
12 /

“Yaptığımız İş 

Kutsaldır”

rof. Dr. K. Hüsnü Can Başer 

akademik kariyeri boyunca 

pek çok başarıya imza attı. 

Üniversiteden erken emekli olmasına rağmen 

araştırmalardan ve bilimsel faaliyetlerden 

kopamayan Hüsnü Can Başer, yeni projelere 

imza atmayı ve yayın üretmeyi sürdürüyor.

DENGE: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

HÜSNÜ CAN BAŞER: 65 yıl önce Çankırı’da 

doğdum. Hemen hemen tüm eğitim hayatım 

Eskişehir’de geçti. 1968 yılında girdiğim 
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Eczacılık Yüksekokulu’ndan 1972’de, 

1 numaralı diploma ile mezun oldum. 

Doktoramı Londra Üniversitesi’nde yaptım. 

Akademik yükseltmelerimi Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi’nde tamamladım. 8 yıl dekanlık, 

12 yıl dekan yardımcılığı, 22 yıl araştırma merkezi 

müdürlüğü yaptım. 3 yıl önce emekliliğimi 

isteyerek üniversiteden ayrıldım, ama halen 

akademik çalışmalarımı sürdürüyorum.

D.: Eczacılık Yüksekokulu’nda nasıl bir eğitim 

aldınız?

H.C.B.: Okulumuz yeni yapılmıştı ve mükemmel 

imkanlara sahipti. Okulun ilk öğrencileriydik. 

Daimi asistan kadroları olmakla beraber ders 

veren hocalarımız başta İstanbul olmak üzere 

Ankara ve İzmir’den geliyordu. Her yaz 2 ay 

eczane stajı yapıyorduk. Ben stajı öylesine 

ciddiye almıştım ki, raflardan ilaçları teker teker 

indirip prospektüs bilgilerini not ederek kişisel 

bir vademekum hazırlamıştım. Jenerik isimlere, 

etken maddelere ve endikasyonlara göre 

düzenlenmiş o vademekumun müsveddeleri 

hala elimde. 

4. sınıfa geçtiğimizde okulumuz devletleşti ve 

Eskişehir İTİA’ya bağlandı, yani diplomamızı 

devlet okulundan aldık. Fizik, kimya, biyoloji 

derslerimizi Fen Fakültelerinden, meslek 

derslerimizin tümünü ise eczacılık eğitimi 

veren devlet okullarından gelen seçkin öğretim 

üyelerinden aldığımız için şanslıyız. Onlar 

sayesinde edindiğim bilgi altyapısı ve özgüven, 

daha 3. sınıftayken akademik hayata atılmayı 

düşünmeme neden oldu. Ben de okul biter 

bitmez Farmakognozi Asistanı olarak okulda 

göreve başladım. 

D.: Londra’daki eczacılık eğitimi nasıldı?

H.C.B.: Oradaki eczacılık eğitimi bizden çok 

farklıydı. Eczacılık eğitimi bizde 4 yılken, orada 

3 yıldı. 2. sınıfta öğrenciler seçtikleri branşların 

dersleri ağırlıklı olmak üzere, meslek derslerini 

alıyor, son sınıfta ise bir yıl süreyle seçtikleri 

branşın laboratuvarında pratik uygulamalı 

bir bitirme tezi çalışması yapıyor ve girdikleri 

sınavlardan başarılı oldukları takdirde mezun 

oluyorlardı. Bu eczane açabilecekleri anlamına 

gelmiyordu. Ama endüstride veya kamuda 

çalışabilirlerdi. 

Eczane açabilmeleri için bir yıl süreyle Kraliyet 

Eczacılık Derneği’nin (Royal Pharmaceutical 

Society) açtığı dersleri almak, önerdikleri yerde 

stajlarını tamamlamak ve sınavları başarmak 

zorundaydılar. Ben son yılımda tezimi teslim 
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ettikten sonra bir zincir eczanede birkaç ay 

çalışmıştım. Ama statüm neredeyse bir eczacı 

kalfası gibiydi. Reçeteyi hazırlardık ama hastaya 

veremezdik. Hastaya verme yetkisi baş eczacıya 

aitti. 

O yıllarda Türkiye’deki eczacılık eğitimi 4 yıl 

olmasına rağmen sadece 6 aylık staj 

mecburiyeti vardı ama bitirme tezi yoktu. Stajların 

çoğu da sadece kâğıt üzerinde oluyordu. 

İngiltere’deki sistem de epeyce değişikliğe 

uğradı, ama yine de eczacı olma kriterlerinin 

değiştiğini zannetmiyorum.

D.: Anadolu Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi’nde dekanlık yaptığınız dönemde ne 

gibi çalışmalar yaptınız? 

H.C.B.: Fakültemizde ilk olarak altyapı 

onarımlarını yaptırdım ve laboratuvarları 

yenilettim. Bilim insanı yetiştirme programlarını 

başlattım ve asistan kadrolarını güçlendirdim. 

Fakültedeki öğretim üyesi arkadaşlarımı 

araştırma imkânlarını geliştirmek için proje 

desteği veren kuruluşlara proje önerisi sunmaları 

konusunda teşvik ettim. Üniversitedeki ilk 

bilgisayar laboratuvarlarından birini fakülteye 

kazandırdım ve 40 bilgisayarı öğrencilerin 

kullanımına açtım. Her öğretim üyesinin 

bilgisayar sahibi olmasını sağladım. 

Öğrencilerimizin uluslararası eczacı örgütlerinde 

temsilini sağladım. Fakülteyi Avrupa Eczacılık 

Fakülteleri Federasyonu’na üye yaptım. 

Dekanlığı sürdürdüğüm 8 sene boyunca 

her öğrenciyi kazalara karşı sigortalattım. 

Yurt dışı kongrelere katılımları teşvik ettim ve 

destek bulunması için çaba sarf ettim. Bugün 

fakültemizin güçlü bir eğitim-öğretim kadrosunun 

olmasında o günlerdeki çabalarımızın payı 

olduğunu düşünüyorum.

D.: Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi’nde 

yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? 

H.C.B.: 1980 yılında EİTİA’da Tıbbi Bitkiler 

Araştırma Enstitüsü’nü kurdum. 1982’de enstitü 

Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM) haline 

dönüştü. 1984’te Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı’ndan (UNDP) aldığım mali, Birleşmiş 

Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’ndan (UNIDO) 

aldığım teknik destekle TBAM’ı geliştirmeye 

başladım. Merkezin binasının açılışı 19 Kasım 

1986’da geniş bir katılımla yapıldı. 

1984’ten, TBAM’ın isim ve statüsünün 

değiştirildiği 2002 yılına kadar, Ulusal Proje 

Koordinatörü olarak 2 UNDP ülke projesi, 

2 UNIDO Özel Endüstri Hizmeti (SIS) projesi, 

4 DPT projesi, 3 TÜBİTAK projesi, 3 Anadolu 

Üniversitesi Araştırma Fonu projesi, 2 Orman 

Bakanlığı projesi yürüttüm. Türk Hükümeti 

ve UNIDO desteğiyle 10 yıl süreyle her yıl 

gelişmekte olan ülkelerden seçilmiş 10 

kişiye TBAM’da, TRUMAP (Tıbbi ve aromatik 

bitkilerin ilaç ve ilgili diğer sanayilerde kullanımı) 

uygulamalı eğitim programları yürüttük ve 

40 ülkeden 100 kişiye sertifika verdik. İtalya 

Trieste’de kurulu Uluslararası Bilim ve Yüksek 

Teknoloji Merkezi (ICS) ve UNIDO ile işbirliği 

halinde 1999’da bir hafta süreli uluslararası 

katılımlı Uçucu Yağların Kalitelerinin Yükseltilmesi 

konusunda uygulamalı eğitim programı 

düzenledik.

TBAM kısa süre içinde Türkiye’nin en donanımlı 

kromatografi ve spektroskopi imkânlarına 

sahip, mükemmel bir farmakognozi araştırma, 

geliştirme ve eğitim merkezi haline geldi. Türk 

tıbbi ve aromatik bitki biliminin tanınmasına ve 

evrensel saygı görmesine katkı sağladı. Tüm bu 

gayretlerimden ötürü, 1995’te Londra merkezli 

IFEAT (Uluslararası Uçucu Yağlar ve Aroma 

Ticareti Federasyonu) tarafından uçucu yağ 

biliminin gelişmesine yaptığım katkılardan dolayı 

Üstün Hizmet Madalyası (Distinguished Service 

Medal) ile taltif edildim. 

2003’te Özbekistan Taşkent’te genç bilim 

insanlarının yetişmesine yaptığım katkılardan 

ötürü Moskova merkezli Bilimsel Ortaklık 

Vakfı’nın Gümüş Liyakat Madalyası’na layık 

görüldüm. 2005’te, En İyi Eczacı Akademisyen 

Ödülü, Rotary International 100. Yıl Özel Mesleki 

Başarı Ödülü, TEB Eczacılık Akademisi Bilim 

Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü aldım. 2006’da 

Eskişehir Çağdaş Gazeteciler Derneği Bilim 

Ödülü, 2008’de Popüler Bilim Dergisi Bilim 

Ödülü, 2014’te ise Brisbane, Avustralya’da 

Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi (IHC) ve 

5. Dünya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 

(WOCMAP) esnasında Uluslararası Bahçe 

Bitkileri Derneği (ISHS) Madalyası’na layık 

görüldüm.

D.: ICMAP bünyesindeki çalışmalarınızdan 

bahseder misiniz? 

H.C.B.: Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Konseyi (ICMAP), Uluslararası Biyolojik Bilimler 

Birliği (IUBS) bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkiler 

konusunda bir üst kuruluş olma düşüncesiyle 

1993 yılında Paris’te kuruldu. Konseyin en 

önemli aktivitesi her 5 yılda bir farklı bir kıtada 

dünya kongreleri (WOCMAP) düzenlemesi. 
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1997’de 2. WOCMAP sırasında konseyin 

Genel Sekreterliğine seçildim. 3. WOCMAP 

sırasında Başkan Yardımcılığına, 2008’de 

de Cape Town’da Başkanlığa getirildim. Son 

WOCMAP kongresi sırasından yapılan genel 

kurulda Başkanlığı bıraktım ve 6. WOCMAP’ı 

düzenlemek üzere Başkan Yardımcılığına 

seçildim. ICMAP Genel Sekreterliğini 

yürüttüğüm dönemde ICMAP web sitesini 

(www.icmap.org) faaliyete geçirdim. ICMAP 

Bülteni (ICMAP News) ve ICMAP Haber 

Notlarını (ICMAP News Sheets) yayınlamaya 

başladım. 

D.: Görev yaptığınız diğer kurumlar hangileri? 

H.C.B.: 1985-2012 yılları arasında Sağlık 

Bakanlığı’nda, Türk Farmakope Komisyonu 

üyeliği görevini yürüttüm. 1985-1992 yılları 

arasında Sağlık Bakanlığı’nda Bitkisel İlaç 

Ruhsat Komisyonu üyeliği yaptım. 1994’te 

Sağlık Bakanlığı İlaç Danışma Kurulu üyeliğine 

seçildim. 1995-1999 arasında Avrupa 

Farmakopesi Komisyonu 11 no’lu Uzmanlar 

Komitesi üyeliğini yaptım. 1999-2012 yılları 

arasında 13B no’lu Uzmanlar Komitesi üyesi 

oldum. 

2008-2012 arası TCM (Geleneksel Çin 

Drogları) Çalışma Partisi üyeliği yaptım. 

1992-1997 yılları arasında UNESCO kuruluşu 

olan Asya Pasifik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Enformasyon Ağı (APINMAP) Türkiye temsilciliği 

ile 1996-2000 yılları arasında Akdeniz’in Yararlı 

Bitkileri Ağı (MEDUSA) Türkiye temsilciliğini 

yürüttüm. 2001-2012 yılları arasında UNIDO 

destekli Uluslararası Bilim ve Yüksek Teknoloji 

Merkezi’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ağında 

Türkiye için Ulusal Odak Noktası görevi yaptım. 

1995 yılında IFEAT’ın bilimsel danışmanlığına 

getirildim.

Kozmetik Araştırmacıları Derneği’nin (TÜKAD) 

kurucu üyesi olup 2002 yılına kadar Başkanlığını 

yaptım. TÜKAD Başkanı olarak, 1993 yılından 

itibaren Türkiye’de dört Uluslararası Kozmetik 

Sempozyumu (IcoS) düzenledim. Fitoterapi 

Derneği’nin kurucu üyesiyim. Nisan 2005’te 

kurulan Flora Araştırmaları Derneği’nin kurucu 

üyesi olup Başkan Yardımcılığını yaptım. 

Şubat 1998’de dünyanın en prestijli biyolojik 

bilimler kuruluşu olan Linnean Society 

üyeliğine seçildim ve Fellow of Linnean Society 

(FLS) unvanını aldım. Dünya Sağlık Örgütü 

Geleneksel Tıp Uzman Danışma Paneli üyeliğini 

yürütmekteyim. 2006 yılında Türk Eczacıları 

Birliği Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu 

üyeliğine; 2008’de ise Akademi Başkanlığı’na 

atandım ve bu görevi 2012’ye kadar 

sürdürdüm.

2009’da Uluslararası Tıbbi Bitki ve Doğal Ürün 

Araştırmaları Derneği’nin Danışma Kurulu 

(BoA) üyeliğine seçildim ve 2014’e kadar 

görev yaptım. 2011 yılında 59. GA Kongresi’ni 

Antalya’da düzenledim. Uluslararası Uçucu 

Yağlar Sempozyumu’nun (ISEO) Daimi Komite 

üyesiyim. 3 ISEO toplantısını Türkiye’de 

düzenledim. 2010-2011 yıllarında bilimsel 

makaleler konusunda Anadolu Üniversitesi 

Rektör Danışmanlığı görevini yürüttüm. 

D.: Ülkemiz florası üzerine çalışmalarınızdan 

bahseder misiniz? 

H.C.B.: Ülkemiz florasının rasyonel kullanımını, 

çevre koruma bilinci içinde gerçekleştirmeye 

yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları 

yapmaktayım. Araştırma grubumdaki 

arkadaşlarımla birlikte, Türkiye florasının uçucu 

yağlar yönünden taranması ile ilgili geniş 

kapsamlı bir projeyi yürütmekteyiz. 

Son yıllarda üç bitkiye adım verilmiştir: 

Origanum husnucan-baseri H.Duman, Z.Aytac 

et A.Duran, Aristolochia baseri Malyer et 

Erken ve Centaurea baseri Kose et Alan. 

Türkiye florasına dahil beş yeni bitki türünün 

isimlendirilmesi ve Türkiye için yeni kayıt iki bitki 

türünün belirlenmesi benim de dahil olduğum 

bilim insanlarınca gerçekleştirilmiştir. Bunlar, 

Delphinium anatolicum Mısırdalı, Malyer et 

Başer, Sideritis caesarea Duman, Aytaç 

et Başer, Sideritis vuralii Duman et Başer, 

Origanum x adanense Başer et Duman ve 

Chamaecytisus gueneri Duman, Başer et 

Malyer’dir. 

Eskişehir’deki Eczacılık Fakültesi’nin 

herbaryumunu kurdum ve ESSE akronimiyle 

Index Herbariorum’a kayıt ettirdim. 

Herbaryumdaki herbiye örneği sayısı 15.000’e 

yaklaştı. Bugüne kadar 262 cinse dahil 

1.023 bitki taksonu üzerinde bilimsel makale 

yayınladım.

D.: Yayınlarınızdan bahseder misiniz? 

H.C.B.: Başlıca araştırma konularım alkaloitler, 

uçucu yağlar ve doğal ürünler üzerinde yaptığım 

biyolojik, analitik, kimyasal, farmakolojik ve 

teknolojik çalışmalardır. Uluslararası hakemli 

dergilerde yayınlanmış, 539’u SCI dergilerinde 

olmak üzere 700 ve yerli dergilerde yayınlanmış 
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136 araştırma makalem; kongre kitaplarında 

yayınlanmış 140 kongre bildirim, 52 adet 

kitabım veya kitap chapter’ım bulunmaktadır. 

Kitaplarımdan biri İngiltere’de, biri Japonya’da, 

diğeri ABD’de basılmıştır. 3 bilimsel makalem 

uluslararası dergilerde yayın sırası beklemektedir. 

Yani, yayınlanmış ve yayına kabul edilmiş toplam 

1.031 bilimsel eserim mevcuttur. 

260 yerli ve uluslararası toplantı veya kongrede 

938 bildiri sundum. Çeşitli kuruluşlarda 42 

konferans verdim. SCI’ye göre 519 makaleme 

en az 5.547 kez atıf yapılmıştır. H-indeksim 

33’tür. Google Scholar’a göre yayınlarıma 

11.246 atıf yapılmıştır, H-indeksim 43; i10 

indeksim 339’dur. Muhtelif kuruluşlar için 

19 adet kapsamlı proje raporu hazırladım. 

17 araştırma ve 16 geliştirme projesini 

tamamladım. Türkiye’de yürüyen 3 araştırma 

projesi yanında bir FP6 Avrupa projesini bitirdim. 

2 FP7 projesi halen devam etmektedir.

Viyana Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. G. 

Buchbauer ile birlikte Ocak 2010’da yayına 

giren Essential Oils: Science, Technology and 

Applications (Uçucu Yağlar: Bilim, Teknoloji ve 

Uygulamalar), CRC Press (Taylor & Francis) 

kitabının editörlüğünü yaptım. Halen kitabın 

2. baskısını hazırlamaktayız. Öğrencilerimden 

Prof. Dr. Neşe Kırımer ve dostum Prof. Dr. Afife 

Mat 1999’da 50. yaşım onuruna Essential Oils 

(Uçucu Yağlar) adlı bir anı kitabı çıkarttı. ABD’de 

basılan Natural Product Communications 

dergisi bir özel sayısını Eylül 2010’da 60. yaşım 

onuruna bastı. 

D.: Eczacılık alanında ulaştığımız noktayı nasıl 

buluyorsunuz?

H.C.B.: Ülkemiz eczacılık konusunda maalesef 

ileri değil geri gitmektedir. Bundan 20 yıl önce 

çoğu ilaç hammaddesi ülkemizde üretilirken, 

ilaç sanayimizde görülen büyük el değiştirmeler 

sonucu olsa gerek, hem hazır ilaç hem de ilaç 

hammaddesi ithalatı rekor seviyelere ulaşmıştır. 

Bunun sebepleri iyi irdelenmelidir. Bitkisel ilaç 

hammaddeleri konusunda bile morfin ve gülyağı 

gibi ürünler haricinde önemli bir ekstre, uçucu 

yağ veya bitkisel drog üretimi yoktur veya yeterli 

seviyede değildir. Ülkemizde doğadan toplanan 

ve ham halde ihraç edilen tıbbi ve aromatik 

bitkisel ürünler başka ülkelerde temizlenip 

standartlaştırılmakta ve ülkemiz sanayii 

tarafından ithal edilmektedir. Bu kadar yıldır bu 

konuda araştırma yapan bir kişi olarak, bu alana 

yatırım yapacak bir kişi veya kuruluşun çıkmamış 

olmasını anlamış değilim.

D.: Mesleğin geleceğinden umutlu musunuz?

H.C.B.: Eczacılık fakültelerinin sayısında 

son yıllarda meydana gelen büyük artış ve 

eczacı araştırma görevlisi bulmadaki zorluklar 

beni ümitsizliğe sevk etse de öğrencilerin 

ve genç araştırma görevlilerinin gözlerinde 

gördüğüm şevk ve heyecan, mesleğimizin 

geleceği açısından olumlu düşünmeme neden 

olmaktadır. 

Mesleğimiz onurlu bir iştigal alanıdır ve yapılan 

iş kutsaldır. İnsanların acılarını dindirmek ve 

yaşam standartlarını yükseltmek için eczacının 

gösterdiği özveri ve çabalar, sağlık sektöründeki 

ayrıcalıklı yerini pekiştirmektedir. Eczacılığın 

ülkemizde güçlü bir örgüte sahip olması, 

meslek haklarını koruma açısından önemli bir 

gerçektir. Bunun devam etmesi halinde sorun 

olmayacağı kanaatindeyim. 

D.: Halen devam eden projeleriniz neler?

H.C.B.: Bir arkadaşımla birlikte uçucu yağlarda 

bulunan maddelerin GC/MS sistemiyle 

tanınmasını sağlayan Başer Library of Essential 

Oil Constituents’in ticari hale getirilmesi 

çalışmalarını sürdürüyoruz. 

Türkiye’de uluslararası bilim kongreleri 

düzenliyorum. 28 Nisan-1 Mayıs 2015’te 

İzmir Çeşme’de 2. HERBAN (Hayvan 

Sağlığı ve Tedavisinde Tıbbi Bitkisel Ürünler) 

Sempozyumu’nu, 1-4 Ekim 2015’te ise 

Antalya’da 11. Doğal Maddeler Kimyası (SCNC) 

Sempozyumu’nu düzenleyeceğim. 2016’da 

İzmir veya Antalya’da Uluslararası Lamiaceae 

(Nanegiller) Sempozyumu düzenlemeyi 

planlıyorum. 2018’de 6. Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Dünya Kongresi’ni (WOCMAP VI) 

Türkiye’de düzenleyeceğim.


