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Etnobotanik Çalışmalar yukarıda verilen ana dispozisyon örnek alınarak yapılmalıdır. Genel 

Bilgiler kısmında Türkiye Florası hakkında bilgiler, Etnobotaniğin tanımı, tarihçesi ve günümüze 

değin bu konuda yapılmış çalışmalar özetlenir.  

 

Yukarıda Bulgularda yer alan bitki isimleri örnek olması amacıyla kullanılmıştır. Sizin 

bitkileriniz bunlarla birebir aynı olmayacaktır. 
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Çalışmanın başlangıcında yapılacak işlemler aşağıda detaylandırılmıştır. 

❶Saha çalışması: Size verilen il veya ilçe içerisinde yer alan aktarlarda satışı yapılan 

bitkilerden farklı türlere ait yaklaşık 30 adet numune alınacaktır. Bu numunelerin içerisinde en az 

10 adeti sadece o bölgeden toplanan ve satılan türlerden oluşacak (Örneğin defne yaprağını her 

ildeki aktarlarda bulabilirsiniz. Bu nedenle farklı illerde bulamayacağımız türleri de 

araştıracaksınız). Ayrıca, eğer bulunduğunuz yerde köy veya yaylanız var ise buralarda yerli 

halkla hangi doğal bitkilerden faydalandıkları hakkında söyleşiler yapacaksınız. Bu bitkiler 

dağdan veya ormandan yani doğal alanlardan toplanıp kullanılanlardan olmalı, yani domates, 

salatalık, biber fasülye gibi tarım ürünleri olmayacak. Bu bitkileri ulaşımınız kolaysa 

fotoğraflayacaksınız, sonra toplayacaksınız ve kurutacaksınız. Toplama ve kurutma ile ilgili 

bilgiler Flora Çalışması adlı dosyada ayrıntılı olarak bulunmaktadır.  

❷Aktarlardan numune aldığınız bitkilerin aktarda (tabiki önce aktar sahibinden izin alarak) 

aşağıdaki gibi fotoğraflarını çekeceksiniz. Türkçe Adı, Yöresel Adı ve Latince isimlerini not 

edeceksiniz. 

  

❸Bu bitkiler hakkında ise; 

Kullanılan parçaları: Yaprağı, çiçeği, meyvesi, kökü ve bitkinin tümü gibi  

Kullanım şekli ve yöntemleri: Bitkinin kullanımı hangi yöntemlerle yapılmaktadır. Bu 

yöntemleri araştıracaksınız. 

Kullanım faydaları: Bitkinin faydalarının neler olduğunu not edeceksiniz. 

Fiyat (1 kg veya 100 gr): Bitki numunelerinin fiyatlarını da öğreneceksiniz. 

 

Aşağıda tatmin edici bir örnek verilmiştir. 
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ÖRNEK 

1. HATMİ ÇİÇEĞİ: ( Alcea sp. ) 

Kulanılan kısımları: kök, yaprak, çiçekleri. 

Kulanım şekli ve yöntemleri: Bitkisi infüzyon olarak yani kaynamış suyun içine atılarak çayı 

yapılmaktadır. Tedavi için bir bardak sıcak süt içine bir tatlı kaşığı hatmi çiçeği bırakılıp 

karıştırılır. 

Kullanım faydaları: Öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Balgam söktürür. Vücuda rahatlık 

verir. Boğaz, bademcik ve diş eti iltihaplarını tedavi eder.. Vücudun direncini arttırarak rahatlık 

kazandırır. Gribal enfeksiyonların oluşumunu engeller. Nezle rahatsızlığı ve öksürüklü 

hastalıklara karşı çok faydalıdır. Diş ve dişeti sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bademcik 

problemleri ve rahatsızlarının oluşmasını önler. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarının çözülmesini 

sağlar ve sancıları keser. On iki parmak ve ince bağırsak bulunan ülser hastalığını oluşturabilecek 

mikropları temizler.Hatmi çiçeğinin en faydalı kısmı kökleridir. Köklerinin böbrek iltihapları 

başta olmak üzere vücudumuzdaki birçok iltihabı yok edici özelliği vardır. 

Fiyat (1 kg veya 100 gr): Kurusu paket halinde satılmaktadır, 100 gramı 10 TL'dir.  

 

Şekil 5. Alcea sp. (Foto: Selcan GÜLCE AKDENİZ) 
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KISA LUGAT 

Allopathic : Bir hastalığa karşı, benzer tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla yapılan 

tedavi, Homoepathy dışında geleneklere göre uygulanan tıbbi tedavi. 

Apre : Kumaş veya derinin cilalanması, parlatılması 

Astringent          : Damar ya da dokuyu büzücü etkiye sahip ilaç. 

Balsamik   : Damar ya da dokuyu büzücü etkiye sahip ilaç. 

Dekoksiyon 

(Decoction) 

: Ufalanmış bitki parçalarının soğuk su ile hafif ateşte yarım saat 

kaynatılarak ilaç elde edilmesi. 

Drog : Eczacılık, kimya ve boya endüstrisinde kullanılan bitkisel, hayvansal veya 

madensel ilkel maddelere verilen isimdir. 

Electuary : Bitki tozlarının bal veya şekerli yumuşak kıvamlı macunla karıştırılarak 

elde edilen madde. 

Uçucu Yağlar  

(Essential Oils) 

: Genellikle Lamiaceae familyasının bazı örneklerinde bulunan oldukça 

sade yapıdaki terpenli bileşikler. 

Hap : İnce toz halindeki drogun bir yardımcı madde (sıvağ) yardımı ile hap 

haline getirilmesi ile elde edilir. Sıvağ olarak bal, şeker şurubu, nişasta, 

leblebi unu, arap zamkı, meyan balı gibi tedavi etkisi bulunmayan 

maddeler seçilmelidir. 

Homoepathy : Hastalıkla ilacı (çaresi) arasında sıkı ilişki anlayışına dayalı tedavi 

yöntemi. 

Hulasa : Bitkisel materyalin su, alkol veya eter gibi uçurulabilen çözücüler ile 

tüketilmesi sonucu elde edilen solüsyonun belirli bir orana kadar 

uçurulması ile elde edilen preparatlardır. Bunlar genellikle bal kıvamında 

veya toz halinde preparatlardır. 

İlaç : Hastalıkları iyi etmek veya belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanılan, 

hastalar tarafından alınabilir şekle getirilmiş, drog veya drog karışımlarına 

denir. 

 İnfüzyon (infusion)              : Bitki parçalarının kaynar su ilavesiyle beş dakika çay gibi demlenmesiyle 

elde edilen ilaç. 

Kokulu Yağ : Kokulu çiçek veya bitki parçalarının 1-3 gün zeytin yağı veya susam yağı 

içinde tutulması ve sonra süzülmesi ile edilen ve haricen kullanılan ilaçtır. 

 Maserasyon 

(Maceration) 

: Bir bitkinin sıvı ortam kullanarak etkin maddesini ayrıştırmak için 

kullanılan kimyasal yöntem. 
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Merhem : Katı yağ, sıvı yağ (zeytinyağı, badem yağı), lanolin ve vazelin gibi sıvağlar 

ile yapılan ve dışarıdan kullanılan ilaç şekilleridir. 

Pomat : Vazelin, lanolin, gliserin, bal mumu, reçine gibi maddeler veya bunların 

karışımlarıyla hazırlanan ve dışarıdan kullanılan ilaç biçimidir. 

Tıbbi Yağ : Genellikle haricen kullanılan bir ilaç şeklidir. 10 kısım kuru drogun 100 

kısım zeytinyağı veya haşhaş yağı içinde iki hafta kadar güneşte tutulması 

ve sonra bezden süzülmesi ile elde edilir. 

Tentür (Tincture)     : Bitkinin 2-3 hafta süreyle su, eter ya da alkolde tutularak elde edilen ilaç 

(alkollü eriyik). 

Toz : Bitki parçalarının bir madeni havanda dövülmesi veya bir değirmende 

çekilmesi ile elde edilen droglardır. 

 

❹ Aktarlarda yaklaşık toplam ürün adetini soracaksınız ve insanların en fazla hangi türleri 

kullandıklarını öğreneceksiniz.  

❺ İlde veya ilçede kaç adet aktar olduğunu belirleyeceksiniz. 

❻ Bu tüm bilgilerden sonra internetten de literatür taraması yapacaksınız. Özellikle 

bulunduğunuz ilde veya ilçelerde yapılmış olan etnobotanik çalışmalar özet halinde yazılacaktır. 

Çeşitli bölgelerde yer alan bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir. Bu kaynaklardan farklılarını 

bulmaya çalışın. Kaynaklar not edilecek ve word veya pdf dosyası olarak bir flashdiske 

kaydedilecek.  

❼ Etnobotanik ile ilgili Genel Bilgiler okumanız için aşağıda verilmiştir. 
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1. GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Giriş 

 

 Doğadaki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir dengenin ürünüdürler. Mitolojide bitkiler 

tanrıların insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır. Tüm bitkiler insanın 

hizmetindedir (1) ve insanın varoluşundan itibaren bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır. İlk 

çağlardan kalan arkeolojik bulgulara göre insanlar, besin elde etmek ve sağlık sorunlarını 

gidermek için öncelikle bitkilerden faydalanmışlardır. Deneme yanılma yoluyla elde edilen bu 

bilgiler, çağlar boyunca kullanım şekillerindeki bazı değişiklik ve gelişmelerle günümüze kadar 

ulaşmıştır (2). Kuzey Irak’ta Şanidar Mağarası’nda 1957 yılında yapılan kazılarda bulunan 

Neandertal adamı kalıntıları yanında mezarda bulunanlar, bitki-insan ilişkisinin başlangıcına ait 

ilk veri olarak kabul edilir. 60 bin yıl öncesinden günümüze gelen ve bir şamana ait olduğu 

düşünülen bu mezarda, civanperçemi, kanarya otu, mor sümbül, gül hatmi, peygamber çiçeği, 

ebegümeci ve efedra gibi bitki türlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ölülerini gömmeye 

başlayan bir toplumda, ölen kişinin tekrar yaşama döndüğünde kullanacağı düşüncesiyle mezara 

konulduğu tahmin edilen bu bitkilerin, yenenler ve şifalı olanlar diye ayrılmaya başlandığının da 

bir göstergesi olabileceği düşünülmektedir. Çünkü bu bitki türleri günümüzde de özellikle tıbbi 

bitki olarak hala önemlidir (3,4). 

 Yüzyıllardan beri süregelen insan ve bitki arasındaki bağ sonucunda, günümüzde tüm 

dünyanın önemini kabul ettiği ve ciddi araştırmaların yapıldığı etnobotanik bilim dalı doğmuştur 

(2). Etnobotanik araştırmalar, deneme yanılma yoluyla edinilmiş ve uzun bir zaman süreci 

sonucunda nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan çok değerli bilgileri yansıtan 

içerikleri ile bitkilerin bilimsel olarak değerlendirilmelerine önemli katkıda bulunmaktadır. 

Zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizin de etnobotanik açıdan oldukça kapsamlı bir bilgi  

hazinesi mevcuttur. Ancak, kırsal kesimden kentlere olan göçlere ve gelişen teknolojiye paralel 

olarak, yeni nesiller bu hazinenin değerini bilmemekte ve bu bilgiler kullanılmadığı için 

kaybolma riski taşımaktadır. Bu nedenle çok değerli bu bilgilerimizin bir an önce yazılı hale 

getirilme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluk ülkemiz ekonomisi açısından da 

önemlidir. Hangi bölgelerde hangi bitkilerden yararlanılabileceğinin tespiti, ancak etnobotanik 

çalışmalar ışığında belirlenebilecektir ve böylece halktan alınan bilgiler halkın ekonomisine katkı 

sağlaması için geri dönecektir (5,6). Diğer taraftan ülkemizde mevcut etnobotanik yayınlar 

oldukça dağınıktır ve bu konuda başvurulabilecek bir merkez (merkezi kütüphane, veri tabanı, 
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vb.) olmadığı için de yayınlar taranamamakta ve bulunan bilgiler yeterince 

değerlendirilememektedir (5). Bu nedenle Sadıkoğlu yüksek lisans tezinde (1998) Cumhuriyet 

döneminde 1928–1997 yılları arasını kapsayan yayımlanmış ya da yayımlanmamış tüm 

etnobotanik çalışmaları bir arşiv haline getirmeye çalışmıştır (5). Ayrıca “Türkiye’deki 

Etnobotanik Çalışmalar Hakkında Bir Bibliyografya” ve “Türkiye Etnobotanik Araştırmalar Veri 

Tabanı” hazırlanmasına yönelik çalışmalar da bulunmaktadır (7,8).  

 

 1.3. Etnobotanik nedir? Etnobotaniğin tarihçesi  

 

 Etnobotanik kelimesinin kökü olan etno-insanların çalışılması, botanik de bitkilerin 

çalışılması ya da bitki bilimi anlamına gelir. Etnobotanik, geniş anlamda, farklı insan 

topluluklarındaki bitki-insan ilişkilerini ifade etmektedir (4,9,10). Etnobotanik terimi, ilk kez 

1895 yılında, biyoloji profesörü olan John W. Harshberger tarafından kullanılmaya başlanmış 

olup, basitçe “bitkilerin yerel halk tarafından kullanımı” olarak tanımlanmıştır.Ayrıca 

etnobotanik teriminin ilk geçtiği yer olan, Harshberger’in "The Purposes of Etnobotany" adlı 

eseri bu konuda bilinen ilk yayındır. Bu terimin bilim dünyasına girmesiyle etnobotanik 

çalışmalarda yeni bir çığır açılmıştır ve konu, halk da dâhil olmak üzere artık çok geniş bir 

kesimin ilgisini çekmiştir. Konu hakkında çalışan her kesim bu bilim dalına yeni bir teknik ve 

bilgi katmıştır. Yapılan birçok çalışmadan sonra, Yen (1993) bu tanımı tekrar gözden geçirmiş 

ve tam olmasa da yeni bir etnobotanik tanımı ortaya koymuştur. Yen’e göre etnobotanik, 

“Bitkiler ve yerli halk arasındaki her türlü karşılıklı ilişkidir”. Ancak biz bugün etnobotanik 

için geniş anlamda “evrim süreci içinde insan-bitki ilişkileri” diyebiliriz. Daha dar anlamdaysa 

“bir yörede yaşayan halkın, yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini 

karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve bitkiler üzerine etkileri” olarak özetleyebiliriz. 

Günümüzde sadece bitkilerin niçin kullanıldığı değil, aynı zamanda bitkilerin yetiştiği ortam 

şartlarının belirlenmesi konularına da odaklanmış olan etnobotanik terimi, sürekli 

tanımlanmaktadır ve tanımı üzerinde kesin bir fikir birliği yoktur (4,11). 

 Etnobotaniğin ortaya çıkışında, çeşitli hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla binlerce 

yıldan beri tıbbi bitkilerin kullanılması büyük rol oynamıştır. Eski çağlardan günümüze gelen 

etnobotanik kitapları veya belgeleri tıbbi bitkilerin kullanımı üzerinedir. Örneğin Hitit 

yazıtlarında, Mısır papirüslerinde, ilkçağlardan kalan kitaplarda hep tıbbi bitkilerin yerel adları 

ve kullanım şekilleri verilmiştir. Bitkilerden en çok gıda ve tedavi edici olarak yararlanılmakla 
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beraber yakıt, yapı malzemesi, süs eşyası yapımı, boyar madde ve büyü, nazar gibi inançsal 

amaçlı vb. kullanımlar da yaygındır. (4,9,12). 

 Günümüzde etnobotanik araştırmalarda en ileri ülke Hindistan’dır. Çin’de geleneksel tıp 

bilgilerinin derlemesinin yanı sıra, Kunming Botanik Enstitüsü’nde yer alan etnobotanik 

laboratuvarında birçok araştırmacı çeşitli bölgelerde kullanılan bitkileri araştırmayı 

sürdürmektedir. Nijerya, Kenya gibi Afrika ülkelerinde ve Latin Amerika’da ekip çalışmalarına 

ve yeni laboratuvarların kurulmasına başlanmıştır. Uluslararası Etnobiyoloji Topluluğu 

(International Society of Ethnobiology) iki yılda bir kongre yaparak bilimsel çalışmalara tartışma 

olanağı sağlamaktadır (11,13,14).  

 Ayrıca uluslararası Etnobotanik Kongresi [The International Congress of Etnobotany 

(ICEB)] farklı yerel komitelerle birlikte uluslararası toplantılar düzenlemektedir. ICEB’in amacı 

farklı birimlerde etnobotanik çalışanları bir araya getirmektir. Bu amaçla ilk kongre 1992 yılında 

Cordoba  (İspanya)’da düzenlenmiştir. Bu toplantıların 4.'süne 2005 yılında İstanbul (Türkiye) 

ev sahipliği yapmış ve toplantıya 46 ülkeden 300’ün üzerinde araştırmacı katılmıştır (15).  

 

 1.3.1. Türkiye'de Etnobotanik Çalışmalar 

 

 Etnobotanik çalışmalar tüm dünyada hızla ilerlemeye ve güncel olmaya başlamıştır.(14) 

Daha önce de belirtildiği gibi çok zengin bir floraya sahip olmamıza ve yurdumuzda halen çok 

sayıda araştırıcı tarafından değişik yörelerde etnobotanik çalışmalar yürütülmesine rağmen henüz 

ülkemizde bitkilerin ne kadarının halkımız tarafından kullanıldığını bilmekten uzağız. Bununla 

birlikte, yapılan çalışmalarda en yaygın olarak halkın bilgisinin toplandığı alan, bitkilerin tıbbi 

kullanımıdır (11,48.) Harf Devriminden (1928) başlayıp 1997’ye kadar 70 yıllık dönemde 

yurdumuzda yapılmış 765 adet etnobotanik çalışma Sadıkoğlu’nun “Cumhuriyet Dönemi Türk 

Etnobotanik Araştırmalar Arşivi” adlı tezinde saptanmış ve bir arşiv halinde, İstanbul 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda, ilgilenen araştırıcılara 

sunulmuştur. Bu çalışma incelendiği zaman, bitkilerin kullanımıyla ilgili en fazla yayının Sivas, 

İstanbul ve Konya illerine ait olduğu; en sık olarak da insan sağlığı, inanç ve gıda alanında 

kullanıldığı saptanmıştır. Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin etnobotanik açıdan diğer 

bölgelerden daha fazla araştırıldığı görülmüştür. Yine bu çalışmaya göre, Batman, Çankırı, 

Kırıkkale, Mardin, Nevşehir, Sakarya ve Şırnak illeri ile ilgili etnobotanik incelemenin 

yapılmadığı belirtilmiştir (5,42.) 

 



S a y f a  | 10 

 

 1.3.1.1. Akdeniz Bölgesi 

 

 Antalya (Akseki) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 195 bitki belirlenmiştir. 

29'u gıda, 27'si tıbbi, 7'si baharat, 15‘ide endüstriyel ve ekonomik amaçlı. Diğer bitkilerin ise 

hayvansal besin kaynağı ve yöre halkının günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

 Isparta (Eğirdir) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Halk tarafından kullanımı 

olan 66 tıbbi bitki kaydedilmiştir. 

 Mersin (Pürenbeleni ve Yanıktepe köyleri) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 

36 adet bitki saptanmıştır. 25'inin gıda, 8'inin tedavi ve 9'unun değişik amaçlarla kullanıldığı 

belirtilmiştir. 

 Hatay (Kışlak beldesi – Yayladağı) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Halk 

arasında kullanılan 105 bitkiye ait 94 yöresel ad ve 32 kullanılış şekli hakkkında bilgiler 

verilmiştir. 

 Antalya (Elmalı) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 23 tane bitkiden 20 

tanesinin tedavi amacıyla, 3 tanesinin ise diğer amaçlı kullanımı belirlenmiştir  

 Osmaniye (Bahçe ve Hasanbeyli) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 79 

taksonun çeşitli amaçlar için ( gıda, ilaç, ev eşyası, süs eşyası, kereste, boya, inançsal ) 

kullanıldığı saptanmıştır. Çalışma alanında doğal bitkilerin en çok gıda (45 takson) ve ilaç 

(35 takson) amaçlı kullanıldığı bunlardan sonra sırasıyla ev eşyası (4 takson), kereste (3 

takson), süs eşyası (3 takson), boya (1 takson) ve inançsal olarak (1 takson) kullanıldıkları 

belirlenmiştir. 

 Adana (Kozan) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 33 tıbbi bitki saptanmış ve bu 

tıbbi bitkilerden özellikle çok ciddi olmayan sağlık sorunlarında yararlanıldığı ve bu 

yararlanmanın Anavarzalı hekim Dioskorides'in (MS 1.Yüzyıl) reçeteleriyle kısmen uyumlu 

olduğu saptanmıştır. 9 tanesi Dioskorides ile benzer amaçla kullanılırken, 20 tanesinin farklı 

amaçlarla kullanıldığı belirlenmiş, 4 tanesinin ise Materia Medica'da hiçbir kaydına 

rastlanmıştır. 

 Adana (Pozantı) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Tıbbi amaçlı ve gıda olarak 

kullanılan 39 bitki tespit edilmiştir. 

 Antalya (Manavgat) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Boya elde etmede 

kullanılan 14 bitki taksonu, gıda maddesi olarak 40 bitki taksonu, tedavi amaçlı olarak 
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kullanılan 66 bitki taksonu ve değişik amaçlarla kullanılan 75 faydalı bitki taksonu tespit 

edilmiştir. 

 Mersin ve Adana İllerinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Marketlerde satılan 

bitkisel ilaçlar üzerine bir çalışma yapılmıştır.107 bitki türü bu çalışma ile ortaya konmuştur. 

 Isparta (Yenişarbademli yöresi) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 43 değişik 

doğal faydalı bitki taksonu tespit edilmiştir.Kullanım amaçları ve yöresel isimleri 

incelenmiştir. 

 

 1.3.1.2. Ege Bölgesi 

 

 Denizli (Babadağ) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 27 bitkiden  20 'sinin tıbbi 

yönden önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Denizli ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 126 bitki belirlenmiş.Boya elde 

etmede 9, gıda maddesi olarak 18, tedavi amacıyla 92 ve değişik amaçlarla 7 bitkinin 

kullanıldığı saptanmıştır. 

 Kütahya (Gediz) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Halk arasında 9 bitki 

türünün tedavide kullanılışı belirtilmiştir. 

 Ege Bölgesi (İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Burdur ve Kütahya)'nde Gerçekleştirilen 

Etnobotanik Çalışmalar: 106 adet tıbbi bitki türü tayin edilmiş ve bu bitkiler hakkında halk 

tarafından verilen bilgiler bilimsel veriler ile karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmıştır. 

 Muğla (Bodrum yarımadası) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Gıda grubu 142 

doğal, 36'sı da kültürü yapılan bitki tespit edilmiştir. Tıbbi bitki grubunun 92'si doğal, 24'ü 

kültür ya da bölgeye özgü olmayan, 60 bitkiden oluşan hayvan yemi grubu ve 40 türde el 

sanatları grubu ( sepet,hasır, kaşık vs gibi. ) olarak sınıflandırılmıştır. Bazı türlerin de çardak, 

çit yapımından, balık avlama ve sosyal kullanımlara değin uzanan geniş bir kullanım 

çeşitlenmesi elde edilmiştir. 

 Kütahya İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 57 bitkinin halk ilacı olarak değişik 

şekillerde kullanıldığı ortaya konmuştur. 

 Muğla (Datça) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 26 bitkiden çeşitli amaçlarla 

yararlanıldığı saptanmıştır.Bunların çoğu tedavide ve beslenmede yararlanılan bitkilerdir.  
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 Muğla (Baba Dağı ve Fethiye yöresi) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Halkın, 

çoğunluğu tıbbi amaçlı olmakla birlikte çeşitli amaçlarla yararlandığı 11 bitki türü 

saptanmıştır. 

 Afyon ( Kumalar dağı ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 70 bitki türü 

saptanmıştır.44'ü tıbbi bitki, 15'i gıda, 5'i diğer kullanım amaçlı, 4'ü hayvan yemi ve 2'sinin 

ise süs bitkisi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 Aydın ( Koçarlı ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 68 taksona ait bitkiden 

yörede sağlık alanında yararlanıldığı saptanmıştır. 

 İzmir ( Bergama ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 55 takson toplanıp teşhis 

edilmiştir.45 tanesi tıbbi, 19 tanesi yiyecek ve besin, 7 tanesi endüstri bitkisi olarak 

saptanmıştır. 

 Afyon (Şuhut) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 104 bitkisel, 11 hayvansal ve 

7 inorganik kaynağın değişik şekillerde halk ilacı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 İzmir (Ödemiş, Tire, Kiraz ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 25 bitki 

taksonunun 22 farklı kullanımı ortaya konmuştur.13 bitkinin günlük yaşamda eşya ve gereç 

olarak kullanımı, 8 bitkinin de ziraatte ekipman olarak kullanımı belirlenmiştir. 

 Aydın (Koçarlı ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Halk ilacı olarak kullanılan 

53'ü yabani ve 15'i ise yörede yetiştirilen 68 bitki türü tespit edilmiştir. 

 Ege Bölgesi'nde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 20 familyaya ait 42 bitki türünü 

içeren 106 adet tıbbi bitki örneği toplanarak tayin edilmiştir.Bunların yerel isimleri, 

kullanılan kısımları, hazırlanma şekilleri ve tedavideki kullanışı belirtilmiştir. 

 Muğla ( Ortaca )İlinde Gerçekleştrilen Etnobotanik Çalışmalar : Etnobotanik özelliğe sahip 

45 familyaya ait 80 bitki belirlenmiştir.Bunlardan 52'sinin tıbbi, 25'inin gıda amaçlı, 8'inin 

yakacak olarak ve 5'inin de süpürge yapımında kullanıldığı kaydedilmiştir.  

 Afyonkarahisar (Sinanpaşa, Hocalar ve Dazkırı) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik 

Çalışmalar : 43 familyaya ait 93 bitki taksonunun 52 tıbbi 37 yiyecek, 14 yem, 6 boya, 5 

yakacak, 4 inşaat malzemesi ve 11 çeşitli amaçlarla kullanımı ortaya konmuştur. 

 Manisa (Yunt Dağı) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 32 familyaya  ait 54 

tıbbi bitki türü kaydedilmiştir.Bunlardan 41 tane türün yabani, 13 türün ise kültür bitkisi 

olduğu belirtilmiştir. 
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 1.3.1.3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

 

 Kilis ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: halk arasında en çok iyi bilinen ve 

aktarlarda satılan 21 bitkinin genel ve tıbbi özellikleri  kapsamlı olarak verilmeye 

çalışılmıştır.Ayrıca yörede eskiden beri kullanılagelen 55 bitkinin yerel adları, kullanılan 

kıımları ve kullanım şekilleri verilmiştir. 

 Şanlıurfa (Birecik–Zeytinbahçe ile Akarçay arasında kalan bölge) İlinde Gerçekleştirilen 

Etnobotanik Çalışmalar : 434 tür.5 alttür ve 6 varyete olmak üzere 445 takson tespit 

edilmiştir. 96'sı yem, 56'sı gıda, 25'i yakacak, 43'ü tıbbi amaçlı. 9'u çay, 2'si tütüne katılan, 

2'si boya, 2'si baharat, 5'i çardak, inşaat malzemesi, 2'si sepet, 5'i zehirli, 2'si temizlik, 2'si 

hasır, 3'ü at koşumu yapımı ve 3'ünün de maydanoz nane, hardal bağı olarak kullanıldığı 

kaydedilmiştir. 

 Şırnak (Cizre) İlinde gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Toplanan bitkilerden       

99'unun gıda, 45'inin yem, 44'ünün ilaç, 25'inin süs, 21'inin el sanatları, 20'sinin de yakacak    

olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 Mardin ( Mityat ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : Yörede yetişen 92 tane 

bitki türünün besin ( yiyecek, baharat, çay ) süs, yakacak, tarımsal, evsel araç-gereç (tarımsal, 

alet, süpürge) boya, kozmetik ve nazarlık gibi 106 tane kullanım amacı saptanmıştır. 

 Şanlıurfa (Birecik- Arat Dağı ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 49 familya 

ve 193 cinse ait 170 taksonun etnobotanik özelliğinin olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 59'u 

yem, 33'ü yiyecek, 19'u yakacak, 17'si tıbbi amaçlı, 13'ü zararlı, 8'i süpürge yapımında,5'i süs 

bitkisi, 5'i boya, 3'ü oyun amaçlı ( çocuklar için ) 11'inin de diğer amaçlarla kullanıldığı 

ortaya konmuştur. 

 

 1.3.1.4. İç Anadolu Bölgesi 

 

 Ankara (Çubuk-Esenboğa) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Çubukta yetişen 

ve kullanılan 37 bitki türü belirlenmiş, kullanılış şekilleri ortaya koyulmuştur. 

 Kayseri (Aladağlar–Yahyalı) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 38 bitkinin 

yöresel isimleri ve kullanım alanları derlenerek verilmiştir.Kullanımları örtüşmekle birlikte 4 

bitkinin gıda olarak, 15 bitkinin tedavi amacıyla ve 6 bitknin de diğer amaçlarla kullanıldığı 

belirtilmiştir. 
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 Karaman ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 131 bitki saptanmış, 76'sının tıbbi, 

45'inin yiyecek, 2'sinin gereç yapımında, 5'inin boya, 2'sinin nazarlık yapımında, 1'inin ise 

sabun yapımında kullanıldığı ortaya konmuştur. 

 Aksaray (Kızılkaya) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 300'ü aşkın bitkinin 

köylülere adlandırıldığı ve çoğunun çeşitli amaçlarla kullanıldığı saptanmıştır (hayvan 

yiyeceği, polen ya da nektar kaynağı, yiyecek, gen kaynağı, etken madde kaynağı, tıbbi ve 

zehirli bitkiler). 

 Karaman (Ermenek) ilinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Yöreden toplanan ve 

tedavi amacıyla kullanılan 47 bitkisel materyal saptanmıştır.Kullanılan kısımları üzerinde 

kimyasal çalışmalar yapılarak bulunan maddeler belirlenmiş, kaynaklar taranarak sonuçlar, 

kimyasal bileşik ve tıbbi kullanışları açısından karşılaştırılmıştır. 

 Ankara (Gölbaşı) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Anket çalışması 

sonucunda, halkın %78.7'sinin gıda ve tedavi amacıyla halen yabani bitki tükettiği 

belirlenmiştir.Yabani bitki tükettiği belirlenmiştir.Yabani bitki tüketen bireylerin %68.6'sı 

yabani bitkileri gıda olarak, % 3'ü tedavi amacıyla, % 28.4'ü ise her iki amaçla da tükettikleri 

kaydedilmiştir. 

 Kayseri İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Toplanan 348 taksonun 43 tanesinin  

kültür bitkisi, 9 bitkisinin zehirli bitki, 11 tanesinin de endemik bitki olduğu 

saptanmıştır.Ayrıca bunlardan 246'sı ilaç, 70'i gıda, 8'i boya,24'ünün ise hem ilaç hem de 

gıda, birer tanesinin de süpürge, güzel koku verici ve temizlik maddesi olarak kullanıldığı 

belirlenmiştir. 

 Çankırı (Çerkeş) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 57 bitkisel, 6 hayvansal ve 

8 inorganik kaynağın halk ilacı olarak kullanılışı tespit edilmiştir. 

 Ankara (Beypazarı, Ayaş, Güdül) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : İnceleme 

bölgesinde yetişen yabani bitkilerin yiyecek, tedavi ve diğer amaçlı kullanılışları üzerinde 

halkla röportaj yapılarak bilgi toplanmıştır.Halkın 115 bitkiyi tıbbi, 70 bitkiyi yiyecek ve 7 

bitkiyi de çeşitli amaçlar için kullanıldığı belirlenmiştir. 

 Niğde (Aladağlar'ı batısı) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 200 bitki örneği 

toplanmış ve 126 türün kullanışlarının olduğu saptanmıştır. 125 tür tıbbi, 39 tür gıda, 7 tür 

hayvan yemi, 5 tür bal yapımında, 14 tür malzeme yapımında kullanılmakta olup, 5 türün de 

çevresel kullanıma sahip olduğu belirlenmiştir. 
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 Kayseri (Pınarbaşı) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 25 familyaya ait 735 tür 

belirlenmiştir.44 tıbbi bitki türünün kullanılış nedenleri, uygulanış şekilleri araştırılmış ve 

kaydedilmişir. Ayrıca bu bitkilerin fitokimyasal tarama sonuçları (alkoloit, antrakinon, 

kumarin, flavonit, saponin, tanen, kardiyoaktif glikozitler, antrasenozit ve uçucu yağ ) ile 

taşıdıkları ana etken madde grupları belirlenmiştir. 

 Aksaray (Nizip Bölgesi) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 74 bitki taksonunun 

yerel iismleri verilmiştir.Bu bitkilerin kullanımları örtüşmekle birlikte 67'si tedavi amaçlı, 

23'ü yiyecek maddesi, 8'i boya eldesi için ve 3'ünün de diğer amaçlı olarak kullanıldığı 

belirlenmiştir. 

 Konya ve Karaman İllerinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Konya ve Karaman 

çevrelerindeki 9 cinse ait 21 yenilebilen yabani bitkinin halk tarafından geleneksel olarak 

kullanımları ortaya konmuştur.Böylece Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda İç Anadolu'da 

yaşamış olan halklar için bu bitkilerin öneminin arkeolojik olarak saptanmasında 

etnoarkeolojik bir yaklaşım benimsenmiştir. 

 Ankara (Güdül) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 23 bitkinin halk ilacı olarak, 

11 bitkinin ise besin olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 Çankırı (Ilgaz) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 44 familyaya ait toplam 100 

taksonun 62'sinin yiyecek, 25'inin tıbbi amaçlı, 12'sinin çay, 4'ünün baharat, 4'ünün süs 

bitkisi ve 20'sinin çeşitli amaçlarla yöre halkı tarafından kullanıldığı belirlenmiş ve bu 

taksonların kullanılma şekilleri ortaya çıkmıştır. 

 Konya İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 72 farklı bitki türünün halk ilacı 

olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 Orta Anadolu (Ankara, Kayseri, Niğde illeri ve Karaman, Konya illerinin güneydoğu 

bölgesinin kapsayan alan ) 'da Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 103 bitkiden ve 4 

hayvandan elde edilen 291 halk ilacı belirlenmiştir. 

 

 1.3.1.5. Doğu Anadolu Bölgesi 

 

 Elazığ İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Etnobotanik değeri olan 251 bitki 

saptanmıştır.Bunlardan 12 tanesinin tıbbi amaçlar dışında kullanıldığı görülmüştür. 

 Erzurum ( Ilıca ) İlinde Gerçkleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 52 bitki türünün halk 

tarafından tedavi amacıyla kullanıldığı saptanmıştır. 
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 Erzurum ( Narman ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 28 familyaya ait 52 

bitki türünün tedavi amacıyla kullanımı belirtlmiştir.Hakkında bilgi verilen ancak örneği 

bulunmayan 3 tane bitki örneğinin de tıbbi kullanımına yer verilmiştir. Ayrıca yabani olarak 

yetişen ve gıda olarak kullanılan 27 bitki, kültürü yapılan ve gıda olarak kullanılan 6 bitki, 6 

tane kültürü yapılan yem bitkisi, 1 tane temizlikte, 1 tane diğer amaçlı kullanılan, 7 tane de 

dışarıdan temin edilen ve ilaç olarak kullanılan bitkilere yer verilmiştir.  

 Malatya( Kürecik-Akçadağ ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : Farklı 

kullanılışlara sahip 129 bitki taksonu ( 123 doğal, 6 kültür ) tespit edilmiştir.45'i bitkisel 

tedavi, 60'ı gıda, 13'ü baharat veya çay, 24'ü hayvan yemi, 16'sı yakacak olarak, 28'inin ise 

bunların dışında farklı kullanılışlara sahip olduğu saptanmıştır. 

 Van (Adıgüzel ve Karpuzalan ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 27 

familyaya ait 79 bitki türü tanımlanmış.Kullanım alanları örtüşmekle birlikte 50 bitki türünün 

tıbbi, 40'ının gıda ve 3' ünün ise diğer amaçlar için kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 Van, Hakkari, Siirt, Batman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Ağrı, 

Kars, Muş ve Bitlis İllerinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: bu araştırmada 

bölgede yetişen ve değişik amaçlarla kullanılan 71 faydalı bitki hakkında bilgi verilmiş, tıbbi 

kullanımları belirtilmiştir. 

 Erzurum ( Ilıca ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 60 bitki teşhis edilmiştir. 

42 bitkinin yiyecek, 11 bitkinin yakacak, 2 bitkinin boyamada, 1 bitkinin inşaat malzemesi 

olarak ve 9 bitkinin de çok amaçlı kullanımı saptanmıştır. 

 

 1.3.1.6. Karadeniz Bölgesi 

 

 Giresun İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : Giresun ilinde yetişen 181 tıbbi 

bitki ve 52 zehirli bitki tespit edilmiştir.Yöreden sağlanan 17 materyal ve kaynaklardan 

saptanan 31 bitkinin kaynaklara göre kimyasal bileşimleri belirlenip yöresel kullanımları 

karşılaştırılmıştır. 

 Bartın İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 278 takson saptanmıştır. 115 bitki 

insan ve hayvanlar tarafından yenmekte, 97'si tedavide, 23'ü ağaç işlerinde ve 64'ünün de 

diğer alanlarda ( süs bitkisi, böcek kaçırıcı ve öldürücü, boyar madde, dokuma vb. ) 

kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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 Gümüşhane ( Köse Dağları ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 195 tür ve tür 

altı kategoriye ait taksonun, tıbbi ve ekonomik kullanım amaçları belirtilmiştir. 

 Düzce ( Akçakoca ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 1510 örneğin 

değerlendirilmesi sonucu 103 familya, 377 cins, 632 tür, 15 alttür, 10 varyete olmak üzere 

657 takson saptanmıştır.Bitkilerin yerel adları ile kullanımları verilmiştir.33 bitkinin tedavi 

amaçlı, 29 bitkinin yiyecek ve 18 bitkinin de çeşitli amaçlı kullanımı belirtilmiştir. 

 Giresun ( Dereli ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 104 bitki örneğinden 69 

taksonun tıbbi amaçla kullanıldığı kaydedilmiştir. 

 Amasya ( Merzifon ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 35 bitki ve 4 hayvan 

türü ile hayvansal ve 1 inorganik kaynağın çeşitli şekillerde halk ilacı olarak kullanıldığı 

tespit edilmiştir.   

 Ordu, Samsun İllerinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 26 familyaya ait 52 tane 

yabani yenebilen bitkinin halk tarafından yiyecek olarak kullanımı ortaya konmuştur. 

 Bartın (Aşağıçerçi, Çerde, Aşağı Çamlı, Yukarıdere vb. köyler ) İlinde Gerçekleştrilen 

Etnobotanik Çalışmalar : Çalışmada, yörede tedavide kullanılan 33 tane doğal bitki, 12 tane 

kültür bitkisi ve 23 tane yenen bitkiye yer verilmiş, bunların kullanım biçimlerine ilişkin 

etnobotanik araştırma sonuçları yer almıştır.  

 Amasya (Ovabaşı, Akpınar, Güllüce ve Köseler Köyleri/Gümüşhacıköy arasında kalan bölge 

) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : Çalışmada 10'u Türkiye için endemik olan 

95'i doğal, 11'i kültür bitkisi 106 takson belirlenmiştir. Bazı örtüşen kullanımlarla birlikte 59 

tane bitki türünün gıda, 14 ilaç, 6 yakacak, 7 yem ve 20 el sanatlarında kullanımın yanı sıra 

18 bitki türünün de farklı alanlarda kullanımının olduğu belirlenmiştir. 

 Kuzeybatı Anadolu ( Zonguldak, Bartın, Karabük, Kocaeli, Sakarya ) İlinde Gerçekleştirilen 

Etnobotanik Çalışmalar : 67 bitki ve 8 hayvandan elde edilen 116 halk ilacı saptanmıştır. 

 

 1.3.1.7. Marmara Bölgesi 

   

 Tekirdağ İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 69 türün varlığı  belirtilmiş.63 

 bitki sadece tedavi amaçlı, 6 bitki gıda olarak, 2 türün de her iki amaç içinde kullanıldığı 

belirlenmiştir. 

 İstanbul ( Şile ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : Halkın tedavide kullandığı 

43 tıbbi bitki belirlenmiştir. 
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 Balıkesir İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Doğal yayılış gösteren ve 

meyvelerinden yararlanılabilen bitki türleri ve bunların yöresel isimleri ile kullanım alanları 

belirlenmiştir.37 tür ve 15 alttür olmak üzere 52 takson tespit edilmiştir. 

 Balıkesir (Gönen) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 84 tane halk 

 tarafından kullanılan tıbbi bitki kaydedilmiştir. 

 Edirne İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 188 tür faydalı bitki saptamıştır.154 

tanesi tıbbi, 60 tanesi zehirli, 55 tanesi besin, 44 tanesi süs bitkisi olarak tespit edilmiştir. 

 Çanakkale (Ayvacık) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 87 bitki taksonu 

saptanmıştır.48'i yiyecek, 35'i tıbbi amaçlı, 5'i boya bitkisi, 4'ü yakacak, 3' ü süs  bitkisi 

ve 8'inin de çeşitli amaçlarla kullanıldığı kaydedilmiştir. 

 Çanakkale (Ezine) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 65 bitki türünden 

geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı sapanmıştır.Bunlardan 49' unun yabani ve 16'sının 

yörede yetiştirilen bitki olduğu belirtilmiştir. 

 Bilecik İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 67 tıbbi bitki türü incelenmiştir.  

 İstanbul (Çatalca ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 59 bitki türü toplanmıştır. 

Bu bitkilerden 15'inin sadece yöresel ismi belirtilmiş, 21 türün yiyecek olarak, 3 türün bitki 

çayı, 4 türün boya, 5 türün araç-gereç yapımında ve 10 türün farklı amaçlarla kullanıldığı 

saptanmıştır. 

 Sakarya İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 46 bitki türü ve 5 hayvan türünden 

elde edilen 139 tıbbi kullanılış tespit edilmiştir.Ve seçilen bazı bitki türleri üzerinde 

antimikrobiyal aktivite tayini yapılmıştır. 

 Sakarya (Geyve) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 34 bitkinin besin maddesi, 

41 bitkinin tıbbi amaçla, 8 bitkinin süs bitkisi, 23 bitkininde çeşitli eşyaların  yapımında, 

yakacak ve kereste olarak kullanıldığı belirlenmiştir. 

 Yalova İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 308 bitkiden halk arasında kullanılışı 

olmayıp sadece yöresel ismi olan 20 takson saptanmıştr.99 bitkiden 53'ü halk ilacı, 40'ı gıda, 

52i baharat, 3'ü oyuncak olarak, 4'ü alet yapımında, 2'si samanların balyalanmasında, 2'si 

boyamada, 1'i dekoratif olarak, 1'i sabun yapımında ve 2'sinin de saç bakımında kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

 İstanbul ( Beykoz ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar:  451 bitki taksonu 

saptanmıştır.99 bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığı, bunlardan 23 tanesinin zehir olduğu 

belirlenmiştir. 
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 Balıkesir (Bandırma ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : Yörede 98 bitki 

taksonu saptanmıştır. Bunlardan 41 taksonun yiyecek ve baharat, 65 taksonun tıbbi, 6 

taksonun süs, 4 taksonun yakacak, 4 taksonun boya ve 15 taksonun da yöresel inanç  yapı 

malzemesi , arıcılık ipek böcekçiliği ve kişisel bakım gibi diğer amaçlar için kullanıldıkları 

tespit edilmiştir. 

 İstanbul (Çatalca ) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : Tıbbi amaçla kullanılan 

68 çiçekli bitki türü saptanmıştır.Bunlardan 58'i doğal, geri kalanları ise kültür bitkileridir. 

72'sinin ( 7 tane farklı bitki karışımı dahil olmak üzere) farklı kullanımı saptanmıştır. 

 Çanakkale (Bozcada) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 64'ü yabani, 17'si 

kültür bitkisi olan 81 bitki taksonunun halk arasındaki kullanımları belirtilmiştir. 

Kullanımları örtüşmekle birlikte 35'inin yiyecek, 13'ünün süs, 7'sinin baharat, 6'sının yakacak 

olarak; 3'ünün kozmetik ,3'ünün bitki çayı, 2'sinin sepet yapımında, 2'sininsigara 

hammaddesi olarak, 2'sinin çit yapımında, 2'sinin oyuncak olarak; 1'inin nazarlık, 1'inin 

süpürge yapımında, 1'inin boyamada, 1'inin de sakız olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir.  

 Kırklareli İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Halkın yiyecek ve diğer amaçlarla 

( tıbbi kullanılışı hariç ) kullandığı 100 tür belirlenmiştir. 55 tür gıda, 15 tür hayvan yemi, 11 

tür boya bitkisi ve 17 türün çeşitli malzeme imalinde, 2 tür oyuncak olarak, 1 tür ekmek 

mayasına katkı olarak, 1 tür çatı izolasyonunda, 1 tür bereket getirmesi amacıyla, 1 tür arıları 

çekmek için, 1 tür sakız elde edilmesinde, 1 tür gölge eldesinde, 2 tür süs bitkisi olarak, 3 tür 

böcek kaçırıcı olarak, 1 tür hayvanların üşümelerine karşı, 1 tür meyve ve sebze 

tezgahlarında, 2 türünde saç bakımında kullanıldığı görülmüştür.  

 Kırklareli (Babaeski) İlinde Gerekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: 202 adet örnek 

toplanmıştır.Bu örneklerin teşhisi sonucunda 46'sı yabani ve 16'sı yöre de yetiştirlen 62 bitki 

türünün halk ilacı olarak kullanımı belirtilmiştir. 

 Çanakkale (Ezine) İlinde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar: Yörede 49'u yabani ve 

17'si kültür 66 bitki türünün halk ilacı olarak kullanımı belirtilmiştir. 

 İzmit Körfezinin Güneyi'nde Gerçekleştirilen Etnobotanik Çalışmalar : 118 bitki 

taksonundan (104 doğal, 14 kültür) 77'sinin halk ilacı 59'unun gıda, 13'ünün baharat ve çay 

olarak, 19'unun hayvan yemi, 5'inin hayvan hastalıklarından, 7'sinin yakacak olarak ve 37 

tanesinin de farklı amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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 Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ İllerinde Gerçekleştirilen Etnobotanik 

Çalışmalar : Halk ilacı olarak kullanılan 148 bitki taksonu belirlenmiş, bunlardan en yaygın 

kulanımı olan 20'sinin uygulama alanları verilmiştir. 

 Bunların yanı sıra; Düzce (Konuralp), Diyarbakır, Ankara (Ortaköy, Keçiören, Çubuk, 

Kızılcahamam), Eskişehir, Kırşehir (Akpınar-Büyükabdiuşağı Köyü), Gaziantep, Nevşehir, 

Manisa (Yakaköy), Kocaeli (Uzunçiftlik), Tunceli (Pülümür), İzmir, Mersin 

(Arpaçsakarları), Tokat (Turhal), Şanlıurfa (Siverek) İllerinde Gerçekleştirilen Etnobotanik 

Çalışmalar:  Etnobotanik değeri olan 247 bitki saptanmıştır. 101 tanesinin yalnız gıda olarak, 

78 bitkinin tedavi, 65 bitkinin ise gıda ve tedavi, 3 bitkinin çeşitli amaçlar için (yün boyama, 

nazarlık, süs eşyası olarak) kullanıldığı belirlenmiştir. 

 


