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Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi’nden mezun olmuştur. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında 2009 yılında 

doçent ve 2014 yılında ise profesörlük unvanını almıştır. Doktora eğitimi için ve doktora eğitimi 

sonrasında 2000-2002, 2004 ve 2012 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi 

Üniversitesi, Doğal Ürünler Araştırma Merkezi ve Eczacılık Fakültesi’nde araştırmalar yapmıştır. 

Etnobotanik ve halk ilacı çalışmaları, Farmasötik Botanik ve Farmakognozi alanlarında tıbbi 

bitkilerin fitokimyasal ve biyolojik aktivite çalışmaları, fitoterapi, aromaterapi, homeopati ve 

fitokozmetikler alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası indekslerce taranan 85’in 

üzerinde makalesi ve 17 kitap bölümü bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal toplantılarda 150 

kadar bildiri sunmuştur. Yönetiminde tamamlanan tezler ile birlikte çok sayıda uluslararası 

indekslerce taranan dergilerde hakemlik yapmaktadır. Türkiye’de doğal kaynakların kullanılarak 

milli ilaç geliştirilmesi ve ilaç sanayiinin gelişimine katkıda bulunacak TÜBİTAK-MAM işbirliği 

ile gerçekleştirilen “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Geliştirilmesi” projesinde danışman ve 

araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Mississippi 

Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma Merkezi “USDA's International Scientific Enhancement 

Programme (ISEP) Award” ödülünü, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilim ve Teşvik 

Ödülünü, 2011 yılında ise Türk Eczacıları Birliği Bilim ve Teşvik Ödülünü almıştır. Sağlık 

Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayımlanan Türk Farmakopesi’nin hazırlanmasında önemli 

başlıklardan birini oluşturan “Doğal Ürünler Çalışma Grubu”nda yer almıştır. Merkezi 

Strasbourg’da bulunan Avrupa Konseyi bünyesindeki Avrupa Farmakopesi Homeopatik Ürünler 

Çalışma Grubu uzmanı ve Türkiye Temsilci olarak görev yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Fitoterapi ve Homeopati Bilim Komisyon Üyeliği yapmıştır. 2014 yılında Resmi 

Gazetede yayımlanan GETAT uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı Fitoterapi Sertifikalı 

Eğitim Programları kapsamında pek çok Üniversitede hekim ve kendi alanlarında uygulamak 

üzere diş hekimlerine eğitim vermektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz 

Kurumu’nda alanı ile ilgili olarak komisyonlarda yer almaktadır. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi 

kapsamında Fitofarmasi ve Klinik Eczacılık alanlarında eğitmenlik yapmaktadır. Hacettepe 

Üniversitesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği yapmaktadır. Türk Standartları 

Enstitüsü TSE-MTC138 Homeopati ünvanı almış tıp hekimlerinin hizmetleri CEN/TC427 

Komisyon üyesidir. Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, halen 

Uluslararası Homeopati Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından itibaren 

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanıdır. 

Evli ve bir çocuk annesidir. 



 

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir - ISPARTA 

Kırmızı-Mor Renklilerin Bütünsel Sağlık Üzerine Etkileri 

Prof. Dr. Iffet İrem TATLI ÇANKAYA 

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Sıhhıye, 

Ankara, Türkiye 

Özet 

Son on yılda yayımlanmış binlerce çalışma, fizyolojik ve psikolojik sağlık için meyveleri 

tüketmeye yönelik tavsiyeleri bir araya getirmiştir. Meyve yemenin insan sağlığını koruyabilme 

olasılığı merak uyandıran bir konudur ve dünya çapında incelenmiştir. Bu nedenle, meyveler 

evrensel olarak sağlıklı olarak tanıtılmaktadır. Son yıllarda da, meyve alımı ile majör kronik 

hastalıkların riskinin azalması arasında bir ilişki olduğunu öne süren çalışmaların sayısı oldukça 

artmıştır. Bu amaçla, tüketicileri diyetlerine meyveleri dahil etmeye teşvik etmek için “renge göre 

tüket” yaklaşımı önerilmektedir. Her bir gıda, bileşenlerine göre sayısız etkiye sahip olsa da, bu 

basitleştirilmiş yaklaşımın amacı, bilimsel verilerin üstünlüğüne ve bitki bazlı bileşenlerin 

mekanizmalarına dayanarak bütünsel sağlığa katkı sağlamaktır. Bu bitki bazlı gıdaların veya 

meyvelerin sadece vitamin ve mineralleri değil, belki de en önemlisi bazı fitokimyasalları içerdiği 

bilimsel çalışmalar ile ortaya konmuştur. Bu bitkisel kaynaklar, hücresel yapı ve fonksiyon 

üzerinde bilinen pleiotropik etkilere sahiptir ve insan sağlığı üzerinde olumlu sonuçlara yol 

açacak şekilde farklı modifikasyonlara neden olmaktadır. Zengin antioksidan gıdalar olarak 

kırmızı-mor meyveler, tüketiciler ve üreticiler için son yıllarda büyük önem kazanmıştır. 

Domates, likapa, üzüm, çilek vb kırmızı bitki/meyveler fenolik bileşiklerce oldukça zengindir. 

Olduğu gibi tüketilebilecekleri gibi etkin bileşiklerini gıdada bulunduğundan daha yüksek 

miktarda içerecek şekilde yani nutrasötikler halinde de kullanılmaktadırlar. Bu amaçla, bitkisel 

kaynaklardan endüstriyel olarak antosiyaninler ve karotenoitler başta olmak üzere etkili 

fitokimyasalların eldesi, geleneksel veya yeni ekstraksiyon yöntemleri ve saflaştırma ile 

gerçekleştirilmektedir. 

Bu derlemenin amacı, fenolik bileşik içeriği nedeniyle yüksek antioksidan aktiviteye sahip olan 

kırmızı-mor meyveleri belirlemek ve seçilmiş bazı kırmızı-mor meyvelerin sağlık yararları ile 

ilgili son bilgileri ve araştırmaları özetlemektir. Örnek vermek gerekirse, küresel mevcudiyet, 

yüksek antosiyanin içeriği ve antioksidan etkileri nedeniyle likapa veya mavi yemiş (Vaccinium 

myrtillus L.) ve çilek (Fragaria vesca L.) dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı-mor meyveler, fenolik bieşikler, antioksidan aktivite, bütünsel 

sağlık 


