÜRÜNLERIN
(POZITIF BITKI LISTESININ) RUHSATLANDIRILMASI:
TARIM BAKANLIĞI MI, SAĞLIK BAKANLIĞI MI?
Türkiye’de 10 yıla yaklaşan bir süredir Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla sağlık hizmetlerinde büyük
bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Sağlık hizmetlerinin etkili, ulaşılabilir ve kaliteli olarak sunulması yönünde
reform niteliğinde düzenlemeler başarılmıştır.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda halkın
hastalıklardan korunmak ve onları tedavi edebilmek
için doğal olan her türlü maddi ve manevi aracı kullandığı saptanmıştır. Bu hastalıklardan korunmak ve
hastalıkları tedavi etmek amacıyla da tabii kaynaklı
bitkiler, hayvansal maddeler, madenler, şifalı sular
ile dinsel görünümlü tedavi yöntemleri gibi birçok
yöntem kullanmıştır. Gözlem ve deneme yoluyla elde
edilen bu bilgiler yüzyıllarca birikerek kültür vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. İnsanımız yaşadığı hastalıklarda, atalarının tecrübesini de kullanarak
bir hekim gibi davranmıştır. Hâlen günümüzde de bu
tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Günümüzde, yapılan araştırmalar ve konu hakkındaki
yayınlar ile ileri sanayi toplumlarında ve diğer ülkelerde bilimsel tıbbın yanında, geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamalarının yapılmakta olduğu bilinmektedir.
Bugün konunun uzmanı olmayan kişilerin, her geçen
gün artan boyutta geleneksel ve tamamlayıcı tıpla
ilgili hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yayınlarına
hemen hemen her iletişim aracında rastlanmaktadır.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, yeni bir
seçenek gibi sunulmakta ve modern tıbba karşı alternatif biçiminde algılanmaktadır. Bu da beraberinde
birçok sorunu getirmektedir. Bilimsel içeriği henüz
tam olarak kanıtlanmamış, kanıta dayalı olmayan
birbirinden oldukça farklı geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamaları konunun uzmanlarınca ele alınmadığında sağlığa zarar verecek durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yöntemlerin değerlendirilmesi ve uygulanmasında halkın sağlığının korunması, bilimsel
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tıp kurallarına uyulması gerekmektedir. Bakanlığımız
sağlık politikalarına geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamaları dâhil edilerek ilgili yasal düzenlemelerin yapılması planlanmıştır.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında
yaklaşık beş yıldır çalışmalar yürütülmektedir. 2010
yılında Sağlık bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde ilk defa “Klasik Tıp Dışı Uygulamaları” adı altında konuyla ilgilenen üniversitesi
hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinden
öğretim görevlilerinin yer aldığı toplantılar yapılmıştır. Üzerinde çalışılmak üzere kırk dört geleneksel ve
tamamlayıcı tıp başlığı belirlenmiştir. Bu çalışmalar
esnasında 2012 yılında oluşturulan “Sağlık Bakanlığı
2013-2017 Stratejik Planı” kapsamına Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp (GTAT) uygulamaları dâhil edilmiş
ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Bu daire başkanlığının görevi şu şekilde belirlenmiştir.
- Geleneksel ve tamamlayıcı ve tıp uygulamaları
mevzuatının oluşturulması
- Uygulayıcılar ve uygulama alanlarının standart
eğitim programının oluşturulması
- Uygulayıcılar ve uygulama alanlarının denetim,
izleme ve değerlendirme programının oluşturulması.
Günümüz “modern” tıbbının karşısında daha bütüncül bakış açısına sahip “geleneksel” diğer bir deyişle
tamamlayıcı ya da geleneksel tıp olarak ifade edilen
yöntemler bulunmaktadır. Geleneksel tıp, bilimsel
tıp uygulamalarının yerine başka yöntemlerin kullanılması anlamında kullanılabilmektedir. Tamamlayıcı
tıp ise geleneksel tıp ürün ve yöntemlerinin modern
tıbbın tedavi protokollerine ilave olarak ya da destek
amaçlı kullanılan yöntemlerdir. Aslında geleneksel ve
tamamlayıcı tıp kavramları birbirinden farklı olsa da
sıklıkla beraber ya da birbiri yerine kullanılmaktadır.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre:
Geleneksel Tıp (GT): “Uzun bir geçmişe sahiptir. Geleneksel tıp, uygulanabilir olsun veya olmasın, fiziksel ve zihinsel hastalıkların önlenmesinde, teşhisinde,
iyileştirilmesinde veya tedavisinde kullanılan, farklı
kültürlere özgü teori, inanç ve deneyimlere dayanan
bilgi, beceri ve uygulamalar bütünüdür.”
Tamamlayıcı tıp (TT): “Tamamlayıcı tıp” ve “geleneksel tıp” terimleri, ülkenin kendi geleneğinin veya
konvansiyonel tıbbın bir parçası olmayan ve hâkim
sağlık hizmetleri sistemine tam olarak entegre olmamış sağlık hizmetleri uygulamaları için kullanılır. Tamamlayıcı tıp bazı ülkelerde geleneksel tıpla değişimli olarak kullanılmaktadır.
Bakanlığımız da bugün için bu uygulamaları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GTT) adı
altında değerlendirmeyi uygun bulmuştur.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bazı batı ülkelerdeki GTT uygulama oranları; Amerika’da %42,1, Avustralya’da %48,2, Fransa’da %49,3,
Kanada’da %70,4 iken Asya’da %71, Çin’de %70,
Kolombiya’da %40 ve Afrika ülkelerinde %80 oranında bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda Amerika’da
konvansiyonel tıbba ilave olarak 1/3 şeklinde GTT kullanıldığı saptanmıştır. Hatta GTT uygulamaları yaygınlaşmakta ve bu tedavinin adı uluslararası camiada “İNTEGRATİF TEDAVİ” yöntemi olarak anılmaktadır.
Kanada’da 1970’te başlayan akupunktur uygulamaları ile ilgili yasalaştırma çalışmaları 1988’de başlamış
ve 1996’da bitkisel tedavi ve geleneksel Çin tıbbı olarak yasalaşmıştır. Kanada’da Amerika’dakine benzer
bir şekilde lisans eğitiminden sonra kişiler tamamlayıcı ve geleneksel tıp eğitimi alabilmektedir. Fakat tıp
fakültesi mezunları dışında doktoralı olsa bile doktor
unvanının kullanılamayacağı belirtilmektedir. Kanada’da 2011-2012 geleneksel tıp ile ilgili güvenilirliği
esas alan bir rehber kitabı çıkarılmıştır. Bu rehber ile
uygulayıcıların ve hizmet alacakların doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Ülkemizde yapılan bir çalışmada kronik hastalığı olan
hastaların %42,2’sinin hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir kez GTT kullandıkları belirlenmiştir.
Kullanılan yöntemler sorulduğunda, yöntemleri sorgulandığında en sık kullanılanların bitkisel ürünler
(%63) olduğu saptanmıştır.
Günümüzde pek çok kanser hastası GTT yöntemlerine başvurmaktadır. Kanserli hastalar ile ilgili yapılan

araştırmalarda kanserli hastaların %7-64 arası geniş
bir aralıkta kültüre ve ülkeye göre kullanım oranları
olduğu görülmüştür.
Türkiye’de onkoloji hastalarının GTT uygulamalarına yönelik yapılan araştırmalarda %22,2 ve %84
oranları arasında GTT yöntemi kullanıldığı tespit
edilmiştir. En sık tercih edilen yöntemler bitkisel
uygulamalar ve dua olmuştur. Kanser hastaları neden
bu kadar sıklıkla GTT yöntemlerine başvurmaktadır?
Hastalar, “tedaviye destek olması için, konvansiyonel
tedavilerin yan etkilerinden korunmak için, daha doğal yollarla tedavi olabileceklerini düşündükleri için
ya da konvansiyonel tıbba çok güvenmedikleri için”
bu yöntemlere başvurduklarını ifade etmişlerdir. Bazen de “son çare olarak” GTT yöntemlerine başvurulmaktadır.
Sonuç olarak onkoloji hastalarının çoğu GTT tedavi
yöntemlerine başvurmakta ve bu tedavileri genelde
arkadaşları, benzer hastalığı olan kimseler ya da medyadaki yanıltıcı reklamlar vasıtasıyla kullanmaktadırlar. Konvansiyonel tıp hekimleri hastaya herhangi
bir tamamlayıcı uygulama kullanıp kullanmadıklarını sorduğunda hastalar çoğunlukla ne kullandıklarını paylaşmamaktadırlar. Diğer taraftan Türkiye’de
yapılan bir araştırmada tıp öğrencileri ve uzmanlık
öğrencilerinin GTT yöntemleri hakkında fazla bilgisi
olmadığı görülmüştür.
Ülkemizde bölgesel yapılan araştırmalar dışında
yakın zamana kadar GTT yöntemleri ile ilgili geniş
çaplı Türkiye verisi bulunmamaktaydı. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye verisi elde etmek için yaptığı çalışmada Türkiye’de ufak bir örneklem grubu içinde
yapılan anket çalışmasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kullanımının tipleri, sıklığı, uygulayıcılarının
kimler olduğu, hastaların hangi şartlarda bu uygulamalara ulaşıp kullandığının vs. ortaya çıkarılması
planlanmıştır. Sağlık Bakanlığımızın desteklediği ve
katıldığı bu çalışma sayesinde ülke genelinde uygulamaların sıklığının ve uygulama tiplerinin ortaya konması, ayrıca ehil olmayan kişiler tarafından denetimsiz biçimde yapılan uygulamaların önüne geçilmesi
için gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin
yapılmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Çalışmada 15 Ağustos-20 Eylül 2014 tarihleri arasında, yedi bölge, on dört ilde toplam 5882 kişiye ulaşılmıştır. Bunların 2770’i kadın (%47,1); 3112’i erkek
(%52,9) idi ve yaşları 14-71 arası değişmekteydi.
Katılımcıların eğitim düzeyleri ise; okur-yazar değil
%9,1, okur-yazar %8, ilköğretim %39,9, lise %27,7,
üniversite %14,6, yüksek lisans %0,4 olarak bulunmuştur.

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU RAPORU

101

Görüşülen kişilerin: %18,8’inde akut hastalık,
%81,2’inde kronik hastalık bulunmaktaydı. Dünyada da GTT yöntemlerine başvuranların çoğunlukla kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları ve
konvansiyonel tıbba dirençli hastalığı olan hastalar
olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada hastaların
%40,4’ünde ameliyat öyküsü, %20,5’inde hipertansiyon, %15’inde kalp hastalığı, %19,2’sinde diyabet
sıklığı, %0,4’ünde kanser tespit edilmiştir. Hastaların
%44,3’ünün en az bir ilaç kullandığı, %55,7’sinin ise
ilaç kullanmadığı öğrenilmiştir. Yapılan çalışmada
GTT uygulayan bireylerin sayısı tüm Türkiye Geneli
için 3558 kişi olup %60,5 oranında GTT yöntemi tercih edildiği tespit edilmiştir.
Sülük tedavisi %17,6, Bitkisel tedaviler %59,2, Akupunktur %11,2, Hipnoz %1,9, Ozon %3,7, Mezoterapi %1,6, Kupa Tedavisi %3,3 Yoga %3,9, Kriyopraksi
%0,5, Meditasyon %3,1, Hacamat %13,7, Okuma
%15,1, Taş Tedavisi %2,7, Arı Tedavisi %2,7, Refleksoloji %0,08, Homeopati %0,04, diğer %7,8 oranlarında tercih edilmiş olup en fazla bitkisel tedavi kullanılmıştır.
GTT %21,5’ini hekimler uygulamış iken geri kalan
%79,5’ini ise hekim dışı uygulayıcılar uygulamıştır.
GTT’nin nerelerde uygulandığına bakacak olursak:
%11,1’i hastanede, %8,4’ü özel klinikte, %75,9’u
evde, %4,6’sı bunların dışında bir yerde uygulatılmıştır. GTT kullanıcılarının %58,1’i kullandığı yöntemi
doktoru ile paylaşmak istemediğini belirtmiştir.
Görüldüğü üzere Yazgan ve ark. tarafından, Sağlık
Bakanlığı desteği ve katkıları ile Türkiye’yi kapsayacak şekilde yapılan GTT uygulama sonuçları çarpıcıdır; sonuçları grafikler şeklinde özetlenmiştir (Şekil
1-18).
Bu çalışma sayesinde ülke genelinde uygulamaların
sıklığı ve tipleri ortaya konularak, ehil olmayan kişiler tarafından denetimsiz biçimde yapılan uygulamaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması
ve düzenlemelerin yapılması için gereken alt yapının
oluşturulması amaçlanmıştır.
Yapılan çalışmada ülkemizde GTT uygulamalarını
hastalarımızın özellikle tercih ettiği, kullandığı ve
tavsiye ettiği görülmüştür. Bu kadar yaygın kullanım
alanı olan GTT yöntemlerinin mevzuatının yapılması,
iyi eğitim almış sağlık personelince uygulanması ve
iyi denetlenmesi gerekliliği belirginleşmiştir. Sağlık
bakanlığımız GTT Daire Başkanlığınca çalışmalar
yapılmış ve GTT Yönetmeliği yayınlanmıştır.
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GTAT yöntemlerinden hangilerinin yönetmeliğinin
öncelikle çalışılacağına karar verme aşamasında ön
taslakta oluşturulan 33 başlıkla ilgili skorlama tablosu
yapılmıştır ve bu skorlama tablosunun sonucuna göre
14 başlık belirlenmiştir. Skorlama tablosu aşağıdaki
soruları içermektedir.
1- KANITA DAYALI ALT YAPI YETERLİ Mİ?
a) PubMed’de toplam yayın sayısı nedir?
b) Cochrane Kütüphanesi’nde toplam yayın sayısı nedir?
2- FDA ONAYI VAR MI?
3- ÜLKEMİZDE YAYGINLIĞI/ UYGULANABİLİRLİĞİ NE DURUMDADIR?
a) Derneği var mı ?/ Kaç dernek var?
b) Kongre yapıyor mu? / Kongre sıklığı nedir?
c) Çalıştay yapılmış mı?
d) Üniversitelerde uygulanıyor mu?
e) SGK geri ödemesi mevcut mu?
4- YURT DIŞINDA YAYGINLIĞI/ UYGULANABİLİRLİĞİ NE DURUMDADIR?
a) Yurt dışında kaç ülkede uygulanıyor
(CAMBRELLA RAPORU kullanılabilir.)
b) Uluslararası dernekleri var mı? Kaç tane?
c) Uluslararası kongre yapılıyor mu?
d) Yurt dışı sigortalar tarafından geri ödeme listeleri var mı?
e) Yurt dışı eğitim programı var mı?
5- MEVZUAT DURUMU NEDİR?
a) Ulusal bir yönetmelik daha önce çıkarılmış
mı?
b) Yurt dışında çıkarılan bir yönetmeliği var
mı? (Ulaşılabiliyorsa)
6- EĞİTİM (ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA) DURUMU NEDİR?
a) Eğitim müfredatı var mı?
b) Eğitim süresi ne kadar?
c) Eğitim niteliği nedir? (Teorik-Pratik)
7- MALİYET ANALİZİ/EKONOMİK ETKİNLİK
8- UYGULAYAN KİŞİLER KİMLER OLABİLİR?
a) Doktor
b) Sağlık personeli
c) Diğer kişiler
9- UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?
a) Endikasyonları
b) Kontrendikasyonları
c) Komplikasyonları
d) Uygulama yeri
e) Uygulama ekipmanları;
her bir uygulama için değerlendirme yapılmıştır.
27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nin hazır-
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lanması aşamasında ayrıca ülke ziyaretleri, Dünya
Sağlık Örgütü kılavuzları ve Avrupa kılavuzu olan
CAMbrella`dan faydalanılmıştır.
Ülkemizin de 1949 yılında kurucu anlaşmasına imza
atan taraflardan biri olduğu ve Birleşmiş Milletler
bünyesinde sağlık alanında faaliyet gösteren bir Kurum olan DSÖ’nün kılavuzları yol gösterici olmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ:
DSÖ, yılda iki kere düzenlediği İcra Kurulu ve bir kez
düzenlediği Dünya Sağlık Asamblesi ile küresel sağlık paydaşlarını bir araya getiren, sağlık alanında düzenlemeler yapan, standart belirleyen, ülkelere teknik
ve mali destek sağlayan bir örgüttür. Genel Merkezi
(Cenevre), Bölge Ofisleri ve Ülke Ofisleri şeklinde üç
düzeyli bir yapılanmaya sahiptir. Ülkemiz, 53 üyesi
bulunan Avrupa Bölgesi üyesidir.
2009 yılında kabul edilen Dünya Sağlık Asamblesi
Geleneksel Tıp Kararı (DSA62.13) ile geleneksel tıp
alanında ülkelerin kaydettiği ilerlemeler ve mevcut
yeni zorluklar açısından DSÖ 2002-2005 Geleneksel Tıp Stratejisi’nin güncellenmesi ve gelecek 10 yıl
için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp haritasının belirlenmesi amacıyla; DSÖ 2014-2023 Geleneksel Tıp
Stratejisi oluşturulmuştur. DSÖ daha evvelki strateji planlarına ek olarak “2014-20123 Geleneksel Tıp
Stratejileri”ni çıkararak tüm üye ülkelere net tavsiyelerde bulunmuştur.
Stratejinin iki önemli amacı vardır:
Üye Devletlerin;
- GTT’nin sağlığa, refaha ve sağlık hizmetlerine
sağladığı muhtemel katkılardan faydalanılması,
- Ürünlerin, uygulamaların ve uygulayıcıların düzenlenmesi ile GTT’nin güvenli ve etkili kullanımının desteklenmesi,
Bu amaçlarlar doğrultusunda üç stratejik hedef belirtilmiştir;
1. Veri tabanı oluşturulması ve ulusal politikaların
oluşturulması,
2. Düzenleme yoluyla güvenlik, kalite ve etkililiğin
güçlendirilmesi,
3. GTT hizmetlerinin ulusal sağlık sistemlerine entegre edilmesi: temel sağlık hizmetlerine entegre
edilmesi için gerekli stratejilerin ve kriterlerin
tanımlanması,
Üye devletlerin aşağıdaki konularda zorluklar yaşamaya devam ettiği belirtilmiştir:
- Politika ve düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması,
- Entegrasyon; özellikle GTT’nin ulusal ve temel

sağlık hizmetlerine entegre edilmesi,
- Güvenlik ve kalite; özellikle ürünlerin ve hizmetlerinin değerlendirilmesi, uygulayıcıların yeterliliği, etkililiğin değerlendirilmesi için gerekli
metodoloji ve kriterler,
- GTT reklamlarını ve şikâyetlerini kontrol etme
ve düzenleme,
- Araştırma ve geliştirme,
- GTT uygulayıcılarına ve kullanıcılarına yönelik
eğitim,
- Bilgilendirme ve iletişim; hizmet profilleri ve
araştırma verileri hakkında bilgi paylaşımı.
DSÖ ve üye devletler, aşağıda değinilen sebeplerden
ötürü, stratejinin geliştirilmesinin önemli olduğuna
inanmaktadır
1- GTT’nin sürekli kullanımı
Dünyada sağlık hizmeti alan toplum, GTT uygulamalarını sağlık seçimleri arasına dâhil etmektedir ve bu tercih her geçen gün artmaktadır.
2- GTT’nin ekonomik önemi giderek artmaktadır
GTT’nin, özellikle bireylerin bizzat satın aldığı ürünler nedeniyle etki alanı genişlemektedir.
Ayrıca hastalıkların önlenmesi bakımından GTT
kullanımı sağlık hizmetleri maliyetini etkilemektedir.
3- GTT’nin küresel yapısı
Belli bir bölge kaynaklı GTT ürünleri ve uygulamaları küreselleşme ile tüm dünyada kullanılabilmektedir. Bu da üye devletler arasında yeni
bir işbirliğini gündeme getirmektedir.
4- GTT uygulamaları ve uygulayıcılarına ilişkin
eğitim, düzenleme ve akreditasyon düzeyleri
önemli farklılıklar göstermektedir
Uluslararası seyahatlerin artması ile mesleki
tutarlılık ve güvenliğin sağlanması daha fazla
önem kazanmaktadır.
5- GTT alanında yapılan araştırma ve geliştirme
faaliyetlerindeki son gelişmeler
Her alanda olduğu gibi GTT’de de önemli ilerlemeler kaydedilmesi maliyetlerini düşürebilir.
6- Fikri mülkiyet
Yerlilerin ve yerel toplulukların ilgili miraslarının fikri mülkiyet haklarını koruma gerekliliğinin dikkate alınmasının önemi vurgulanmıştır.
7- GTT’nin sağlık sistemlerine entegrasyonu
Aşağıda Dünyada Üniversiteler düzeyinde GTT
eğitimi verilme oranları görülmektedir:
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DSÖ amaçladığı stratejik hedeflere yönelik yönlendirmeler belirlenmiştir. Bunları özetlersek:

cesinin, güvenliğin, uygun kullanımın ve etkililiğin
güçlendirilmesi

Stratejik hedef 1: Uygun ulusal politikalar yoluyla
GTT’nin aktif yönetimine yönelik bilgi tabanı oluşturulması: GTT alanında ürünler, uygulamalar ve uygulayıcılarda büyük çeşitlilik vardır.

Stratejik yönlendirme 1:
• Ürün düzenlemesinin rolünün ve öneminin farkına varın.
• Kaliteye, güvenliğe ve etkililiğe dayanak sağlayan temel düzenleyici çerçevelere yönelik hükümlerin geliştirilmesi,
• Ürünlere yönelik standartların oluşturulması,

Stratejik yönlendirme 1:
• GTT’nin potansiyelini ve rolünü anlayın ve farkına varın.
• Strateji, üye devletlere, kendi toplumlarında hangi tür GTT’nin kullanıldığını ayrıntılı biçimde
belirlemelerini ve GTT uygulaması için kendi
ülke profillerini çıkarmalarını tavsiye etmektedir.
• Bu bilgi ile GTT’yi nasıl düzenleyecekleri ve
amacına uygun şekilde kullanacakları ve bilinçli
politika kararları alma konusunda ülkelere yardımcı olunması amaçlanmıştır.
• GTT’nin sağlık sistemlerindeki rolünün ve çeşitliliğinin farkına varılması,
• GTT uygulamalarını kullanan insan sayısı, insanların kullanma nedenleri, sağlık çalışanlarının tavsiyelerine göre kullanıp kullanmadıkları,
• Sağlık çalışanlarının hastaların GTT kullanıp kullanmadıklarını bilip bilmediklerinin belirlenmesi,
• Uygun olması halinde, GTT politika ve programlarının, ulusal sağlık sistemine entegre edilmesi,
• Ulusal öncelikler ve yeterlilikler ışığında önceliği olanların belirlenmesi,
• Uygulayıcı ve araştırmacıların akreditasyon
kurumlarıyla işbirliği içinde iyi uygulamaların
belirlenmesi ve iyi uygulamaların uluslararası
düzeyde paylaşılması,
• GTT kullanımına yönelik standart tedavi kılavuzunun ve başlıca bitkisel ilaçların listesinin yayımlanması,
Stratejik yönlendirme 2:
• Bilgi tabanını güçlendirin, kanıt oluşturun ve
kaynakların devamlılığını sağlayın.
• Üye devletler topluma faydası olabilecek GTT
biçimiyle ilgili araştırmaları teşvik etmelidir ve
fayda sağlama olasılıkları en fazla olan ürünler,
uygulamalar ve uygulayıcılar üzerinde odaklanılması,
• Araştırmaya yönelik kaynak geliştirilmesi, uygun araştırma metodolojileri geliştirilmesi ve
yatırımların teşvik edilmesi,
• Üye devletler, abartılı iddiaları olan veya sağlık
riski taşıyan GTT türlerini belirleme konusunda
daha net sorumluluklara sahip olmalıdır.
Stratejik hedef 2: Ürünlerin, uygulamaların ve uygulayıcıların düzenlenmesiyle GTT’de kalite güven-
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Stratejik yönlendirme 2:
GTT eğitimi, beceri gelişimi, hizmetler ve tedavilere
yönelik uygulama ve uygulayıcı düzenlemeleri geliştirin ve kabul edin.
• Etik uygulamanın desteklenmesi amacıyla paydaşlarla işbirliği içinde mesleki ahlak ilkelerine
uyulması,
• Farklı GTT biçimleri için eğitim, akreditasyon
ve geri ödemeye yönelik standartlar ve düzenlemelerin geliştirilmesi,
• GTT uygulayıcılarının sürekli eğitimi ve akreditasyonu, lisanslanması ve kaydı dâhil olmak üzere resmi iletişimin oluşturulması önerilmektedir.
• Eğitim enstitülerinin akreditasyonunun teşvik
edilmesi ve desteklenmesi,
• Konvansiyonel sağlık hizmetleri çalışanlarının GTT’nin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi
edinmeye teşvik edilmesi,
Stratejik hedef 3: GTT hizmetlerinin sağlık hizmeti
alımına ve öz sağlık bakımına entegre edilmesi suretiyle evrensel sağlık kapsayıcılığının geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Konvansiyonel tıp tedavilerini GTT ile desteklemenin
muhtemel yararları ve riskleri konusunda çalışılması
ve GTT düzenleyicilerinin; ürünler, uygulamalar ve
uygulayıcılar hakkında tüketicilere daha fazla bilgi
vererek, tüketicilerin bilinçli seçim yapmasına yardımcı olunması hedeflenmiştir.
Stratejik yönlendirme 1:
• Sağlık hizmetlerini ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek amacıyla GTT’nin potansiyel katkılarından yararlan konvansiyonel uygulayıcılar ve
GTT uygulayıcıları arasında karşılıklı saygı, işbirliği ve anlayış geliştirilmesi,
• Eğitim, değerlendirme, kanıt ve araştırma çalışmalarının sürekliliği,
Stratejik yönlendirme 2:
• GTT tüketicilerinin, öz sağlık bakımı konusunda
bilinçli seçimler yapmasını sağlayın.
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DSÖ’nün GTT’ye Yönelik Desteği:
• Politika çalışmalarına yönelik ilgili belgeleri ve
araçları geliştirerek destek ve teknik rehberlik
sağlanması,
• Uluslararası standartlar, teknik konular, ürünler,
uygulamalar ve uygulayıcılarla ilgili araştırmalara yönelik metodolojiler geliştirerek GTT’ye
yönelik kılavuzlar oluşturma,
• Politika oluşturma, araştırma, metodoloji, araştırma etiği ve kaynakların korunması hakkında
çalıştaylar düzenlenmesi,
• Tanıtım ve reklam dâhil tüketicilerin eğitimi ve
korunması, şikâyet kanalları ve GTT ürünlerinin,
uygulayıcılarının ve hizmetlerinin amacına uygun kullanımı için kılavuzlar geliştirilmesi,
• Uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi şeklinde
olacağı belirtilmiştir.
DSÖ Hükümetlere; tüketiciler, eğitmenler, uygulayıcı
gruplar, üreticiler ve araştırmacılar bu sürece dâhil olmalı ve GTT’nin nasıl uygulandığını ve GTT ürünlerinin nasıl güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceği
amacıyla araştırma yapmaları tavsiye edilmektedir.
Politika yapıcıların GTT’nin hasta deneyimlerini ve
nüfus sağlığını nasıl etkilediğini dikkate almaları gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Daire Başkanlığı’nın 7-8 Mart 2014’te
düzenlenen “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Uluslararası Yaklaşım Konferansı” toplantısına DSÖ’den
temsilci davet etmesinin ardından DSÖ, ülkemizdeki
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili çalışmalardan haberdar olmuştur.
7-8 Mart 2014 Geleneksel, Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıbba Uluslararası Yaklaşım Konferansı: Sağlık
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
İstanbul’da 7-8 Mart 2014 tarihinde düzenlenen “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Uluslararası Yaklaşım Konferansı’na DSÖ temsilcisi, Almanya Charity
Üniversitesi öğretim üyesi, CAMbrella temsilcileri,
Güney Kore Cumhuriyeti’nden Öğretim Üyesi, Fransa’dan bilim adamları olmak üzere uluslararası bilim
insanları konuk olmuştur. Uluslararası düzeyde Türkiye’nin GTT konusundaki mevzuat ve düzenleme
çalışmaları takdirle karşılanmış ve henüz Avrupa’da
bu kadar geniş kapsamlı çalışmanın olmadığı belirtilmiştir.
Daha sonra Bakan düzeyinde katılımın olduğu 2014
yılı Mayıs ayında yapılmış olan 67. DSÖ Assamblesi
için Türkiye, geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları ile ilgili doküman hazırlanmıştır.

DSÖ ‘nün “2014-2023 Geleneksel Tıp Stratejisi Kılavuzu” doğrultusunda geleneksel/tamamlayıcı tıp ile
ilgili ülkelerin uygulama, eğitim ve denetim konularında düzenleme yapması ve kendi sağlık sistemine
entegre etmeleri için ülkeler arası işbirliği yapılması
amacıyla düzenlenen çalıştayların üçüncüsüne davet
edildik.
Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planı, Amaç 2 başlığı altında “Birey ve topluma erişilebilir, uygun ve
etkin sağlık hizmetleri sunmak” ve Stratejik Hedef
2.7’de tanımlanan “Etkililiği ve güvenliği sağlamak
amacıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek” stratejik hedefi
doğrultusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarını yerinde görmek için yurt dışı inceleme
gezileri planlamıştır. İnceleme gezilerinde, özellikle
bu uygulamalar konusunda köklü geçmişi olan, uygulamalarını bilimsel kanıtlarla destekleyebilen ve
uygulamalar konusunda hukuki düzenlemeler yapmış
olan ülkelerdeki uygulamaların incelenmesi hedeflenmiştir.
Başkanlığımız 29 Kasım 2012 tarihinde Brüksel’de
CAMbrella, FP7 bütçeli AB Projesi koordinasyon hareketi tarafından düzenlenen, ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ konulu konferansa katılmıştır. Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı altında finanse edilen
bu projede, Avrupa ülkelerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının durumu, potansiyel kullanıcıları olarak vatandaşların ve hastaların beklentileri,
bu uygulamaların Ulusal ve Avrupa düzenlemeleri,
hastaların ve vatandaşların güvenlik ihtiyaçları, Avrupa vatandaşlarının sağlık hizmetlerinde bilgilendirilmiş seçim özgürlüğü, uygulayıcılarının kim olacağı,
eğitim konusunun nasıl yürüyeceği, Avrupa’nın CAM
araştırmalarında nereye gideceği gibi birtakım sorulara cevaplar aranmıştır.
CAMbrella:
Avrupa Birliği ülkelerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında çalışmalar yapmak için
kurulmuş Ocak 2010-Aralık 2012 tarihleri arasında
faaliyet göstermiş bir araştırma ağıdır. Araştırma grubu içerisinde 12 Avrupa ülkesinden 16 farklı araştırma enstitüsü bulunmaktadır. Proje koordinatörlüğünü
Competence Centre for Complementary Medicine
and Naturopathy (CoCoNat) (Klinikum rechts der
Isar, Tech. Univ. Munich, Germany) yürütmüştür ve
projeye ayrılan bütçe yaklaşık 1.500.000 Euro olarak
belirlenmiştir.
Projenin amaçları dâhilinde 2020 yılına yönelik hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerden ilki geleneksel
ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının Avrupa Birliği
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ülkelerinde kullanım yaygınlığını belirlemek, Avrupa
Birliği ülkelerinde vatandaşların, hizmet sağlayıcılarının ve hastaların uygulamalarla ilgili beklentilerini
ve bakış açılarını netleştirmek olarak tanımlanmıştır.
Bunun yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkinlik, maliyet ve güvenilirlik, sağlık
sistemi üzerindeki ekonomik etkisini ölçmek amacıyla bir veri tabanı oluşturma; uygulamaların güvenilirliğiyle ilgili rehber hazırlamak; obezite, diabet,
kanser, iskelet-kas sistemi hastalıkları, sağlıklı yaşlanmayla ilgili en uygun ve etkin yöntemleri belirleme, ölçme ve değerlendirme, kanıta dayalı bilimsel
çalışmalar yürütmek; araştırma programlarını desteklemek, araştırmacılara kariyer fırsatları yaratmak,
akademik değişim programlarını desteklemek hedefler arasında belirlenmiştir. CAMbrella projesi Amerika ve Asya’da ilgili kurumlarla iletişimi güçlendirmek ve ortak çalışmalar yürütmek sorumluluğunu da
üstlenmiştir.
Belirtilen amaçlar doğrultusunda 8 adet çalışma paketi oluşturulmuştur. Bu paketler, GTT terminolojisi ve
tanımların oluşturulması; uygulamaların Avrupa’da
yasal durumu; vatandaşların GTT uygulamalarına
dair beklentileri ve tavırları hakkında talep analizi;
hasta açısından Avrupa’da GTT uygulamaları; sağlık
teknolojileri değerlendirme ve Avrupa’da GTT uygulamaları haritası; küresel GTT ARGE çalışmaları;
GTT araştırmalarında takip edilecek genel bir yol haritasının oluşturulması ve proje sonuçlarının yayımı,
gelecekte yeni çalışmalara yönelik stratejiler geliştirme olarak tanımlanmıştır.
1) Birinci çalışma paketinin amacı Avrupa’da var
olan uygulamaların genel geçer tanımlarını yaparak sistematik ve geçerli bilimsel araştırmalar
yapılması için ortak bir dilin kullanılmasını sağlamaya yönelik GTT terminolojisinin oluşturulması olarak belirlenmiştir.
2) İkinci çalışma paketinin temel amaçları Avrupa
Birliği ülkeleri kapsamında uygulamalara yönelik mevcut yasal durumun incelenmesi, uygulamalar için düzenleyici, denetleyici mekanizmaların oluşturulması, uygulamalarda devletin
rolünün ve denetiminin netleştirilmesidir. Temel
amaçların doğrultusunda Avrupa ülkelerinde
GTT uygulamalarıyla ilgili yasal mevzuat; bitkisel ve homeopatik tıbbi ürünler ve AB/EFTA
(The European Free Trade Association)/EEA
(European Economic Area)’ da GTT uygulamalarını araştırmaya yönelik alt paketler oluşturulmuştur.
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Avrupa’da GTT Uygulamalarının yasal durumuna
baktığımızda, Romanya, Sırbistan, Almanya, Belçika, Portekiz, Norveç, İzlanda, Slovenya ve son olarak
Türkiye’de GTT uygulamalarının özel bir yasa vasıtasıyla mevzuat çerçevesine alındığı gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra İsviçre, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Malta ve Bulgaristan’da sağlık
hizmetleriyle ilgili temel kanunun içinde GTT uygulamalarıyla ilgili özel bölüm bulunmaktadır. Ayrıca
İrlanda, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Macaristan,
Yunanistan, Letonya, Estonya, Finlandiya, Kıbrıs,
İsrail ve İsveç’te uygulamalara özel yasal mevzuat
oluşturulmuştur (Tablo1).
Tablo 1: Uygulamaların mevzuat kapsamına alındığı ülke
sayıları
Tedavi Yöntemi

Ülke Sayısı

Akupunktur

26

Antrosophic Tıp

7

Ayurveda

5

Kayropraktik

26

Bitkisel Tıp

10

Homeopati

24

Masaj

20

Naprapathy

2

Naturopathy

8

Neural Theraphy

3

Osteopati

15

Geleneksel Çin Tıbbı

15

3) Üçüncü çalışma paketi kapsamında vatandaşların GTT uygulamalarına dair beklentileri ve tavırları incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu, vatandaşların GTT uygulamalarına yönelik
beklentileri, uygulamalara erişimin ve uygulanan
tedavi çeşitliliğinin artması; uygulamaların tıp
dünyasınca desteklenmesi ve önyargılı tutumun
kırılmasına yönelik çalışmalar yapılması; tedavi
yöntemleriyle ilgili kolay ulaşılır ve güvenilir
bilgi sistemlerinin kurulması; tedavi ücretlerinin düşürülmesi ve sigorta kapsamına alınması
ve tedavi yöntemlerinde çeşitlilik sağlanmasıyla
birlikte genel sağlık sistemine entegrasyon çalışmalarının tamamlanması olarak belirlenmiştir.
4) Dördüncü çalışma paketinin temel amaçları,
cross-sectional veriyle AB ülkelerinde GTT uygulamalarının yaygınlığını ölçecek çalışmalar
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yapmak, hangi GTT yönteminin hangi koşullarda kullanıldığını belirlemek, hastaların GTT uygulamalarına yönelim nedenlerini belirlemek ve
veri, raporlama kalitesinin indikatörlerini belirlemek olarak tanımlanmaktadır. I-CAM-Q adıyla
yayımlanan anket çalışmasının sonuçlarına göre
Avrupa’da GTT uygulamalarının genel kullanım
oranlarının %0.3 le %86 arasında değişkenlik
gösterdiği belirlenmiştir. Ülkeler bazında bakıldığında kullanım yaygınlığının İngiltere %6-71,
Almanya %4.6-62, Türkiye %48- 86, İsviçre
%5-57, İsveç %5-64, Norveç %9-53, Danimarka
%45-59, İtalya %16-84, İsrail %5-43, Finlandiya
%11-43 ve İspanya %15-47 aralığında değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Kullanım yaygınlığı
bakımından yöntemler bitkisel tıp, homeopati,
kayropraktik, akupunktur ve refleksoloji olarak
sıralanmıştır.
5) Beşinci çalışma paketinin temel amacı Avrupa’da hekim ve hekim dışı GTT uygulayıcılarını, uygulama yöntemlerine özel dernekleri, tıbbi ürün ve ilaç üreticilerini, GTT eğitimi veren
okulları, üniversiteleri ve finansörleri incelemek,
sistematik veri toplanmasını sağlamak ve eğitim
çalışmalarını sürdürecek altyapıyı sağlamak olarak özetlenebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda
39 Avrupa ülkesinde 150.000’den fazla hekimin
GTT sertifikası sahibi olduğu, 180.000 civarında
da kayıtlı ve sertifikalı hekim dışı uygulamacının
olduğu tespit edilmiştir.
6) Altıncı çalışma paketi kapsamında GTT tedavilerine yönelik küresel ARGE çalışmalarını
ve araştırmalarını inceleyerek AB ülkelerinde
ARGE faaliyetlerini geliştirmek amaçlanmıştır.
Bu çalışmalara örnek olarak gelişmekte olan ülkelerde uygulanan tedavi yöntemlerinin bilimsel
kanıt düzeyini ölçecek çalışmalar yürütmek ve
bitkisel ürünlerin üretiminde yeni üretim teknikleri geliştirmek, tıbbi bitki örtüsünü koruyacak
ve geliştirecek önlemler almak verilebilir.
7) Yedinci ve sekizinci çalışma paketlerinin genel
amacı CAMbralla projesi boyunca diğer çalışma
paketlerinde yapılan çalışmaların özeti niteliğindedir. 2020 yılı hedefleri doğrultusunda GTT uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar için hazırlanan protokoller bu paketlerde yer
almaktadır. Bunların yanı sıra AB’de GTT uygulamalarıyla ilgili sorumlu kişilerin listesi, medya
çalışmaları, makale yayımlanabilecek bilimsel
dergilerin listeleri de bu paketlerde sıralanmıştır.

ABD:
11-20 Nisan 2013 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri, New York, Iowa ve Minnesota eyaletlerine
inceleme ziyaretlerinde bulunulmuştur. Bu inceleme
vesilesiyle New York’ta iki Geleneksel Çin Tıbbı
Okulu (Pacific College of Oriental Medicine ve New
York College of Traditional Chinese Medicine ) ziyaret edilmiş, eğitim içeriği, akupunktur ve Çin bitkileri
uygulamaları konusunda detaylı bilgi alınmıştır.
Iowa eyaletinde Prof. Dr. Nicole Nisly ile görüşülmüş ve Iowa Üniversitesi bünyesindeki İntegratif
Tıp Kliniği ziyaret edilmiştir. Merkezde homeopatik
ve naturapatik uygulamalar, beden zihin uygulamaları, meditasyon, bitki, diyet, vitamin uygulamaları,
kayropraksi ve osteopati uygulamaları yapıldığı öğrenilmiştir. Iowa Üniversitesi’nde tamamlayıcı tıp ile
ilgilenen ve bilimsel çalışmaları bulunan ondan fazla
öğretim üyesi ile görüşülmüş ve işleyiş hakkında bilgi edinilmiştir. Iowa Üniversitesi’nde tamamlayıcı tıp
yöntemlerinden birinden fayda görebileceği düşünülen akut veya kronik hastalar ilgili birim doktorunca
İntegratif Tıp Kliniği’ne yönlendirilmektedir. Bu kliniğin yöneticisi olan Prof. Dr. Nicole Nisly ve ekibi
tarafından hasta yeniden değerlendirilerek hangi tamamlayıcı tıp uygulaması o hasta için faydalı ise ilgili
GTT uygulanmasına yönlendirilmek suretiyle uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Üniversite
bünyesinde bulunmayan uygulamalar için hasta dış
merkezde uygun görülen GTT uygulayıcısına yönlendirilmekteydi.
A.B.D ziyaretinin son ayağı olan Minnesota eyaletinde, ilk gün Minnesota Üniversitesi İntegratif Kliniği
olan The Center for Spirituality and Healing merkezi
ziyaret edilmiştir. Bu merkez 1995’de sağlık hizmetlerinde dönüşüm sonrasında kurulmuş olup, çok sayıda kurum, organizasyon ve gönüllüyle birlikte çalışmakta ve sağlık eğitimi, araştırma ve klinik bakımdan
yenilikçi yaklaşımların ortaya konmasına öncülük
etmektedir. Merkezde üniversiteden çeşitli bölümlere eğitim verilmekte, ihtiyacı olan hastalar integratif
merkezlere yönlendirilmekte ve başka üniversiteler
ve merkezlerle araştırma projeleri yürütülmektedir.
Minnesota ziyaretinin ikinci durağı olan North-Western Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 1941 yılında Kayropraktik Koleji olarak kurulmuş, 1999’da Akupunktur ve Doğu Tıbbı Kolejinin ve Masaj Terapinin ilave
edilmesiyle ülkenin ilk doğal sağlık hizmeti sunan
üniversitesi olmuştur. Üniversite bünyesinde Akupunktur ve Doğu Tıbbı Koleji, Kayropraktik Koleji,
Sağlık Bilimleri Koleji, Sağlık Bilimleri Önlisans Koleji, Masaj Terapi Koleji yer almaktadır.
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ABD’de GTT yöntemleri ve uygulamaları:
1998 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde(ABD)
Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) bağlı Ulusal Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nin (NCCAM)
kurulması bir dönüm noktası olmuştur. Bu merkezin
amacı; GTT uygulamalarını bilimsel bir temele oturtmak ve güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış uygulamaların modern tedavilerle desteklenerek yapılmasıdır. Bu merkez geleneksel ve tamamlayıcı tedavileri;
zihin beden uygulamaları, geleneksel tıp uygulamaları, biyolojiye dayalı tedaviler, manipülatif ve bedene
dayalı uygulamalar ve enerji terapileri (biyoalan ve
biyoelektromanyetik) olarak beş farklı grupta sınıflandırılmıştır.
NCCAM tamamlayıcı ve geleneksel tedavileri beş
grup altında toplamıştır.
1. Geleneksel ve medikal sistemler (homeopati,
naturopati, geleneksel Çin tıbbı ve ayurveda
gibi kültürel kökenli sistemler),
2. Beden-Zihin müdahaleleri (müzik terapi, spiritual iyileşlme, psikolojik görüşlmeler, dua),
3. Biyolojik temelli tedaviler (bitkiler, diyet destek ürünleri, tıbbi bitki çayları ya da hayvansal
ürünler)
4. Manipülatif ve beden temelli tedaviler (masaj,
kiropatik manipülasyon, osteopati),
5. Enerji tedavileri (reiki, qigong, elektromagnetik terapiler).
ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde Amerika Birleşik
Devletleri’nde Akupunktur ve Geleneksel Uzak Doğu
Tıbbı (AGUT: Acupuncture & Orıental Medıcıne
(AOM)), konvansiyonel batı tıbbından ayrı, özerk
bir eğitim ve ruhsatlandırma sistemine sahiptir. Akupunktur ve bitkisel tedavi lisans eğitiminin üstüne alınan 4 yıllık bir süreçtir. Bu eğitimler için hekim olma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Amerika’da yaygın
olan manuel terapi eğitimleri içinde sayılan osteopati
ve kayropraktik tıpta da benzer şekilde uzun eğitim
süreçleri bulunmaktadır. Aynı durum, Naturopatik tıp
için de geçerlidir. ABD’de geleneksel tamamlayıcı
tıbbın temelini oluşturan akupunktur ve bitki tıbbı
ile ilgili düzenleme ve sınavları yapan temel kural
koyucu kurum National Certification Comission for
Acupuncture and Oriental Medicine (NCCAOM) dır.
NCCAOM - National Certification Comission for
Acupuncture and Oriental Medicine (Ulusal AGUT
Sertifikasyon Komisyonu): Ulusal boyutta görev yapan özel bir komisyondur.
Komisyonun Görevleri:
1. Ulusal boyutta geleneksel tıp eğitiminde müfredatının düzenlenmesi yönünde öneri üretmek;
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2. Eğitim veren üniversite ve yüksekokullarda verilen eğitimin müfredata uygunluk ve yeterliliğinin denetlenmesi ve bu konuda rapor hazırlanması;
3. Temel müfredat dışında ileri düzey eğitim veren
kişi ve kuruluşların (continuing education) akreditasyonu ve denetlenmesi;
4. Temel eğitimini başarıyla bitirmiş bireylerin
AGUT uygulayabilirlik ruhsatını almaları için
gerekli ulusal yeterlilik sınavının hazırlanması
ve uygulanması;
5. Ulusal yeterlilik sınavını başarıyla bitirip ruhsatını alan hekimlerin ulusal boyutta sertifikalandırılmaları;
6. Çalışmakta olan ruhsatlı uygulayıcıların denetlenmesidir.
ABD’deki tüm yukarıda da bahse konu olan GTT ile
ilgili kurumlar Amerika Sağlık Sistemi’nin en etkin
kurumu olan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH (National
Institutes of Health)’ne bağlıdır. NIH bünyesinde toplam 27 adet enstitü ve merkez bulunmaktadır.
Bunlar:
- National Cancer Institute (NCI)
- National Eye Institute (NEI)
- National Heart, Lung, and Blood Institute
(NHLBI)
- National Human Genome Research Institute
(NHGRI)
- National Institute on Aging (NIA)
- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)
- National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
- National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)
- National Institute of Biomedical Imaging and
Bioengineering (NIBIB)
- Eunice Kennedy Shriver National Institute of
Child Health and Human Development (NICHD)
- National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD)
- National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)
- National Institute of Diabetes and Digestive and
Kidney Diseases (NIDDK)
- National Institute on Drug Abuse (NIDA)
- National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
- National Institute of General Medical Sciences
(NIGMS)
- National Institute of Mental Health (NIMH)
- National Institute on Minority Health and Health
Disparities (NIMHD)
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- National Institute of Neurological Disorders and
Stroke (NINDS)
- National Institute of Nursing Research (NINR)
- National Library of Medicine (NLM)
- Center for Information Technology (CIT)
- Center for Scientific Review (CSR)
- Fogarty International Center (FIC)
- National Center for Advancing Translational
Sciences (NCATS)
- National Center for Complementary and İntegratife Health (NCCIH)
- National Center for Research Resources (NCRR)
— (April 13, 1962 – December 23, 2011)
- NIH Clinical Center (CC)
National Center for Complementary and İntegrative Health (NCCIH): Tamamlayıcı ve İntegratif Tıp
Merkezidir
Geçen yıla kadar adı Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp
(National Center foT Complementary and Alternative
Medicine [NCCAM]) idi. Tamamlayıcı tıbbın konvansiyonel tıp ile bilimsel temellere dayalı kullanımını ifade etmesi için isim değişikliğine gidilmiş ve
İntegrative ifadesi eklenmiştir.
NCCAM 1991 yılında 2milyon dolarlık bütçe ile konvansiyonel olmayan tedavilerin incelenmesi, araştırmaların yapılması amacıyla kurulmuştur. Dr. Joseph
J. Jacobs ((Office of Alternative Medicine (OAM)) ilk
müdür olarak atanmıştır.1999 da OAM olarak kurulan
merkez NIH bünyesine alınarak NCCAM ismini alarak çalışmalarına devam etmiştir.
2014 Aralık ayında büyük bir bütçeyle NCCIM adını
almıştır.
NCCIH beş temel amaç belirlemiştir:
• Beden zihinsel uygulamalarının bilimsel çalışmalar doğrultusunda uygulanması ve belirli bir
disipline oturtulması
• Doğal ürünlere yönelik araştırmaların desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi
• Sağlığın ilerletilmesi ve sağlık politikalarının
içine tamamlayıcı ve integratif tıbbın yerleştirilerek anlaşılmasının sağlanması
• Titizlikle çalışma yapılmasının önünün açılıp
desteklenmesi
• Objektif, kanıta dayalı bilgilerin geliştirilip paylaşılması
Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda NIH sosyal medya
hesapları, web adreslerinin yanı sıra çalışmaları desteklemek amacıyla bütçesi bulunmaktadır. Kurum,
bilimsel çalışma yapanları ödüllendirmektedir.

Güney Kore:
03 Ekim -14 Ekim 2013 tarihleri arasında, Güney
Kore Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Daire Başkanı düzeyinde Güney Kore ziyareti yapılmıştır, World Traditional Medicine Fair and Festival in Sancheong, Korea 2013’e katılım sağlanmıştır. UNESCO ve
WHO tarafından da desteklenen, toplam 45 gün süren
fuara 30’a yakın yabancı ülke katılımı olmuştur. Sağlık Bakanlığımız adına Daire Başkanı Dr. Mehmet
Zafer Kalaycı, özel sektör temsilcilerinden müzik terapi yapan “Tümata Grubu” ve fitoterapi üzerine çalışmaları olan “Hekimzade Derneği” yöneticileri bu
fuara katılım sağlamıştır. Katılımcılar hem ülkemizi
tanıtmak hem de “Türkiye’deki Geleneksel Tedavi
Yöntemlerini” tanıtmak adına çalışmalarda bulunmuşlardır.
Aynı ziyaret çerçevesinde 08 Ekim 2013’te Güney Kore’deki geleneksel, tamamlayıcı ve geleneksel tıp yöntemleri, uygulayıcıları ve eğitimleri, uygulama alanları, sosyal güvenlik kurumunun bakış açısı ve ödemeler,
uygulama yerleri vb. konularda bilgi almak üzere yaklaşık 350 km uzaklıktaki Seul’de The Association of
Korean Medicine (AKOM) ziyaret edilmiştir.
10 Ekim 2013 tarihinde uygulamaları, uygulama yerlerini ve uygulayıcıları görmek üzere EXPO festival
alanına yaklaşık 200 km uzaklıktaki Dae Jeon şehrine
gidilmiş burada Geleneksel Tıp Üniversitesi (Dae-Jeon Üniversitesi) ve Hastanesi ve büyük bir Geleneksel Tıp Hastanesi (Duh-San Oriental Medicine Hospital) ziyaret edilmiştir.
Almanya:
28 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında da Almanya
ziyareti gerçekleştirilmiştir.
İlk önce Berlin Tabipler Birliği ziyaret edildi.
Berlin Tabipler Birliği’nde çalışan birinin avukat olduğu üç kişi tarafından tarafımıza sunum şeklinde bilgilendirme yapıldı.
Berlin Tabipler Birliği’ne yapılan ziyarette Almanya
Sağlık sistemi konusunda ve doktorların çalışması konusunda bilgi alındı. Berlin’deki Tabipler Birliği’nin
odaların üzerinde çatı Tabip Odası olarak görev yaptığı, Birliğe doğrudan doktor üye kabul edilmediği,
Eyalet Tabip odalarının bu çatı örgütün üyesi olduğu öğrenildi. Doktorların kendi eyaletlerindeki Tabip
Odasına üye olup kendi tabip odalarıyla iletişimde
oldukları bilgisi verildi.
İmmanuel Doğal Tıp Kliniği Berlin’de ilk kez 1901’de
Dr. Bissmarck tarafından kurulmuştur. O tarihten beri
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o bölgede geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
kliniği devam etmektedir.
Halen ayaktan ve yatarak, hareket terapisi ve yoga,
beslenme terapisi, homeopati, nöralterapi, osteopati,
bitkisel terapi, fizyoterapi, ısıtma ve soğutma terapisi, hidroterapi, geleneksel Çin tıbbı uygulamaları bulunmaktadır. Klinik uygulamaların yanı sıra bilimsel
araştırmalar da yapılmaktadır. Klinikte başlıca;

•

Sırt ağrıları için sülük tedavisi
Yüksek tansiyon için hastadan kan alınması
Tükenmişlik Sendromu için Ayurveda
Baş ağrılarında tamamlayıcı yöntemler
Mide –bağırsak sistem şikayetleri için tamamlayıcı yöntem çalışmaları
• Sırt ağrıları için Yoga yöntemi
• Romatizmal hastalıklar için hidroterapi uygulanmaktadır.

•

Klinik ayrıca Charite Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp
bölümüyle partner hastane olup, beraber bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

•

•
•
•
•
•

Son olarak Charite Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Kliniği ziyaret edilmiştir.
Üniversite ilk olarak 1920’de Halk Sağlığı Hijyeni
Enstitüsü olarak kurulmuş ve 1922 de hükümetin sağlık politikalarında rol almıştır. 1995 den sonra tıbbi
hizmet vermeye başlamasının yanı sıra burada, sosyal, epidemiyoloji ve sağlık ekonomisi ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. 1997’de tamamlayıcı
Tıp ile ilgili projeler yapılmaya başlanmış olup, 2009
yılında Avrupa Birliği Komisyonu ve DSÖ üniversitenin çalışmalarını desteklediğini açıklamışlardır. Üniversite 3 poliklinik ile ayaktan tamamlayıcı tıp alanında hizmet vermekte, 35 civarında bilimsel çalışmayı
yürütmektedir.
Her bir çalışmanın akademisyen hocası bulunmakta
ve Almanya çapında çalışmaya katılmak isteyen tamamlayıcı tıp uygulayan hekimlerle geniş çaplı bilimsel araştırmalar yapıldığı belirtilmiştir.
Değerlendirmeler:
• Yapılan uygulamayla ilgili bir şikâyet olursa o
zaman yaptığınız uygulama ile ilgili sertifikalarınız ya da altyapınız sorgulanmaktadır.
• Doğal tıp yöntemlerini ya da geleneksel tıp uygulamalarını kullanan hekimler bunu genellikle
konvansiyonel uygulamalarla birleştirmektedir.
• Tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimine kadar geçen
sürede sınavları ve denetimi Sağlık Bakanlığı
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•

•

•

•

•
•

•
•

yapmakta sonrasında Tabip Odası sınav ve denetim konusunu üstlenmektedir.
Doğal Tıp yöntemlerini uygulayan Immanuel
Klinik, Almanya’daki geleneksel tıp uygulamalarını modern tıpla birleştirmiştir. Bu geleneksel
tıp değerlerine sahip çıkma ve modern tıpla birleştirme açısından çok iyi bir uygulamadır.
Doğal Tıp yöntemlerini uygulayan Immanuel
Klinik, Almanya’daki geleneksel tıp uygulamalarını yataklı serviste uygulamaktadır. Bu yöntem ile daha ağır hastalarda daha iyi sonuç alınmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda aynı
gün içerisinde hasta farklı GTT tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir.
GTT yöntemleri ile ilgili çok geniş çaplı bilimsel
araştırmalar yapılmakta ve bu araştırmalar uluslararası kongrelerde sunulmaktadır.
GTT ile ilgili araştırmalar maddi açıdan sağlık
sigortası ve ilgili kurum tarafından desteklenmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre geri
ödeme kapsamına alınabilmesi söz konusudur.
Doktorlar dışında GTT yöntemlerini uygulayan
grup ise Heilpraktikerler (Şifacı) dir.
Bu meslek grubu 2. Dünya Savaşı sırasında açığa çıkan doktor ihtiyacı nedeniyle tanımlanmış,
yasal olarak sadece Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavı düzenlenmiş bir meslektir. İlköğretim
mezunu olan herkes heilpraktiker olmak için
sınava girebilmektedir. Ülke genelinde 25.000
adet heilpraktiker olduğu söylenmektedir. Sınavın zorluğu nedeniyle ülke genelinde sınava yönelik özel okullar açılmış, eğitim verilmektedir.
Bu sistem Türkiye’deki özel dershane sistemine
benzemektedir. Eğitim 6 ayla 2 yıl arasında değişmektedir.
Heilpraktikerlik mesleki eğitim için alınan standart bir eğitim olmaması nedeniyle kimi doktorlar tarafından ciddi olarak eleştirilmekte, ancak
iyi uygulayıcıların da bulunduğu belirtilmektedir.
Halkın şifacıları istemesi ve bir takım politik nedenlerle, şifacılık halen yürürlükte olan bir meslektir.
Şifacıların da denetlemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır ancak daha çok şikâyet
üzerine denetim yapıldığı öğrenilmiştir. Düzenli
olarak denetlenmeleri söz konusu değildir.
Şifacıların muayenehanelerinde belirgin bir
standart gözlenmemiştir.
Hastalıklarda GTT uygulama reklamları serbest
olarak muayenehanelerde yapılabilmektedir.

Almanya’da bitkisel ürünlerin satıldığı eczanede ise
satılacak her bitkinin ağır metaller ve etkin madde yö-
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nünden değerlendirildiği, bitkilerin bir standardizasyonunun olduğu görülmüştür. Ülkemizde geniş bir “
Tıbbi Bitki Örtüsüne” sahip olduğumuz göz önünde
bulundurulduğunda ülkemiz bitkilerinin standardizasyonunun yapılması gerekliliği görülmüştür.
Bitkisel Tedavi:
Bitkisel drogların yüzyıllardır insanların acısını dindirmek için kullanıla geldiği bilinen bir gerçektir.
Sanayi devriminden önce bitkilerin, mineraller ve
hayvansal ürünlerle birlikte en önemli ilaç kaynakları olduğu ve sentetik ilaç hammaddelerinin piyasaya
çıkmasıyla eski önemlerini yitirdikleri de bilinmektedir. Ancak, çoğu sentetik ilaçların yapımında dahi
etkin bitkisel moleküllerin ilham kaynağı olması, bitkisel kökenli ilaç hammaddesi araştırma çalışmalarının dünya çapında artmasına neden olmuştur. Dünya
üzerinde kayıtlı 270.000 kadar çiçekli bitki türünden
10.000 kadarının tıbbi amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 21.000 bitki türü ilaç hazırlamak için uygun bulunmuştur. Tıbbi bitkilerden yararlanarak hastalıkları tedavi etmek
daha çok Uzakdoğu ülkelerindeki toplumlarda yaygın
olmakla birlikte; son yıllarda batı toplumlarında da
tıbbi bitkilerden yaralanma alışkanlıklarının giderek
arttığı görülmektedir. Bitkisel ürünler, özellikle; kilo
kontrolü, kardiyovasküler sağlık, hastalıkları önleme
ve genel sağlık durumunu koruma, kemik ve eklem
sağlığı, immün sistemi güçlendirmek ve korumak,
ruh sağlığı, osteoporoz, sindirim sistemi, göz sağlığı
ve diyabet gibi sağlık sorunları karşısında daha çok
tercih edilmektedir. Avrupa’daki ortak sağlık sorunları, ABD’de olduğu gibi, yaşlanma, giderek artan
sanayileşme ile alakalı olarak aşırı kilo/obezite ve
kardiyovasküler hastalıklardır. Bu nedenlerden dolayı Ginseng, ekinezya, ginkgo ve kantaron Avrupa’da
en çok satılan bitkisel ürünler arasındadır. Geleneksel
tıp sistemleri tarafından asırlardır kullanılan bitkiler
ve etnobotanik araştırmalar, eskiden olduğu gibi bugün de yeni etken madde arayışı içindeki modern ilaç
araştırmalarına kaynak olmayı sürdürmektedir. Tıbbi
bitkisel ürünlere artan talep ulusal ve uluslararası bir
trenddir.
Türkiye, coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, tarımsal potansiyeli, geniş yüzölçümü sayesinde tıbbi
ve aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen ülkelerden
biridir. Ülkemiz, üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği
yerde olması yanında birçok çevresel faktörler nedeniyle bitki zenginliği açısından, dünyada ılıman iklim
kuşağındaki ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde yaklaşık 3000’i endemik olmak üzere 9500 civarında tohumlu bitki türü yetişmektedir. Türkiye flora
sayısı toplamda 12006 olup, bu açıdan Avrupa kıta
florasındaki sayıya denk bir zenginlik ortaya çıkmak-

tadır. Endemizm oranı yüksek bu floristik çeşitlilik
ülkemizin sahip olduğu ve sahip çıkılması gereken en
önemli değerlerindendir. Ülkemizin biyolojik zenginliği ve florası düşünüldüğünde bitkilerden elde edilen
biyolojik aktif maddelerin yeni ilaç geliştirilmesinde
önemi giderek artmaktadır. Yüksek bitkilerin birçoğu henüz keşfedilmemiş, kimyasal ve biyolojik aktif
bileşenleri çok fazla araştırılmamıştır. Dolayısıyla bu
konuda araştırma yapılması çok önemlidir. Türkiye’nin bu alandaki önemi; gıda, gıda katkı maddeleri,
bitki kimyasalları, gıda takviyesi, bitkisel ilaç, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan
pek çok bitkisel ürünü veren bitkilerin ülkemiz florasında bulunmasından kaynaklanmaktadır. Tıbbi ve
aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve Pazar potansiyelini yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin
istenen miktar ve kalitede olması gerekmektedir.
Ülkemiz, bitkisel ürünleri tarladan başlayarak her
aşamada üretecek, yeni ürünleri geliştirecek pazara
sunacak yeterli birikime ve teknolojiye sahiptir. Ülkemizde öncelikle birçok firma tarafından dünya standartlarında ve Farmakope kalitesinde tıbbi ve aromatik bitki üretimi, sonrasında da gıda, kozmetik ve ilaç
sanayinin kullandığı standardize bitkisel hammaddeler (ekstre, uçucu yağ, sabit yağ, vb.) üretilmesi gerekmektedir. Çünkü kaliteli ve standardize hammadde bu işin olmazsa olmazıdır. Bitkisel hammaddeleri
kullanan sektörlerce bitmiş ürün olarak fonksiyonel
gıda, gıda takviyesi, bitkisel çay, bitkisel kozmetik ve
bitkisel ilaçlar üretilerek hem Türkiye pazarında hem
de dünya pazarlarında hak ettiğimiz noktaya, sanayi,
üniversite ve kamu kurumları işbirliği ile bir an önce
varılmadır.
Ülkemizde son yıllarda bitkisel tedaviye ilgi arttıkça,
yazılı ve görsel medyada bitkilerle tedavi konusu, tıp
fakültelerinde fitoterapiyle ilgili derslerin olmayışı
nedeniyle hekimlerin bu alana kayıtsız kalması sonucu, bu konuda eğitimi olmayan kişiler tarafından
gündeme getirilmektedir. Konunun uzmanı olmayan
kişiler tarafından çeşitli kitaplar yazılarak ve televizyon programları yapılarak, halkın kendi kendine
teşhis koyması ve kendi kendini tedavi etmesi teşvik
edilmektedir. Bu amaca hizmet için bitkisel ürünlere
gıda izni veren Tarım Bakanlığı’ndan gıda takviyesi izni ile piyasaya sunulmakta, ya da distribütörler
aracılığıyla konu hakkında uzman olmayan kişilerce
ilaç tanıtımı yapılarak, çeşitli şekillerde satış gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak halkımızın sağlığı ciddi
bir risk altındadır. Türkiye genelinde geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalarının sıklığını belirlemek, uygulama tiplerini ortaya koymak, uygulayıcı
niteliklerini tespit etmek için 7 coğrafi bölge ve 14
şehirde, 5882 kişi üzerinde, Hacettepe Üniversitesi
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Etik Kurulu’nun onayı ile bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamaları genel kullanım oranının
% 60,5 olduğu görülmüş olup, %59,2 oranında en sık
kullanılan uygulama ise bitkisel tedavidir. Uygulayıcıların %79,5’luk kısmının sağlık çalışanı olmadığı
ve uygulamaların %75,9 oranında evlerde yapıldığı
tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar ehil olmayan kişiler tarafından denetimsiz bir şekilde yapılan uygulamaların önüne geçilip
ivedilikle yasal düzenlemelerin yapılması gereğini
ortaya koymuştur. Ayrıca ‘‘Bitkisel ise zararsızdır’’ ve
‘‘Bitkisel ise etkisizdir’’ varsayımları son derece yanlıştır. Çünkü bitkiler, kullanılan diğer kimyasal ilaçlarla etkileşebilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Bu nedenle mutlaka uzman kontrolünde alınmalıdır.
Özellikle günümüzde kanser vakaları çok yaygınlaşmıştır. Bu tür hastalar, konunun uzmanı olmayan
kişilerce çoğunlukla suiistimale uğratılmaktadır. Hekimin bilgisi dışında bitkisel kaynaklı ürünler sıkça
kullanılmaktadır. Hekimin tepkisinden çekinen hastalar, çoğunlukla bitkisel ürün kullandığını söylememektedir. Hastayı takip eden hekimin, mutlaka tıbbi
bitkisel ürünlerle konvansiyonel ilaç etkileşimleri konusunda dikkatli davranması gerekmektedir. Özellikle bu tür hastalarda, hekim fitoterapi alanında yeterli
bilgiye sahip olmalıdır ki; hastasını güvenilir, etkin
kaynaklara yönlendirebilsin.
Tüm bu açılardan bakıldığında fitoterapi konusu hekimler için çok elzemdir. Bakanlığımızca sahadaki
eksikliği ve ihtiyacı gidermek adına fitoterapi; sertifikali eğitim alanı olarak kabul edilmiş olup, eğitim
standartları çalışmaları hâlihazırda devam etmektedir.
Dünya popülasyonunun %80‘inin birincil sağlık bakımında bitki temelli sistemler önemli rol oynamaktadır. En az 250.000 olan bitki türlerinden yaklaşık
olarak 1000 bitki türü önemli antikanser özelliklere
sahiptir. Bundan dolayı bitkiler âlemi, biyoaktif kimyasallar ve özellikle eczacılıkta değeri olan bileşikler
için çok çeşit içeren geniş bir kaynaktır. Taksol, vinkristin ve vinblastin gibi çok önemli bileşiklerin doğal
olarak, ya da yarı sentez yoluyla elde edilen türevlerinin doğrudan kullanıldığı alanlar olduğu gibi, bitkisel
ekstrelerin de taranmaya devam etmesi yeni ilaç aday
moleküllerinin keşfi açısından çok önemlidir.
Kuşkusuz ki kanser gibi takip ve tedavi süreci son
derece güç olan bir hastalık seyrinde, hastaya katkı
sağlayacak (tedavi başarısına veya yaşam kalitesine)
güvenilir ve uygulanabilir, maliyet etkin yöntemlerin
aranması ve denenmesi kaçınılmaz olacaktır. Tüm bu
çabalar bilimsel ve etik uygulamalar eşliğinde olma-
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lıdır. Aksi takdirde tüm dünyada olduğu gibi ciddi
bir bilgi ve deneyime ihtiyaç duyulmaksızın uygulanabilecek yöntemlerden olan tamamlayıcı tıp uygulamaları hem hastaların sağlığına zarar verirken aynı
zamanda uygulayıcılarına haksız kazanç ve ülkemiz
ekonomisinde de kayıp oluşturacaktır.
Sonuç olarak; tedavi potansiyeli olan tıbbi bitkisel
ürünlerin, ülkemizde konvansiyonel ilaçlar gibi Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılıp, fitoterapi eğitim
sertifikasına sahip hekimlerce reçetelendirilip, eczanelerde eczacı danışmanlığında satılması ve fitofarmakovijilans sisteminin güçlendirilmesi adına yapılacak çalışmalar hız kazanmalıdır.
Güney Kore (2. Ziyaret)
30 Kasım – 6 Aralık 14 tarihleri arasında Bakanlığımız üst düzey yetkilileri davet üzerine Kore Tıbbı
Organizasyon Komitesi daveti üzerine, 2-5 Aralık
tarihleri arasında Kore’nin Seul kentinde düzenlenen
“2014 Uluslararası Kore Tıbbı Forumu’na katılmışlardır. Forum öncesinde ülkemizde kurulması planlanan
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Enstitüsü’ne katkı sağlayacağı öngörülen; Dünya Sağlık
Örgütü Geleneksel Tıp İşbirliği Merkezi olarak tayin
edilen Kore Doğu Tıp Enstitüsü ile Üniversite Hastanelerine, Eğitim Merkezlerine ve Kore Tıbbı Muayenehanelerine inceleme ziyaretinde bulunmak üzere
Sağlık Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Geleneksel
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Uygulama Araştırma
Merkezleri bulunan Üniversite Hastanelerinden ilgili
kişilerin katılımıyla Güney Kore’nin Seul Kentine inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
Kore Tıbbı Enstitüsü (KIOM) ziyaret edilmiş, çalışmaları konusunda enstitü yetkililerinden bilgi alınmıştır. Üniversite katılımcıları ile KIOM yetkilileri
Kore Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbı konusunda
bilimsel fikir alış-verişinde bulunmuşlardır. Kyung
Hee Üniversitesi Kore Tıp Fakültesi ve üniversitenin
hastanesi gezilmiştir. Üniversitedeki tıp eğitimi ve
bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. Kore
Tıbbı Hastanesi ve araştırma laboratuvarı gezilmiştir.
Kore Tıbbı Organizasyon Komitesi (AKOM) merkezine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Yeni kurulacak olan
TÜSEB hakkında bilgi verilmiştir. Buradaki eğitim
merkezi, hastane ve bitkisel ilaç yapım yeri sekiz
farklı ülkeden gelen katılımcılara tanıtıldı; bu yabancı
katılımcılarla bilgi ve tecrübe paylaşıldı.
Kore ve Çin’de konvansiyonel Tıp Fakültesi ve Geleneksel Tıp Fakültesi şeklinde iki tıp fakültesi eğitimi bulunmaktadır. Geleneksel Tıp fakültesine devam
edenler 5 yıllık eğitimlerinin son 2 yılında istedikleri
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uygulama alanında uzmanlaşmaktadırlar. İsterlerse
konuları ile ilgili doktora yaparak hükümet desteği ile
bilimsel çalışmaları sürdürmektedirler. Fakat son yıllarda Asya Ülkelerinde de 3. bir alan olarak İntegratif
Tıp branşlaşması başlamıştır ve İntegratif Tıp Hastaneleri açılmaktadır.

sel Tıp Stratejisi Kılavuzu yayınlamıştır. Bu kılavuzdaki hedefler doğrultusunda çalıştaylar düzenlemektedir. DSÖ daveti üzere katıldığımız çalıştayda DSÖ
talebi üzerine ülkemizin geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamaları politikaları ve yönetmelik çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı amaçlanmıştır.

Sincan Üniversitesi, Fudan Üniversitesi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Bilim ve Teknoloji Derneği ve
Çin İntegratif Tıp Derneği’nin birlikte düzenlediği
konferansa 24 ülkeden çok sayıda akademisyen ve bilim adamı katılmıştır. Çoğunluğu Asya ülkelerinden
olmak üzere 24 ülkeden kongreye katılan üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından geleneksel tıp
ve tedavi yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla
yeni bir platform kurulması planlandı. Uluslararası
İpekyolu Sağlık Araştırmaları Merkezi adıyla Urumçi
merkezli oluşturulan platformda, Sincan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halmurat Upur platformun
başkanlığına seçilerek kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirildi. Üniversite ve araştırma
merkezlerinden katılanlarla Sincan Üniversitesi arasında iyi niyet anlaşmaları imzalandı.

DSÖ-Çalıştayı:
Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Daire Başkanlığı’nın olarak 7-8 Mart
2014’te “Geleneksel ve Tamamlayıcı ve Uluslararası
yaklaşım Konferansı” toplantısına DSÖ ‘den temsilci
davet edilmesinin ardından DSÖ ülkemizdeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili çalışmalarından
haberdar oldu.

Pekin ziyareti sırasında Çin Sağlık Bakanlığı ile afiliye çalışan Geleneksel Çin Tıbbı Devlet İdaresi ziyaret
edildi. Çin’de modern tıp ve geleneksel tıp uygulamaları hakkında bilgi alındı. Geleneksel tıp hastanelerine
giden hastaların toplam hasta sayısının %15’ini ancak
toplam reçetelerin %30’unu oluşturduğu, özetle modern tıp uygulayan hekimlerin de geleneksel Çin tıbbı
reçetelerini kullandıkları öğrenildi.
Değerlendirme:
Ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapan çeşitli hastaneler ve özel klinikler bulunmakta ancak tamamen geleneksel yöntemlerle hasta
tedavisi yapan hastaneler bulunmamaktadır. Özellikle
Urumçi’de ziyaret edilen 3000 yataklı Geleneksel Çin
tıbbı hastanesi ve Geleneksel Uygur Tıbbı hastaneleri hem ölçek olarak hem de geleneksel tedavilerin
modern teknolojiyle birleştirilmesi açısından güzel
örneklerdir. Bu hastane ziyareti sırasında özellikle
vitiligo ve kontakt dermatit gibi dermatolojik hastalıklarda başarılı geleneksel tedavi örnekleri sunulmuş, ortopedik hastalıklarda kırık tedavisinde başarılı
örnekler sergilenmiş ve eczane kısmında son derece
sistematik bir şekilde bitki reçeteleri hazırlandığı görülmüştür. Laboratuvar ziyareti sırasında ise etken
madde analizi yapıldığı, analiz edilen maddelerin
hayvan deneylerinde kullanıldığı ve yeni ilaç geliştirildiği gözlenmiştir.
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün daha evvel
yaptığı çalışmalara ilave olarak 2014-2023 Gelenek-

67. DSÖ Assamblesi için Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp çalışmaları ile ilgili doküman hazırlanmıştır.
18-20 Haziran 2014 tarihinde Bölgelerarası DSÖ’nün
düzenlediği üçüncü “Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp’ın Yasal Düzenlenmesi, Kayıt ve Nitelikli Eğitim
Çalıştayı’na davet üzerine katılım sağlanmıştır. Çalıştay DSÖ ‘nün “2014-2023 Geleneksel Tıp Stratejisi
Kılavuzu” doğrultusunda geleneksel/tamamlayıcı tıp
ile ilgili ülkelerin uygulama, eğitim ve denetim konularında düzenleme yapması ve kendi sağlık sistemine
entegre etmeleri için ülkeler arası işbirliği yapmaları
amacıyla düzenlenmiştir.
Değerlendirme:
• Genel bir değerlendirme yapılarak katılımcılara
üye ülkelerin DSÖ 2014-2023 Geleneksel Tıp
Stratejisi’ni kabul edip uygulamaları ve kendi
sağlık sistemlerine entegre etmeleri için neler
yapılabileceği, nasıl bir yol izlenebileceği özetlenmiştir.
• Üye ülkeler arası iletişim ağının oluşturulması
önerilmiştir.
• DSÖ’nün iletişim oluşturulmasında aracı olması
ve DSÖ’nün ülkelerin DSÖ 2014-2023 Geleneksel Tıp Strateji sini benimseyip ülke sağlık sistemi içerisinde uygulamalarına yönelik farkındalık
çalışmaları yapması önerilmiştir.
• DSÖ daimi ve geçici temsilcileri mevzuat çalışmaları sırasında izlediğimiz yolu takdir edip,
diğer ülkelerin örnek alabileceklerini belirtmişlerdir.
DSÖ’nün Avrupa masasından gelen daimi temsilcisi (Dr.Olexandr Polischchuk: DSÖ Avrupa Bölgesi
Ofisi’nin Sağlık Sistemleri ve Halk Sağlığı Bölümü)
tarafından Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp masasının
yürütücülüğünü yapabileceğimiz önerilmiştir.
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Çin-Uygur:
15-20 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen
3.Uluslarararası Geleneksel Çin Tıbbı, Modern Tıp ve
Geleneksel Uygur Tıbbı Konferansı’na katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Urumçi şehrine gidilmiştir. Konferans Sincan Tıp Fakültesi, Şangay Fudan Üniversitesi
ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Bilim ve Teknoloji
Derneği tarafından düzenlenmiştir. Konferansın ana
hedefleri; Geleneksel Çin Tıbbı, Modern Tıp ve Geleneksel Uygur Tıbbı arasında bir entegrasyon sağlamak ve modern tıp teknolojilerini bu tıp uygulamaları
içinde kullanmak şeklinde belirtilmiştir. Bunun yanı
sıra Uygur Tıbbı Hastanesi, Çin Tıbbı Hastanesi ve
laboratuvarlara ziyaret gerçekleştirilmiştir.

ğında ülkemizde halk talep ettiği GTT uygulamalarını
konunun uzmanına yaptırabilecek ve bu yöntemlerin
yanlış uygulanmasından doğabilecek yan etkilerden
korunabilecektir.

19 Ekim 2014 tarihinde Pekin’e geçilerek 20 Ekim
2014 tarihinde Geleneksel Çin Tıbbı Birliği’nden
yetkililerle görüşülmüştür. Çinli yetkililer tarafından
özellikle sağlık alanında işbirliği yapmak üzere üst
düzey görüşmelerin yapılması gereği vurgulanmıştır.

Kaynaklar

Pekin ziyareti sırasında ayrıca Sayın Büyükelçimiz Ali
Murat Ersoy’la görüşülmüştür. Ersoy, Çin’in kalabalık
nüfusu nedeniyle sağlık hizmetlerine yetişmekte zorlandığını, bu nedenle sağlık hizmet yatırımlarının yapılabileceğini ve sağlık turizmi konusunda üst düzey görüşmelerin yapılmasının yararlı olacağını belirtmiştir.
2010 yılından beri Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar sonrası yeniden yapılanma esnasında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde,
2012 yılında oluşturulan “Sağlık Bakanlığı 20132017 Stratejik Planı” kapsamına GTT uygulamaları
dâhil edilmiş ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GTAT) Daire Başkanlığı kurulmuştur. GTAT konuları
ile ilgili bilim insanları ile sayısız toplantı ve istişare
yapmıştır. Tüm bu çalışmalar sonrasında 15 başlık;
bu 15 başlığın bilimsel kanıta dayalı olması koşuluyla
uygulanabilecek hastalık alanları belirlenmiştir.
2002 yılından beri ayrı yönetmeliği bulunan Akupunktur uygulamaları ile ilgili; Akupunktur Sertifikalı
Eğitim Programı Standartları: 04 Şubat 2014 tarihli
Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve
Bakanlık Makamının 30/06/2014 tarihli ve 13694
sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Diğer 14 başlık
için de benzer bir çalışma planlanmıştır. Her bir başlığın Sertifikalı Eğitim Programı Standartları belirlendiğinde, kimlerin nerede hangi müfredat ile kimler
tarafından eğitilebileceği belirlenmiş olacaktır. Aynı
standartlarda eğitici vasıfları ve denklik şartları da
belirlenebilecektir. Tüm bu çalışmalar tamamlandı-
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Ziyarete ve rapora katkıda bulunanlar: Prof. Dr. İrfan
Şencan (Müsteşar Yardımcısı), Prof. Dr. Doğan Ünal
(Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü), Dr. Ömer Faruk
Erbay (Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı),
Dr. Mehmet Zafer Kalaycı (Geleneksel Tamamlayıcı
Tıp Daire Başkanı), Uzm. Dr. Demet Taş, Uzm. Dr.
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Yrd. Cihan Sağlam.
1.

Ediger D, Önal Burgazlıoğlu B, Ege E. Astım ve
rinit hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi
kullanımı. Allerji İmmünoloji 2008;6(2):61-5.
2. Bodeker G, Kronenberg F. A public health agenda
for traditional, complementary, and alternative medicine. Am J Public Health 2002;92(10):1582-91.
3. Mc Caffrey AM, Pugh GF, O’Connor BB. Understanding patient preference for integrative medical
care: results from patient focus groups. J Gen Intern
Med 2007;22(11):1500-5.
4. Adams M, Jewell AP. The use of Complementary
and Alternative Medicine by cancer patients. Int Semin Surg Oncol 2007;4:10.
5. Ernst E, Cassileth BR. The prevalence of complementary/ alternative medicine in cancer: a systematic review. Cancer 1998;83(4):777-82.
6. Tatsumura Y, Maskarinec G, Shumay DM, Kakai H.
Religious and spiritual resources, CAM, and conventional treatment in the lives of cancer patients.
Altern Ther Health Med 2003;9(3):64-71.
7. Mansky PJ, Wallerstedt DB. Complementary medicine in palliative care and cancer symptom management management. Cancer J 2006;12(5):425-31.
8. Ahmet Ergin ve ark. Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin
tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri
ve tutumları. Pam Med J 2011;4(3):136-43.
9. Ceylan S, Hamzaoğlu O, Kömürcü S, Beyan C,
Yalçin A. Survey of the use of complementary and
alternative medicine among Turkish cancer patients.
Complement Ther Med 2002;10(2):94-9.
10. Cao BB. Current status and future prospects of acupuncture and traditional Chinese medicine in Canada. Chin J Integr Med 2015;21(3):166-72.
11. Mised: Türk Eczacılar Birliği Yayını/Meslek İçi
Sürekli Eğitim dergisi, Tıbbi Bitkisel Ürünler,
Mayıs 2012; Sayı:27-8.
12. Fitomed. Bilimsel fitoterapi dergisi, uçucu yağlar ve
aromaterapi. 2009; sayı 7.

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU RAPORU

13. Demirezer Ö, Ersöz T, Saraçoğlu İ, Şener B. Tedavide kullanılan bitkiler ‘ffd monografları’ 2007.
14. Bitkisel kökenli kemoterapatikler. Fitomed. Bilimsel fitoterapi dergisi. 2009; sayı 9.
15. Sağlık zayıflama ve bitkisel ürünler. Fitomed. Bilimsel fitoterapi dergisi. 2009; sayı 8.
16. Saraçoğlu İ. Bitkisel sağlık rehberi, Eylül 2014.
17. WHO traditional medicine strategy.2002–2005.
Geneva, World Health Organization, 2002 (WHO/
EDM/TRM/2002.1).
18. WHO medicines strategy.2004–2007. Geneva, World Health Organization, 2004 (WHO/
EDM/2004.5).
19. Continuity and change – implementing the third
WHO medicines strategy: 2008–2013.Geneva, World Health Organization, 2009 (WHO/
EMP/2009.1).
20. Zhang Q et al. The importance of traditional Chinese
medicine services in health care provision in China.
Universitas Forum 2011; 2(2): 1-8.
21. WHO traditional medicine strategy: 2014-2023,
World Health Organization 2013 (NLM classification: WB 55)
22. http://www.cambrella.eu/home.php

Şekil 3: Türkiye’de illere göre anket sayı dağılımları

ŞEKİLLER

Şekil 4: Ankete katılanlar arasında cinsiyet dağılımı (14-17
yaş arası ortalama 43,74 +/- 16,3)

Şekil 1: 11 Haziran 2012 tarihi itibariyle DSÖ 2. Geleneksel Tıp Küresel Araştırması’ndan elde edilen ara veriler.

Şekil 5: Ankete katılanlar arasında eğitim düzeyi dağılımı
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Şekil 6: Ankete katılanlar arasında medeni durum dağılımı
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Şekil 11: Ankete katılanlar arasında hekim tercihi dağılımı

Şekil 7: Ankete katılanlar arasında hastalık düzeyi (akut/
kronik) dağılımı

Şekil 12: Ankete katılanlar arasında hekime başvuru sıklığı
dağılımı
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dağılımı
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dağılımı

Şekil 10: Ankete katılanlar arasında gelir düzeyi dağılımı
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Şekil 14: Ankete katılanlar arasında kullanılan tedavi yöntemleri dağılımı (GTT uygulayan bireylerin oranı %60,5)
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Şekil 16: Ankete katılanlar arasında kullanılan tedavilerin
uygulandığı yerlerin dağılımı

Şekil 17: Ankete katılanlar arasında kullanılan ürünlerin
satışının dağılımı
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Ecz. Erdoğan Çolak

Türk Eczacıları Birliği Başkanı
merve.gozlukcu@teb.org.tr

GELENEKSEL ya da TAMAMLAYICI İLAÇ ya da ÜRÜNLERIN
(POZITIF BITKI LISTESININ) RUHSATLANDIRILMASI:
TARIM BAKANLIĞI MI, SAĞLIK BAKANLIĞI MI?
Değerli katılımcılar,
Sizleri Türk Eczacıları Birliği adına saygı ve sevgiyle
selamlıyorum.
Hastalıkların tedavisinde ve hastalıklara karşı
korunmada bitkilerden yararlanılması insanlık
tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzanır. Ancak
özellikle son yıllarda tüm dünyada güç kazanan
doğal yaşam akımı, daha uzun ve sağlıklı yaşama ve
yaşlanmayı geciktirme eğilimlerine paralel biçimde
bitkisel ürünlerin kullanımında büyük bir artış
yaşanmaktadır. Söz konusu ürünlerin tüketilmesinde;
zayıflama isteği, yorgunluk hissinin giderilmesi,
zinde bir vücuda sahip olma, bağışıklık sistemini
güçlendirme, stresten kurtulma, cinsel gücü artırma,
menopoz, cilt ve saç bakımı gibi pek çok neden etkili
olabilmektedir.
“Geleneksel tıp”, “tamamlayıcı
tıp”, “destekleyici tedavi”, “yardımcı tedavi” gibi
adlar altında bitkilerle tedavi yoluna başvurulması,
bitkisel ürünlerin ticaretinde giderek genişleyen bir
pazarın oluşmasına yol açmıştır. Diğer yandan söz
konusu ürünlere yönelik talep; çekici reklamlar ve
fiyat avantajları başta olmak üzere çeşitli pazarlama
stratejileri ile kışkırtılmakta; yazılı ve görsel medya
ne yazık ki bu konuda körükleyici bir rol üstlenerek
bu ürünlerin bilinçsizce kullanımını arttırmaktadır.
Tıbbi bitkisel ürünler ve gıda takviyeleri alanına ilişkin
Türkiye’deki mevcut uygulamaya bakıldığında ise
gerek alanın tanımlanması gerekse yasal düzenlemeler
ve denetim aşamasında ciddi sıkıntılar olduğu
görülmektedir. Türkiye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan “takviye edici gıda”, “gıda destek
maddesi” adı altında ruhsat alıp bitkisel tedavi edici
şekliyle piyasaya sürülen ürünler çöplüğüne dönüşmüş
durumdadır. Türkiye’de fitoterapi alanında eğitim
veren kurumlar esas olarak Eczacılık Fakülteleri
olmasına rağmen bugün bitkilerin tedavi amaçlı
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kullanımı ne yazık ki çoğunlukla eczacılar kanalıyla
değil ilaç ve sağlıkla ilgili bilimsel yetkinliğe sahip
olmayan kimseler tarafından yerine getirilmekte;
hiçbir standardizasyonu olmayan bitkisel ürünler
ve gıda takviyeleri, bireye özgü değerlendirmeler
yapılmaksızın, herhangi bir denetime tabi olmayan
mekânlardan ya da radyo, televizyon ve internet gibi
iletişim kanalları ile tanıtılmakta, reklâmı yapılmakta
ve satışa sunulmaktadır. Söz konusu ürünler içerikleri
tam kontrol edilmediği ve denetlenmediği için
ölümlere varan boyutlarda geri dönülemeyecek halk
sağlığı sorunlarına yol açtığı gibi sağlık harcamalarını
da artırmaktadır. 2010 yılında yürürlüğe giren
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği
ile Türkiye’de de bitkisel ilaçların sunumunda
eczanelerin yetkili ve sorumlu olduğu yasal bir
çerçeveye kavuşturulmuş olmasına rağmen bitkisel
ilaç tanımı ve sınıflandırması açısından mevzuatta
boşluklar bulunmakta, dolayısıyla söz konusu
ürünlerin eczaneler dışında halka sunulması olgusu
varlığını sürdürmektedir.
Değerli meslektaşlarım,
AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde
bitkisel ürünlerin ruhsatları Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından veriliyor olmasına
karşın, Türkiye’de AB ülkelerinde olduğu gibi, söz
konusu ürünlerin bitkisel ilaç, sağlık destek ürünü
veya gıda takviyesi olmalarına yönelik ayrımlar
netleştirilmemiştir.
Doğru ve net ayrımların bulunmaması Sağlık
Bakanlığı’nca ruhsatlandırılması gereken birtakım
ürünlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
onaylı izniyle pazarlanmasına neden olmaktadır.
Bugün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan
“gıda takviyesi” adı altında ruhsatlandırılarak ithal ya
da imal izni verilen ürünler için yeterli veri ve içeriğe
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ilişkin analizler talep edilememekte; sadece içerik
beyanı esas alınmaktadır.
Oysa toksisite ve bitki-bitki/bitki-ilaç etkileşimlerinin
değerlendirilmesi için piyasa-sonrası denetim
sisteminin oluşturulması veya genişletilmesi, kalite
ve güvenliğin temini sürecinde atılacak adımların en
önemlilerinden biri olacaktır.
İnsan sağlığı ile birebir ilişkili olan bitkisel ürünlerin
üretiminden piyasaya arzına kadar geçen tüm
süreçlerde özel değerlendirmelerden geçirilmesi
gerektiği, ruhsatlandırılacak ürünlere ilişkin kapsamlı
içerik analizlerinin yapılması ve piyasa sonrası
denetimlerinin de etkin bir şekilde sürdürülmesinin
gerekliliği açıktır.
Değerli katılımcılar,
Bitkisel ürünlerde yapılan tağşişat ciddi bir sorundur.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin
alan ürünlerde ambalaj üzerinde yer alan içerik
bilgileri ile formülasyon içeriği arasındaki farklılıklar
bulunmaktadır. Üreticiler tarafından ruhsatlandırma
aşamasında beyan edilmiyor olsa da bitkisel
ürünlerin sağlığa kavuşturduğu şeklinde gizli bir
iddia üretilmektedir ve bu gizli iddianın hemen
gerçekleşmesi amacıyla söz konusu ürünlerde tağşişat
yapılmaktadır. Piyasaya sürülen bitkisel ürünlerde
ürünü üreten ve analizleri yaptıranların aynı gruptan
olması söz konusu bilimsel deneylerin de bir şekilde
yönlendirilmesine yol açmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğuna giren ortak alan
üzerindeki mevzuat farklılıkları üreticiler tarafından
suiistimal edilmektedir. Bazı üreticiler ve ithalatçılar,
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gereken
etken maddeyi/maddeleri içeren ürünler hakkındaki
ruhsat başvurularını, ürün içeriğinin bitkisel olduğu
iddiası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
yapmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ise, teknik yetersizlikler nedeniyle içerik tespiti
yapmadan beyana dayalı biçimde ruhsat vermektedir.
Bu durum, halk sağlığını günden güne artan oranda
tehdit etmektedir.
Gıda takviyelerinin doğası gereği, denetleme
kuruluşlarına normalde verilen belgeler dışında söz
konusu ürünlerin etkin takibini kolaylaştıracak ek
bir takım yöntemler geliştirilmeli; tüketicilerin yanlış
yönlendirilmemesi ve her şeyin ötesinde toplum
sağlığının korunabilmesi adına ruhsatlandırma ve
denetim süreçlerinde piyasaya sürülen ürünlerin

içerik analizlerinde hem etikette belirtilen madde
miktarlarının doğrulanması hem de beyan dışı madde
bulunmadığının
kontrolünün
gerçekleştirilmesi
zorunlu tutulmalıdır.
Ruhsatlandırma sonrasında bu ürünler hedef kitleye
belirli sağlık beyanları doğrultusunda tanıtılmakta
ve pazarlanmaktadır. Söz konusu ürünler yürürlükte
bulunan gıda mevzuatına aykırı bir biçimde, tıp
literatüründe “hastalık” olarak kabul edilen, hekim
kontrolünde etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmış
ilaçlarla tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları
önlediği, tedavi ettiği veya tedaviye yardımcı
olduğu gibi iddialarla halkı yanlış yönlendirerek ve
ambalajı veya ürün formu ilaç olarak algılanabilecek
şekilde piyasaya sokularak piyasadaki satış payları
arttırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde eczane
dışında, internette satılan bu ürünler tam kontrol
edilmediği ve denetlenemediği için halk sağlığını
ciddi şekilde tehdit etmekte, söz konusu ürünlere
ilişkin reklamların çok rahatlıkla yapılabiliyor olması,
denetimsiz ve kolay ulaşım ciddi sorunlara neden
olmaktadır. Oysa belirli bir farmasötik form altında
üretilen ürünlerin belirli bir sağlık iddiasını da içinde
barındırdığı konusunun kabul edilmesi gerekir.
Etiketleme, sunum ve reklama ilişkin hükümler,
cezaî yaptırımların net olarak tanımlanması ve piyasa
sonrası denetimlerin sürdürülmesi; besin içeriğine
ilişkin bilgilerin doğruluğu, bu maddeleri satın alan
tüketicilerin aydınlatılmış şekilde tercih yapmaları ve
bu maddeleri güvenli ve uygun şekilde kullanmalarını
sağlamak açısından temel öneme sahiptir.
Değerli katılımcılar,
1. Tüm bitkisel ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmalıdır. Bu konuda alınması
gereken ilk ve en önemli önlem, tedavide
kullanımı amaçlanan her türlü tıbbi bitkisel
ürünün, ister ilaç ister tıbbi çay isterse gıda
takviyesi olsun sadece eczaneler eliyle sunumunu
sağlamak olmalıdır. Zira eczacı, tıbbi bitkiler
ve bitkisel ilaçlar konusunda üniversite eğitimi
almış tek meslek mensubudur ve ülkemizde
ilaçların imalatı ve dağıtımı yasalarımıza göre
sadece eczacılar tarafından yapılabilir. Halk
sağlığını korumak, daha etkin ve güvenilir
ürünlerin piyasada olmasını sağlamak için
her ne ad altında olursa olsun, tüm bitkisel
ürünlerin ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığınca
yürütülmeli, hekim ve eczacı tavsiyesi ve
kontrolünde sunumuna sadece eczanelerde izin
verilmelidir.
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2. Türkçe Farmakope (bitkisel monografları
içeren) hazırlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı,
Almanya’da olduğu gibi, standart çay ruhsatları
hazırlayıp, prospektüsleriyle birlikte Farmakope
içeriğinde yayınlamalı ve bu ürünleri, her
eczane Bakanlıktan ayrıca izne gerek olmadan
hazırlayıp kendi etiketiyle, hastalarına bilimsel
öneri ve uyarılarıyla satabilmelidir. Yetkisiz ve
bilgisiz kişi ve kuruluşların bu ürünleri üretmesi,
ithal etmesi ve dağıtması engellenmelidir.
3. Yöresel halk ilaçları unutulmadan fitoterapi’ye
kazandırılmalıdır.
4. Hekimler, fitoterapi’yi bilerek mezun olmalıdır.
5. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü-Kliniği
kurulmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın izni ve
kontrolünde, Ulusal Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
kurulmalı, bilimsel araştırmaları tamamlanmış
bitkisel ilaçların hastalar üzerindeki klinik
uygulamaları burada yapılarak etki/yan etki,
toksik doz, diğer ilaç ve gıdalarla etkileşim
vb. veriler kayıt altına alınmalı ve bu suretle,
ülkemizin bitkisel ilaçlar ve hasta profili
konusunda birçok bilgiye ulaşılabilecek Ulusal
Veri Bankası oluşturulmalıdır.
6. Bitkisel ilaçlar İTS ve farmakovijilans
sistemleriyle izlenmelidir. İlaçta olduğu gibi, İTS
ve farmakovijilans sistemiyle bitkisel ürünlerin
de satış sırasında ve sonrasında kontrolü
sağlanmalı, toplanan verilerle oluşturulacak
bilgi bankasının sürekli güncellenmesiyle
hekim, eczacı vb. sağlık profesyonellerinin
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
7. Tüketici doğru bilgiye doğru kanalla
ulaşabilmelidir. Medya ve internette, yalan
yanlış yayınlanan bitkisel ürün reklam ve
satışlarının engellenmesi amacıyla acilen yasal
mevzuat düzenlenmeli, Sağlık Bakanlığı’ndan
izinli/ruhsatlı ürünler resmi web sayfasında
yayınlanarak, tüketicinin doğru bilgiye ulaşması
sağlanmalıdır.
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Türkiye İlaç Sanayi Derneği Genel Sekreteri
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GELENEKSEL ya da TAMAMLAYICI İLAÇ ya da ÜRÜNLERIN
(POZITIF BITKI LISTESININ) RUHSATLANDIRILMASI:
TARIM BAKANLIĞI MI, SAĞLIK BAKANLIĞI MI?
İlaç ile ilgili mevzuatımız ve Kurumların görev alanlarını ilgilendiren bazı maddeler aşağıdadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Kanun Numarası: 3359

SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(663)

Madde3/k) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, serum ve benzeri
biyolojik maddelerin üretiminin ve kalitesinin teşvik
ve temini esas olup, her türlü müstahzar, terkip, madde, malzeme, farmakope mamülleri, kozmetikler ve
bunların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin ithal, ihraç, üretim, dağıtım ve tüketiminin,
amaç dışı kullanılmak suretiyle fizik ve psişik bağımlılık yapan veya yapma ihtimali bulunan madde, ilaç,
aşı, serum ve benzeri biyolojik maddeler ile diğer
terkiplerin kontrolüne, murakabesine ve bunların yurt
içinde ve yurt dışında ücret karşılığı kalite kontrollerini yaptırmaya, özel mevzuata göre ruhsatlandırma,
izin ve fiyat verme işlerini yürütmeye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
MADDE 27- (1) Bakanlık
politika ve hedeflerine uygun
olarak ilaçlar, ilaç üretiminde
kullanılan etken ve yardımcı
maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler,
tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî
tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik
ürünler, homeopatik tıbbî
ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli, Bakanlığa bağlı, özel bütçeli,
kamu tüzel kişiliğini haiz, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu kurulmuştur.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(2) Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
b) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek,
izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan
satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya
yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve
aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç,
tıbbî cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve
esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek.

Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış ilaç
ve terkiplerin üretimi, ithali, satışı ile ruhsat veya izin
alınmış dahi olsa ilaç ve terkiplerin bilimsel araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve
ilgili kişinin rızası olmadan insan üzerinde kullanımı
yasaktır.
ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA
KANUN
Kanun Numarası: 6197
Madde 28 –(Değişik: 17/5/2012-6308/6 md.)
Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığı’nın
iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.
İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve
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ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner
tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve
beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları
ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde
satılabilir.
• Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç Ürünleri
tanımının yapılması gerekiyor, bu tanım henüz
yapılmadığı için uygulamada karışıklıklara ve
tereddütlere neden olmaktadır. Bu tür ürünler
için müracaat yapacak firmalar yatırım yapmakta
tereddüt etmektedir.
• Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerinin belirlenmesi, bu ürünlerin molekül, doz
ve farmasötik formlarının belirlenmesi. Aşağıdaki örnekleri görüldüğü şekli ile aynı farmasötik
şekilde ve dozdaki ürünlere hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığı izin vermektedir. Bu
durum da piyasada karışıklığa neden olmaktadır.
Şöyle ki aynı doz ve farmasötik forma Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
ruhsat verdiği takdirde bu ürünler endikasyon
belirtebilmektedir. Aynı farmasötik form ve ürüne Tarım Bakanlığı izin verdiği takdirde endikasyon belirtilmemekte ve ambalaj üzerine de
Tarım Bakanlığının İzni:
Çörek otu yağı
Nar çekirdeği yağı
Gingko Biloba
Passiflora Incarnata Şrp/Tb.
Biotin 5 mg.

• Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerinin ruhsatlandırılmasında yeni bir prosedüre
ihtiyaç bulunmaktadır. Ruhsat dosyasında bulunması gerekli bilgi, belge ve dokümanlar
• Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerinin fiyatlandırılması
• Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerinin tanıtımı
• Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerinin geri ödemesi
Bu hususlarda da mevzuat düzenlemelerine acilen ihtiyaç bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Ruhsatı:
Çörek otu yağı
Nar çekirdeği yağı
Gingko Biloba
Passiflora Incarnata Şrp/Tb
Biotin 5mg.

C Vitamini 500 mg.

C Vitamini 500 mg.

C Vitamini 1000 mg.

C Vitamini 1000 mg.

Vitamin E 400 IU
Çinko Glukonat Tuzu 25mg.
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ilaç değildir ibaresi yazma zorunluluğu vardır.
Ayrıca Tarım Bakanlığı’ndan izin alan bu ürünün reklamı Radyo ve TV’lerden yapılabilmekte
iken Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alan bu ürün
için reklam yapılamamaktadır. Bu nedenle bu tür
ürünlerin bir uzman ekip tarafından hangi doz
verileceği ve hangi farmasötik şekillerin Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
tarafından ruhsat verileceği hangi ürünlere Tarım
Bakanlığı tarafından izin verileceğinin belirlenmesi toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir ayrıca bu ayrımın netleşmesi sektörün yatırım yapmasına yol gösterecektir.

Vitamin E 400 IU
Çinko Glukonat Tuzu 25mg.
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GELENEKSEL ya da TAMAMLAYICI İLAÇ ya da ÜRÜNLERIN
(POZITIF BITKI LISTESININ) RUHSATLANDIRILMASI:
TARIM BAKANLIĞI MI, SAĞLIK BAKANLIĞI MI?
Giriş
Fitoterapi, tam kelime anlamı ile “bitkilerle tedavi”
anlamına gelmesine rağmen, günümüzde “rasyonel veya akılcı fitoterapi” kavramı ortaya çıkmıştır.
Evrensel olarak kabul edilmiş Çin geleneksel tıbbı,
Hindistan’da uygulanan Ayurvedik tıp, Japonya’da
uygulanan Kampo tıbbının yanı sıra, dünyanın birçok ülkesinde de halk tababeti (halk tıbbı) mevcuttur.
Ancak rasyonel fitoterapi, bunlardan köken almakla
birlikte, konvansiyonel ilaç hazırlama prensiplerine
uygun şekilde hazırlanmış “bitkisel ilaçlarla tedavi”
olarak yorumlanmalıdır. Fitoterapinin, “alternatif tedavi” olarak adlandırılması yanlış olup, modern tıbba asla alternatif değil, bilakis ona destek olan, aynı
prensipleri kabul eden ve “tamamlayıcı” hatta “integratif” tıp anlayışına uyan bir tedavi şeklidir.

sorunlar yaratabilir. Örneğin; Çin geleneksel tıbbında
binlerce yıldır kullanılan ve tıbbi değeri tüm dünyada kabul edilmiş olan en önemli tıbbi bitkilerden biri
olan Panax ginseng’in insan şekline benzer kökleri
nedeniyle, farklı farmakolojik etkilere sahip veya hatta zehirli olabilecek başka bitki kökleri (Mandragora
officinarum, Pfaffia panaculata, vs) ile karıştırılması
muhtemeldir. Aynı durum tıbbi papatya için de söylenebilir. Ofisinal türler olan Matricaria chamomilla
ile Anthemis nobilis yerine, tabiatta botanik anlamda
papatyaya çok benzer bitki türleri olan Tanacetum
parthenium, Tripleurospermum callosum, Leucanthemum vulgare, Pyrethrum cinerariifolium ve Bellis perennis gibi bitkilerin kullanılması sonucu ya hiç etki
görülmemesi, ya da birtakım zararlı etkiler görülmesi
mümkündür.

Fitoterapi konusunda en donanımlı eğitime sahip tek
meslek grubu eczacılar olup, 5 yıllık eczacılık lisans
eğitiminde bu konuda 2.5 yıl boyunca ilgili dersleri
alırlar. Ancak bu konuda muhakkak eğitim alması gereken meslek grubunun hekimler olması gerekmektedir. Tıp eğitiminin uygun bir yerine fitoterapi ve diğer
geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında
bir dersin yerleştirilmesi çok isabetli olacaktır. Bu
noktada eczacıların şu anda en büyük rakipleri maalesef aktarlardır. Fitoterapide kullanılan bitki veya tıbbi bitkisel ürünler standardize olmalı ve belirli kalite
standartları taşımalıdır. Bu standartlar, Türkiye’nin de
hem üyesi olduğu, hem de uymakla mükellef olduğu
Avrupa Farmakopesi monograflarında ilgili bitkiler
için istenen kriterlere uyulması ile sağlanmaktadır.
Fakat aktarlarda satılan tıbbi bitkilerin kalite standartları ile ilgili şüpheler söz konusudur. En büyük
sorun, aktarlarda satılan bu bitkilerin doğru teşhislerinin yapılıp yapılmadığıdır. Zira tabiatta, özellikle
aynı familyadan olan birçok bitki türü birbirine çok
benzemektedir ve doğru tıbbi bitki türü yerine başka
bir bitkinin kullanılması, halk sağlığı açısından büyük

2009 yılında danışmanlığını yaptığımız bir yüksek
lisans tez çalışmasında, Türkiye’nin 21 ilinde bulunan aktarlardan “adaçayı” olarak satılan 91 adet örnek
toplanarak, tür tayinleri yapıldığında bir Salvia türü
(özellikle S. fruticosa) olması beklenen örneklerden
7 farklı tür olduğu tespit edilmiştir.1 Hatta bir örnek,
ne tür, ne de familya bazında dahi tayin edilememiştir. İzoflavonlarca zengin olduğu bilinen Soja hispida
preparatlarında yaptığımız bir analiz çalışmasında da,
5 preparattan 3’ünün etiket beyanında verilen miktarların çok altında izoflavon taşıdığı tespit edilmiştir.
2
Yine lokal olarak “gotu kola” olarak bilinen Centella
asiatica bitkisi üzerinde danışmanlığını yaptığımız
bir yüksek lisans tez çalışmasında, Ankara’da bulunan bazı aktar dükkanlarında “gotu kola” preparatı
satın almak istendiğinde, bambaşka bir tür olan Hoodia gordonii preparatı, bir diğerinde ise kilogramı
25 TL’den (muhtemelen karbonat olduğunu düşün1

2

Ecz. Elif Baki, “Türkiye’de Adaçayı Olarak Bilinen Bitkiler Üzerinde Araştırmalar”,
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fitoterapi Yüksek Lisans Programı, Mayıs, 2009 (Danışman: Prof.Dr. İlkay Erdoğan Orhan).
Orhan, İ., B. Özçelik, M. Kartal, S. Aslan, B. Şener, M. Özgüven. 2007. “Quantification
of daidzein, genistein, and fatty acids in soybean and soy sprouts and some bioactivity
studies.” Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49: 61-68.

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU RAPORU

123

düğümüz) beyaz bir toz satılmıştır.3 Fitoterapi yüksek
lisans programımızda danışmanlığını yaptığımız bir
diğer yüksek lisans tezinde de, Türkiye’nin çeşitli illerinden temin edilen ev yapımı kantaron yağları ile
firmalarca imal edilen ticari kantaron yağlarının kimyasal yöntemlerle kalite kontrol analizleri yapılmış ve
birçoğunun istenen spesifikasyonlara uymadığı belirlenmiştir.4
Tıbbi bitkisel ürünlerdeki en büyük problemlerden birisi, sentetik ilaç etkin maddeleri ile tağşişattır. Örneğin şu anda dünyada popüler olan bitkisel zayıflama
haplarının ölümlere yol açtığına dair yazılı ve görsel
medyada birçok haber çıkmaktadır. Aslında bu amaçla kullanılan bitkilerin abartıldığı kadar güçlü zayıflatıcı etkileri olmamakla birlikte, öldürücü düzeyde
bir toksisiteleri de yoktur. Ancak bu vakalarda ölüme
varan sonuçlara yol açan faktör; bitkinin genellikle
kendisi değil, içine illegal olarak katılan ve ürün etiketinde beyan edilmeyen başta sibutramin ve analogları olmak üzere sentetik ilaç etkin maddeleridir. Bu
sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın karşılaştığı
çok önemli bir sağlık sorunudur.
Panel başlığı da dikkate alındığında, tıbbi bitkisel
ürünlerin ve gıda takviyelerinin ruhsatlandırma işlemlerinin çok ciddi yapılması ve pazara çıktıktan
sonra da sıkı denetlenmesi gerekmektedir. Tıbbi
bitkisel ürünlerin sağlığı koruyucu ve tedavi edici
etkisi nedeniyle satılan tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve denetlenmesi en
uygun çözüm olarak görünmektedir. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından satışına izin verilen
“gıda takviyesi” sınıfındaki ürünlerin çok iyi incelenmesi, piyasa denetimlerinin sık sık yapılması ve
özellikle bu tip ürünleri sağlık beyanı ve endikasyon
belirterek satan aktarların da çok sıkı denetlenmesi ve
aslında yasada da yasaklanmış olmasına rağmen, gerçekte halen bu şekilde satış yapmalarının önlenmesi
gerekmektedir.

3

4
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Ecz. Erdem Atasu, “Centella asiatica (L.) Urban Üzerinde Fitoterapi Yönünden Araştırmalar”, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fitoterapi Yüksek Lisans Programı, Ekim, 2010 (Danışman: Prof.Dr. İlkay Erdoğan Orhan).
Ecz. Gülin Yetkin, “Türkiye’de Satılan Ticari Kantaron Yağı Üzerinde Fitoterapötik Yönden Araştırmalar”, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fitoterapi Yüksek Lisans Programı, Şubat, 2008 (Danışman: Prof.Dr. İlkay Erdoğan Orhan).
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SAĞLIK ÜRÜNLERİ DERNEĞİ (SURDER) Türkiye ve yurt dışında üretim, satış ve pazarlama faaliyeti
gösteren 85 adet yerli ve yabancı İlaç firmasının üye
olduğu bir dernektir.

yönetmeliği gibi konularda yeni çalışmalar yapıldı
ve uygulamaya konuldu. Halk sağlığı geçmişe göre
kontrol altına alındı. İsim onayı alınırken bile kontrol
ediliyor ve her isim onay alamıyor.

Derneğimizde Reçetesiz İlaç (OTC),Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ),Takviye Edici Gıda
(TEG), Biosidal Ürünler, Medikal Aletler (CE belgeli) ve Medikal Kozmetik Ürünler üretimi ,satış ve
pazarlaması yapan firmalar mevcuttur.

Amaç TEG ler ile ilgili olarak Avrupa’da olduğu gibi
üretim yerleri ve satış kanalları ile ilgili standartlar
oluşturmak ve tüketiciyi korumak, yanıltıcı yanlış
reklamları engellemek.

Üyelerimizden anlaşılacağı üzere Derneğimiz hem
Sağlık Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile beraber çalışmaktadır.
2012 yılından bu yana aktif komisyonlarımızla Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ile Reçetesiz İlaç (OTC),
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ), Biosidal
Ürünler, Medikal Aletler (CE belgeli) ve Medikal
Kozmetik Ürünler ile ilgili ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Takviye Edici Gıda (TEG) lar
ile ilgili olarak yeni kararname ve yönetmelikler görüşmeleri yapıp sektörümüzü bilgilendirici toplantılar
düzenliyoruz.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile beraber
TEG ile ilgili olarak Bitki Listeleri, Limitler, Etiket

Ruhsatları veren merciden daha çok kontrol daha
önemli.
Bu süreçte çok emek ve bütçe harcamış üyelerimizin
isteği, her şeye yeniden başlamak yerine bu kadar
gidilmiş yolda TEG ler ile ilgili olarak Avrupa ‘da
uygulanan sistemleri Türkiye’de hayata geçirmek
ve Avrupa Birliği’ne uyum sağlamaktır. Bu çerçevede Reçetesiz İlaç (OTC), Geleneksel Bitkisel Tıbbi
Ürünler (GBTÜ), Homeopatik ürünler, Endikasyonu olan Bitkisel ürünler, Biosidal Ürünler, Medikal
Aletler (CE belgeli) ve Medikal Kozmetik Ürünler
ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile ve Takviye Edici Ürünler ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile
koordinasyon içerisinde çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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OTURUM V ve GENEL DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ediyorum. Buyurun Fahrettin Hocam, siz devam edin.
OTURUM BAŞKANI: Bütün konuşmacılara çok
teşekkür ederiz. Buraya konuşmacıları rica edeyim.
Yarım saatlik tartışma süremiz var. Sorusu veya katkısı olan var mı? Buyurun. Lütfen kendinizi tanıtın,
kurumunuzu ve kime soru sormak istiyorsanız onu da
belirtirseniz.
SAMET SERTTAŞ: Samet Serttaş, YATSA Türkiye
Temsilcisi, aynı zamanda Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanıyım. Birkaç tane katkım olacak.
Son SÜRDER yetkilisinin söylediğinden geriye doğru gideyim. Prosedürel bazı sıkıntılardan dolayı bu
ürünlerin Tarım Bakanlığı’nda kalmak istediğini söylediler. Bizim için en önemli şey, prensipsel olarak bu
ürünlerin Gıda Tarım Bakanlığı’nda kalması. Çünkü
bunlar gıda ürünleri, dolayısıyla diğer gıdalardan herhangi bir şekilde farklı değerlendirilmesini prensip
olarak doğru bulmuyoruz. Bu ürünler hem Birleşmiş
Milletler, hem de Avrupa Birliği tarafından gıda olarak sınıflandırılıyor. O yüzden tıbbi anlamda herhangi
bir fonksiyonu olmayan bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı
tarafından diğer gıdalardan ayrıştırılarak denetlenmesini çok doğru bulmuyoruz.
Bir başka sıkıntıyı ise; Eczacılar Odası Başkanı ifade
etti, birçok ürün onay alıyor, daha sonra kullanılıyor ve
insanlar bunlardan dolayı ölüyor dendi. İlkay Hocama
çok teşekkür ediyorum, hem bilimsel verilere dayalı
kendi yaptığı çalışmayı sundu, çok faydalandık, orada
da anlattı zaten. Bu ölümler onay almış ürünlerden dolayı olmuyor, bu ürünler tağşişten dolayı oluyor. Dolayısıyla onay almış ürünlerden ölüm olayı yok.
Bir başka konu, sağlık beyanı. Tüm panel boyunca çok
defa ifade edildi, sağlık beyanıyla endikasyonlar birbirine karıştırıldı. Sağlık beyanı, biliyorsunuz Avrupa
Birliği müktesebatında da olan ve bizim uyumlaştırdığımız gıdalardaki sağlık beyanları. Endikasyonlar ise,
ancak ilaç veya bitkisel ürünlerin yapabileceği şeyler.
Gıda takviyesi zaten hiçbir şekilde endikasyonla satılamaz. Ama Avrupa birliği müktesebatında olduğu
gibi gıdalar, gıda takviyeleri de sağlık beyanıyla, belli
sağlık beyanlarıyla, izin verilen sağlık beyanlarıyla
satılabilirler.
Bir başka sorun da, gıda takviyesi eczanelerde satılmalıdır diye ifade olundu. Çünkü daha çok endi-
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kasyon ifade edildi, endikasyon verilerek satıldığı
söylendi. Eczanelerde de endikasyon verilerek gıda
takviyeleri satılabiliyor. Dolayısıyla konu orada-burada satılması değil, ürünlerin hiçbir şekilde endikasyon
verilerek hiçbir yerde satılmaması.
Kemalettin Bey, bizim de üyemiz olan bir firmanın
ürünüyle ilgili bir yorumda bulundu, ama tabi bu
multivitamin, dolayısıyla ilaç değil zaten, ilaç kategorisinde de değerlendirilmiyor. İlaçla birçok bileşen
gösterdiniz, ilaç ile gıda takviyesini ayıran şey beyan.
Endikasyon vermediğiniz sürece aynı bileşeni dünyanın her yerinde gıda takviyesi olarak satabilirsiniz.
Ama endikasyon verdiğinizde konu değişir. O ilaç sınıflandırmasına girer. Çünkü AB mevzuatı da böyle,
yani dışarı gittiğinizde de, Birleşmiş Milletler mevzuatı da böyle, FDA’e baktığınızda o da böyle söylüyor.
Doz olan her şey ilaçtır dediniz. Gıda takviyesinin tanımına baktığınızda Türk mevzuatında, doz ile satılması gereken ürün diyor. Dolayısıyla doz ile satıyoruz
ürünü.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Peki, biz teşekkür ederiz.
Cevap vermek isteyen buyurun.
BİR KATILIMCI: Tabii bir iki şey söylemek istiyorum: Benim demek istediğim herhalde anlaşıldı.
Yani formülünü değiştirip daha önce ilaç olarak sattığı isimle satılmasına ben karşıyım, o bir ahlaksızlıktır
diye düşünüyorum. Niye ismini de değiştirmiyorsun?
Madem formülünü değiştiriyorsun, ismini de değiştir. Şimdi siz maddenin, son söylediğiniz, ne bileyim
bir sildenafil, siz endikasyon belirtmezseniz sildenafil
diye satacak mısınız? Veya bir aminocardolu endikasyon belirtmeden satacak mısınız? Yani burada suiistimal edilebiliyor. Onun için ben ne dedim konuşmamı
yaparken? Bunların belirlenmesi, ayrıştırılması ve
bunun bir komisyon, bilim insanları tarafından değerlendirilmesi ve bunun da Türkiye şartlarına göre
yapılması gerekir. Avrupa’da olabilir, Avrupa’da da
bunlar hem fikir değildir, ilaçlarda bile aynı fikirde değiller. Bir bakıyorsunuz bir ülkede ruhsatlı, bir ülkede
reçeteli, bir ülkede reçetesiz; aynı doz, aynı farmasötik form. Bunları ben çalıştım zamanında 20 sene
önce, bilmiyorum siz o zaman neredeydiniz? Sonra
Türkiye’nin şartlarına uymadı bu. Sonra fiyatları da
farklıdır bu ürünlerin. Her Avrupa ülkesinde farklıdır.
Eğer bir madde farmakopede yer alıyorsa, farmakope
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ilacın anayasasıdır, eğer farmakopede yer alıyorsa bu
gıda değildir artık, ilaçtır. Böyledir, kanun budur. Siz
farmakope kanunu biliyor musunuz, okudunuz mu?
OTURUM BAŞKANI: Karşılıklı konuşma yapmayalım.

nedir? Devekuşu gibi, uç dediğinizde ben deveyim
diyor, yük taşı dediğinizde de ben kuşum diyor, işin
içinden sıyrılıyor. Eğer gerçekten bir sağlık beyanı
olacaksa bir ürünün, bu sağlık beyanı mutlaka Sağlık
Bakanlığı tarafından verilmelidir, yoksa tamamen karışıklığa sebep olur diyorum.

BİR KATILIMCI: Yok, öyle kafadan bana göre de
denmez. Yasa var, yasaya herkes uyacaktır. Yasa budur yani, açın farmakope nedir? Herkes farmakopeye
uymak durumundadır, bu bir yasadır. Ha öyle bana
uyar, bana uymaz…

Teşekkür ederim.

SAMET SERTTAŞ: Mevzuat…

Benim biraz uzun konuşmam lazım Sayın Başkanım,
çünkü Tarım Bakanlığı’na bayağı bir eleştiri geldi…

BİR KATILIMCI: İşte Türk mevzuatında budur.
767 sayılı ve bu Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkmış
bir kanundur. Ve bu kanunda böyle buraya atanan
kişiler de Bakanlar Kurulu kararıyla atanır, rastgele
atanmaz. Bu bir kanundur, herkes kanuna uyacaktır.
Bana uyar-bana uymaz, uymayabilir size veya değişmesi gerekebilir, değiştirilir.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI: Buyurun.
YRD. DOÇ. DR. MAHMUT TOKAÇ: Mahmut
Tokaç, Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Eski görevim, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’idi.
Şimdi gıda ve gıda takviyesi olarak iki kavramdan
bahsediyoruz. Şimdi acaba gıda takviyesi olarak kabul edilen herhangi bir ürünü biz gıda olarak mı alıyoruz, yoksa başka bir amaçla mı alıyoruz? Eğer öyleyse, gıda olarak alıyorsak, gıda olarak dünyada hiçbir
şekilde kullanılmayan birçok ürün var. İşte bugünkü
sunumlarda vardı; gergedan boynuzu, bilmem ne yosunu gibi böyle saçma sapan birtakım ürünler varken
bunlar şey oluyor.
Bir de, ilginç bir durum var. Geçmiş zaman görevde olduğum dönemde bu Kapıdan Satış Yönetmeliği
diye bir yönetmeliği var Sanayi Bakanlığı’nın. Ve o
kapıdan satış yönetmeliğinde gıdaların kapıdan satışı
yasaktır. Fakat bazı firmalar işte çeşitli gıda takviyesi
ürünlerini kapıdan satış yoluyla satarlar. Ve ben Sanayi Bakanlığı’na bir yazı yazdım, dedim ki; gıdaların mademki kapıdan satış yönetmeliğiyle satılması
yasaktır, o halde gıda takviyesi olan bu ürünler de
yasaklanmalıdır. Bunların yasaklanması yerine yönetmeliğe madde ilave edilerek, ama gıda takviyeleri yasak değildir denildi. Şimdi gıda mı?, değil mi?,

OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ederim.
SELMAN AYAZ: Selman Ayaz, Daire Başkanı.

OTURUM BAŞKANI: Yok, çok uzun konuşmayın
lütfen, çünkü çok yoruldu herkes.
SELMAN AYAZ: Öncelikle Kemalettin Bey, marka konusunda, ilaç markasına Bakanlık takviye edici
gıda onayı verdi dedi, ona açıklama getireyim. Bizim
komisyonumuzda 15 kişi var, 6’sı Sağlık Bakanlığı
temsilcisi, Sağlık Bakanlığı’nın kabulüyle bunu yaptık. Çünkü orada ilaç markası iptal edilmişti. Biz şu
anda Bakanlık olarak ilaç markasına aynı zamanda
takviye edici gıda onayı vermiyoruz zaten, onu kesinlikle vermiyoruz. O firma ilaç ruhsatının markasını
iptal ettiği için Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşüyle
onu verdik. Daire Başkanımız burada.
OTURUM BAŞKANI: Şimdi örneğin diyelim viagranın ruhsatı iptal edildi, geldi size, siz aynı markayı
kullandıracak mısınız?
SELMAN AYAZ: Hayır, illa hepsine vereceğiz diye
bir şey yok. Değerlendirdik, Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşüyle biz bunu onayladık. Ama aspirin diye
bir marka gelir, takviye edici gıda diye vermeyiz, o
ayrı bir şey, yani biz illa vereceğiz diye bir şey demiyoruz.
Erdoğan Bey dedi ki; eczanelerde işte bunlar sağlığa
aykırı şekilde satılıyor. Peki, bütün eczaneler şu anda
takviye edici gıda satmıyor mu? Satıyor. Ve ben iddia ediyorum; bütün eczanede satılan takviye edici
gıdalar bizim mevzuata aykırı olarak satılıyor, hepsinin üzerinde sağlık beyanı var. Yarın gidin bakın, biz
bununla ilgili denetimi de başlatıyoruz. Eczaneler de
Tarım Bakanlığı bizi denetlemesin diyor. Eğer eczane gıda satıyorsa, takviye edici gıda satıyorsa, bebek
maması satıyorsa, o benim kanunum açısından gıdadır, gıdanın tanımına giriyor ve ben onu denetlemek
zorundayım. Kanunun emrettiğini ben yapıyorum,
çünkü benim işim kanunlara göre hareket etmek. Ben
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Bakanlık temsilci olarak kanun koyucu değil kanunu
uygulayıcıyım. Sonra şimdi şöyle bir çelişki var: Takviye edici gıdalar sağlık beyanıyla satılıyor diyorlar,
satılmasın deniyor. Tamam, biz zaten ona o şekilde
onay vermiyoruz. Ama bir taraftan da deniyor ki; bunlar beyanla satılsın. Ondan sonra Kemalettin Bey diyor ki; sağlık beyanları sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır, Tarım Bakanlığı tarafından yapılamaz.
Sağlık Bakanlığı’nın 7 Haziran 2013 tarihinde çıkarmış olduğu sağlık beyanıyla satılacak ürünlerle ilgili
bir yönetmelik düzenlemesi var. Orada o yönetmelikte Tarım Bakanlığı’nın etiketleme yönetmeliğine atıf
yaparak gıda ve gıda takviyelerinde Tarım Bakanlığı
etiketleme yönetmeliği uygulanır şeklinde bir hüküm
var. Başkanımız burada. Yani bizim sağlık beyanlarıyla Sağlık Bakanlığı’nın kastettiği sağlık beyanları
farklı. Ve şunu da söyleyeyim: Biz şu anda Bakanlık olarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde beslenme ve sağlık beyanları yönetmeliğini hazırladık.
Avrupa’da 260 tane bileşene kadar gıdalarda sağlık
beyanına izin veriyor. Biz şu anda onu hazırladık ve
yayım aşamasında. Sağlık Bakanlığı’nın bazı önerileriyle azaltmaya gittik, 204 tane bileşen gıdalardan
sağlık beyanı olarak kullanılabilecek. Yılsonuna kadar da bu yönetmelik yayınlanacak.
Yani bunları söylemek istiyorum, gerekirse tekrar söz
almak isterim.
OTURUM BAŞKANI: Teşekkür ederiz. Buyurun.
BİR KATILIMCI: Şimdi isim konusunda şöyle söyleyeyim: Tabii o kalabalık bir komisyon her şeyden
önce, komisyondan çıkması demek, herkes aynı fikirde demek değil, bu işin ayrı bir tarafı. Sağlık beyanı konusunda hiçbir zaman için Tarım Bakanlığı’yla
aynı görüşte olmadık. Evet, 660 sayılı KHK görevi
bize veriyor. Bahsettiğiniz yönetmelik de ondan sonra çıkmış bir şey, ama biz kanun hükmündeki kararnameden bahsediyoruz. Tamam, sizin bahsettiğiniz
yönetmelik, bizim bahsettiğimiz kanun hükmünde
kararname.
SELMAN AYAZ: Sağlık Beyanları Etiketleme Yönetmeliği’nde, bütün fasıl 12 kapsamında uyumlaştırılması gereken yüzlerce mevzuat var. O zaman kanun
çıkalı 6,5 yıl oldu, Sağlık Bakanlığı neden bunları mesela uyumlaştırmıyor? Fasıl 12’de görevler net olarak
belirlendi, fasıl 12’den sorumlu bakanlık Gıda Tarım
Hayvancılık Bakanlığı ve bu konular fasıl 12’nin altında yer alan konular. Bütün Avrupa mevzuatında
gıdalarda kullanılmasına izin verilen sağlık beyanları
var. Ama tekrar söylüyorum, biz bunu yüzlerce kez
söyledik; sizin sağlık beyanı dediğiniz olayla bizim
verdiğimiz sağlık beyanı farklı. Sağlık beyanında has-
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talığı tedavi edici, önleyici bir şekilde beyanlara izin
verilmiyor zaten.
BİR KATILIMCI: Tamam, ama ben de diyorum ki
zaten tedavi eder demek endikasyon demek.
OTURUM BAŞKANI: Peki, çok teşekkür ederim
ikinize de. İki bakanlığın temsilcilerinin bir araya gelip bu konuya bir uzlaşma yolu bulmanız lazım.
SELMAN AYAZ: Çünkü önemli bir konu, kayıtlara
geçmesi için söylüyorum. Sağlık beyanları dediğim
gibi fasıl 12’nin altında yer alıyor ve Avrupa Birliği Bakanlığı da bu konuda bu şekilde onaylanmış durumda.
OTURUM BAŞKANI: Tamam, teşekkür ederiz.
Evet, buyurun.
PROF. DR. MURAT KARTAL: Profesör Doktor
Murat Kartal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi.
Konuşmamda da belirttim, iki bakanlık çatışmamalı
ve bir doğru yolu bulmamız lazım. Siz sabahtan beri
TÜBA olarak burada çok güzel bir toplantı organize
ettiniz. Bu toplantının sonuçlarını halk sağlığı açısından, objektif olarak, TÜBA yetkilerinin yorumlarını
da ortaya koyarak değerlendirmeniz gerekir, yoksa
biz 6 ay sonra bir daha geliriz yine aynı şeyler konuşuruz. Yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
der ki şöyle şöyle olsun, Sağlık Bakanlığı der ki şöyle
şöyle olsun. Burada bir çözüm bulmamız lazım. Halk
sağlığı açısından yani doğrusu neyse bunu yapmak
lazım. Yoksa bu benim elimden gitmesin, öbürü bana
gelmesin, şu böyle olmasın dersek bir çözüm bulamayız. Yoksa sabahtan beri geldik nefes tüketiyoruz bu
saate kadar, boşa tüketmiş oluruz. Sadece bunu söylemek istiyorum.
OTURUM BAŞKANI: Tamam, yani burada elbette
ortaya bir sonuç çıkmalı. Ama yanlış kullandığımız
bir kavram var, aklın yolu birdir diye. Aklın yolu bir
değil, muhtelif yolları var. Bu toplantıların yapılmasının sebebi de o. Çünkü mutlaka her alanda tek bir
doğru olmuyor. Bir hasta var, tedavi edeceksiniz; birisi ilaçla tedavi edelim diyor, biri radyoterapi verelim
diyor, birisi cerrahi yapalım diyor, üçünün de doğru
yanları vardır, yani her zaman tek bir doğru olmuyor.
O bakımdan konuşmak lazım, tartışmak lazım, kırıcı
olmadan tabii, karşılıklı belli seviye içerisinde.
BİR KATILIMCI: Sonuçta bu işin temelinde bir
ekonomi var, talep edenler var ve vatandaşın bir şekilde temin ettiği ister yurt dışından, ister yurt içinden, ister legal yoldan, ister illegal yoldan. Sonuçta
kişilerin kendine göre bilgi noksanlığı varsa ve bu
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bilgi noksanlığı içerisinde de bir ihtiyaca binaen derdi olduğundan dolayı derman bulmak için bu şekliyle
farklı yollara başvuruyorsa, bizim önce farkındalık
oluşturacak şekilde, ki son dönemlerde güzel çalışmalar yürütülüyor, konunun ayrıştırılması için bu konuya ağırlık vermemiz, hem sağlık çalışanlarımızı bu
konuda yetkin bir şekilde bilgilendirmemiz, hem vatandaşı bilgilendirmemiz gerekiyor. Ticari kaygılarla
yapılan işler olacaktır. Bakanlıkların kendi arasındaki
konuşmalar aslında buna da dayanıyor, bu işin sonu
gelmez. Ama bizim konuyu bilimsel boyutta tutup
şarlatanları da cezalandıracak şekilde daha etkin bir
mevzuata ihtiyacımız var, bunun aşikâr olduğu belli.
Ve bu iletişim çağında siz oradan kovsanız öbür taraftan, her yerden bir şekliyle onlar ulaşıyor. Bizim onların ulaştığını o dezenformasyon bilgiyi normal bilgi
olarak yerine koymamız lazım, tabiat boşluk kabul etmiyor. Bu anlamda şimdiye kadar ihmal edilmiş olan
iletişim tekniklerini kullanarak bizim vatandaşı doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu konunun sanırım
en hassas noktası bu. Medyanın da bu konuda dürüst
davranmadığını hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Medya işine geldiği gibi nalına mıhına gidiyor. Bir taraftan birisinin reklam parasını alıyor, öbür taraftan işin
dolaylı olarak reklamını yapıyor ve popüler magazin
bilgileriyle, bilimsel olmayan yöntemlerle reklam yönetiyor. Maalesef buna da çözüm getirmek gerekiyor.
BİR KATILIMCI: Şimdi Sayın Rektörümün dediği
yerden ben de bir cümleyle katkıda bulunayım; son
iki yıldır Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mızın koordinasyonunda Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde iki çalıştay yapıldı. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin genel özellikleri, ticarileşmesi, biraz da
eczacılık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
uygulamalarında biraz daha dilüe edilmesi diye. Çalıştaydaki bilgiler daha net, daha rahattı. Bugün biraz
konunun dağıldığını gördük. Biraz daha bunu netleştirmek bakımından konuşmacıların çoğu da buradaydı. Paydaşlar geldi orada, genellikle konferans değil
biraz atölye çalışması tarzındaydı. Ben biraz önce
Murat Bey’in dediğine katılıyorum, sadece bir genel
rapor değil, artık konuşmalardan, konferansın metninden, konuşmacıların arada söylediği çok net bilgilerin
rapora iyice yansımasından yanayım. Yani bu benim
5. toplantıya katılmam. Ben eczacı değilim, kendim
tıbbi genetikle ilgileniyorum. Artık iki bakanlığımızın
yetkililerini de dinledik. Bizim de çalıştaylarda artık
akademisyen olarak aldığımız dersler de var. Ben raporun netleşmesini öneriyorum. Sadece şu şöyle dedi,
bu böyle dedi değil, eğer varsa sorun ve önerilerin de
paket halinde verilmesinden yanayım.
PROF. DR. HAKAN PARLAKPINAR: Teşekkürler Sayın Başkan.

Profesör Doktor Hakan Parlak Pınar, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. TÜBA Asosiye üyesiyim. Kanser Alt Çalışma Grubunda da üye olarak çalışıyorum.
İki soru sorup Sayın Saraçoğlu burada olmadığı için
şahsı hakkında konuşmayıp sadece sunumuyla ilgili
bir düzeltme yapacağım.
PROF. DR. HAKAN PARLAKPINAR: Sayın Saraçoğlu’nun konuşması için düzeltme yapmak istiyorum kayıtlara geçmesi açısından.
Sayın Başkanım, Tiyazidlerden bahsetti, ben Tıbbi
Farmakoloğum. Yıllardır antihipertansif ilaç tedavisini anlatıyorum. Siz aynı zamanda İç Hastalıkları
Uzmanı’sınız. Lütfen hatam varsa düzeltin, salonda
kardiyolog varsa düzeltsin. ESC kriterleri var, yani
kardiyolojiyle ilgili hipertansiyon tedavisinde kriterler var. AHA kriterleri var, nice kriterler var, Kanada
kriterleri var. GNS 8 kriterleri var, 2014’te, en son
kriterler, hiç birisinde tiyazidlerle ilgili kullanılmasın
ya da tırnak içerisindeki 6 ay kullanılırsa hiperglisemi
yapar, böyle bir şey yazmaz. Bilakis başlangıç tedavisinde tiyazidler önerilir. Bunların nefronların kısımlarına göre sınıflamaları yapılır. Genel kanı şudur: Metabolitlerde hipo yapar, ama endokrin değişikliklerde
hiperaktiviteye yol açabilir, bunları biz zaten biliyoruz. Hocamızın sunduğu İngilizce görselde de dikkat
edilirse stopping diye başlayan cümlede gut görülürse
kesilmesi, hiperürisemiye yol açacağını zaten biz biliyoruz. Cümlemi şöyle toparlamak istiyorum, düzeltme adına söyledim: Tiyazidler gibi geçmişini uzun
yıllardır bildiğimiz bir ilacı hiperürisemi yapacak
diye hipornatrem yapacak diye biz terk etmiyoruz.
Hiçbir kılavuz bunu öngörmüyor, hipertansiyon tedavisindeki son kılavuzlar da buna dâhil olmak üzere.
Soruma geçince, Sayın Zafer Bey’e sorum. Yönetmelikte 15 alt uygulama var bildiğim kadarıyla, hatam
varsa lütfen düzeltin, eğitimler başladı, ama yasal uygulama, merkez ya da ünite açıp akupunkturda var,
diğerleri başladı mı acaba? Eğer başlamadıysa fitoterapi eğitimleri şu anda başladı. Fitoterapi eğitimini uygulama yetkisi tıp doktorunda ve diş hekiminde. 280 saat tıp doktorunda, 215 saat diş hekiminde.
Bunu uygulayan tıp doktoru ve diş hekimi olmayanlarla ilgili ne yapılıyor? Titreleri Profesör de olsa, ama
sahadan değilse.
Son sorum, Sayın Erdoğan Çolak’ın bir sorusu vardı,
onu ben de tekrarlamak istiyorum, cevap arıyorum
buna; ginko bloba, pasif lora, etken madde olarak
söylüyorum, ticari ad değil, bunlar hem Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan, hem Sağlık Bakan-
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lığı’ndan onaylanıyor. Neden bu iki yerden onay alıyor?
OTURUM BAŞKANI: Evet…
BİR KATILIMCI: Şu anda akupunktur haricinde
diğer uygulamalara da ruhsat verdik. Bir de, gündemin sıcak konularından birisi cin hastaneleri var.
Biz öyle bir yere ruhsat vermedik, onu samimi olarak
söyleyeyim, bizle bir alakası yok. Şu anda geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarında iki tane tanımlı
var; uygulama merkezleri ve ünite. Uygulama merkezleri; üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde
açılabiliyor, eğitim ve ar-ge çalışmalarını yapabiliyor.
Üniteler, ayaktan teşhis, tedavi ve özel hastane yönetmeliğine göre açılan mevcut sağlık kuruluşlarında açılıyor. Yeni bir yere de yeni bir şekilde ruhsat
vermiyoruz. O kuruluşlarda da sadece tabip ve diş
tabipleri yapabiliyor. Diş tabiplerinin de uygulamayı sadece kendi uygulama alanında, ağız bölgesinde
yapma yetkisi var. O bağlamda sunumda saydığım
uygulamalarla sertifikası olan tabip ve diş tabibi arkadaşlar muayenehane veya ayaktan teşhis tedavi ve
özel hastane yönetmeliğine göre sağlık kuruluşu açabiliyor, ruhsat verildi şu ana kadar.
Sağlık profesyoneli dışında uygulama yapanlarla ilgili şu anda 30 tane merkez kapatıldı ve savcılığa suç
duyurusunda bulunuldu. 1219 Sayılı Kanunun ek 13.
maddesine göre sağlık profesyonelleri harici geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları, sertifikası olmayan
kişiler tarafından uygulandığı zaman bir yıldan 3 yıla
kadar hapis cezası, 500 bin maddi para cezası şeklinde
bir şey var. O şekilde savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, şu an için 17 kişi hakkında bu tarz bir çalışma
yapıldı. Yani Sağlık Bakanlığı durmuyor, işte o cin
hastanesi de bizim esasen takipte olduğumuz bir yerdi,
ora da şu anda kapatıldı ve savcılığa suç duyurusunda
bulunuldu. Gerekli makamlar gereğini yapacak.
Ama diğer taraftan bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi
Fahrettin Hocamı yavaş yavaş kandırdık, hemen böyle aniden çatışmalar falan olmasın, tekrardan vazgeçecek. Yani fitoterapi şey kavgasını burada kavga etmeyelim, Hocam şimdi TÜSEB’i canlandıracak. Bizim
sizden şöyle bir talebimiz var: Dediğim gibi şu anda
aktif olan iki tane üniversite var fitoterapi sertifikası
veren ve Ocak ayında sertifikalı 100 tane hekim reçete
yazmaya başlayacak. Ben size şunu soruyorum, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na da soruyorum,
buradaki diğer STK’lara da soruyorum: Sizin elinizde reçeteye girebilecek ilacınız var mı? İlaç dediğim
zaman endikasyon veya sağlık beyanı esas alır. Bunu
da mecburen reçete de Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış kısımlar bizi ilgilendiriyor. Sizin
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üyelerinizin satmış olduğu gıda takviyesi, isterseniz
manavda satın, isterseniz kasapta satın, gıda takviyesi
veya gıda diye satıyorsanız biz ona karışmıyoruz zaten, derdimiz o değil. Ama bir doktor olarak özellikle
TÜBA’nın şu an onkoloji kısmını daha çok ilgilendiren ve kronik hastalıkları daha çok ilgilendiren ciddi sorunları var. En fazla suiistimal olan hastalar bu
hastalar, onkoloji hastaları ve kronik hastalıklar. Biz
o konuları tartışıyoruz. Yani sen eğer doğru düzgün
gıda takviyesi olarak satıyorsan, zaten sana kimse bir
şey diyen yok. Tarım Bakanlığ’ında kal istersen, ona
da kimse bir şey demiyor. Bilmiyorum Aslı Can sen
bir şey bekliyor musun? Yani eğer gıda takviyesi olarak marul şeklinde manavda da sattıracaksan git orada
sat. Kimsenin öyle bir talebi yok zaten. Ama bu marul
hipertansiyona da iyi geliyor diyorsan, o zaman Aslı
Can Hanım devreye girer; biz onu diyoruz, başka bir
şey demiyoruz. Sizde başka bir şey yok yani.
OTURUM BAŞKANI: Sağ olun. Evet, buyurun.
BİR KATILIMCI: Birkaç şey oldu benimle ilgili de,
onları cevaplandırmam gerekiyor, ama aslında salon
cevap verdi. Yani hem Mahmut Hocam cevap verdi, hem Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerimiz cevap
verdi. Yani bir gıda takviyesinin eczanede satılması
normal bir şey, olabilir bir şey. Bunun başka yerlerde
satılması da normal bir şey. Bizim söylediğimiz; bir
kapsül, bir draje, yani bir farmasötik form haline dönüşmüşse ve sağlık beyanı varsa, bunun ruhsatı Sağlık
Bakanlığı’nda verilsin ve eczanede satılsın; talebimiz
bu. Yani bu anlaşılmamış herhalde salon tarafından.
Bir de, Tarım Bakanlığı’nın denetimi işi var. Yani
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
var, 1953 tarihli. Bu yasa 2012 yılında değişti 6308
Sayılı Yasayla. O yasada şunu söylüyor, diyor ki Sağlık Bakanlığı: Ruhsatı ben veririm, ben denetlerim,
başka da hiçbir yerden denetlenmez diyor eczaneler.
Ama Tarım Bakanlığı, biz gıda takviyelerini eczaneden satıyoruz diye bizi denetlemek istiyor, ruhsat istiyor, harç istiyor, yani kendine alan açmaya çalışıyor.
Biz de o alana müsaade etmemeye çalışıyoruz, durum
budur.
OTURUM BAŞKANI: Peki, son bir soru vardı. Buyurun.
PROF. DR. ABDÜRRAHİM KOÇYİĞİT: Profesör Doktor Abdürrahim Koçyiğit, Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı’yım.
Ben Kemalettin Bey’in bir sözü ile başlamak istiyorum konuşmama. Gerek bitkisel, gerekse kimyasal
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ilaçlar doza edilmiş zehirlerdir şeklinde bir tabir kullandı. Ben de tam bunun üzerine konuşmak istiyorum
ve tam yüzde 100 katılıyorum. Mesela bitkiler genellikle masum olarak değerlendiriliyor, yani bitkidir, ya
bir şey olmaz; bunun tamamen yanlış olduğunu birçok araştırmalarımla da ben gösterdim. Özellikle son
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan da geleneksel tıp ileri
araştırmalar ve merkez olarak bir projeyi de bugünlerde geçirdim. Onunla ilgili epeyce çalışmalarım da
bunu gösteriyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum: C
vitamini mesela, şimdiye kadar genellikle hep antioksidan olarak bilindi, antioksidan olarak da kullanıldı.
Kanserden korunmak isteyen genelde C vitamini ilaç
olarak veya C vitamini içeren bitkileri tavsiye edildi
antioksidandır şeklinde. Fakat son literatürlerde belki
rastlamışsınızdır, C vitamini aynı zamanda kanser tedavisinde de kullanılmaya başlandı. Yani bir taraftan
siz aynı C vitaminini kanserden korunmak için kullanıyorsunuz, aynı C vitaminini kanser tedavisinde de
kullanıyorsunuz. Burada etkili olan şey, demek ki onu
belirleyen dozdur. Ben bir örnek daha kendi çalışmalarımdan vermek istiyorum. Melatonin, mesela bilinen en güçlü antioksidandır, bununla ilgili bir çalışma
daha çok yeni yaptım. Kanser hücreleri üzerine çok
küçük dozlardan yüksek dozlara kadar çıkarak hücre kültürü üzerinde yaptım. Düşük dozlarda kanser
hücrelerini çoğaltırken, yüksek dozlarda yüzde 80’e
kadar öldürdüğünü gördüm. Dolayısıyla burada gerek
gıda takviyelerinde, gerekse Sağlık Bakanlığı’ndan
ruhsatlandırılan bitkisel ilaçlarda acaba bu tür preklinik-klinik çalışmalar yapılmadan bu ilaçları piyasaya sürmek veya satmak ne kadar doğru? Veya Sağlık
Bakanlığı burada ruhsatlandırırken bu tür çalışmalara dikkat ediyor mu? Yani preklinik-klinik çalışma,
sonra faz 1, 2, 3 çalışma, belki uzun bir süreç, ama
bunların mutlaka yapılması gerektiği kanaatindeyim.
Çünkü bu tür özellikle fitoterapide kullanılan gerek
anti-kanser, gerek antioksidanlar olsun, maalesef iki
yönü keskin kılıçlar. Yani biz burada hastaya hangi
dozu vereceğiz, korumak için hangi dozu vereceğiz?
Siz kalkar korunmak için preventif dozu kanser hastasına verirseniz kanseri azdırıyorsunuz. Bir örnek
veriyorum, yani kanser hastasına düşük doz antioksidan verirseniz de kanseri aktive ediyorsunuz, daha
ilerlemesine sebep oluyorsunuz.
Bir ikincisi; kanser tedavisi gören bir insana fitoterapik olarak mesela antioksidan önerirseniz ki genellikle kimyasal anti kanser ilaçların çoğu DNA hasarı
yaparak kanser hücrelerini öldürüyor. Ama verdiğiniz
antioksidan o DNA hasarını önlüyor. Dolayısıyla orada negatif bir sinerji yapıyor, yani tam tersi bir etki
yapıyor ve kanser ilacının etkinliğini azaltıyorsunuz.
Dolayısıyla bunların çok ciddi prekilnik ve klinik ileri
araştırmalarının yapılarak, ancak gerek bitkisel ilaç,

gerekse gıda takviyesi verilmesi ve öyle ruhsatlandırılması gerektiği kanaatindeyim. Mutlaka nasıl bir
kimyasal ilacın bir prospektüsü varsa, hangi durumda
ne kadar kullanılması gerektiği söyleniyorsa, burada
da bu dozların çok iyi belirlenerek kullanılması gerektiği kanaatindeyim.
OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ederiz.
En son iki soru, siz hanımefendi ve Muzaffer Bey
sonra. En son iki soru, bundan önceki son soruydu.
BİR KATILIMCI: Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Evet, vakit ilerledi. Ben tekrar şunu yinelemek istiyorum: Selman Bey söylemişti, yani kongremizin
konusu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri, bunun
ruhsatlandırılması. Ama son söz alan birkaç katılımcı
haricinde genelde gıda takviyelerine yoğunlaştığımızı
görüyorum ve bu gerçekten üzücü ve katılımcı portföyüne baktığımızda da burada çok değerli üniversite
hocalarımız, doktorlarımız, eczacılarımız yer almakta. Ama biz gıda ve Bakanlık olarak baktığımızda
daha az seviyedeyiz. Dolayısıyla bize biraz daha söz
tanımanızı talep ediyoruz.
Öncelikle ben de şunu özellikle söylemek istiyorum:
Gıda takviyeleriyle ilgili denetim yetersiz, incelenmiyor vesaire deniyor. Kesinlikle katılmıyorum, gıda
takviyeleriyle ilgili çok yoğun denetimler yapıyoruz.
Üretim yerlerinden başlayarak ve o üretim yerleri her
yıl en az bir kez denetleniyor ve efektif denetimler
yapılıyor, bunlar sadece bileşen analizi değil. Burada Türk Gıda Kodeksinde yer alan konteminantlar,
mikotoksinler, ağır metaller, bakteriyel mikro biyolojik analizlerden tutun da, son günlerde yine Sayın
Dekanımızın ve diğer katılımcılarımız dile getirdiği
birtakım ölümler vesaire olması nedeniyle bunların
yanında özellikle bu ilaç etken maddesi olarak adlandırılan birtakım maddelerin bizim izin vermediğimiz
formların içine katılması sonucu birtakım yapılan taklit tağşişlerin üzerine özellikle çok yoğun gidiyoruz.
Tadefil gibi, bunun dışında farklı birçok form var. Ve
laboratuvarlarımızda 77’den fazla aktif farmasötik bileşen analizi de yapılabiliyor. Ve bu gıda takviyelerinde özellikle buna yoğunlaştığımız için bu kadar çok
kamuoyu duyuruları ve ifşaları gerçekleştiriyoruz.
Ayrıca, tabii reklamlarla ilgili Sayın Erdoğan Hocamız bahsetti, benim konuşmamdaki vurgulamak istediğim şuydu: Evet ilgili kurumlara biz bunları bildiriyoruz, ama biz bir şey yapmıyoruz demek değil. Evet,
biz de bu ürünlerle ilgili kendi denetçilerimiz özellikle bir müşteri gibi, bir vatandaş gibi internetten bu
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ürünleri istiyor. Bunlarla ilgili denetimler yapıyoruz,
analiz yapıyoruz ve bunun üzerinde de birtakım yaptırımlar uyguluyoruz. Sadece ceza kesmiyoruz, cezanın
üzerinde o ürünlerin hepsi toplatılıyor, imha ediliyor,
savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz bu firmalarla
ilgili ve o firmaların üzerine çok daha fazla yoğunlukta gidiyoruz. Bunu özellikle anlatmak istedim.

cek destekler için vereceğiniz katkılar için de çok teşekkür ediyorum.
Hepinize iyi akşamlar diliyorum, sağ olun. (Alkışlar)

Teşekkürler, sağ olun.
OTURUM BAŞKANI: Peki, teşekkür ederiz, sağ
olun katkılarınız için.
Son Mevlana’nın bir sözüyle herhalde bitireceğiz.
Aslında panelin ismini bir dokun, bin ah işit diye koymak gerekiyormuş ama.
BİR KATILIMCI: Sabahki oturumlarda da değinildi, tıp eğitiminde UCEP çerçevesinde belirgin oranda
bir eğitimde bu başlıklar tanımlanıyor, öğrencilerin
müfredatında yer alıyor, ama bu sadece tıp fakültesine yönelik bir çalışma. Aslında bunun sağlık bilimleri
fakültesi bünyesinde de, eczacılık fakültesinde de, diş
hekimliği fakültesinde de belirgin oranda yer almasında fayda var. Sempozyumun belki değerlendirme
raporunda, Tıp Sağlık Eğitim Konsey Başkanımız
da burada, konseye yönelik böyle bir girişimde bulunarak ders müfredatlarında Tıp Sağlık Eğitim Konseyi’nin oluşturacağı bir komisyonla terminolojik
birliktelik ve bu konuda öğretilmesi gereken temel
bilgilerin yer alacağı bir komisyon raporu oluşturulursa herkese yararlı bir rehber olur diye düşünüyorum.
Bu konu da eğer sempozyum değerlendirme raporuna
girerse katkısı olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Sayın Başkanı kapanış konuşmasını yapmak üzere
davet ediyorum.
Buyurun.
PROF. DR. Ahmet CEVAT ACAR (TÜBA Başkanı): Bu konu üzerinde, burada farklı görüşleri bir araya getirdik ya da görüş sahiplerini, ama çok da farklı
değil, yani ortak paydalar zaten bellidir. Biz Akademi
olarak Türkiye’miz açısından halkımızın sağlığı, güvenliği, gelişimi açısından önemli ve öncelikli gördüğümüz, görülen konularla ilgili, bütün paydaşların
iştirakiyle buna benzer bilimsel toplantılar yapacak ve
kamuoyuna ve kamu yönetimine politika önerilerine
belki dayanak olabilecek raporlarını da yine halkımızın ve yöneticilerimizin bilgisine sunacağız. Bu çabamızda gelecekte de desteğinizi bekliyorum. Bugünkü
vaki desteğiniz ve rapor hazırlanırken sizden istene-
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ÖZET

Prof. Dr. Taner DEMİRER

TÜBA Konsey Üyesi ve TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü

Prof. Dr. Kazım ŞAHİN

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü

1. İlaç otoriteleri regülasyonlarını güncelleyerek, ürünlerin piyasa gözetim ve denetimini yaparak bu hedefe
katkı sağlarken, üreticilerin regülasyon gereklilikleri
doğrultusunda hareket etmeli ve hastaların ise kullandığı ürünler için sağlık profesyonellerine danışması
gerekmektedir.

riyle birlikte Farmakope içeriğinde yayınlamalı ve bu
ürünleri, her eczane Bakanlık’tan ayrıca izne gerek olmadan hazırlayıp kendi etiketiyle, hastalarına bilimsel
öneri ve uyarılarıyla satabilmelidir. Yetkisiz ve bilgisiz
kişi ve kuruluşların bu ürünleri üretmesi, ithal etmesi,
dağıtması ve satması engellenmelidir.

2. Ülkemiz zengin florasıyla çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmakta, bitkisel ürünleri
tarladan başlayarak üretecek, yeni ürünler geliştirerek
piyasaya sunabilecek yeterli insan gücü, bilgi birikimi
ve teknolojiye sahiptir.

9. Yöresel halk ilaçları unutulmadan fitoterapi’ye kazandırılmalıdır. Gerçekte hekimler, fitoterapi’yi bilerek
mezun olmalıdır.

3. Kaliteli ve standardize ürün elde etmek ve tıbbi/aromatik bitkilerin pazar olanaklarının arttırılabilmesi
için ıslah edilmiş bitki türlerinin geliştirilmesi, bu
bitkilerin yetişeceği uygun ekolojik şartların belirlenmesi, bitkilerin iyi tarım uygulamaları doğrultusunda
yetiştirilmesi, doğru zamanda toplanması, saklanması,
standardize edilmiş bitkilerden hareketle geliştirilen
formülasyonların da GMP (İyi İmalat Uygulamaları) sertifikasına sahip üretim yerlerinde üretilmesi ve
ürünün kalitesine yönelik tüm deneysel prosedürlerin
yapılması gerekmektedir.
4. Kaliteli etkin ve güvenli ürünün piyasaya arz edilmesi
için her ülkenin bilimsel veriler ışığında kendi regülasyonlarını oluşturması veya gerekli hallerde tekrar
düzenlemesi gerektiği düşünülmektedir.
5. 13 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı kanunun “Takviye edici gıdalar ve özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar” başlıklı 28. maddesi kapsamında; özel tıbbî amaçlı diyet
gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin
usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca belirleneceğini
hükme bağlamıştır. Bu konular dışında takviye edici gıdalar dâhil gıda ile ilgili bütün yetki Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiştir. Ancak Tarım
Bakanlığı 5996 sayılı Kanunun Komisyonlar ve ilgili
kuruluşlarla işbirliği başlıklı 43. maddesi kapsamında
başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.
6. Halk sağlığını korumak, daha etkin ve güvenilir ürünlerin piyasada olmasını sağlamak için her ne ad altında
olursa olsun, tüm bitkisel ürünlerin ruhsatlandırılması
Sağlık Bakanlığınca yürütülmeli, hekim ve eczacı tavsiyesi ve kontrolünde sunumuna sadece eczanelerde
izin verilmelidir.
7. Tıbbi bitkisel ürünlerin ve gıda takviyelerinin ruhsatlandırma işlemlerinin çok ciddi yapılması ve pazara
çıktıktan sonra da sıkı denetlenmesi gerekmektedir.
Tıbbi bitkisel ürünlerin sağlığı koruyucu ve tedavi edici etkisi nedeniyle satılan tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve denetlenmesi en
uygun çözüm olarak görünmektedir.
8. Türkçe Farmakope (bitkisel monografları içeren) hazırlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı, Almanya’da olduğu
gibi, standart çay ruhsatları hazırlayıp, prospektüsle-
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10. TÜSEB altında oluşturulan Tamamlayıcı ve Alternatif
Tıp Uygulamaları Enstitüsü tarafından bilimsel araştırmaları tamamlanmış bitkisel ilaçların hastalar üzerindeki klinik uygulamaları yapılarak etki/yan etki, toksik
doz, diğer ilaç ve gıdalarla etkileşim v.b veriler kayıt
altına alınmalı ve bu suretle, ülkemizin bitkisel ilaçlar
ve hasta profili konusunda birçok bilgiye ulaşılabilecek
Ulusal Veri Bankası oluşturulmalıdır.
11. Bitkisel ilaçlar İTS ve farmakovijilans sistemleriyle izlenmelidir. İlaçta olduğu gibi, İTS ve farmakovijilans
sistemiyle bitkisel ürünlerin de satış sırasında ve sonrasında kontrolü sağlanmalı, toplanan verilerle oluşturulacak bilgi bankasının sürekli güncellenmesiyle hekim,
eczacı vb. sağlık profesyonellerinin bilgilendirilmesi
sağlanmalıdır.
12. Tüketici doğru bilgiye doğru kanalla ulaşabilmelidir.
Medya ve internette, yalan yanlış yayınlanan bitkisel
ürün reklam ve satışlarının engellenmesi amacıyla
acilen yasal mevzuat düzenlenmeli, Sağlık Bakanlığı’ndan izinli/ruhsatlı ürünler resmi web sayfasında
yayınlanarak, tüketicinin doğru bilgiye ulaşması sağlanmalıdır.
13. Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerinin
ruhsatlandırılmasında yeni bir prosedüre ihtiyaç bulunmaktadır. Ruhsat dosyasında bulunması gerekli bilgi,
belge ve dokümanlar, geleneksel ya da tamamlayıcı
ilaç ya da ürünlerin fiyatlandırılması, bu ürünlerin tanıtımı ve geri ödemesi hususlarında mevzuat düzenlemelerine acilen ihtiyaç bulunmaktadır.
14. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından satışına izin verilen “gıda takviyesi” sınıfındaki ürünlerin çok iyi incelenmesi, piyasa denetimlerinin sık sık
yapılması ve özellikle bu tip ürünleri sağlık beyanı ve
endikasyon belirterek satan aktarların da çok sıkı denetlenmesi ve aslında yasada da yasaklanmış olmasına
rağmen, gerçekte halen bu şekilde satış yapmalarının
önlenmesi gerekmektedir.
15. Ruhsatsız olarak üretilen bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin satışlarının engellenmesi için bu ürünlerin
üretimini ve satışını yapan kişilere uygulanan cezalar
arttırılmalıdır. Yurt dışından lisans alarak TÜRKSAT
A.Ş. uyduları üzerinden yayın yapan kuruluşların yayınları RTÜK tarafından etkin bir şekilde engellenmelidir. Bitkisel gıda takviyeleri ve destekleyici ürünler
hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla kamu
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spotlarının hazırlanması ve ulusal düzeyde yayın yapan
medya hizmet sağlayıcılarının konu hakkında yayınlar
yapması RTÜK tarafından teşvik edilmelidir.
16. Günlük beslenme ihtiyacının karşılanmasının desteklenmesi amacıyla Tarım Bakanlığınca kayıt altına alınan işletmelerde üretilen ve ithaline izin verilen “takviye edici gıda” niteliğindeki ürünlerin; kilo verdirici,
kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı arttırıcı,
sigara bıraktırıcı, vücut fonksiyonlarını arttırıcı, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve iyileştirici ürünlermiş
gibi gösterilerek satışa sunulması mevzuata aykırıdır.
Tüketiciler bu tür iddialarla satılan ürünleri, söz konusu beklentileri karşılamak amacıyla tüketmemelidirler.
17. İnternet ve uzaktan satış yöntemi ile kargo, kurye, tele
sipariş vb. yollarla doğrudan tüketiciye sunulan ürünler, denetim ve kontrollerin etkinliği açısından oldukça
zorlanılan riskli alanlardır. Tüketicilerin uzaktan satış
yöntemiyle satışta bulunan firmalar ve ürünlerine yönelik olarak daha hassas ve seçici davranmaları, bildikleri, tanıdıkları ve ürünleri aynı zamanda piyasada da
bulunan firmaları tercih etmeleri; güvenilir gıda arzının
sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.
18. Tarım Bakanlığı’ndan ithalat izni veya onay almış takviye edici gıdaların tüketiciler tarafından tüketilmesi,
takviye edici gıdaların zayıflatıcı veya tedavi edici ilaç
olarak yayın yapan yanıltıcı, özellikle internet satışlarına, reklam ve tanıtımlarına halkımızın itibar etmemesi
gerekmektedir.
19. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında yer alan bitkisel ürünlerin kullanımına bağlı oluşabilen toksisite, ürünün doğal yapısındaki bileşenlere
bağlı olarak gözlenebilen ‘doğrudan toksisite’ niteliğinde olabileceği gibi; bitkisel ürünün kontaminasyonuna veya tağşiş edilmesine bağlı olarak da ortaya
çıkabilir. Bitkisel ürünlerin ilaçlar veya diğer bitkisel
ürünler ile etkileşmeleri sonucu istenmeyen etkilerin
gözlenebileceği de unutulmamalıdır.
20. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında, etkililik ve güvenlilik konusunda bilimsel verilerin yetersiz
olduğu görülmektedir. Kullanıcılar ve uygulayıcılar,
sağlık profesyonelleri bu ürünlerin riskleri ve güvenlilikleri konusunda yeterli bilgiye sahip değildir; sahip
olunan bilgiler arasında da farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılığın temelinde yer alan ana unsurlar, standart bir eğitimin olmaması, kullanılan terminolojideki farklılıklar, istenmeyen etkiler ve etkileşmeler
konusunda bilgi eksikliği ve paydaşların durumu farklı
yorumlamaları olarak sıralanabilir.

tasına uyguladığı konvansiyonel tedaviden beklediği
yanıtı da alamamaktadır. Bu tip ürünleri kendi başına
kullananlar ise zarar görebilmekte, hatta hayatını kaybedenlere dahi rastlanabilmektedir.
23. Piyasada niteliksiz ürün sayısı oldukça fazla olup, bunlar ilaçmış gibi satılmakta ve toplumda ciddi sağlık
tahribatlarına neden olmaktadır.
24. Gıda takviyesi adı altında topluma sunulan, ancak
hemen tümü endikasyon belirtilerek satılan bitkisel
ürünlerin doğurduğu sakıncaların giderilmesi için tıbbi
bitki içeren ve ağızdan kullanılmaya uygun bir farmasötik form şeklinde (tablet, kapsül, şurup) hazırlanan
tüm ürünlerin “bitkisel ilaç” olarak değerlendirilmesi
gereklidir.
25. Aktarların değişik hastalıklara karşı bitki, bitkisel
karışım, bitkisel ürün tavsiye etmesi ve hazırlaması
yasaktır. Ancak maalesef bu ürünleri satan aktarların
dükkânlarına girdiğimizde birçok bitkinin üzerinde
tedaviye yönelik gelişigüzel hazırlanmış bilgilere rastlamaktayız. Aktarlar tarafından satılan bitkilerin ve bitkisel ürünlerin hijyen bakımından da bazı sıkıntılarının
olduğu bir gerçektir. Buralarda satılan bitkilerin nereden, nasıl, kimler tarafından temin edildiğinin mutlaka
sorgulanması ve belgelendirilmesi gerekir. Aktarların
görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, açılması, işletilmesi, nakli, devri, kapanması ile özellikleri ve
hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esaslar yeniden
düzenlemelidir. TİTCK tarafından taslağı hazırlanmış
olan “Aktarlar Hakkındaki Yönetmelik” bir an önce
son şekli verilerek sonlandırılmalı ve Resmi Gazete’de
yayımlanmalıdır.
26. Daha önce ilaç ruhsatlı olarak eczanelerde satışı yapılan bazı ürünlerin; bu bilinirliği kullanarak satış rakamlarını artırmak için aynı isimle gıda takviyesi izni
alarak satışlarını yapmalarına izin verilmemelidir.
27. İlaç ruhsatına sahip iken bundan vazgeçerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkili kurullarından
izin alarak aynı ismi gıda takviyesi markası olarak kullanmak ve TV reklamları ile ilaç markası bilinirliği ile
ürünü satmak halk sağlığı açısından geri dönüşü olmayacak toksik etkilere yol açabilir. Bakanlıklar bu firmaların gıda takviyelerini “ilaç gibi” satmalarına bilerek
ya da bilmeyerek alet olmamalıdır. Bu markalar gıda
takviyesi olacaklarsa farklı bir isimle izin alma zorunluluğu getirilmelidir.

21. Hasta-hekim ve hasta-eczacı iletişiminde eksikliklerin
bulunduğu; hastanın kullandığı/kullanacağı tamamlayıcı uygulamalardan hekimi veya eczacısını yeterince
bilgilendirmediği görülmektedir.

28. Sağlık Bakanlığı TİTCK bünyesinde; “Bitkisel Ürünler Ana Komisyonu” kurulmalı ve bu komisyon; tıbbi
ve aromatik bitkilerden elde edilen tüm ürünlerin başvurularını inceleyerek, içeriklerine, kullanım amacına,
formülasyonlarına, kalite, güvenlik ve etkililikleri ile
yönetmelikleri göz önüne alarak değerlendirmeli ve
nasıl izin/ruhsat verileceğine karar vermelidir.

22. Bazı hastaların tedavileri esnasında hekimden habersiz
kullandığı sayısız ürün nedeniyle, pek çok hekim has-

29. Bitkisel ürünlerin; Gıda Takviyesi, Kozmetik, Aromaterapi Ürünü, Tıbbi cihaz, Tıbbi Çay, Geleneksel Bitki-
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sel Tıbbi Ürün ve İlaç olarak, farklı sınıflarının uygun
komisyonlarca değerlendirilerek; izin ve ruhsatlarının
tek merkezden yapılması ülkemizde yaşanan karışıklık
ve başıboşluğu önlemenin tek yoludur. Bitkisel ürünlerin ülkemizde doğru sınıflandırılması, her bir ürüne
ait sınırların tam olarak belirlenmesi (Gıda Takviyesi,
Kozmetik, Aromaterapi Ürünü, Tıbbi cihaz, Tıbbi Çay,
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün ve İlaç); Bitkisel Ürünler Ana Komisyonu kurulması ile mümkün olacaktır.
Böylelikle; Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün olması
gerekirken daha kolay izin alınan ve farklı avantajlara
sahip; tıbbi cihaz ya da kozmetik veya gıda takviyesi
gibi başka bir sınıftan izin almanın önüne geçilerek bir
standart ve şeffaflık sağlanmış olacaktır.
30. Bitkisel ürünlerin daha kaliteli, etkin ve güvenilir olabilmeleri için, uygulanan ürün kontrollerinin ve denetimlerin çok sıkı şekilde yapılması gereklidir.
31. Bitkisel ürünler etkin biyoaktif bileşikler taşıyabilir ve
genellikle bir hastalığı tedavi etmek için piyasaya sürülürler, bu nedenle reçetesiz ilaçlara benzer ciddi düzenleme ve incelemelerden sonra piyasaya sürülmelidir.
32. Bitkisel ürünlerin etkilerinin, stabilitelerinin ve biyoyararlanımlarının ortaya konulması bu ürünlerin güvenirliği için gereklidir. Hastaların bitkisel ürünler ile
birlikte diğer ilaçları kullanımı sonucu ciddi istenmeyen etkiler olabileceği etkin bir şekilde duyurulmalıdır.
33. Bitkisel ürünlerin olası toksik etkileri ve ilaç etkileşmeleri değerlendirilmeli ve hastalara gerekli uyarılar
sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Gözlenen etkileşmeler Sağlık Bakanlığı Farmakovijilans birimine
bildirilmelidir. İstenmeyen etkilerin önüne geçmek
amacıyla, kontrollerine ve farmakovijilans çalışmalarına önem verilmeli ve kişilerin bitkisel ürünleri kullanımları hakkında hekim ve eczacılarına bilgi vermeleri
sağlanmalıdır.
34. Standart tedavi uygulayan hekimler toplumda integrative onkolojik yöntemlere karşı bir ihtiyaç olduğunun
farkındadırlar. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için eğitim
alma ihtiyacını hissetmektedirler ve bununla ilgili girişimlerde bulunmuşlardır. Bu konuda uluslararası
deneyime sahip gerek Türk gerekse yurt dışı kaynaklı
hekimlerle işbirliği gerekmektedir.
35. Takviye edici gıdalarla ilgili olarak yaşanılan sıkıntıların temelinde halkın bu konuyla ilgili bilgi eksikliği yer
almaktadır. Bu konuda gerek kamu spotları gerekse yapılacak diğer tanıtımlarla bu ürünlerin ilaç olmadığı ve
bu amaçla kullanılmaması gerektiğine yönelik bilinç
oluşturulması için tarafların işbirliği içinde çalışması
gerekmektedir.
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