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ABSTRACT 
 

Introduction: In recent years, herbal products or drugs have been used consciously or unconsciously in our country as well as all over the 

world. These irrational uses can have consequences until death, without threatening human health. Although herbal products or medicines 

have beneficial aspects, harmful effects can also arise if not used rationally.  The aim of the study to evaluate the herbal drug usage habits of 

patients who came to Balcalı Hospital of Çukurova University. Material and Method: This study had a descriptive design and face-to-face 

survey method was used. The data consisted of questions evaluating herbal product / drug use habits. SPSS software was used for statistical 

analysis. Results: Of the survey respondents 66% were female, while 34% were male, and 38% of them were college/university graduates. 

In the case of influensa, colds or other illnesses, using rate of herbal remedies was 43% instead of going to a health facility. Reported herbal 

remedies include mint, lemon, thyme, herbal teas, fennel, chamomile, garlic, canton, lime and ginger. The most reported sources of 

information about herbal products or medicines, was the internet 44%. Conclusion: Many patients do not have enough knowledge about 

herbal medicines. When they arrive at the hospital they do not know that their doctor may interact with the drugs they will write recipes. It 

may be useful to inform the public about the effective, safe use of herbal products or medicines in order to minimize drug-plant interactions 

or potential side effects. 
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ÖZET 

 
Giriş: Bitkisel ürün veya ilaçlar son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilinçli veya bilinçsizce kullanılmaktadır. Bu akılcı 

olmayan kullanımlar sonucu insan sağlığı tehdit altında olup ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Bitkisel ürün veya ilaçların faydalı yönleri 

olmasına rağmen, rasyonel kullanılmadığı takdirde zararlı etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Balcalı 

Hastanesi'ne gelen hastaların bitkisel ilaç kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Tanımlayıcı 

tipteki bu çalışmada, yüz yüze anket yöntemi kullanıldı. Veriler, sosyo-demografik özellikler ve bitkisel ürün/ilaç kullanma alışkanlıklarını 

değerlendiren sorulardan elde edildi. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanıldı. Bulgular: Ankete katılanların %66’sı kadın, 

%34’ü erkek olup, %38’i oranında üniversite mezunu idi. Grip, soğuk algınlığı veya diğer hastalıklarda sağlık kuruluşuna gitmek yerine 

bitkisel tedaviyi denerim diyenlerin oranı %43 idi. Bitkisel tedavi için, nane, limon, kekik, bitkisel çaylar, rezene, papatya, sarımsak, 

kantaron, ıhlamur ve zencefil tercih edilmekteydi.  Bitkisel ürün veya ilaçlar hakkında bilgi edinme kaynakları sorulduğunda en fazla %44 

oranında internet olarak yanıtlanmıştı. Sonuç: Birçok hasta bitkisel ürün ve ilaçlar konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Hastaneye 

geldiklerinde doktorlarının yazacakları ilaçlarla etkileşme olabileceğini bilmemektedirler. Bitkisel ürün veya ilaçların etkin, güvenli 

kullanımı hakkında, ilaç-bitki etkileşmelerini veya potansiyel yan etkilerini en aza indirmek amacıyla halkın bilgilendirilmesi yararlı olabilir. 
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GİRİŞ 

 

Dünyada, bitkisel ürünlerin veya ilaçların kullanımı, 

20. yüzyılın ikinci yarısında dramatik bir şekilde 

artmıştır. Geleneksel tedavi yöntemlerine 

yönelinmesinin sonucu olarak, bitkisel ilaçlara olan 

ilginin yeniden canlanmıştır. Günümüzde de bitkisel 

ürünleri ve/veya ilaçları kullanan insan sayısı dünya 

çapında hızla artmaya devam etmektedir. Ayrıca 

çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde bu ürünlere 

veya ilaçlara başvurulmakta ve bunların sonucu 

sağlık hizmetlerinde sıkıntılar ortaya 

çıkabilmektedir.1-3 

 

Bitkisel tedavilere yoğun istek ve ilginin 

artması, bitkisel ilaçların gelişmiş ülkelerde sadece 

eczanelerde değil, son zamanlarda gıda 

mağazalarında ve süpermarketlerde de 

bulunabilmesini sağlamıştır. Gelişmekte olan 

ülkelerde yaşayan dünya nüfusunun %80'i 

geleneksel tıbbi uygulamaları, kültürün ayrılmaz bir 

parçası olarak görmekte ve bu topluluklarda otlar, 

bitkisel tıbbi ürünler temel bir sağlık kaynağı olarak 

görülmekte ve güvenilmektedir.2,4 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

bitkisel ürün veya ilaç kullanımları yaygın bir 

şekilde yapılmaktadır. Yapılmış bir çalışmada, halk 

arasında bitkilerin soğuk algınlığı gibi basit 

rahatsızlıklardan, kanser gibi oldukça karmaşık 

hemen hemen her türlü rahatsızlığa karşı kullanıldığı 

belirtilmektedir.5 Bitkisel ürün kullanımı hastalık 

gelişmesini önlemek, devam eden tedaviye yardımcı 

olmak ve sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amaçlı 

kullanıldığı gibi direkt hastalık tedavisinde de tercih 

edilmektedir. Kronik hastalıklarda; bitkisel ürün 

kullanımına başvuran hasta sayısı oldukça 

fazladır.6,7 Ayrıca yaygın ölüm sebepleri arasında yer 

alan kardiyovasküler hastalıklarda da bitkisel ürün 

kullanıldığı çalışmalarda belirtilmiştir.8 Bitkisel 

ürünlerle hekimlerin hastalarına yazdıkları ilaçlar 

arasında bitkisel ürün-ilaç etkileşmeleri olabileceği 

veya sadece bitkisel ürünün kendisinin zararlı 

etkileri olabileceği ifade edilmektedir. Yayınlanan 

çalışmalarda belirtildiği gibi bitkisel ürün veya 

ilaçlar faydalı yönlerinin olmasına karşın akılcı 

kullanılmadığında zararlı etkileri de ortaya 

çıkabilmektedir.9,10 Bu çalışma, Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Hastanesine gelen hastaların 

bitkisel ilaç kullanma alışkanlıklarını 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Çalışmamıza Mayıs - Temmuz 2018 tarihleri 

arasında Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

polikliniklerine gelen hastalar çalışmaya dahil 

edildi. Çalışmanın izni Çukurova Üniversitesi 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulundan Temmuz 2017 67 nolu karar alındı. 

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, hastalarla ilgili 

veriler anket formu kullanılarak elde edildi. On üç 

sorudan oluşan anket, yüz yüze anket yöntemi 

kullanılarak uygulandı. Sorular sosyo-demografik 

özellikler ve bitkisel ürün/ilaç kullanma 

alışkanlıklarını değerlendiren sorulardan 

oluşmaktaydı. Bitkisel ürün kullanımı ile ilgili anket 

soruları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

İstatistiksel analizler; Anket verileri SPSS 

bilgisayar programı ile değerlendirildi. Tanımlayıcı 

istatistikler, sürekli değişkenlerde aritmetik ortalama 

± standart sapma olarak, kesikli değişkenler ise 

yüzde (%) olarak tanımlandı. 

 

BULGULAR 

 

Toplam 419 hasta ile anket yapılmış, ankete 

katılanların %66’sı kadın, %34’ü erkek 

bulunmuştur. Katılımcıların %41’i üniversite, 

%37’si ortaöğretim, %22’si ilköğretim mezunudur  

(Tablo 1). 

 

Katılımcılara hastalandığınızda ilk ne 

yaparsınız diye sorduğumuzda evde var olan ilaçları 

kullanırım diyenlerin oranı %23, sağlık kuruluşuna 

gitmeyi tercih edenlerin oranı %68, bitkisel ilaç 

kullanırım diyenlerin oranı %7, diğer şıkkını 

seçenlerin oranı ise %2 bulunmuştur (Tablo 1). 

 

Grip, soğuk algınlığı veya diğer 

hastalıklarda sağlık kuruluşuna gitmek yerine 

bitkisel tedaviyi denerim diyenlerin oranı %43, 

Bitkisel tedavi olarak ise nane, limon, kekik, bitkisel 

çaylar, rezene, papatya, sarımsak, kantaron, ıhlamur 

ve zencefil olarak belirtmişlerdir. Hayır diyenlerin 

oranı %40, bazen diyenlerin oranı ise %17 

bulunmuştur (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Ankete katılanların sosyodemografik özellikleri, 

bitkisel ilaç kullanma alışkanlıkları 

  n % 

Cinsiyet Kadın 276 66 

Erkek 143 34 

Eğitim durumu Üniversite 172 41 

Ortaöğretim 155 37 

İlköğretim 92 22 

Hastalandığınızda ilk ne 
yaparsınız 

Evdeki ilaçları 
kullanırım 

96 23 

Sağlık 

kuruluşuna 

giderim 

285 68 

Bitkisel ilaç 

kullanırım 

30 7 

Diğer 8 2 

Grip, soğuk algınlığı 
durumunda bitkisel tedavi 

kullanır mısınız 

Evet 180 43 

Hayır 168 40 

Bazen 71 17 
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Katılımcılara evde bulunsun diye bitkisel 

ürün alır mısınız diye sorulduğunda; katılımcıların 

%57.9’u hayır, %26.8’i evet, % 14.6’sı bazen 

yanıtını vermiştir. Erkeklerin %82.6’sı hayır, 

%15.6’sı evet, % 1.8’i bazen yanıtını vermiştir. 

Kadınların % 74.3’ü hayır, %20.5’i evet, %5.2’si 

bazen yanıtını vermiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Katılımcıların evde bulunsun diye bitkisel 

ürün alma oranları 

 Bazen Evet Hayır Toplam 

Erkek (%) 1.8 15.6 82.6 100 

Kadın (%) 5.2 20.5 74.3 100 

Toplam(%) 14.6 26.8 57.9 100 

 

Katılımcılara bitkisel ürün/ilaçların yan 

etkilerinin olabileceğini biliyor musunuz? Diye 

sorulduğunda %59.8 oranında evet, %34 oranında 

hayır, %6.2 gibi çok az bir oranda ise bazen 

cevabının verildiği bulunmuştur. Erkeklerin %45.9, 

kadınların %28.1'i hayır, erkeklerin %48.6'sı, 

kadınların %66.2'si evet demiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Bitkisel ürün ya da ilaçların yan etkilerinin 

olabileceğinin bilinmesi durumu 

 Bazen Evet Hayır Toplam 

Erkek (%) 
55 48.6 45.9 100 

Kadın (%) 
57 66.2 28.1 100 

Toplam (%) 
62 59.8 34.0 100 

 

TARTIŞMA 

 

Bu bireylerin hastalıkta ilk olarak bitkisel tedavi 

denemeleri bitkisel ürünlere başvurmanın önceliği 

ve önemini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, 

geçtiğimiz on yıl içinde dünyada geleneksel tıbbın 

kullanımına karşı bir ilgi ve merak canlanmış, 

Çin’de geleneksel tıbbın, tüm sağlık hizmetlerinin 

yaklaşık %40’ını oluşturduğu, Şili’de nüfusun 

%71’inin ve Kolombiya’da nüfusun %40’ının 

benzer hekimlik yöntemlerini kullandığı 

bildirilmiştir. Hindistan’da kırsal alandaki nüfusun 

%65’i, temel sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını 

karşılamak için geleneksel tıp yöntemlerini 

kullanmaktadır.11 

 

Ülkemizde ve dünyada bitkisel ürün 

kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Grip, soğuk 

algınlığı veya diğer hastalıklarda sağlık kuruluşuna 

gitmek yerine bitkisel tedaviyi denerim diyenlerin 

oranı %43, hayır diyenlerin oranı %40, bazen 

diyenlerin oranı ise %17 bulunmuştur. Yapılan 

çalışmalarda alternatif tedaviler çoğunlukla ağrı, üst 

solunum yolu enfeksiyonları, anksiyete ve 

depresyon tedavisi için tercih edilmiştir.12,13 

Çalışmamıza katılan bireyler ise bitkisel tedavi 

olarak nane, limon, kekik, bitkisel çaylar, rezene, 

papatya, sarımsak, kantaron, ıhlamur ve zencefil 

olarak belirtmişlerdir. Ülkemizde bitkisel ürün 

çeşitliliğinin olması bu ürünlere ulaşımı da 

kolaylaştırmaktadır. 

 

Katılımcılara evde bulunsun diye bitkisel 

ürün alır mısınız diye sorulduğunda %76.6’sı hayır, 

%18.7’si evet , %4.7’si ise bazen cevabı vermiştir. 

Tıbbi bitkilerin aktarlarda ya da marketlerde 

bulunması ve ulaşılmasının kolay olması da 

alınmasını kolaylaştırır. Çalışmamızda evde 

bulunsun diye bitkisel ürün alanların oranı oldukça 

fazladır. Yapılan bir çalışmada şu an için herhangi 

bir hastalığı bulunan bireylerde bitkisel ürün satın 

alma düzeylerinin diğer bireylerin satın alma 

davranışlarına göre daha yüksek bir seviyede olduğu 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca herhangi bir kronik hastalığı 

bulunan bireyler bitkisel ürünleri diğerlerine göre 

daha fazla oranda satın alma niyeti 

sergilemektedirler.14 Bu durum bireylerin kronik 

hastalıkla karşılaştıklarında bitkisel ürün 

kullanımının da buna bağlı olarak arttığı şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

Katılımcılara bitkisel ürün/ilaçların yan 

etkilerinin olabileceğini biliyor musunuz? diye 

sorulduğunda %59.8 oranında evet, %34 oranında 

hayır, %6.2 gibi çok az bir oranda ise bazen 

cevabının verildiği bulunmuştur. Bu durum 

bireylerin bitkisel ürünlerin yan etkileri olabileceği 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Bitkisel tedavilerde karşılaşılan en 

önemli sorunlar, bitkilerin farklı aktif maddeler 

içermesi nedeniyle diğer ilaçlarla etkileşimlerinin ve 

yan etkilerinin tam olarak bilinmemesidir.15,16 

Bitkisel ürünlerin, bitkinin doğru kısmının 

toplanmasından, etkili maddelerinin saptanmasına, 

ağır metal ve mikropların bulaş denetimlerinden 

ürün haline getirilmesine ve kullanımına kadar 

gerekli bilgi ve titizlikten yoksun olunması halinde 

çok sayıda sağlık riski oluşturacağı 

belirtilmektedir.17,18 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bitkisel ürün kullanımı ve özellikle kronik hastalığı 

olan bireyler tarafından ilaçlarla birlikte kullanım 

sıklığı giderek artmaktadır. Bitkisel ürünlerin 

içeriğindeki aktif maddeler, ilaçlarla 

farmakodinamik ve farmakokinetik aşamalarda 

etkileşmeye girerek ilaçların farmakolojik 

etkilerinde artma veya azalmaya, istenmeyen yan 

etki ve toksik etkiler görülmesine neden olabilirler. 

Bu etkileşmeler özellikle terapötik indeksi dar olan 

ilaçlarda daha önemlidir. Hekimler hastalarına ilaç 

reçete ederken bitkisel ürün kullanımını mutlaka 

sorgulamalı ve oluşabilecek bitkisel ürün-ilaç 

etkileşmeleri konusunda bilgi vermeli, etkililiği ve 

güvenliliği klinik kontrollü araştırmalarla 
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kanıtlanmamış bitkisel ürünleri kesinlikle 

önermemelidir.10 

 

Birçok hasta bitkisel ilaçlar konusunda 

yeterli bilgiye sahip değildir. Hastaneye 

geldiklerinde doktorlarının yazacakları ilaçlarla 

etkileşme olabileceğini bilmemektedirler. Bitkisel 

ürün veya ilaçların etkin, güvenli kullanımı 

hakkında, ilaç-bitki etkileşmelerini veya potansiyel 

yan etkilerini en aza indirmek amacıyla halkın 

bilgilendirilmesi yararlı olabilir. 

 

Bitkisel ürünlerin kullanımının çok hızlı bir 

şekilde artmasıyla karşılaşılan problemler sadece 

ülkemize özgü değildir. Fakat gelişmiş ülkeler bu 

soruna hızlı reaksiyon vererek, mevzuatlarını 

hazırlamış ve sağlık çalışanlarını bu ürünler 

hakkında eğiterek bu problemleri en aza 

indirmişlerdir. Almanya ve Çin’de tıbbi bitkisel 

ürünler gerekli eğitimi almış doktorlar tarafından 

reçete edilebilmekte ve sağlık güvencesi sistemi bu 

reçeteleri ödemektedir. 

 

Ülkemizde de bu ürünleri tavsiye edecek 

hekimler fitoterapi dersleri alarak bitkisel ürünler ile 

ilgili yetkinlik kazanmalı, bu ürünlerin doğru 

yerlerden temini için hastalarını 

yönlendirebilmelidir. Eczacılar ise bitkisel ürünlere 

karşı daha ilgili ve bu konudaki sorulara yanıt 

verebilmeye hazır olmalı, eczanelerinde bu ürünleri 

bulunduruyorlarsa hastaların bu ürünleri bilgisiz ve 

sadece ticari amaçlarla satan insanlardan teminini 

engellemelidirler. Eczacılık fakülteleri ve tıp 

fakülteleri birlikte çalışarak, klinik çalışmalarla 

özellikle endemik bitkilerin etkinlikleri ve diğer 

özellikleri ile ilgili çalışmaları arttırmalıdır. 

 

Bir diğer önemli husus ise bitkisel ürünlerin 

üreticiden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada 

kalitesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla öncelikle 

üreticiler eğitilmeli, doğru türlerin uygun şartlarda 

üretilmesi sağlanmalı ve bu bitkilerin istenilen 

kısımlarının doğru zamanda, doğru şekilde toplanıp, 

hijyen koşullarına uygun biçimde depolanması 

sağlanmalıdır. Analiz laboratuvarları kurularak 

toplanan bitkisel ürünler analiz edilmeli, uygun 

olmayan ürünlerin piyasaya çıkması engellenmeli ve 

çeşitli cezalarla uygun olmayan üretimi 

engellenmelidir. 19. yüzyıldan beri süren aktar 

sorunu çözülmeli, hiçbir eğitim almayan kişilerin bu 

ürünleri satması engellenmeli ve aslında yasak olan 

endikasyon belirterek tıbbi amaçlı bitkisel drogların 

satışı Sağlık Bakanlığı tarafından çok ciddi bir 

şekilde denetlenmelidir. 

 

Son olarak bitkisel ürün kullanımının 

sadece sağlıkla alakalı bir durum olmadığını ve bu 

ürünlerin kullanımının sosyal ve kültürel boyutu 

olduğunu da unutmayarak, tüm sağlık 

profesyonelleri tarafından durum ciddiye alınmalı ve 

gerekli bilgilendirme yapılarak, hastaların sağlığının 

zarar görmesi engellenmelidir.19 
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