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1.1.1. TANIMI 

 

Türkiye iklimi ve coğrafi konumundan dolayı oldukça zengin bir floraya sahiptir. 

Doğal florasındaki 10500 civarındaki bitki türünün 1/3 ‘nün endemik(yeryüzünün sadece 

belirli bölgelerinde yayılış gösteren) olduğu, tıbbi ve aromatik bitkilerin ise bunun yaklaşık 

%32 ‘sini oluşturduğu bilinmektedir. Tüm Avrupa’ da yaklaşık olarak 12000 bitki türü olduğu 

düşünüldüğünde doğal floramızın ve biyolojik çeşitliğimizin zenginliği ortadır. Türkiye‘de 

tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, 500 civarında olduğu 

tahmin edilmekte; yaklaşık 200 tıbbi ve aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu 

belirtilmektedir. Tıbbi bitkilerin tanımını tam olarak yapmak mümkün değildir. Günümüzde 

“tıbbi” ve “aromatik” bitkilerin terimi genellikle birlikte kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik 

bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek için ilaç olarak 

kullanılan bitkilerdir. Tıbbi bitkiler; beslenme, kozmetik, sağlık vücut bakımı, tütsü gibi 

alanlarda yer alırken,  aromatik bitkiler; güzel koku ve tat vermeleri için kullanılmaktadır. 

Ancak günümüzde tıbbi ve aromatik bitkiler bu kullanım alanlarıyla sınırlı kalmayıp bir çok 

alanda kullanılması söz konusu olmuştur. Tıbbi ve aromatik bitkiler denildiğinde hem bitkiler, 

hem etken madde yönünden ve hem de alanları bakımından çok büyük bir alanı 

kapsamaktadır bu bakımdan bugün standart hale gelmiş bir tanımı gruplandırması 

bulunmamakla birlikte genellikle familyalarına, içerdikleri etken maddelere, tüketim ve 

kullanımlarına, yaralanılan organlarına ve farmakolojik etkilerine göre gruplandırabilirler. 

Ancak en yaygın olarak kullanılanı etken maddelerine göre yapılan gruplandırmadır. 

1.1.1.a. Ekinezya’nın Tanımı 

 

Ekinezya bitkisi Asteraceae  (compositae) familyası içinde yer alır. Ekinezya türleri, 

dik gövdeliri ile 60-180 cm’e kadar boylanabilen, Nisan-Mayıs aylarında çiçeklenmeye 

başlayan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi silindir şeklinde olup alt yapraklar saplı üst 

yapraklar genellikle doğrudan gövdeye tutunmuştur. Gövdesi ve yaprakları hafif tüylüdür. 

Yapraklar oval mızrak şeklinde ve 3-5 damarlıdır. Ekinezya bitkisinin merkezi ışınsal çiçekler 

tarafından çevrelenmiş yuvarlak bir yapısı olup koni başlıdır. 
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 Yuvarlak yapının etrafındaki ışınsal çiçekler pembe, beyaz, sarı, kırmızı ve genellikle 

mor renktedir. Olgunlaşmış bir çiçek tablasından ortalama 250-300 adet tohum elde 

edilmektedir. 

 

 

 

 

 

1.1.1.b. Kekiğin Tanımı 

 

Kekik çalı veya çalımsı şeklinde, kokulu olup çok yıllık otsu bitkidir. Bitki, 20-25 cm 

boyunda bazen daha yüksek olabilen bodur, dalları dik yastıkçıklar biçimindedir. Çok yıllık 

olan bitkinin gövde ve dallarının dip kısmı odunsudur. Çanak belirgin olarak 2 dudaklı olup 

tüp silindir, çan şeklindedir. Taç mor, pembe, krem veya beyaz renklidir. Çiçek durumu konik 

biçiminde çok sayıda salgı tüyü taşımaktadır.  Türkiye’de kekik familyasına ait birçok 

aromatik bitki türü olmasına rağmen, özellikle uçucu yağı karvakrol ve timaol içeren türler  

“kekik” olarak kabul görmektedir. Bu türler hem yayılış hem de ekonomik olarak büyük 

önem taşımaktadırlar. Bitkinin dünya üzerinde 40 türü vardır. Türkiye’de ise yaklaşık olarak 

35 kadar kekik türü bulunmaktadır. Bitkiye, baharın erken geldiği yıllarda haziran ayından 

başlayarak temmuz, ağustos ve eylül ayları boyunca çiçekli halde rastlanmaktadır. 
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1.1.1.c. Yabani(Dağ) Nanesinin Tanımı 

 

Nane bitkisi Labiatae familyası bitkilerinden olan çok senelik aromatik bir bitkidir. 

Nane içerdiği eterik yağlar bakımından da tıbbi bitkiler sınıfında büyük öneme sahiptir. Nane 

bitkisi bol saçak kök içeren ana kökleri rizom yapısındadır. Kökleri genellikle 80-100 cm 

derine kadar inebilir. Şartlara bağlı olarak gövde 30-80 cm boya kadar uzayabilir. Başlangıçta 

otsu yuvarlak ve yeşil renktedir. Yaşlandıkça köşeli bir yapı kazanarak yarı odunlaşma 

gösterir ve mor renk kazanır. Yapraklar boğumlarda karşılıklı dizilmiş, genelde uçları sivri ve 

kenarları hafif dişlidir. Bitkinin değerlendirilen kısmı yüksek miktarda eterik yağ bulunduran 

yapraklardır. Yabani nanelerin yaprakları bol miktarda tüy taşımaktadır. Çiçekleri genellikle 

uzun ince bir boru şeklindedir. Çiçekler yeşil renkli çanaklar taşımaktadır. Taç yaprakları ise 

mor erguvan renkte ve boru şeklinde olup uç tarafta 4 parçalı halde bulunmaktadır. 

Yabani nane (yarpuz) ballıbabagiller familyasındandır. Nanenin çok yakın akrabası olup 

Anadolu’nun pek çok yöresinde sulak çayırlarda ve akarsu kenarlarında doğal olarak yetişir. 

10-30 cm boylanabilen, çok yıllık dayanıklı otsu bir bitkidir. Diklemesine veya toprağın 

üzerine yatarak gelişen iki türü vardır. Tüylü ve naneninkinden daha açık yeşil yaprakları ve 

morumsu pembe açan çiçekleri vardır. Yabani nane döktükleri minik tohumlarıyla 

çoğalabilmektedir. 

 

 

1.1.1.d. Salebin Tanımı 

Salep Orchidaceae (orkideler) ailesinin birçok türünün toprakaltı yumrularından elde 

edilen, ayrıca orkide türlerine Anadolu’da verilen genel isimdir. Orkidelerin toprak altı 

organları yumru veya rizomdur. Salep bitkisinin kökünde 2 tane yumru vardır ve çok yıllık 

otsu bir bitkidir. Yumrular kremsi renkte, yumurta şeklinde, çatalsı veya saçaklıdır. 

Yumrulardan biri o sene gövde veren ana yumru, diğeri ise gelecek yıl yumru verecek iri 
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parlak olan kardeş(oğul) yumrudur. Kardeş yumrular Mayıs Haziran aylarında toplanmaya 

başlanır. Gövdesi dik ve silindirimsi, çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Açık yeşil 

renkteki yapraklar şeritsi mızrak biçiminde, küçükçe olan çiçekler erguvan renginde ya da pek 

rastlanmasa da beyaz olabilmektedir. İçerdiği en önemli madde glikomannandır. 

Glikomannan polisakkaritlerin alt gurubudur. Salep yumruları yapısında müsilaj, nişasta, 

şeker ve azotlu madde taşımaktadır. 

 

 

1.1.1.e. Siyah (Kara) Buğdayın Tanımı 

 

Siyah (kara) buğday tarlada hızla yetişen, geniş yapraklı, tek yıllık bir bitkidir. Bitki 

tohumları Mart sonu veya Nisan başında ekildikten sonra yetiştirme koşullarına göre boyu 60-

120 cm arasında değişmektedir. Bu bitki tek köke sahip olup üzerinde daha küçük dallar 

bulunur. Bitkinin yaprakları düz olmayıp üçgen görünümündeki bir yapıya sahiptir. 

Karabuğdayın çiçekleri beyaz, pembe veya kırmızıdır. Çiçekleri kokuludur bal arıları için 

oldukça caziptir. Siyah buğdayı, buğday, pirinç ve arpa gibi yetiştiriciliği fazla olan 

tahıllardan farklı bit bitki olarak, tahıllarla hem benzerlik hem de farklılık gösteren pseudo-

cereal (tahıl benzeri) gurubuna dâhil edilmektedir. Bitkiyi tahıllardan ayıran temel yapısal 

farklılık; tek çenekli(monokotiledonik) olmayıp, çift çenekli (dikotiledonik) bir bitki 

olmasıdır. Karabuğday bitkisi üçgen şeklindeki tohumlara sahip olup bu tohumlar bir 

kabuk(perikarp)  ile kaplıdır. Çeşitlere göre değişmekle birlikte maksimum 4 mm genişlik ve 

6 mm uzunluktadır. Tohum kabukları parlak, mat kahverengi, siyah veya gri olabilmektedir. 

Kabuğun şekli, büyüklüğü ve rengi bitkinin çeşit ve türlerine göre değişiklik göstermektedir.  

Kabuğu çıkartılmış karabuğday tanelerine “groat” denilmekte ve kimyasal kompozisyonu ve 

görünüşü ile tahıl tanelerine benzemektdir.  
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Groat’ın ilk tabakası bir hücreli kalın “testa” tabakasıdır ve açık yeşil renktedir. 

Testa’nın altında bir hücreli “aleurone” tabakası nişasta içeren endosperm’i kuşatır. En içteki 

kısım spermaderm ve endospermden oluşmaktadır. 

 

 

1.1.2.DÜNYADAKİ YETİŞTİRME ALANLARI 

Bitkilerin insan hayatındaki yeri ve önemi açık bir şekilde ortadadır. Özellikle tıbbi ve 

aromatik bitkiler söz konusu olduğunda bu önemin giderek artacağı kaçınılmazdır. Tıbbi ve 

aromatik bitkiler eski çağlardan beri birçok alanda kullanıla gelen bitkilerdir. Bu bitkiler 

özellikle gıda ve hastalıkların tedavisinde her zaman kullanılmıştır. Durum böyle olunca tıbbi 

ve aromatik bitkilerin dünyadaki değeri, dünya pazarındaki hacmi her geçen gün artmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin iklim, toprak vb. ihtiyaçları türlerine göre farklılık göstermiş olsa 

da dünyada, bütün ülkelerde yetişme imkânı bulmuş veya kültür ortamlarında yetiştirilmiştir. 

1.1.2.a. Ekinezyanın Dünyadaki Yetişme Alanları 

Anavatanı Kuzey Amerika olan ekinezya, günümüzde Güney Amerika, Kanada, 

Avrupa, Rusya, Afrika ve Pasifiklere kadar yayılış göstermiştir. Son yıllar da Amerika’da 

tıbbi bitki endüstrisinin yaklaşık %10’luk kısmını oluşturmaktadır. Kullanım alanı genişleyen 

ekinezya Rusya’da süt kalitesini ve sığırların hastalıklara direncini doğal yolla arttırmak için 

yem rasyonlarına dahi katılmakta, kullanım alanları ve yetiştiriciliği konusunda, birçok ülkede 

sayısız çalışma yürütülmektedir. Güney Afrika bazı Batı Avrupa ülkelerine ham materyal 

satarken ekstraklarını da Rusya ve Kuzey Amerika’ya ihraç etmektedir. 
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1.1.2.b. Kekiğin Dünyadaki Yetişme Alanları 

Kekik dünyada üretim ve tüketimi sınırlı olan bir bitkidir. Kekik bitkisi Labiatae 

familyası üyesidir. Bu familya Avrupa ve Asya, Akdeniz Bölgesi, Kuzey Afrika’ dan 

Habeşistana kadar olan yerlerde ve Kanarya adalarında bulunmaktadır. Türkiye Dünya kekik 

ihtiyacının en fazla karşılandığı ülke konumundadır. Bütün bunlarla birlikte kekik bitkisi 

ayrıca Meksika, Yunanistan, İsrail, Arnavutluk ve Fas gibi ülkelerde önemli oranda yetişme 

alanı bulabilmektedir. 

1.1.2.c. Yabani Nanenin Dünyadaki Yetişme Alanları 

Nane çok eski bir kültür bitkisidir. İngiltere ‘de botanikçi John Ray’ın (1921) 

tavsiyelerinden sonra tıbbi bitkiler arasına girmiştir. Ana vatanının, Orta Avrupa ve Asya 

olduğu belirtilen nane çok çeşitlilik gösteren geniş bir yayılma alanına sahiptir. Nane 

bitkisinin çoğunlukla Avrupa ve Asya’da yayılan 90 kadar türü bulunmaktadır. Türkiye’de 7 

türe ait 12 takson yayılış göstermiştir. Bu türlerden bazıları ılıman iklimlerde daha çok 

bazıları ise Batı Anadolu’da yayılmıştır. Ilıman iklimlerde Amerika, Avrupa ve Asya’da 

tarımı yapılır. 

 

1.1.2.d. Salebin Dünyadaki Yetiştirme Alanları 

Salep bitkisi genel itibariyle Akdeniz iklim kuşağında yetişmekte olan aromatik bir 

bitki türüdür. Bu bitki Anadolu’da genel adı salep olarak bilinen orkideler familyasının bir 

türüdür. Sıcak iklim kuşaklarında yetişen orkide türlerinde büyümenin çoğunlukla mevsimlere 

bağlı olduğunu ve mevsimsel büyüme değişimlerinin, orkide türünün taksonomik pozisyonu 

ve coğrafik dağılımlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Dünyada bir çok ülkede de 

yanlış toplamadan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla bu gibi ülkelerde 

koruma altına alınmıştır. Bu bitki genellikle Akdeniz ülkeleri, Kuzey ve Orta Avrupa’da 

yetişme olanağı bulabilmektedir. 

1.1.2.e. Siyah (Kara) Buğdayın Dünyadaki Yetişme Alanları 

Karabuğday, geçmişi çok eskilere dayanan bir bitki olup Orta Asya kökenlidir. İlk 

olarak Çin ve Japonya’da yetiştirilmeye başlanan bu bitki daha sonra Rusya ve Avrupa’ya 

yayılmış ve oradan da 17. yüzyıl başlarında Amerika’ya ulaşmıştır. Karabuğday’ın kökenine 

ait en yaygın fikir Çin’de bulunan Yunnan’da yetiştirildiği yönündedir. Bu bitki ilerleyen 

zamanlarda doğu ve batıya, daha soğuk iklim bölgelerine yayılmıştır. Karabuğday’ın besin 

öğelerince zengin olması ve fakir topraklarda yetiştirilebilme özelliği, bu buğday türünün 



12 
 

nadasa bırakılan tahıl ürünleri arasında tercih edilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu bitkinin 

büyümesinin ve gelişmesinin hızlı olması, olumsuz şartlara dayanıklı olması, soğuk 

iklimlerde yetişebilmesi ve zor koşullara bile uyum sağlayabilme özelliği yayılmasında etken 

olan en önemli etmenlerden bazılarıdır. 

1.1.3. ÜLKELERDE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ORANLARI 

 

Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi her geçen gün katlanarak artmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütünün(WHO) yaptığı bir çalışmaya göre tüm Dünya’da yaklaşık olarak 

20,000 bitki türünün tıbbi amaçlarla kullanıldığı saptanmıştır. Bunlardan 4,000 bitkisel drog 

yaygın bir şekilde kullanılırken,  Avrupa’da 2,000 kadar bitkisel drogun ticareti 

yapılmaktadır. 1980 ve 1990’lı yıllarda tüketicilerin sağlık hakkında daha fazla bilgilenmeleri, 

özellikle gelişmiş ülkelerde bitkisel ilaçlar lehine gözlenen ilgi artışı, organik ve doğal 

besinlere olan yönelme beraberinde tıbbi ve aromatik bitkileri olan ilgiyi arttırmıştır. 

Demografik yapıda (yas, kültür, gelir, hastalık ve diğer insanca koşullar), sağlık konularındaki 

toplumsal endişede (hazır olması ve fiyatı), mevcut ve gelecekteki değişiklikler ve bitkisel 

ürünlerle olan benzerliklerin (basın raporları, reklam, eğitim ve bilimsel rapor) daha fazla 

insanı tıbbi ve aromatik bitkisel materyali denemeye ve kullanmaya yöneltmesi olasıdır. 

Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkisel materyale olan talebin önceden belirlenen bir 

gelecekte sürmesi beklenmektedir. Bu nedenle; doğal ve organik ürünlerin kullanımında, 

tehlike altındaki türlerin korunmasında, doğal popülâsyonların mülkiyet haklarında ve yerel 

pazarın değeri konusunda tüketici ilgisinin artması büyük olasılıkla devam edecektir. 

Dolayısıyla Dünya’da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine verilen önem de her geçen gün 

artacaktır. Dünya’da tıbbi ve aromatik bitkilerin dışalımı oldukça geniş bir pazar haline 

gelmiştir. Dünyada tıbbi ve aromatik bitki dış alımını yapan ülkeler içerisinde ABD, İngiltere, 

Almanya, Fransa, Hollanda, Çin ve Hindistan gibi ülkeler vardır. Dışsatımı en fazla yapan 

ülkeler; Çin, ABD, Hindistan, Meksika, Almanya, Şili, Mısır, Bulgaristan, Singapur, Pakistan, 

Fas ve Türkiye’dir. 

 

1.1.3.a. Ekinezyanın Ülkelerdeki Yetiştiriciliği ve Oranları 

 

En yüksek ekinezya verimi Kalifornia’ dan (850kg/da) rapor edilmiştir. Avustralya, 

Almanya, Rusya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Güney Afrika Cumhuriyeti, ekinezya tarımında 
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ilerlemişlerdir. Ekinezyanın kalitesinin bir kriteri cichoric asididir.En yüksek cichoric asit 

oranı Rusya’da tespit edilmiştir (% 4.93). Onu, Yeni Zelanda (%3.46) ve Almanya (2.86) 

takip etmektedir. Güney Afrika bazı Batı Avrupa ülkelerine ham materyal satarken 

ekstraklarını da Rusya ve Kuzey Amerika’ya ihraç etmektedir. Tanzanya’da ise ekinezya, 

sezon dışı kesme çiçek olarak üretilip Avrupa’ya ihraç edilmektedir. 

1.1.3.b. Kekiğin Ülkelerdeki Yetiştiriciliği ve Oranları 

 

Kekik dünyada üretim ve tüketimi sınırlı olan bir bitkidir ve dış ticaret hacmi 10 bin 

ton civarındadır. Türkiye dünyada en fazla kekik ihraç eden ülke olup, dünya kekik talebinin 

6-7 bin tonunu karşılamaktadır. Bu miktarın da %95’i doğadan, %5’i özel arazilerdeki 

üretimden elde edilmektedir. Dünya kekik ihracatında Türkiye’yi 1500-2000 ton ile Meksika 

izlemektedir. Ayrıca Yunanistan (300-400 ton), İsrail (200-300 ton), Arnavutluk (200-300 

ton) ve Fas (50-150 ton) kekik ihracatı yapan ülkeler arasındadırlar 

Meksika’da yetiştirilen kekik türünün düşük kaliteli ve fiyatının 1/3 oranında daha düşük 

olduğu belirtilmektedir. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) 1997-2003 yılları arasındaki 

verilerine göre Türkiye’den ağırlıklı olarak kekik ithal eden ülkelerin başlıcaları, sırasıyla, 

ABD, Almanya, İtalya ve Kanada’dır 

1.1.3.c. Nanenin Ülkelerde Yetiştiriciliği ve Oranları 

 

Nanenin anavatanının, Orta Asya ve Avrupa olduğu bilinmektedir. Nane bitkisi çok 

çeşitlilik göstermekle birlikte oldukça geniş bir yayılış alanına sahiptir. Bitkinin birçok ülkede 

tarımı yapılmaktadır. Aynı zamanda ülkelerdeki nane yetiştiriciliği, türüne bağlı olarak 

değişiklik gösterebilmektedir. Nane yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkeler;  ABD, Yugoslavya, 

Mısır, Fas, Macaristan, Bulgaristan, İspanya, Almanya, Romanya, Arjantin, Meksika, 

Brezilya, İngiltere, Polonya, Yunanistan'dır. Nane bitkisinin M. Arvensis türü ise özellikle 

Japonya’da yetiştirilir. Yetiştirilen diğer ülkeler ise, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Afrika,  

Tayvan, Arjantin’dir.  
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1.1.3.d. Salebin Ülkelerdeki Yetiştiriciliği ve Oranları 

 

Salep ülkesel pazarda oldukça önemli bir paya sahiptir. Genel olarak bitki; Rusya, 

Türkiye, Kırım, Kafkasya ve İran’ın kuzeyinde yetişme ortamı bulabilmektedir. Bununla 

birlikte salep bitkisinin çok yıllık bir bitki olması, yetiştirme şartlarının maliyetli olması ve 

benzeri durumlar salep bitkisinin bulunduğu ülkelerde, doğal ortamından bilinçsizce 

sökülmesine, toplanmasına neden olmuştur. Belirttiğimiz sebeplerden dolayı, bitkinin doğal 

yetişme alanı bulduğu birçok ülkede yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve koruma altına 

alınmıştır. 

1.1.3.e. Siyah (Kara) Buğdayın Ülkelerdeki Yetiştiriciliği ve Oranları 

 

Ülkemizde tarımı yapılmayan siyah buğday dünyada bir çok ülkede yetişmektedir. 

Tarımsal açıdan alternatif bir bitki olan siyah buğday şu ülkelerde yetişmektedir: Çin, Rusya, 

Ukrayna, Kazakistan, Polonya, Brezilya, ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Belarus, Kore, 

Butan, Tacikistan, Moldova, Slovenya, Güney Afrika, Litvanya, Estonya’dır. Karabuğday 

bileşiminde birçok antitoksidanı içerir. Besin kalitesinin yüksek olması nedeniyle önemli bir 

gıda ham bileşeni olan karabuğday, fonksiyonel gıda endüstrisi için çok önemli bir 

potansiyele sahiptir. 

1.1.4. DÜNYADA GIDA, SAĞLIK VE DİĞR EKONOMİK ALANLARDA 

KULLANIMI 

 

Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda sağlık ve ekonomik alanlarda 

kullanılmaktadır. Dünya pazarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi her geçen gün giderek 

artmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım 

alanlarının bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her 

geçen gün arttırmaktadır. Dünya'da yaşam standardı yükseldikçe tüketim de artmaktadır. Bu 

artış, tıbbi ve aromatik bitkiler içinde geçerlidir. Bu bitkilerin tüketim alanı çok geniştir. Tıbbi 

ve aromatik bitkiler gıda, sağlık, ekonomik ve bir çok endüstriyel alanda kullanıma 

elverişlidir. En önemli kullanım alanı ise ilaç, parfüm, kozmetik, diş macunu, sabun şeker 
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sanayi olup ayrıca baharat olarak tüketilmektedir. Dünyanın gelişmiş ülkeleri özellikle 

tedavide bitkisel kaynaklara yönelmiş durumdadırlar. Tedavide kullanılan ilaçların önemli bir 

kısmını doğal kaynaklı ilaçlar oluşturmaktadır. Doğal kaynaklı ilaçların kullanım oranı 

gelişmiş ülkelerde %60, gelişmekte olan ülkelerde ise %4 civarındadır ve her geçen gün bu 

oranlar artmaktadır. Özellikle ilaç sanayisindeki tıbbi ve aromatik bitkilere olan yönelimin 

sebebi kimyasal sentetikli ilaçlar ve türevlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin 

kanıtlanmış olmasıdır. 

1.1.4.a. Ekinezyanın Dünya’da Gıda, Sağlık ve Diğer Ekonomik Alanlara 

Kullanımı 

 

Ekinezya bitkisi daha çok tıbbi bir bitki olarak bilinmektedir. Ayrıca ekinezya bitkisi 

ekonomik bir öneme de sahiptir. Enfeksiyonlara karşı korunmamızı sağlayan beyaz kan 

hücrelerinin sayısını arttırdığı ve bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği bilinen bu bitki 

geçmişten bu güne kadar tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Ekinezya bitkisi antiviral ve 

antibakteriyal etkilere sahiptir. ABD ve Avrupa’da insan sağlığına olan olumlu etkileri birçok 

araştırmaya konu olmuştur. Günümüzde ekinezya bitkisinin gıda sektöründe kullanımı da 

artmaktadır. Ekinezya bitkisinin ayrıca dünya ekonomisinde de önemli bir yeri olduğu 

görülmektedir. 1995 yılında 31 milyon dolar olan satış hacmi 2005’te 80 milyon dolara 

çıkmıştır. Artan tüketim ile birlikte 2015 yılında ekinezya satışlarının 99 milyon dolar olacağı 

tahmin edilmektedir. 

 

 

 

1.1.4.b. Kekiğin Dünya’da Gıda, Sağlık ve Diğer Ekonomik Alanlara Kullanımı 

 

Tıbbi ve aromatik bir bitki olan kekik, insan hayatında çok geniş bir alanda 

kullanılmaktadır. Kekik gıda sektöründe genel itibariyle baharat olarak kullanılmasının 



16 
 

yanında, bitkisel çay olarak da kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe solunum, dolaşım, 

sindirim ve deri hastalıklarında kullanım alanı bulmuştur. Kekik içerdiği “thymol” yağıyla 

parfümeri ve kozmetik sanayinde problemli ciltlerin tedavisinde kullanılmıştır.  Ayrıca çevre 

düzenlemesinde süs bitkisi olarak kullanımı da mevcuttur. Kekiğin bazı türleri içerdiği 

“carvakrol” sayesinde arı hastalıkları ve zararlarının kontrolünde, yabancı ot ile mücadelede 

ve hayvancılıkta yem rasyonlarında doğal antibiyotik ve antihelmintik (parazit düşürücü) 

olarak da kullanım alanı bulmuştur. 

 

 

1.1.4.c. Yabani Nanenin Dünya’da Gıda, Sağlık ve Diğer Ekonomik Alanlara 

Kullanımı 

 

Nane familyasından olan yabani nane, gıda sektöründe, sağlık sanayisinde ve çeşitli 

endüstri kollarında büyük ölçüde kullanılmaktadır. Yabani nane yağı dünya piyasasında 

önemli bir yere sahiptir. Özellikle batı Avrupa ülkelerinde naneye olan ihtiyaç, her geçen gün 

daha da artmaktadır. Bunun nedeni yabani nanenin özünden elde edilmiş uçucu yağların gıda, 

ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan çok önemli bir ham maddeye sahip olmasıdır. 

Bunlarla birlikte nane çeşitli endüstrilerde tatlandırıcı olarak da kullanılmaktadır bunlar; 

sakız, diş macunu, şeker gibi sektörlerdir. Günümüzde dünyanın bazı bölgelerinde nanenin 

halk ilacı olarak kullanımı mevcuttur. Esas önemi; antiseptik, anaztezik, serinletici ve 

ferahlatıcı etkisi olmasıdır. 
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1.1.4.d. Salebin Dünya’da Gıda, Sağlık ve Diğer Ekonomik Alanlara Kullanımı 

Orkidelerin bir çeşidi olan salep, dünyada daha çok süs bitkisi, gıda ve ilaç 

sanayisinde kullanılmaktadır. Salebin ham(toz)  maddesini elde etmek için binlerce salep 

yumrusunun toplanıp toz haline getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bilinçsizce toplama 

faaliyetleri sonucu dünya genelinde salep popülâsyonu tehlike altına girmiştir. Bir çok ülke 

salep popülâsyonunu korumak amaçlı tedbirler alınmıştır. Bütün bu sebeplerden dolayı salep 

bitkisi ilaç sanayisinin dışında daha çok gıda sanayisinde ( dondurma, içecek ) kullanılmasına 

neden olmuştur. 
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1.1.4.e. Siyah(kara) Buğdayın Dünya’da Gıda, Sağlık ve Diğer Ekonomik 

Alanlara Kullanımı 

 

Dünyada sağlıklı gıdalara olan ilginin ve bilincin artmasıyla, karabuğdayın günümüz 

gıdaları arasında değeri artmış ve yüksek kaliteli gıda ürünleri arasında yer almasına neden 

olmuştur. Yüzyıllardır geniş bir yelpazede karabuğday ürünleri geleneksel olarak sıkça 

üretilmiştir. Karabuğday sağlık ve ekonomik alanların ziyadesinde en çok gıda sanayisinde 

kullanılmaktadır. Karabuğday, insan gıdası olarak yetiştirilmesinin yanında çiftlik ve kümes 

hayvanlarının beslenmesinde diğer tane ürünlerin yerine yem olarak kullanılmaktadır. 

Karabuğday, arıcılar için popüler bir bitkidir. Çiçekleri 30 gün ve daha fazla süreyle açık ka-

labildiği için mükemmel bir geçici bal bitkisidir. Karabuğday’dan koyu renkli, güçlü bir tadı 

olan bal elde edilir. Fazla zararlarının olmaması, kolay yetiştirilebilmesi ve fakir topraklarda 

dâhil kimyasal gübre kullanılmadan ürün alınabilmesi karabuğdayın organik ürün olarak 

yetiştirilmesi, dünya pazarında sunumunu kolaylaştırıp, oldukça ekonomik bir değer 

kazandırmıştır. 

 

 

1.1.5.YILLARA GÖRE ÜRETİM VE EKONOMİK DEĞERİ 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve Pazar potansiyelini yeterince 

değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olması gerekmektedir. Tüketici ve 

sanayici taleplerine cevap veren kaliteli ve standart ürün için ıslah edilmis çeşitlerin 

gelistirilmesi, uygun ekolojik koşulların belirlenmesi, doğal bitkilerin doğaya zarar vermeden 

zamanında toplanması, hasat sonrası islemler ve isleme teknolojisinin belirlenmesi tıbbi ve 

aromatik bitkilerde üretim ve pazar olanaklarını arttıracaktır. Özellikle 1990’lı yıllardan 

sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının bulunması, doğal ürünlere olan 

talebin artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde tıbbi 
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bitkiler piyasasının yıllık yaklasık 60 milyar dolarlık bir rakama sahip olduğu tahmin 

edilmektedir. Ticarette yer alan tıbbi ve aromatik bitki sayısının çok fazla ve bunlardan elde 

edilen etken madde miktarının çok çesitli olması nedeniyle, ticaret istatistiklerinde tek bir 

gruplama söz konusu olamamaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ticaret hacmi ve 

değeri konusunda en sağlıklı ve güvenilir veriler Cenevre’deki Uluslararası Ticaret Merkezi 

(UN Comtrade) bilgi bankasından elde edilebilmektedir. Dünya bitkisel drog ticareti son bes 

yılda ortalama 16,8 milyar dolar ihracat ve 18,6 milyar dolar ithalat olarak gerçekleşmiştir.         

Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve kokulu bitkilerin % 50’si gıda, %25’i kozmetik ve % 25’i de 

ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Sanayileşmenin dünyamıza getirdiği kitle üretimi, ilaç 

sanayinde sentetik ve yarı sentetik ilaçlar lehinde bir gelişim gösterdiğinden bitkisel ürünlerin 

bu sektörde kullanımı git gide azalma eğilimindeydi. Son yıllarda sentetik ilaçların kullanımı 

sonucu meydana gelen ciddi yan etkiler ve bunların yol açtığı medikal ve ekonomik sorunlar  

bitkilerle tedaviyi tekrar popüler hale getirmiştir. 

 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim şekilleri: 

a) Doğadan toplama yolu ile üretim 

Avrupa’da tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretinde doğadan toplamalar hala önemli bir 

rol oynamaktadır. Genellikle doğal bitkilerden elde edilen materyalin fiyatı tarımı 

yapılanlardan daha düsük olmaktadır. Doğadan toplama özellikle Arnavutluk, Türkiye, 

Macaristan ve İspanya’da öne çıkmaktadır. Avrupa’da doğadan toplanan bitki materyalinin 

toplam hacmi yıllık olarak, 20.000-30.000 tondan az olmamaktadır. 

b) Kültür yolu ile üretim 

Doğadan bitki toplamalarına alternatifler gelistirilmediği sürece, “Doğa ve Türleri 

Koruma”yasalarının etkin bir sekilde uygulanamayacağı artık anlasılmaktadır.  Doğadan bitki 

toplamalarının alternatifi ise bu bitkilerin kültüre alınarak tarımının yapılmasıdır. Bazı Avrupa 

ülkelerinde kültürü yapılın drog sayısı 50-100 arasında, bazılarında ise 100’ün üzerindedir. 

Gelismis ülkelerde bitkisel ilaç pazarı yıllık yaklasık %10 büyüme hızına sahiptir. 

c) Organik yol ile üretim 

Organik üretimi yapılan bitkilere ve droglara olan ilgi ve talep her geçen gün 

artmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımında diğer bitkilerde olduğu gibi “İyi Tarım 
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Uygulamaları”nın dikkate alınması gerekir. Bunlar; toprak, bitkisel materyal,ekim/dikim, 

hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü (biyolojik kontrol tavsiye edilir),  gübreleme, 

mekanizasyon, sulama, alet ve  ekipmanlarda herhangi bir bulasma olasılığı için hijyen 

kosullarına uyulması, personel,  ürünün hasadı, kalitesi, kurutulması,  paketlenmesi ve 

pazarlanması aşamalarında uygulanacak kuralların; bitkilerin özellikleri  dikkate alınarak en 

yüksek verimde ve  kaliteli, standartlara uygun etken madde  içeren, insan sağlığına zararlı 

herhangi bir bulaşma ve kirlenmeye neden olmayacak  şekilde seçilmesi ve uygulanması 

gerekir.Dünya bitkisel drog ticareti son beş yılda ortalama 16,8 milyar dolar ihracat ve 18,6 

milyar dolar ithalat olarak gerçekleşmiştir. Üretim bakımından en önemli bitki türlerini; 

soğan-yumru, çay-kahve, baharat, çeşni, kök ve diğer bitki grupları oluşturmuştur. Dünyada 

en çok dış satımı ve dış alımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler sırasıyla Çizelge 1 ve Çizelge 

2’de bulunmaktadır. Beş yıllık dönem içinde Dünyada tıbbi ve aromatik bitkiler dış satım 

değeri yaklaşık 11,9 milyar dolar ile 20,6 milyar dolar arasında, dış alım değeri ise 13,2 

milyar dolar ile 23,8 milyar dolar arasında değişmiştir. 

1.1.5.a. Ekinezyanın Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomik Değeri 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yaklaşık 20.000 bitki tıbbi amaçlarla 

kullanılmaktadır. Dünyada bitkisel droglar için baslıca ticaret merkezleri Almanya 

(Hamburg), ABD (New York) ve Hong Kong’dur. Doğal gıdalara ve tıbbi bitkilere olan 

ihtiyacın arttığı günümüzde, içeriğindeki birçok etken madde ile sağlık açısından önemi 

bilinen ekinezyanın kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Kuzey Amerika’nın doğal bitkisi 

ekinezya, faydalarının anlaşılması ile Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Pasifiklere kadar 

yayılmış, yüzlerce ürün ve milyonlarca dolarlık endüstriye kavuşmuştur. Ekinezya bitkisi, 

geçmişten günümüze tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Ekinezyanın beyaz kan hücrelerine etkisi 

ilk kez 1915’te yayınlanmıştır. Avrupa’da artan talebi karşılamak için üretim çalışmaları 

yürütülmüş ve G. Madaus tarafından 1939 yılında E. purpurea tohumları ile ilk üretim 

gerçekleştirilmiştir. 1950-1960 yılları arasında belirli ekinezya türleri Merkez Avrupa ve 

Rusya’da kültüre alınmıştır. Tıbbi bitki olarak bilinen ve ekonomik öneme sahip ekinezya 

türleri E. purpurea, E. angustifolia ve E. pallida’dır. Bu türler günümüzde immunestimulant, 

antiviral, antibakteriyal, antiparasitik ve antienflamatuar özellikleri sebebiyle çeşitli 

hastalıkların iyilestirilmesinde kullanılmıstır. Nezle, grip, bronsit, romatizma, kireçlenme ve 

jinekoloji, dermatoloji gibi alanlarda kullanımı ile uygulama alanları genişlemiştir. Avrupa’da 

Echinacea purpurea’dan yapılmıs 280 den fazla farklı ürün satılmaktadır. Merhem, tentür, 

losyon, krem, sıvı ve kuru ekstrakt ve diş macunları en çok kullanılan ürünlerdir. Birleşik 
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devletlerde ise taze ve kuru köklerin infüzyonu, toz edilmiş kökler ya da kapsüllenmiş kuru 

herba olarak daha çok içten kullanım yaygındır. Ekinezyanın giderek artan kullanımı doğal 

bitki popülasyonlarını tehdit etmiştir ve bazı eyaletler, E. angustifolia’nın doğadan sökümünü 

yasaklamış yada kısıtlamıştır. Piyasa verilerinden de ekinezyaya olan talebin arttığı 

anlaşılmaktadır. 1995 yılında 31 milyon dolar olan satış hacmi 2005’te 80 milyon dolara 

çıkmıştır. Artan tüketim ile birlikte 2015 yılında ekinezya satışlarının 99 milyon dolar olacağı 

tahmin edilmektedir. Tıbbi bitkilere özellik kazandıran maddeler; onun yetişme döneminde 

değişik kısımlarında sentezlediği sekonder (ikincil) metabolitlerdir. Ekinezya cinsine dâhil 

bitkilerin hem üst aksamlarında hem de toprak altı organlarında çeşitli sekonder metabolitler 

bulunmaktadır. En çok rastlananlar ise kafeik asit türevleri, flavanoitler, alkilamidler, 

polisakkaritler, uçucu yağ gibi etken maddelerdir. Sekonder metabolitlerin miktar ve oranları; 

yetiştirme şartları, hasat zamanı, kurutma ve depolama gibi işlemlerden etkilenmektedir. 

Kuzey Amerika’dan dünya geneline yayılan ekinezya bitkisi için birçok ülkede tarımsal 

denemeler ve araştırma projeleri yürütülmektedir. 

En yüksek ekinezya verimi Kalifornia’dan (850 kg/da) rapor edilmiştir. Avustralya, Almanya, 

Rusya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Güney Afrika Cumhuriyeti, ekinezya tarımında 

ilerlemişlerdir. En yüksek cichoric asit oranı Rusya’da tespit edilmiştir (% 4.93). Onu, Yeni 

Zelanda (%3.46) ve Almanya (2.86) takip etmektedir. Güney Afrika bazı Batı Avrupa 

ülkelerine ham materyal satarken ekstralarını da Rusya ve Kuzey Amerika’ya ihraç 

etmektedir. Tanzanya’da ise ekinezya, sezon dısı kesme çiçek olarak üretilip Avrupa’ya ihraç 

edilmektedir. Genellikle 3 tür ekinezya (E.purpurea, E.angustifolia, E.pallida) yaygın olarak 

tıbbi amaçlarla kullanılmakta ve yetiştiricilik açısından bu türler üzerinde çalışmalar 

yürütülmektedir. 

1.1.5.b. Kekiğin Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomik Değeri 

Dünya kekik üretiminde ve karşılanmasında Türkiye en önde gelen ülkelerinden 

biridir. Dünya kekik dış ticaret hacmi yaklaşık 12-13 bin ton civarındadır. Türkiye son beş 

yılda yaklaşık 9-12 bin ton kekik ihraç ederek dünyada lider ülke konumundadır. Almanya, 

Fransa, ABD gibi ülkelerde yetiştirildiği, piyasası ve ekonomik ortamı olduğu bilinmektedir. 

Kekik üretimi bütün tıbbi ve aromatik bitkilerde olduğu gibi üretimi uzun yıllar boyunca 

doğal ortamından sökülerek üretime sunulmuştur. Fakat son yıllarda kekiğin tarlalarda üretimi 

Türkiye, ABD, Yunanistan, Arnavutluk, Fas gibi birçok ülkede artmıştır.Ekonomik değeri 

yüksek olan bir tıbbi ve aromatik bir bitki olan kekik en önemli özelliği içerdiği uçucu 

yağlardır özellikle timol/carvakrol tipi uçucu yağ içeren türler "kekik" olarak kabul 
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edilmektedir. Bu türler arasında özellikle Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra ve 

Coridothymus cinsleri hem yayılış olarak hem de ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır  

Çiçekli uç kısımları ve yaprakları, infüzyon, sıvı ekstre, tentür, şurup, esans, toz ve tıbbi şarap 

halinde kullanılır. Antiseptik, gaz giderici ve antibiyotik özelliklere sahiptir. Kekik 

mutfakların, parfüm sanayinin ve içkilerin destilasyonunda çok sık kullanılır. Boğmaca, 

kancalı kurtların tedavisinde, ağız gargarası, dişetleri tedavisinde kullanılır. Hoş kokulu 

çiçekler açar ve süs bitkisi olarak da ekonomik değere sahiptir. Okan ve Şafak (2004) yılında 

yaptıkları bir araştırmada kekik üretiminin aile bireyleri tarafından yapılması, arazinin 

kendilerinin olması durumunda kekik üretiminin üreticiye % 160-210 arasında kâr bıraktığını 

bildirmişlerdir. Kekik üretiminin bu geliri, birçok tarımsal üretimde, hatta çeşitli sanayii 

işletmelerinde dahi bulunmamaktadır. Bu nedenle, kekik üretiminin, marjinal şartlarda 

yaşayan orman köylüleri için oldukça büyük bir gelir artışına yol açacağı öngörülebilir. 

1.1.5.c.  Yabani Nanenin Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomik Değeri 

Orjinal Adı Mentha pulegium olan yabani nane üretime genelde doğal ortamından 

sökülerek sunulmaktadır. Bir nane türü olan yabani nane yapraklarındaki uçucu yağ, pulegon 

adlı madde yönünden zengindir bu da dünya piyasasın da yer edinmesine neden olmuştur. 

Uçucu yağ üretiminde gelişmekte olan ülkeler büyük bir potansiyele sahiptir. Dünya 

üretiminin yaklaşık yarısı gelişmekte olan ülkelerden, 1/4'ü gelişmiş ülkelerden ve geri kalanı 

da Balkan ülkelerinden gerçekleştirilmektedir. En büyük uçucu yağ dış satımını yapan ülkeler 

Çin, Hindistan, ABD, AB ve Brezilya’dır. Gelişmiş ülkeler baslıca uçucu yağ 

ithalatçılarıdırlar. AB, ABD, Japonya ve İsviçre toplam Dünya ithalatının 3/4’ünü 

yapmaktadırlar. Dış alımın büyük kısmı, AB ülkelerinden yapılmaktadır. Ülkeler bazında 

ABD, Hindistan, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Endonezya, Mısır ve Çin en 

fazla dış alım yapılan ülkelerdir. Yabani nane genelde yaprakları, çiçekli dalları ile 

yapraklarından elde edilen uçucu yağı kullanılır. En önemli ekonomik özelliği içerdiği uçucu 

yağ oranıdır. Bunun nedeni yabani nanenin özünden elde edilmiş uçucu yağların gıda, ilaç ve 

kozmetik sanayisinde kullanılan çok önemli bir ham maddeye sahip olmasıdır. Ayrıca yabani 

nane iyi bir aromatik özelliğe sahiptir özellikle mentol bu da yabani naneye ekonomik alanda 

farklı bir üstünlük daha kazandırmıştır. 

1.1.5.d. Salebin Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomik Değeri 

Salep Akdeniz iklim kuşağı gibi sıcak güneşli gün sayısı fazla olan bölgelerde daha 

fazla yetişme alanı bulabilmektedir. Üretimi de genelde bu iklim kuşağına sahip ülkelerde 

olmaktadır. Ancak üretimi dünyada yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığından genelde 
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doğal ortamında koruma altına alınarak daha bilinçli yapılmaktadır. Salep orkidelerinin üretim 

teknikleri belirlenerek ihtiyacın üretim yoluyla karşılanması ile doğada yok olma sınırına 

gelen bu türlerin muhafazasının sağlanması çalışmalarına başlanmıştır. Dünya üzerinde 

18.000-20.000 türü bulunan Orkideler ülkemizde doğal olarak yetişmektedir. Bu Salep 

orkideleri, yiyecek-içecek, bitkisel ilaç (drog) ve afrodizyak etkisi gibi çok farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. İçerdiği en önemli madde glikomannandır. Glikomannan polisakkaritlerin 

alt gurubudur. Salep yumruları yapısında müsilaj, nişasta, şeker ve azotlu madde taşımaktadır. 

 

1.1.5.e. Siyah ( Kara) Buğdayın Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomik Değeri 

Günümüzde, önemli bir kültür bitkisi olan ve gerek insan gıdası gerekse hayvan yemi 

olarak kullanılan karabuğday başlıca; Çin, Rusya, Polonya, Kanada, Japonya, Fransa, ABD 

(Kanada, Brezilya), Güney Afrika ve Avustralya’da üretilmektedir. Besin kalitesinin yüksek 

olması nedeniyle önemli bir gıda ham bileşeni olan karabuğday, fonksiyonel gıda endüstrisi 

için çok önemli bir potansiyele sahiptir.Sağlıklı gıdalara olan ilginin ve bilincin artmasıyla 

önemi son yıllarda daha da artan bitkilerden bir tanesi Karabuğday (Fagopyrum esculentum 

Moench)’dır. Buğday, pirinç ve arpa gibi üretimi fazla yapılan tahıllardan farklı bir bitki olan 

karabuğday, tahıllarla hem benzerlik hem de farklılıklar gösteren pseudo-cereal (tahıl benzeri) 

grubuna dâhildir. Bunu tahıllardan ayıran temel yapısal farklılık; tek 

çenekli(monokotiledonik) olmayıp, çift çenekli (dikotiledonik) bir bitki olmasıdır.  

Karabuğdayın en önemli kalite kriterleri; rengi ve lezzetidir. Karabuğdayın, son yıllarda, 

diyetlerde yaygın bir biçimde yer aldığı, insan beslenmesinde doğrudan ve kolay bir biçimde 

kullanıldığı gözlemlenmektedir. Buda son yıllarda ekonomik değerini artırmıştır. Karabuğday 

tarlada hızla büyüyen, geniş yapraklı tek yıllık bir bitkidir. 

Karabuğdayın yaygın olarak bilinen üç farklı formu vardır. Bunlar; 

Kabuğu alınmış karabuğday taneleri (groats): Bunlar, ısıl işleme tabi tutulmamış çiğ 

karabuğday taneleridir. Bu taneler kırılmış veya bütün, yenilmeyen dış siyah kabukları 

alınmış haldedir. İşlenmemiş beyaz taneler biraz acıdır, bu nedenle pişirilmeden önce birkaç 

dakika pas rengini alıncaya kadar az yağla kavrulursa bu acı tat gider ve hoş bir tat alır.  

Karabuğday kahvaltı gevreği (buckwheat cereal): Karabuğdayın iri taneler haline 

getirilmiş bir formudur. Genel olarak kahvaltılarda kullanılır.Bu amaçla ısıl işleme tabi 

tutulmuş karabuğday tanelerinin doğal acılığının yağda kavrulmak suretiyle giderilmesi ve 
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tatlı hoş bir lezzet alması ile “Kasha” olarak nitelenen karabuğday ürünü hazırlanır. 

“Kasha”nın üretimi Avrupa ve Amerika’da çok yaygındır. 

Kabuğu alınmamış karabuğday taneleri: Bu taneler filizlendirme için kullanılır. 

Son 40 yıldır Çin karabuğdayın en büyük üreticisidir. Dünya karabuğday üretimi 

yıldan yıla değişmekle birlikte günümüzde ortalama 3.5 milyon ton civarındadır. Çin bu 

üretimin yaklaşık yarısını tek başına yapmaktadır. Bunu sırasıyla yaklaşık 650 bin ton ve 294 

bin ton üretim yapan Rusya ve Ukrayna takip etmektedir. Günümüzde karabuğdaya olan ilgi 

sağlıklı bir gıda olması ve organik tarım için alternatif bir ürün olarak kullanılabilmesi 

nedeniyle artmıştır. Karabuğday yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde 

diyet lif, vitamin (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineral madde içerir. Rutin ve quercetin 

karabuğdayın başlıca antioksidanlarıdır. Bunlar kronik toplardamar yetersizliği hastalığının 

tedavisinde dikkate alınırlar. Karabuğday tanelerinin ana besinsel değeri tahıllarınkine 

benzerdir. Nişasta ve lif içeriği tahıllar ile hemen hemen aynı miktarda olan karabuğday, 

yüksek oranda linoleik asit gibi temel çoklu doymamış yağ asitlerini içerir. Tahıllarla 

karşılaştırıldığında, bütün temel aminoasitler (özellikle lisin, treonin, triptofan) bakımından 

yüksek konsantrasyona sahip olmasından dolayı ve bünyesinde bulundurduğu sülfür içeren 

aminoasitler ile birlikte dengeli aminoasit kompozisyonu bakımından karabuğday proteini 

yüksek besin kalitesine sahiptir. 

Lisin ve arginin bakımından zengin olan aminoasit kompozisyonu sebebiyle 

karabuğday proteini yüksek biyolojik değere sahiptir. Karabuğday proteinlerinin biyolojik 

değeri %90’ın üzerindedir. Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne sütü ile yumurta 

proteinlerinin sahip oldukları %100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday 

proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik 

açısından ve insan sağlığına yarayışlılık bakımından daha kalitelidir. Yüzyıllardır geniş bir 

yelpazede karabuğday ürünleri geleneksel olarak sıkça üretilmiştir. Öncelikli olarak insan 

tüketimi için kullanılan karabuğdayın üçgen şeklinde ve koyu renkli tohumları çok farklı 

formlarda pazarlanır. Bütün veya un halinde, kabukları alınıp parçalanmış halde hatta 

filizlenmiş olarak tüketilir. Sağlıklı gıdalara olan ilginin ve bilincin artmasıyla, karabuğdayın 

günümüz gıdaları arasında değeri artmış ve yüksek kaliteli gıda ürünleri arasında yer almasına 

neden olmuştur. 
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1.1.6. YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Dünyada çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Bu 

bitkilerin bazıları halk arasında yıllardan beri kullanıla gelmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin 

kullanım alanları oldukça geniştir. Özellikle son yıllarda bu bitkilere olan önem artmıştır. Bu 

bitkilere olan ilginin bir başka nedeni ise, tıbbi bitkilerden yapılan preparatların çok yönlü 

etkiye sahip olması ve sentetik maddelere karşı dayanıklı olması ve yeni ırklar geliştirmesidir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı dünyada tekrar bitkisel preparatlara dönülmeye başlanmıştır. İç ve 

dış piyasada değerlendirilen tıbbı ve aromatik bitkilerin önemli bir kısmı genellikle 

floradan(doğadaki bitki varlığı) toplanmaktadır. Ancak son zamanlarda bu bitkilerin tarımına 

ve yetiştiriciliğine olan ilgi, giderek artmıştır. Doğanın sunduğu bu şifa kaynaklarına olan ilgi 

giderek artacaktır ve yetiştiriciliğinin de her geçen giderek önem kazanması kaçınılmazdır.  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılan kısımları; yaprak, çiçek, tohum, kök, kabuk vb. gibi 

organlardır ve bunların, içlerindeki etkili bileşikler nedeniyle hastalıkları tedavi ettikleri 

ispatlanmıştır. Bu etkili bileşiklerin miktarları bitkilerin belirli devrelerinde en yüksek düzeye 

erişmektedir. Her bir bitkide içindeki etkin maddenin en yüksek olduğu bir dönem vardır ve 

araştırmalar bitkilerin özel bir toplanma zamanı bulunduğunu göstermektedir. Toplanan 

bitkilerin bozulmasını önlemek için uygun şartlarda kurutulması gereklidir. Kurutulmuş bitki 

kısımlarının tedavi etkisinin süresi genellikle bir yıl kadardır, uygun şartlarda saklanırsa bu 

süre uzayabilir. 

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İklimselliği 

Işık 

Işık yeşil bitkiler için mutlak gerekli bir ekolojik faktördür. Her türün çimlenebilmesi, 

çiçeklenmesi ve olgunlaşması için belirli gün uzunluğuna ve ışık şiddetine ihtiyaç vardır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde ışığın özellikle tıbbi içeriğe ve etken madde oluşumu üzerine 

ciddi etkileri vardır. 

Sıcaklık 

Sıcaklık ta ışık gibi bitkiler için oldukça önemli ve tüm gelişme evrelerinde ihtiyaç 

duyulan bir faktördür. Tıbbi ve aromatik bitkilerde etken madde kalitesi üzerinde oldukça 

etkilidir. Sıcaklığın etkileme oranı ışık ve su faktörlerine bağlı olup, türlerin sıcaklık istekleri 

türden türe değişkenlik gösterir. 
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Su 

Bitkilerin büyümesinde diğer faktörlerin yanında, su da önemli rol oynar. Tıbbi ve 

aromatik bitkiler, diğer bitkilerde olduğu gibi farklı su isteklerine sahiptir. 

Karbondioksit 

Havada bulunan karbondioksit miktarı bitkinin fizyolojisi için önemlidir. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerin kirli, tozlu alanlarda yetiştirilmesi, içeriğini ve etken madde miktarını 

olumsuz etkilemektedir. Özellikle yaprak veya çiçekleri için kullanılan bitkiler, bu tür 

ortamlardan daha çok zarar görür. 

Rüzgâr 

Rüzgâr, tıbbi ve aromatik bitkilerde zararlı olabilir. Devamlı rüzgâr alan yerlerde 

toprak çabuk kuruduğu için bu bitkilerin yetiştirilmesi oldukça zordur. Çünkü soğuk ve rüzgâr 

bitkilerin ölmesine neden olabilir. Rüzgârdan korunan yerlerde, daha çok yüksek boylu ve 

toprak üstü organları hasat edilen bitkiler tercih edilmelidir. 

 

 

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirme Seçenekleri 

 

1.Tohumla Çoğaltma 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde pek çok türün yetiştirilmesinde tohumla çoğaltma 

yöntemi kullanılır. Bununla birlikte bazı türleri çelikle de çoğaltılabilmektedir. Ekilen 

tohumlardan çıkacak genç bitkilerin kalitesi, tohumun kalitesi ile doğru orantılıdır. Bu genç 

bitkilerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak kültürel tedbirler, türlere göre farklılık gösterir. 

Genç bir bitki elde etmek için saksı, küvet, kasa gibi tohum ekim kaplarına ekim yapılabilir. 

Bunun yanında sera içindeki veya açık alandaki bitki yetiştirme yataklarına da ekilebilir. 

Tohumla üretimde tohum özelliklerine ve yetiştirme tekniği koşullarına bağlı olarak dağınık 

ekim, sıraya ekim (sık düzenli, şerit) ve ayrı ayrı ekim gibi yöntemler kullanılabilir. 

Tohum Ekim Alanının Hazırlanması 

Ekimde kullanılacak kapların drenajları iyi sağlanmalıdır. Bu da alt kısımlarına serilen 

çakıl, kiremit parçası vb. maddelerle veya altlarına delikler açarak sağlanır. Daha sonra steril 

edilmiş ve ekime hazır halde olan kaplar, seçilen harçlardan biri ile doldurulur. Eğer tohum 

kasalara doldurulacak ise içlerine harç boşaltılır. Tohum kasası, 3/2 oranında harç ile 

doldurulur. İçine harç doldurulan tohum kasalarının ekimden önce bir tokmak yardımı ile 

üzeri düzeltilir. Daha sonra harç ile doldurulan tohum kasaları, meydana gelebilecek 
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hastalıklara karşı koruyucu önlem olarak ilaçlı su ile sulanır. Eğer tohum ekimi çok gözlü 

multipotlara (viollere) yapılacaksa harcın her göze gelmesine dikkat edilir. Bir kez üstleri 

bastırılarak tekrar harç ile doldurulur. Gözlerin çok sıkı doldurulmaması gerekir. Ancak 

sulandığında da çökecek kadar gevşek doldurulmamalıdır. Ekime hazır hale getirilen tohum 

ekim yerleri, bir süre bekletilerek fazla suyun çekmesi sağlanır. Daha sonra bu yerlere tohum 

ekimi yapılır. 

Tohum Ekimi 

Genelde, tıbbi ve aromatik bitki tohumları seralarda hazırlanmış yastıklara, kasalara, 

saksılara veya polietilen torbalara ekilir. Bazı bitkilerin tohumları ise dışarıda soğuk yastıklara 

veya direkt araziye ekilir. 

 

Ekilen Tohumların Bakımı 

İyi hazırlanmış bir çimlendirme ortamına sağlam tohumlar ekildiği takdirde, bitki 

çeşidine balı olarak genellikle 7–20 gün içerisinde tohumların çimlenmesiyle fideler toprak 

yüzeyine çıkmaktadır. Çimlenmeden itibaren esas yerlerine şaşırtılıncaya kadar fidelerin iyi 

gelişmeleri için bakımlarına gerekli özenin gösterilmesi şarttır. Bu bakım işleri arasında; 

zamanında ve yeterli sulama, yabani otlarla mücadele, havalandırma, hastalık ve zararlılarla 

mücadele gelir. Bunların yanı sıra sulama işlemlerinin ise sabah saatlerinde yapılması 

uygundur. 

Şaşırtma 

Tohumların çimlenmesinden bir süre sonra fidecikler birbirlerinin beslenme, 

havalanma ve ışıklanmalarını engeller. Kaliteli fide elde edebilmek amacıyla, fideler 2–3 

yapraklı iken başka bir ortama aktarılır. Şaşırtma, kısaca; tohumların ilk ekildikleri yerlerden, 

çimlendikten sonra başka bir yere aktarılması işlemidir. Fide şaşırtması ve bunun zamanı, 

tıbbi ve aromatik bitkiler için oldukça önemlidir. Bitkinin türüne bağlı olarak fideler tohum 

tavalarında veya yastıklarda 1–6 ay arasında kalabilir. Bazı bitki türleri ise birinci yılın 

sonunda sökülerek şaşırtma parsellerine veya fidanlık parsellerine dikilir ve bitkilerin daha iyi 

gelişmesi sağlanır. Şaşırtma işlemi uygulanmadığı zaman yeni gelişmekte olan fideler 

birbirlerinin beslenmelerini, ışık ve hava almalarını engeller. Bunun sonucunda uzun boy 

yapmış istenmeyen zayıf fideler meydana gelir. Şaşırtma hafif humuslu bir ortama veya 

çimlendirme ortamlarından birine yapılır. Aslında bu ortamlar tohum ekim ortamından pek 

farklı değildir. Şaşırtma yine üretim kasalarına, polietilen torbalara, multipotlara veya küçük 

saksılara yapılabilir. Köklerin zarar görmeden çıkması için yastık veya kasalardaki fideler bir 

gün önce bol su ile sulanmalıdır. Fideler çimlendirme ortamlarından çıkarılırken kotiledon 
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(yalancı, ilk çıkan yapraklar) yapraklarından tutulmalıdır. Dikkatlice yukarı çekilen fideler, 

hazırlanmış ortam içine işaret parmağı veya bir çubuk ile dikim yerleri işaretlenerek dikilir. 

Derinlik bitkilerin köklerinin kırılmadan dikilebilecekleri kadar olmalıdır. Dikim işlemi 

sonrası fidelerin etrafındaki toprak hafifçe bastırılarak fidelerin yanlarının dolması sağlanır. 

Bunun amacı fide köklerinin kurumasını önlemektir. Daha sonra fidelere can suyu verilir. 

Fideler birkaç gün gölge ve serin bir yerde tutulur ve fidelerin sulanmalarına özen gösterilir. 

Şaşırtılan bitkiler 8-10 cm olunca tarlaya, bahçeye veya devamlı bulunacağı yere aktarılır. 

Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumları, fizyolojik çimlenme engeline sahip olup, tohum 

kabukları da geçirgen olmayan bir yapıya sahiptir. Bu tohumların çimlenme engeli, katlama 

uygulamaları ile yani serin bir ortamda ve nemli kum içinde, tohumların tür ve çeşidine göre 

değişen sürelerde ve derecelerde bekletilmesiyle veya başka yöntemler de kullanılarak 

dinlenme halindeki embriyoları çimlenme olgunluğuna getirilmesidir. 

 

 

2.Çelikle Çoğaltma 

Sürgün, dal, gövde, yaprak ya da yaprak parçalarının, ana bitkiden ayrılarak, uygun 

çevre koşulları yaratılmış ortamlarda köklendirilip ana bitkinin tüm özelliklerini taşıyan yavru 

ya da yavruların elde edilmesidir. Çelikle üretim, tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğaltılmaların 

da tohumla üretim gibi kullanılan yaygın yöntemdir 

Köklendirmede Çevre Koşulları 

Odun çeliklerinin açık alanda dikimi, bu bitkilerin doğal koşullara uyma 

zorunluluğunu getirir. Ancak su püskürtme ve örtüleme ile güneşin yakıcı etkisinden 

çeliklerin korunması ya da genç sürgünlerin koruma ve solmalarının önlenmesi getirilecek 

tedbirlerle sağlanabilir. Kapalı ortam üretiminde ortamın kontrollü tutulması kışın ısıtma, 

yazın havalandırma ile sağlanır. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı 5-10 ºC’yi geçmemelidir. 

Çelik köklendirmede gece 16-21 ºC, gündüz ise 21-27 ºC lik sıcaklık bitki türüne ve mevsime 

bağlı olarak istenir. Köklendirme tezgâhlarında ise 21-24 ºC lik toprak sıcaklık ideal kabul 

edilir. Çelik köklendirmede, özellikle yeşil çeliklerin köklendirilmesinde güneş ışığı mutlaka 

gereklidir. Bu amaçla gölgeleme ya da mist (sisleme) uygulanması ile suyun serinletici ve 

rutubeti arttırıcı etkisinden yararlanılır. Nem, çelik köklendirmede vazgeçilmez temel 

elemandır. Bu yolla kökler henüz oluşmamış bitki parçalarının besin maddesi ve su 

gereksinmeleri karşılandığı gibi transprasyonla su kaybı önlenmiş olur. 
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Köklenmeyi Uyarıcı Yöntemler 

Çeliklerin uçlarının çizilmesi, yaralanması ya da kesilmesi kök oluşturma için gerekli uyarının 

yapılmasını, kallusun oluşumunun hızlandırıldığını varsayılır. Yaralanmış bu bölümlerin 

köklenmeyi uyarıcı hormon uygulaması ile etki daha da arttırılmış olacaktır. Çelikler hormona 

değdirilmeden önce alt kısımlarında 1 cm kesilerek hazırlanır. Ucu kesildikten hemen sonra 

hormona batırılıp köklendirme ortamına dikilir. Alttan ısıtmalı sisleme tesisleri çelik 

köklendirme için ideal sistemlerdir. Kasalar içinde ya da doğrudan tezgâhlara dikim yapılır. 

Bu şekilde bir sistem mevcut değilse, düzenli sulamayla aynı ortam sağlanabilir. 

Köklendirme Ortamları 

Kışın yaprağını döken bitkilerin odun ve kök çelikleri toprakta yapılır. 

Kum, talaş, peat yosunu, torf, perlit, volgan tülfü, yanmış ahır gübresi, yaprak ve dal 

çürüntüsü, kayın yaprağı çürüntüsü, funda ve kestane toprağı ve bunların farklı oranlarda 

karışımları; bitki türüne ve üretim yapılan bölgeden saklanabilecek malzeme niteliğine göre 

belirlenerek kullanılır. Köklendirme ortamından istenen özelliklerin başında süzer ve iyi 

havalanır olmasıdır. İçerisinde hastalık yapıcı patojenlerin bulunmaması yada sterilize edilmiş 

olması istenilen bir özelliktir. 

Köklendirme İçin Kullanılan Çelik Tipleri 

Çelikler, bitkiden alındıkları döneme ve kesildikleri bitki bölümüne göre 

adlandırılırlar; 

Gövde Çelikleri: Çeliklerin sağlıklı, orta kuvvette, çeşidi bilinen genç bitkilerden 

alınmasına özen gösterilir. Kışın yaprağını döken bitkilerden odun çelikler kış dinlenme 

periyodunda yeşil çelikler ise, büyüme mevsiminde ve henüz sertleşmemiş ya da kısmen 

odunlaşmış dalların ve otsu gövdelerin kullanılması ile hazırlanır. 

Odun Çelikleri: Vegetatif üretme yöntemlerinin en kolay ve ucuzudur. Kolaylıkla 

hazırlanır, saklanır, taşınır, köklendirmede özel ekipman gerektirmez. Odun çelikleri 

genellikle tam olgunlaşmış, güneşte gelişmiş bir yıllık sürgünlerden, kış dinlenme dönemi 

içerisinde alınır. 

Bu tip çeliklerle, yaprağını döken tıbbi ve aromatik bitkilerin çalı formunda olan hemen 

hepsinde kolaylıkla çoğaltılabilir. Gövde üzerinde gelişmiş ince ve cılız sürgünler, hastalıklı 

dal parçalar çelik olarak kullanılmaz. 

Yarı Odunsu Çelikler: Geniş yapraklı her zaman yeşil türlerin, olgunlaşmış dalları ile 

yaprağını döken türlerin kısmen odunlaşmış yaz çelikleri bu kapsam içinde ele alınıp 

değerlendirilmektedir. Çelikler 8-15 cm. uzunlukta, tercihen tepe sürgünlerinden alınır. 
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Kesimler tomurcuk ya da yaprağın hemen altından yapılır. Toprağa ya da üretim ortamına 

girecek kısımdaki yapraklar kesilir. 

Yumuşak Odun Çelikler: Yaprağını döken ve her zaman yeşil türlerin yumuşak ve etli 

ilkbahar sürgünlerinden hazırlanırlar. Ancak sisleme ve örtü altı üretimi gereklidir. 

Otsu Çelikler: Çok yıllık ya da yarı odunsu tıbbi ve aromatik bitkilerden alınan 

çelikler bu gurupta toplanır. Yumuşak odun çeliklerine benzer yöntemle köklendirilir. Ancak; 

bunlarda köklenme hızı ve yüzdesi çok yüksektir. Kaktüs ve sütlü bitki çeliklerinin dikimden 

birkaç gün önce alınarak tür özelliğine göre belirli bir süre açıkta ya da kuru kum içinde 

bekletilmesi, köklenmeyi arttırıcı, çürüme ve bozulmaları giderici bir önlem olarak uygulanır. 

Sukullent çeliklerinin köklendirilmesinde çok nemli ortamlar yarar yerine zararlı etki 

yapabilir. 

Yaprak Çelikleri: Yaprak ayası ya da yaprak sapı üretim ortamına batırılarak ya da 

yatırılarak köklenme sağlanır. Ana yaprak damarı, sap ya da kesilen yaprak damarlarından 

kök ve sürgün benzeri bitki taslakları oluşur. 

Kök Çelikleri: Köklerinde adventif göz bulunduran türlerde, bitkiye zarar vermeyecek 

şekilde açılarak çıkartılan kalan kökler, 3-5 cm.lik parçalara bölünerek üretim ortamına dikey 

olarak dikilir. Sökümlerin köklerde bitki besin maddelerinin depolandığı sonbahar ve kış 

aylarında yapılmasında yarar vardır. Gövdeye yakın kenar üste gelecek şekilde dikim yapılır 

ve üst uç toprak seviyesinde tutulur. 

 

Köklenmiş Çeliklerin Göreceği İşlemler 

Köklerin bozulup kopmadan sökümün sağlanması ortamın hafif ve yumuşaklığına 

bakılır. Köklü çelikler fincan saksılara ya da özel kaplara dikilirler. 10-15 gün kadar nemli ve 

rutubetli bir tünel içerisinde adaptasyon için bekletildikten sonra kontrollü olarak açık alana 

alınır. Burada kap değiştirilerek gelişmesi sağlanır ya da toprağa dikilerek toprakta geliştirilir.  

3.Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanış Biçimleri 

Toplama 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması genellikle elle yapılmakla birlikte tarımı 

yapılan ülkelerde özel tarım alet ve ekipmanlarıyla toplama işlemi yapılmaktadır. Toplama 

zamanları bitkinin toplanacak kısmına göre değişmektedir. Buna göre; 

Yapraklar: Bitki çiçek açtığı zaman, 

Çiçekler: Tamamen açılmadan evvel ya da tomurcuk halinde, 

Toprakaltı kısımlar: Bitkinin toprak üstü kısımları kuruduktan sonra, 

Kabuklar: Bitki yapraklarını döktükten sonra, 
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Meyve ve tohumlar: Özel kayıtlar yoksa olgunlaştıktan sonra toplanmalıdır. 

Ayrıca yaprak, çiçek ve otlar hiçbir zaman yağmurlu bir günde veya üzerinde çiğ veya nem 

varken toplanmamalıdır. Kabuklar ise yağmurlu günden sonra toplanmalıdır. 

Kurutma 

Taze materyal çok kısa zamanda bozulur. Bu sebeple en kısa zamanda kurutma işlemi 

yapılmalıdır. Kurutma esnasında, materyal içerisindeki nemin %75’ini kaybeder. Kurutma 

için seçilecek yol, kurutulacak materyalin cinsine ve taşıdığı etkin maddelerin durumuna göre 

belirlenir. Ancak, enzimlerin en etkili olduğu ısının 35-50 ºC arasında bulunduğunu göz 

önüne alınarak, kurutma esnasında materyalin bu ısıda çok kısa bir süre kalmasına özellikle 

dikkat edilmelidir. Kurutma bu derecenin altına veya üstüne çıkılmadan yapılmalı ve özellikle 

açık havada ve gölgede yapılan kurutma tercih edilmelidir. 

Güneşte kurutma: Yeşil bitki kısımları için bu yöntem kullanılabilir, ancak çiçek için 

uygun değildir. Çünkü güneş çiçeklerin rengini soldurur. Etkin maddelerin azalmasına neden 

olur. 

Gölgede kurutma: Yeşil bitki kısımları üzeri kapalı ve yanları açık çardak, sundurma 

veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir ve malzemenin doğrudan güneşle temas 

etmeden açık havada kurutulması esasına dayanır. Malzeme demetler halinde asılır veya çok 

ince bir tabaka halinde yere veya kurutma rafları üzerine serilir. Küflenmeyi önlemek ve 

kurutmayı hızlandırmak için ise sık sık alt üst edilir. 

Cam mekan içinde kurutma: Kurutma ısısı yeterince yüksek olmadığı yerlerde cam 

sera gibi bir mekanda demetler halinde ya da raf sistemlerinde çok ince serilerek kurutma 

işlemi yapılır. Camekân içerisine yerleştirilen bir aspiratörle içerideki nem dışarı atılırsa çok 

daha kaliteli bitki materyali elde edilir. 

Sıcak hava ile kurutma: Masraflı olmasına karşılık çok kaliteli kurutulmuş bitki 

kısımları elde edilir. Kurutulacak malzemenin miktar ve cinsine göre; kurutma dolabı (küçük 

miktarların kurutulmasında), kurutma odası (çok malzemenin kurutulmasında) ve kurutma 

tüneli(büyük miktarlardaki malzemenin kurutulmasında) yöntemlerinden biri seçilir. 

Saklama 

Kurutulmuş olan materyalin özelliklerini kaybetmeden korunabilmesi için bazı şartlara 

uyulması zorunludur. Saklama sırasında bozulmaya neden olan faktörler rutubet, sıcaklık ve 

ışıktır. Bunun için kuru materyalin serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmaları gerekir. 

Kese kâğıdı, bez torba, karton kutu, teneke kutu veya cam kavanozlarda saklanabilir. Plastik 

kap, torba materyal saklamak için uygun değildir. 
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Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetişme Alanları 

Tarlalardaki Yetişme Alanı 

Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından Türkiye önemli gen merkezlerinden birisidir. Bu 

bitkilerin büyük çoğunluğu kültüre alınmamıştır ve çok büyük oranda doğadan toplama 

şeklinde temin edilmektedir. Toplama yoluyla temin ve bilinçsiz tarım uygulamaları, endemik 

ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin üzerindeki baskıyı arttırmaktadır.  Bu ise, 

büyük çoğunluğu endemik olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki türlerinin 

devamlılığını tehlikeye sokmaktadır. Bununla birlikte, tıbbi, aromatik ve doğal kaynak 

niteliğindeki bitkilerden ekonomik öneme sahip olan türlerin bazılarının (Kekik, Adaçayı, 

Anason) geniş alanlarda tarlalarda üretimi yapılmaktadır. 

Bahçe ve Peyzaj Alanlarında Yetişmesi 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bazıları bahçe ve peyzaj alanlarında yetiştirilip 

kullanılmaktadır. Bunlar; 

 Yer örtücü olarak kullanılması 

 Çim alanda kullanılması 

 Saksı içinde kullanılması 

 Erozyon kontrolünde kullanılması 

 Park ve bahçelerde, eğimli alanlarda kullanılması 

 Gölge ve yarı gölge alanlarda ve ağaç altlarında kullanılması 

 Bordür, Parter ve Kaya Bahçelerinde kullanılması 

 

1.1.6.a. Ekinezyanın Yetiştiriciliği 

İklim ve Toprak isteği 

Ekinezya serin iklim bitkisidir ancak yaz sıcaklığına ve kurağa iyi adapte 

olabilmektedir. Ekinezya türleri genelde fakir, kayalık, iyi drene olmuş alkali ve nötr pH’ ya 

yakın topraklarda yetişir. Ekinezyanın bazı türleri kurak topraklara dayanıklıyken bazı 

türlerinin ise kurağa toleransı daha azdır. Bitkiler özellikle kışın eksik drenajlı alanlarda 

gelişmezler. İdeal toprak isteği türlere göre değişebilmektedir dolayısıyla farklı pH’ larda 

yetişebilirler. Fakat genel itibariyle 6-7 pH değerlerinde yetişebilmektedirler. Bazı 

araştırmalara göre kurak, düşük azot içerikli topraklarda daha yüksek uçucu yağ üretilirken, 

nemli, yüksek azotlu topraklarda alkoloid seviyesi yükselmektedir. Birçok araştırmaya göre 

bu bitkinin veriminde farklı toprak tiplerinin ve farklı gübreleme oranlarının etkisi ve önemi 

ortaya konulmuştur. 
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Tarla Dizaynı 

Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ekinezya; tohumların doğrudan tarlaya ekilmesi, 

fidelerin viyollerde yetiştirilerek tarlaya şaşırtılması ve kök parçalarından vejetatif üretim 

yöntemleri olmak üzere üç şekilde tarla dizaynı oluşturulabilmektedir. Bu 3 yetiştirme sistemi 

üzerindeki bazı araştırmacılara göre; en düşük rizom verimini tohumla doğrudan ekimden, en 

yüksek ise vejetatif üretimden elde etmişlerdir. Araştırıcılar ayrıca kontrollü kurak stresinin 

kök kuru ağırlığını arttırdığını bildirmektedirler. Ekinezya tohumlarında farklı düzeylerde 

dormansi görülmekle birlikte çimlenme oranları da türlerine göre farklılık göstermektedir. 

Dormansiyi kırmak ve çimlenmeyi arttırmak için katlama işlemi; soğuk ve nemli ortamda 

bırakılması gerekmektedir. Dormansiyi kırmak için çeşitli kimyasallar ve mekanik aşındırma 

yöntemleri ve ışık kullanılabilmektedir. Birkaç yöntem bir arada tohuma etki ederek 

çimlenme arttırılabilmektedir. Bazı ekinezya türlerinin çok düşük çimlenme oranları olmasına 

rağmen tohumları tohum kabuğu aşındırıp soğukta ve ışık altında bekletme yöntemlerinin 

kombine edilmesi ile çimlenme oranlar % 70’e kadar çıkabilmektedir.  En yaygın yetiştirme 

yöntemi fide ile tarla teşekkülüdür. Viyollerde yetiştirilen fideler mayıs başından itibaren 

şaşırtılmalıdır. Tarla dizaynı bahar aylarında yapıldığı gibi sonbaharda da yapılabilmektedir. 

Bitkiler arası mesafe özellikle toprak kalitesine bağlı olarak değişmektedir. 45x10, 30x30, 

60x30 cm vb. değişik ekim sıklığı önerilmektedir. Sıra üzerinde 15 cm ye kadar 

düşürülebilmektedir fakat bitkiler arasındaki mesafenin arttırılması fungal yaprak hastalığı ve 

kök çürüklüğü riskini azaltmaktadır. 

 



34 
 

                

Gübreleme 

Ekinezyanın yetiştiriciliğinde gübreleme, bitkinin kimyasal kompozisyonu üzerinde 

çok büyük etkilere sahiptir. Ekinezya bitkisinin gübrelenmesi üzerine çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Yapılan bir araştırmaya göre toplam biyokütle veriminin hem toprak tipine hem 

de gübre miktarına bağlı olduğu ve kullanıldığı toprak tipine bağlı olarak gübrenin dozunun 

farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Bir başka araştırmaya göre bitkiye, farklı dozlarda 

azot(N), fosfor(P) ve potasyum(K) gübreleri uygulanarak yürüttükleri gözlem sonucu, gübre 

dozunun sınırları aşması halinde verimin düşmesi, hatta kök veriminde azalmanın meydana 

geldiği görülmüştür. Bazı çalışmalarda ise 10-20 kg/da N, 10kg P, 25 kg K önerilirken, Yeni 

Zelanda’da NPKS gübreleri 15-10-10-8 oranındaki kompoze gübreden 50 kg/da’ a tavsiye 

edilmektedir. Ekinezya bitkisinin önemli bileşenlerinden ve verimini gösteren bir değer olan, 

echinacosit içeriği üzerine potasyum gübrelemesinin önemli etkiye sahip olduğu bir başka 

araştırmanın sonucudur. Mısır’da yürütülen bir başka çalışmada ise, düşük potasyum ve 

nispeten yüksek azotlu uygulama ile en yüksek verim alınmış ve bitki dokularında alkilamid 

içeriğini arttırmışlardır. 

 

Hastalık, Zararlılar ve Yabancı Ot Kontrolü 

Ekinezya bitkisinde artan yetiştirme alanları ile birlikte bazı hastalıklarında yayıldığı 

görülmektedir. Bu hastalıların en yaygın olanları ise bazı mozaik hastalıkları, fungal 

hastalıklar, kök çürüklüğü hastalıklarıdır. Tohumu hassas olan çeşit kullanımı, sık dikim ve 

sık sulama hastalık riskini arttırmaktadır. Bilinen en zararlı böceklerden ayçiçeği güvesi 

ekinazya için sorun teşkil edebilmektedir. Ekinezya diğer bitkilerle rekabetçi değildir. Bu 

yüzden yabancı ot kontrolü çok önemlidir. Yabancı ot kontrolü, ot ile malçlama, kâğıt 

malçlama, elle çekme, çapalama ve toprak işleme gibi kültürel tedbirlerle yapılabilir. 
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Traktörle sıra kültüvatör kullanılarak yapılan ot kontrolünde genellikle bitkinin alt yaprakları 

kolayca kırılmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalara göre, yabancı ot kontrolünün, elle ot 

yolma ve ot malcı kullanılmasının daha pahalı ancak daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Araştırıcılara göre çapalama, elle yolma, malçlama gibi yöntemleri birleştirmek ve stratejik 

urun rotasyonu, tohum yatağı hazırlama, banda gübreleme gibi kültürel işlemler, organik 

ekinezya üretiminde yabancı ot kontrolünü daha etkinleştirebilmektedir. 

 

Hasat, Kurutma ve Depolama İşlemleri 

Ekinezya bitkisinin hasadı 2 farklı biçimde çeşitlenmektedir. Bunlar; hasat işlemi 

kullanılacak bitki aksamına göre kök hasadı ve toprak üst aksam hasadı olarak 

çeşitlenmektedir. Bitkinin hasat zamanı ise bitkiden alınacak verim ve etken maddelerin oran 

ve miktarını doğrudan etkilemektedir. Tohumdan büyüyen bitkilerde kök hasadı 3-4 yılı 

alabilir. Kök hasadı sonbaharda modifiye patates kazıcılarla yapılabilmektedir. Genelde yaz 

ortasına denk gelen tam çiçeklenmede, ekinezya türleri için yaprak ve çiçek hasadı 

önerilmektedir. Yaprak ve çiçek gövdeden ayrılıp taze kullanılır ya da kurutulur. Kurutma 

aşamasında kazık şeklindeki kökler tüm olarak kurutulurken parçalı köklerde ise, kurutma 

işleminin parçalanarak yapılması önerilir. Bu kökler açık havada gölgede veya hafif ısıtılarak 

fanla kurutulabilir. Ekinezya bitkisinin sadece yetiştirme işlemleri değil, kurutma yöntemleri 

de etken maddelerin varlığını etkilemektedir. Yavaş ve hızlı kurutma işlemleri kökte bulunan 

uçucu yağların varlığını ve cichorik asit miktarını önemli oranda etkilemektedir. Yapılan bir 

çalışmada, kurutma sıcaklığı 40 dereceden 70 dereceye çıkartıldığında, ekinezyanın değerini 

arttıran faktörlerden biri olan cichorik asit miktarında, azalmanın meydana gelmesi 

gözlemlenmiştir. Bundan dolayı kurutma işlemi dikkate alınması gereken ve özenle yapılması 

gereken bir işlemdir. Kurutulan ekinezya droglarının depolanması da önem taşıyan bir 

konudur. Bu bitki drogları plastik kutularda, serin ve karanlıkta depolanmalıdır. Depolamada 

sıcaklık oldukça önemlidir. Cichoric asit oranının farklı sıcaklıklardan etkilendiğini ve 

özellikle yüksek sıcaklıklarda asit oranının azaldığı göz önüne alınırsa, depo ortamının 

sıcaklığını kontrol etmek ve dikkate almak büyük önem taşımaktadır. 
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1.1.6.b. Kekiğin Yetiştiriciliği 

 

İklim ve Toprak İsteği 

Kekik genel itibariyle sıcağı seven bir bitkidir. Fakat fide dönemi ve ilk dikim yılı 

dışında soğuklara da oldukça dayanıklıdır. Hemen her toprakta yetişmekle beraber, daha çok 

tınlı-killi allüvial toprakları tercih eder. Kumlu topraklar uygun değildir. 

Tarla Dizaynı, Fide Yetiştirilmesi ve Dikimi 

Özenli toprak işlemenin bitki gelişmesine olumlu etkisi vardır. Kekik tarımında 

kullanılan toprak işleme aletleri diğer bitkilerde kullanılan alet ve gereçlerden farklı değildir. 

Kekik tarımı yapılacak arazideki ön bitki hasat edildikten sonra anız bozulur ve tarla 

sonbaharda 15 ile 20 santimetre derinlikte sürülür. İlkbaharda ise fide dikiminden önce 10–15 

cm derinlikte yüzlek sürüm yapılır. Ardından, diskaro ve rotavatör gibi toprak işleme aletleri 

ile toprak hazırlanır. 

Bitkinin tohumları çok küçük ve çimlenmeleri çok yavaş olduğundan direkt tarlaya ekimde 

birçok güçlükle karşılaşılabilir. Bu nedenle direkt tarlaya ekimi pek önerilmemektedir. 

Tohumların önce özel hazırlanmış fideliklere ekilmesi, buradan elde edilecek fidelerin tarlaya 

şaşırtılması en çok uygulanan ve önerilen yöntemdir. Fideliklerin eni 1-1.2 m, boyu 

gereksinime göre 10-15 m civarında, yerden yüksekliği de 15-20 cm olacak şekilde hazırlanır. 

Fideliğin içerisi bir ölçek yanmış ahır gübresi, bir ölçek kum ve bir ölçek toprak ile 

hazırlanmış harç ile doldurulur. Harç ile doldurulan fideliğin üzeri yeterli şekilde bastırılarak, 

yüzeyi düzeltilir. Hazırlanan fideliğin metrekaresine 4-5 gram hesabıyla tohum ekilir. 

Tohumlar çok küçük olduğundan ekimde el becerisi önemlidir. Homojen bir dağılım için 

tohum ekimden önce kum, kül vb. maddeler ile karıştırılarak ekilebilir. Ekimden sonra 

tohumların üzeri 0,5-1 cm kalınlığında kapak serpilerek kapatılır. Daha sonra tekrar toprak 

bastırma tahtası ile bastırılır. Sulamada çok dikkatli olunmalıdır. Fideliğin her tarafının aynı 

oranda su almasına ve hiç bir yerinin göllenmemesine dikkat edilmelidir. Tohum 

çimleninceye kadar fideliğe çok sık su verilir. Sulama sıklığını belirlemede tohumun 

bulunduğu topraklı kısmın kurumamasına dikkat edilmelidir. İlk çıkış ve fidenin gelişmesi 

oldukça yavaş olmaktadır. Fideliğin üzeri naylon vb. ile örtülmelidir. Güneşli zamanlarda 

naylon örtüleri açarak havalandırmak gerekir. Dikim zamanı yaklaştıkça havalandırma 

sıklaştırılır. Dikim zamanından 20–30 gün önce tamamen açılır. Fideliğin açılması ile fideler 

dış hava koşullarına alıştırılırlar. Fideler 10–15 cm boya geldiğinde fidelikten sökülmeye ve 

tarlaya şaşırtılmaya hazırdırlar. Söküme hazır fideler tarlaya dikim günü erken saatlerde 
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sulanır. Fidelik sulandığı için söküm rahatlıkla yapılır. Sökülen fideler demetler halinde alt ve 

üst kısmı nemli çuval ile örtülmüş kasa veya sepetlere konmalıdır. Fidelerin tarlaya dikim 

zamanı çok önemlidir. Dikim, ilkbaharda mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. Tarlaya 

şaşırtmada geç kalındığında bitkilerin tutma oranı düşmekte, bitkilerin gelişmesi sekteye 

uğramakta hatta o yıl hiç hasat yapılamamaktadır. Fidelerin tarlaya dikimi elle ya da tütün 

dikim makinesi gibi ekipmanla yapılabilir. Fidenin kökü, açılan bu yere yerleştirilir ve dikim 

kazığı ile bir kısım toprak fidenin kök kısmına gelecek şekilde hafifçe sıkıştırılır. Dikim 

öncesi fidelerin çok uzamış kökleri bağ makası ile uçtan hafifçe kısaltılabilir. Dikimde 

köklerin kıvrılmadan düz olarak toprağa yerleştirilmesi gerekir. Dikimden hemen sonra can 

suyu verilmelidir. Fidelerin tarlaya şaşırtılmasında, bitki sıklığı mekanizasyon durumuna göre 

değişebilmektedir. Normal olarak 40 cm sıra arası, 15 cm sıra üzeri olacak şekilde dikim 

yapılmalıdır. Genellikle bitki sıklığı dekarda ortalama 14–15 bin bitki olacak şekilde 

uygulanabilir. 

Gübreleme ve Sulama 

Kekiğin çok yıllık bir bitki olması, bitki aksamının çokluğu benzeri nedenlerden 

dolayı, kekiğin toraktan fazlaca besin maddesi kaldırdığını ortadır. Fakat kekiğin veriminde 

gübrenin etkileri tam araştırılmamakla birlikte gübrenin ikinci yıldan itibaren drog herba 

miktarına etkili olduğu verimini arttırdığı saptanmıştır. Genel itibariyle azot gübresi kullanılır 

ama dikim ve ekimde fosfor gübresi önerilmektedir. Kekik sulama yapılmadan kurak aylarda 

da yaşamını devam ettirebilmektedir. Ancak yüksek verim elde etmek için yaz aylarında 

sulanmalıdır. Böylece vejetasyon dönemi boyunca birden fazla biçim yapılabilir. Sulama 

sayısı toprak ve iklim koşullarına bağlıdır. Her biçimden sonra ve çiçeklenme döneminde 

sulama yapılmalıdır. Yaz aylarında haftada bir sulama yapılabilir. 

 

 

Hastalık, Zararlılar ve Yabancı Ot Kontrolü 

Kekik üretiminde en önemli problemlerden bir tanesi yabancı ot kontrolüdür. Yabancı 

bitkilerden arındırılmış, homojen dağılmış iyi bir kekik tarlasına sahip olmak için dikim 

öncesi tarlayı yabancı otlardan temizlemek gerekir. Vejetasyon döneminde çıkan yabancı 

otları ise genel olarak mekanik yöntemle, çapalama ve elle yolma ile yok edilmelidir. Kekiğin 

yabancı ot ile mücadelesinde hangi tür herbisitlerin (yabancı ot ilaçlarının) kullanılabileceğine 

ilişkin araştırmalar henüz yeterli değildir 

Hasat, Kurutma ve Depolama İşlemleri 
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Kekik çok yıllık bir bitkidir. Bu çok yıllık bitkinin hasat zamanı kaliteli ürün yani 

uygun uçucu yağ aranı açısından oldukça önemlidir.  Her yıl birkaç kez hasadının yapılması 

mümkündür. Yüksek yaprak verimi ve uçucu yağ oranı elde etmek için, kekik plantasyonu 

%50 çiçeklendiğinde hasat edilmelidir. Kekik bitkisi bir kez dikildikten sonra yaklaşık olarak 

8-12 yıl hasat verebilmektedir. Kekik, çok yıllık bir bitki olduğundan bazı kurallara uyularak 

doğada toplanması, neslinin tükenmesi tehlikesini ortadan kaldırabilir. Kekik için en büyük 

tehdit erken hasattır. Bitkinin henüz çiçeklenme durumuna gelmeden toplanması veya 

yolunması uçucu yağ yönünden istenen kıvama gelmeden toplanması anlamına ve ürünün 

ziyan olması anlamına gelir. Hasat toprak seviyesinden 5–6 cm yükseklikten olmalıdır. Dipten 

yapılacak hasatlar daha sonra bitki gelişimini geciktirip, verimi düşürmektedir. Hasat elle ya 

da biçim makineleri ile gerçekleştirilebilir. Kekik bitkisinin yıl içindeki biçme sayısı, bitkinin 

yetiştirildiği ekolojiye ve bakım şartlarına bağlı olarak yılda birkaç defa yapılabilmektedir. 

Biçilen kekik fazla bekletilmeden hemen kurutulmalıdır. Kekiğin yapraklarında meydana 

gelecek kararmalar, lekeler bitkinin kalitesini düşüreceğinden kekik bitkisi gölge bir yerde 

kurutulmalıdır. Doğal koşullardaki kurutma, özel hazırlanan kurutma alanlarına biçilen kekik 

15-20 cm kalınlıkta yayılır. Belirli aralıklarla alt üst edilerek kurutma sağlanır. Yapay 

kurutma da ise kurutma tesisine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak kurutmada sıcaklık 

30-35 derece olmalıdır. Genellikle 40 dereceyi aşan durumlarda sıcaklık uçucu yağlarda çok 

büyük kayıplara yol açabilir. Kurutulan ve dallarından ayrılan bu kekikler temiz 20-25 kg’ lık 

buz çuvallara veya bez torbalara doldurularak havadar ve rutubetsiz depolarda muhafaza 

edilir. Ege bölgesi koşullarında yapılan araştırmalarda, ortalama yeşil herba verimi 1500 

kg/da, drog herba verimi 500 kg/da belirlenmiştir. Verim yıla, yöreye ve yetiştirme tekniğine 

göre farklılık göstermektedir. 

 

1.1.6.c. Yabani Nane Yetiştiriciliği 

 

İklim ve Toprak İsteği 

Nane bitkisi iklim ve toprak istekleri bakımından çok seçici olan bir bitki türü değildir. 

Bitki pratik olarak her türlü toprakta yetişebilir. Fakat toprağın düzeyde nem içermesi şarttır. 

Devamlı kapalı bulutlu havalardan çok güneşli ve az bulutlu havalardan hoşlanır. Nane ılık ve 

rutubetli ortamları sever. Optimum gelişme sıcaklığı 12-15 derece sıcaklık arasındadır. Nane 

bitkisi çok yıllık bir bitki olduğundan soğuk havalardan fazla etkilenmez. Kök kısmı odunsu 

olduğu için orta dereceli don olayları nane bitkini etkilemez. Bu bitki fazla ışık alan yerlerde 
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verimli bir şekilde yetişmez. Bitki daha çok gölgelik alanlarda verimli yetişme 

sağlayabilmektedir. 

Tarla Dizaynı, Ekimi ve Dikimi 

Nane, çoğunlukla üç şekilde üretilir: Tohumla üretim, yeraltı sürgünleriyle üretim, 

gövde çelikleriyle üretim. Bunlar ihtiyaçlara göre(ticari amaç, verim vs.)  farklılıklar gösteren 

üretim biçimleridir. Pratikte en çok dal ve kök çeliği ile üretim yapılır. Elde edilen köklü 

bitkiler ilkbaharda 15-20 cm derinlikte işlenmiş ahır gübresi atılmış tavalara dikilir, sulanır. 

Nane çok çabuk büyür, 1-2 ay içerisinde sıraları doldurur. Bitkiler 30-50 cm boya ulaşınca bir 

kez biçilir. Nane bitkisi yetiştiği ekolojik bölgeye ve iklime bağlı olarak birçok defa biçimi 

yapılabilir. 

Gübreleme 

Nane azotlu gübreden hoşlanır. Toprakta bol organik madde bulunmasını ister. Nane 

çok yıllık bir bitki olduğundan ilk gübrelemede dekara 4-6 ton ahır gübresi, sıralar arasına 

karıştırılır. Gübrenin iyi yanmış olmasında yarar vardır. Ticaret gübreleri içinde özellikle 

azottan hoşlanır. Kaliteyi düzeltmek açısından diğer gübrelerde verilir. Dekara 10-15 kg 

azotlu, 8-10 kg fosforlu ve potasyumlu gübreler, sonbaharda ahır gübresi içine karıştırılarak 

atılabilir. Azotlu gübreler iki kısımda, birincisi sürmeden önce, ikincisi birinci biçimden sonra 

atılması uygundur. Nane, büyüme mevsiminde suya ihtiyaç duyar. Çoğunlukla sulanarak 

yetiştirilir. Genellikle mayıs'ta ihtiyaca yetecek oranda 1-2 haftalık sürelerle sulama 

yapılmalıdır. Sulamada yağmurlama sistemi de kullanılabilir. 

 

 

Hastalık, Zararlılar ve Yabancı Ot Kontrolü 

Nane yetiştiriciliği yapıldıktan sonra ilk sene sıra araları sık sık çapalanarak yabancı 

otların gelişmesi önlenir. Taban ve ağır topraklarda ve iyi hazırlanmış tarlalarda çapa işleri 

daha da önem kazanır. Yabancı ot temizliği ise genelde mekanik olarak yapılır. El veya çapa 

ile yapılan yabancı ot temizliği çelik veya köklü sürgünleri ile yapılan üretimlerde çok önemli 

olmadığı halde tohumla üretimde büyük önem taşır. Nanenin bilinen önemli bir hastalık veya 

zararlısı yoktur. Yaprak emici böcekler ile küllenme hastalığına ve yapraklarda leke oluşturan 

nane pası hastalığına karşı dikkatli olunmalı ve gerekli mücadeleler yapılmalıdır. 
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Hasat, Kurutma ve Depolama İşlemleri 

Nane bitkisinin hasadı uygun yetiştirme koşullarında çelik veya köklü sürgünleri ile 

yapılan üretimde dikimden 1-1,5 ay sonra tohum ile yapılan üretimde ise 2-2.5 ay sonra 

yaklaşık 30-40 cm boya ulaşan bitkilerde yapılır. Hasat, gövdelerin toprak üzerinden biçilmesi 

şeklinde yapılır. Bazı ülkelerde sadece tek tek yaprak hasadı yapılmasına rağmen genelde 

biçim yapılması önerilmektedir. Kuru nane olarak tüketilecek ise nane hasadı daha geç 

yapılır. Taze tüketimde yapılan biçim sayısından daha az sayıda biçim yapılarak yaprak 

miktarının artması sağlanır. Ekim alanının genişliğine göre; orak, tırpan, çayır biçme makinası 

ile hasadı yapılır. Çiçeklenme devresinde, nane yağının genellikle daha iyi olduğu 

düşünülmektedir. Bitkilerin, fazlaca çiçeğe sahip olduğu zaman, çiçeklerden elde edilen yağın 

kalitesi değişir. Çok güneşli uzun gün ile uzun büyüme mevsimi, erken çiçeklenme ve yüksek 

yağ verimi üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, böyle yerlerde nane, çiçeğinin en bol 

olduğu devrede toplanmalıdır. Eğer ürün toplama zamanından önce bitkinin alt yaprakları 

dökülürse ürün, erken toplanmalıdır. 

Nane drogu, kuru, havalanabilir yerlerde, pazarlanıncaya kadar saklanır. İyi muhafaza 

edilmeyen nane, nemden dolayı küflenip bozulur. Naneler taze tüketildiğinden uzun süre 

saklanamaz. Soğuk hava depolarında dağınık halde 2-4C’de %80-85 nemde 8-10 gün 

muhafaza edilebilir. Depolama sırasında naneler kasalar içerisine konur. Kasalara fazla nane 

doldurulmamalıdır. Ayrıca nane normal odalarda, gölge yerlerde ve 20-25C’de 8-10 günde 

masalar üzerinde, istenirse 50-60C’de özel kurutma odalarında 1-3 günde tel elekler üzerinde 

çabucak kurutulur. Özel kurutma sanayiye dönük ve fazla üretim durumlarında gerçekleşir. 

Kurutulan naneler ya olduğu gibi, ya da toz haline getirilerek naylon çuvallar içinde uzun süre 

saklanır. 

1.1.6.d. Salep Yetiştiriciliği 

İklim ve Toprak İsteği 

Salep bitkisi üzerinde çok fazla araştırma olmamakla birlikte, doğal florada salep 

bitkisinin daha çok; kumlu kinli tın, killi tın tekstürlü, kireç miktarlarının çoğunlukla düşük, 

genellikle hafif alkali reaksiyonlu, azot yönünden yoksul toprakları daha çok sevdiği 

belirlenmiştir. Analizlere göre orkideler topraklarda bulunan N, P2O5, K2O, Karbon, Organik 

madde ve kum oranı ile ışık isteği yönünden seçici olabilmektedir. 
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Tarla Dizaynı, Yetiştirme Tekniği 

Günümüzde salep bitkisinin bilinen, koruma altına alınmış, tam teşekküllü bir ekim 

arazisi, üretim alanı bulunmamaktadır. Daha çok doğada kendiliğinden yetişmektedir. 

Üretilememesinin nedeni ise tohumları çok küçüktür ve besin dokuları olmadığından, 

yaşayabilmek için bir toprak fungusu ile ortak yaşama girmek zorundadırlar. Dolayısıyla 

normal bir tohum ekimi ve bitki gelişimi olamamaktadır. Laboratuar şartlarında fide gelişimi 

sağlansa da tohumdan gelişen bitkilerin sökülecek hale gelmesi çok uzun zaman almaktadır. 

Ayrıca doku kültürü yöntemleri ile yapılan çalışmalarda steril şartlarda başarılı olunsa da 

bitkilerin tarla şartlarına geçirilmesinde önemli problemler yaşanmakta, kitlesel üretim 

mümkün olmamaktadır. Çiçek açma dönemleri türlere göre değişen salebin, kuruyup tohum 

haline gelen embriyoları rüzgarın yardımıyla kapsüllerinden kurtulur. Doğada kendilerine 

uygun nem ve sıcaklığa sahip bir yer bulduktan sonra, bitkicik şeklinde ortaya çıkana kadar 

belli bir süre geçer. 2. yıl soğanıyla birlikte toprak üzerinde tek yaprağı da görülmeye 

başlayan salep 3. yılda gelişimine devam eder. 4. yılsonunda ise artık neredeyse toplanmaya 

hazır duruma gelmiştir. 

 

Gübreleme 

Salep bitkisinin mineral beslenmesi hakkında literatürde ayrıntılı bilgiye 

rastlanılmadığından, bu bitkinin içerdiği bitki besin maddelerinin yeterlik düzeyi konusunda 

sağlıklı bir yorum yapılamamakla birlikte, bu bitkinin tepe organında azot, fosfor ve 

potasyum içeriklerinin genel olarak kültür bitkilerinin mineral içerikleriyle karşılaştırıldığında 

yüksek düzeyde olduğu ve salep çeşitleri arasında bitki besin içerikleri yönünden dikkate 

değer farklılıkların olduğu söylenebilir. Salep bitkisinin başarıldığı takdirde kültürel 

üretiminde bitki azot fosfor ve potasyum içeriklerinin yeterli bir düzeyde tutulması için azot, 

fosfor ve potasyumlu gübrelerle destek verilebilir. 

 

 

 

Hastalık, Zararlılar ve Yabancı Ot Kontrolü 

Salep bitkisinin bilinçsizce toplanması doğal ortamının tahrip edilmesi vb. sebeplerden 

dolayı salep orkideleri koruma altına alınmaya çalışılmıştır. Türkiye’de geçmiş yıllarda çok 
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ciddi bir ekonomik pazara sahip iken saydığımız nedenlerden ötürü pazarı giderek azalmıştır. 

Dolaysıyla son yıllarda salep bitkisi ile ilgili herhangi bir üretim son konusu olmadığından; 

bitkinin üretimi sırasında hastalık, zararlılar ve yabancı ot kontrolünde izlenecek bir bilgiye 

pek rastlanmamaktadır. 

Hasat, Kurutma ve Depolama İşlemleri 

Salep bitkilerinin toprak altında iki yumrusu vardır. Biri o sene gövde veren ana 

yumru, diğeriyse gelecek yıl yumru verecek iri ve parlak olan kardeş (oğul) yumrudur. 

Genellikle bitki tek genç kardeş yumru oluşturabildiğinden bu yumrunun toplanmasıyla 

bitkinin ömrü de sona ermiş olur. Bu bitkilerin Nisan-Haziran ayları çiçeklenme zamanlarıdır. 

Çiçeklenme gerçekleştiğinde genel itibariyle kardeş yumrular Mayıs ve Haziran ayında 

toplanır. Toplanan bu yumrular daha sonra güzelce yıkanır, su veya sütle haşlanır. Bu 

işlemden sonra kurumaya bırakılan yumrular, son olarak dövülerek toz haline getirilir. 

 

1.1.6.d. Siyah(Kara) Buğday Yetiştiriciliği 

 

İklim ve Toprak İsteği 

Karabuğday iklim isteği bakımından kısmen seçici olup daha çok iklimin nemli ve 

serin olduğu yerlerde çok iyi şekilde yetişmektedir. Bitkinin yetişme süresi kısa olması 

ve sıcak isteğinin az olması yüksek rakımlarda yetişmesine olanak sağlamıştır. Dona 

karşı hassas olup, donlu havalarda ölmektedir. Çiçeklenme zamanı, kuru hava, yüksek 

sıcaklık veya soğuklar çiçeklenme ve tohum bağlama üzerine olumsuz etki yaparlar.  

Karabuğday nerdeyse dünyadaki bütün topraklarda yetişebilecek bir bitkidir. Karabuğdayın 

kendisine özgü yetişebileceği bir toprak türü yoktur. Fakat yetiştiriciliğinde verimini 

doğrudan etkileyecek toprak istekleri mevcuttur.  Bu topraklar drenajı iyi orta tip topraklardır. 

Karabuğday verimini olumsuz etkileyen topraklar ise; kireç miktarı çok yüksek kuru veya çok 

nemli ve ağır topraklar, azot miktarı yüksek olan topraklar ve tabaka bağlayan killi 

topraklardır. 

 

Tarla Dizaynı, Yetiştirme Tekniği 

 

Tarla hazırlığının iyi yapılması çimlenme ve üniform çıkış için gereklidir. Tohum 
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yatağı genellikle nemi muhafaza etmek, yabancı otu kontrol etmek, gerekli besin maddesinin 

alımı için hazırlanmalıdır. Toprak genelde sonbaharda pullukla sürülür, ilkbaharda ise diskaro 

ve tırmık gibi aletlerle tarla hazırlığı yapılır. Geç ekimlerde otlanma olursa bu işlemler 

tekrarlanabilir. En iyi sonuç; iyi hazırlanmış, yabancı otların olmadığı yere tohum eklemekle 

sağlanır. Bitkinin gelişim hızı dikkata alındığında son ekim tarihi, sonbahardaki ilk 

donlardan 10-12 hafta önceki zamanda olmalıdır. Japonya'da iki farklı zamanda 

ekilmektedir. İlk ekim nisan ayında, 2. ekim ise temmuz ayının ortasındadır. 

Türkiye'de de ekim zamanı aynı zamanlara rastlamaktadır. Karabuğday ekim 

makinesi ile veya serpme usulü 2-3 cm derinliğe ekilebilir. Yaygın olan tavsiye edilen 

makineli ekimdir. Makineli ekimde 3.5-8.0 kg arasında tohum kullanılır. Büyük 

tohumlar genelde ortalama 5-6 kg/da iken, küçük tohumlar 3,5-4,0 kg/da 

civarında kullanılmaktadır. Serpme ekimde tohumluk oranı fazla olup 7,0-l3.0 

kg/da arasındadır. Mibzerle ekimlerde daha az tohum gerekir ve daha üniform 

çıkış sağlanır. Ayrıca üniform bir çıkış ve iyi bir verim için iyi kaliteli tohumluk 

kullanılmalıdır. Tohum uzun yıllar canlılığını korur, fakat iyi bir çıkış için bir yıldan daha 

eski tohumların kullanılmaması daha iyi sonuç verir. 

 

Gübreleme 

Fakir ve verimsiz topraklarda da ürün verebilen karabuğday, özellikle 

kumlu verimsiz topraklarda az miktarda olsa gübrelenmelidir. Karabuğday diğer 

bitkilerden daha etkili bir şekilde topraktaki fosforu kullanabilmektedir. 

Topraktaki fazla azot tane verimini düşürdüğü belirtilmektedir. Bu nedenlerle 

fazla gübre kullanılmaz. Yalnız ekimle birlikte veya öncesinde az miktarda gübre 

kullanılır. 

 

 

Hastalık, Zararlılar ve Yabancı Ot Kontrolü 

Karabuğday hızlı gelişen bir bitki olduğundan yabancı otlarla mücadele 

etmektedir. Fakat yabancı otlar çıktığında karabuğday belirli büyüklükte 

olmalıdır. Karabuğday için birkaç herbisit(ot öldürücü) kullanılabildiği gibi 

genelde yabancı ot kontrolü kültürel yöntemlerle yapılmaktadır. Çıkış öncesi 

seçici herbisitler kullanılabilir. Yabancı ot problemi olan yerlerde alternatif 



44 
 

olarak bitki sık ekilerek yabancı ot giderilmeye çalışılır. Karabuğday çok hastalık 

ve zararlılarla etkilenmemesine rağmen bu konuda da çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

Hasat, Kurutma ve Depolamam İşlemi  

Karabuğday hasadında en önemli nokta hasat zamanının tespitidir. Hasat 

zamanı nasıl hasat edileceği ile ilgili olarak değişkenlik gösterebilir. Çünkü 

karabuğday bitkisinde üniform bir olgunlaşma görülmez değişiklik gösterir. 

Hasat zamanı olgun tohumlar, yeşil tohumlar aynı bitki üzerinde bulunur. Hasat 

zamanının geciktirilmesiyle çatlama ve tohum kayıplarına sebebiyet vermektedir. 

Hasat zamanı tohumların %75-95 olgunlaştığı ( kahverengi, gri veya siyaha dönüştüğü) 

zamandadır. Ancak bu oran hasadın bitkilerin makine ile biçilip toplanması ve sonra 

harmanlanması şeklinde olacaksa tohumların %75-80'i, biçerdöverle direk hasat ve harmanı 

yapılacaksa %90-95' i olgunlaştığı zaman hasat'a karar verilir. Her iki durumda da üniform 

olgunlaşma olmaması nedeniyle dal ve yaprakların hala yeşil olduğu unutulmamalıdır. Yeşil 

kısımlar hasatta ve depolamada problem oluşturur. Hasatta bu anlamda yaprakların büyük bir 

kısmının dökülmesi de istenir. Geleneksel karabuğday üretiminin yapıldığı yerlerde 

çoğunlukla biçerek hasat ve sonra harman yapmak, direk biçerdöverle hasat ve 

harman yapmaya tercih edilir. Biçerek hasat ve sonra harmanını yapmak tohum 

dökülmesiyle tane kaybını azalttığı gibi biçme sonrası yığında bekleyen yeterince 

olgunlaşmamış bazı tohumlarında harmanlanmasına kadar gelişimini 

tamamlamasına imkân verdiği belirtilmiştir. Hasat zamanı yeşil materyalin çok 

olabileceği sıcak yerlerde biçme yöntemi tercih edilir. Biçilen bitki namlu veya deste 

haline getirilerek solmaya-kurumaya bırakılır. Bu bir kaç güne genellikle 7-10 gün 

içinde solar, bu sürede besin maddeleri tohuma taşınacağından olgunlaşma ve verim 

artmış olur. Bitkinin hasadı yapıldıktan sonra elde edilen tohumlar depolanmadan 

önce tohumların temizlenmesi, yeşil kalmış tohumların yeşil kısımlarının 

alınması ve diğer yabancı maddelerin uzaklaştırılması gerekir. Tane kaybını en 

aza indirmek için taneler yüksek nemle hasat edilmiş olabilir. Depolanmadan 

önce eğer tohumların nem oranı fazla ise kurutma işlemi yapıldıktan sonra 

depolanmalıdır. Depolama için tane nemi % 13 ile %16 arasında olacak şekilde 

kurutulmalıdır. %16' dan dan fazla nem tohumların ısınmasına ve küflenmesine 

sebep olurken, %13' den az nem ise öğütme için sert olmasına sebep olduğundan 

bazı alıcılarca bunun fiyatı düşürülebilir. Kurutma sıcaklığı 40-43°C' yi 
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geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca tohumlar serin, kuru havalı depolarda 

tutulmalıdır. Arzu edilmeyen değişiklikleri en aza indirmek için Karabuğdayın 

kısa süre depolanması gerekir. Tane ve ondan elde edilen un zamanla  

koyulaştığından, depoda kalım süresini mümkün olduğu kadar azaltmakta fayda 

vardır. Tohumların küflenmeden korunması için kabuklarıyla depolanmalı, kısa 

süreli depolanma da kabuksuz olabilir. 

 

1.1.7. TÜRKİYE’DEKİ YETİŞTİRME ALANLARI 

 

Doğaya dönüşümün hızla gerçekleştiği günümüz dünyasında tıbbi ve aromatik bitkiler 

Türkiye’de de önemli bir yere gelmiştir. Türkiye zengin bitki çeşitliliğine, geniş bir yüz 

ölçümüne ve farklı iklimlere sahip yapısıyla doğal ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik 

bitkiler yönünden önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz iklim 

kuşağında bulunması tıbbi ve aromatik bitki varlığı ve yetiştirme alanlarını doğrudan 

etkilemektedir. Türkiye, sahip olduğu bitki çeşitliliği açısından çevresinde yer alan birçok 

ülkeden farklı olan özellikleri ile dikkati çeker. Türkiye’de yayılış gösteren bitki türlerinin 

sayısı Avrupa Kıtasının tümünde yayılış gösteren bitki türlerinin sayısına yakındır. 

Bu sayısız habitatlar Akdeniz’den, Ege ve Karadeniz kıyılarına, dağların yüksek 

kesimlerinden ve dağların iç kesimlerine, derin vadi sistemlerinden geniş bozkır alanlarına, 

alüvyal birikinti ovalarından kurak taşlık yamaçlara kadar çeşitlilik gösterir. Bu bitki çeşitliği 

doğru ve verimli kullanılırsa ülkemiz için önemli bir ekonomik değer potansiyelini 

oluşturulacaktır. 

 

1.1.7.a. Ekinezyanın Türkiye’deki Yetiştirme Alanları 

 

Türkiye’de ekinezya bitkisinin üretimi, tarımı profesyonel bir şekilde 

yapılmamaktadır. Bu bitkinin üretiminin yapıldığı özel bir bölge bulunmamakla birlikte bitki, 

doğadan toplanarak elde edilir. Ekinezya bitkisinin iklim ve toprak isteği bu bitkinin 

Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişebileceğini, özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde yetiştiriciliğinin yapılmasının uygun olduğu görülmüştür. 

Örnek vermek gerekirse, İç Anadolu bölgesinin Yozgat ili Sarıkaya İlçesi Akbucak köyünde 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
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1.1.7.b. Kekiğin Türkiye’deki Yetiştirme Alanları 

 

Kekik, ihracatı yapılan en önemli bitki türlerimizdendir. Türkiye dünya kekik 

ticaretinin yaklaşık %70’ini elinde tutmaktadır. Türkiye’de yaklaşık olarak 35 kadar kekik 

türü 1500m. Rakıma kadar olan yerlerde ve yaylalarda, Anadolu’nun batısı, güneyi, doğu ve 

kuzeydoğusunda yayılış gösterir. Kekik bitkisinin Türkiye’deki yetişme alanları türlerine 

bağlı olarak farklılık göstermektedir. Halk arasında kır kekiği olarak bilinen yabani kekik 

(Thymus Serpyllum L.), Akdeniz Bölgesi ve Anadolu’da, Batı ve Güney Anadolu Bölgesi 

genel yayılış sahası olan kekik türümüz ise(Thymus Vulgaris) ‘tur. Türkiye’de ihraç edilen 

kekik türleri içerinde en büyük paya sahip olan tür İzmir kekiğidir. Dolayısıyla yetişme 

alanının en geniş olduğu bölgeler Ege ve Akdeniz bölgesidir. 

 

1.1.7.c. Yabani Nanenin Türkiye’deki Yetiştirme Alanları 

 

Nanenin anavatanı Akdeniz sahilleri Mısır ve özellikle Anadolu’dur. Fakat bu bitkinin 

türlerine bağlı olarak yetişme alanlarının farklılık gösterdiği de gözlemlenmiştir. Akdeniz 

ülkelerinde nane bitkisinin yabanisine bol miktarda rastlanması nedeniyle bu bitkinin yayılma 

alanları içinde özellikle Anadolu coğrafyasının büyük bir yerinin olduğu görülmektedir. 

Yabani nanenin özel bir iklim ve toprak isteği yoktur.  Pratikte her türlü toprakta yetişmesi 

mümkün olduğundan Türkiye’nin bütün bölgelerinde yetişme alanı bulabilmektedir. 

1.1.7.d. Salebin Türkiye’deki Yetiştirme Alanları 

 

Salep Türkiye’nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişme alanı bulabilmektedir. Bu 

bitkinin yaygın olduğu bölgeler daha çok Kuzey Anadolu, Güney Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Yetiştiği bazı iller ise 

bunlardır; Adana, İstanbul, Siirt, Şırnak, Yozgat, Kastamonu, Bitlis, Artvin, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, 

Samsun, Trabzon ve Tunceli’dir 

 

1.1.7.e. Siyah(Kara) Buğdayın Türkiye’deki Yetiştirme Alanları 

 



47 
 

Tarımda alternatif kullanım alanları çok olan karabuğday dünyada birçok yerde 

yetişme alanı bulmasına rağmen henüz Türkiye’de tarımı yapılmamaktadır. Türkiye’de 

karabuğdayla ilgili çalışmalar 2006’dan beri Konya’da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü ile Bahri Dağdaş Uluslar Arası Araştırma Enstitüsü tarafından 

yapılmaktadır. ABD Tarım Bakanlığı Gen Merkezinden alınan 222 karabuğday hattı 

seleksiyon yöntemi ile ıslah çalışmaları devam etmektedir. 2011 yılı itibariyle Rusya orijinli 2 

adet karabuğday hattı(Güneş ve Aktaş) alınmış ve tescil işlemleri için başvurulmuştur. 2012 

yılı itibariyle üretim izni alınan hatların tohumları üretilerek dağıtılacaktır. Karabuğdayın 

Türkiye’de tarımının yaygınlaşması için, araştırmaların farklı bölgelere kayması, alım 

garantili anlaşmalı ekiminin yaptırılması, gıda ve ilaç sanayisinde kullanımı, tanıtım ve 

kullanımının yaygınlaşması için destek verilmelidir. 

1.1.8. TÜRKİYE’DE EKONOMİK KULLANIM ALANLARI 

 

Tarım Bakanlığı'nın Türk ilaç ve kozmetik sanayisine hammadde temin etmek 

amacıyla TÜBİTAK'a sunduğu proje ile endemik türler açısından zengin olan Antalya'da 

'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ni 13 Haziran 2010’da hizmete açmıştır. Hizmete açılan 

merkezde bitkilerin içerikleri ortaya çıkarılıp. İlaç, kozmetik ve gıda alanlarına göre ayrılıp 

bitkiler, bakanlığın sahip olduğu arazilerde yetiştirilerek ıslah edilmektedir. Bu aşamalardan 

sonra çiftçilerin de bu ürünleri kendi tarlalarında üreterek gelir elde etmesi sağlanması 

amaçlanmaktadır. 
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Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler alt türler dahil olmak üzere 350 

civarı olup bunlardan 150 kadar turunun dış satımı yapılmaktadır. İç ve dış piyasada 

değerlendirilen bitki türlerini genellikle floradan toplanmaktadır ancak son yıllarda bu 

bitkilerin tarımına olan ilgide de artış olmuştur. gelişmiş ülkelerde değişen sağlık anlayışı, 

yemeklerde tuz ve yağın azaltılması sonucunda yemeklere tat katması açısından bu grup 

bitkilerin kullanımını da arttırmıştır. Türkiye dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeye tıbbi ve 

aromatik bitki ihracatı gerçekleştirmektedir. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları 

 Baharat Yapımında, 

 Tıpta ve Eczacılıkta, 

 Gıdaların Saklanmasında, 

 Arı Hastalıklarına Karşı, 

 Gıda olarak, 

 Kozmetik sektöründe 

 Bazı Zararlı Böceklerin Öldürülmesinde, 

 Yabani Ot Mücadelesinde 

 Hayvanların yemlenmesinde 

Kullanılabilir. 

1.1.8.a.Ekinezyanın Türkiye’de Ekonomik Kullanım Alanları 

Ekinezya Türkiye de ekonomik kullanım alanı yeni oluşan tıbbi ve aromatik bir 

bitkidir. Ekinezya aktarlarda açık olarak satılmakta. Marketlerde sallama poşet bitkisel çay 

şeklinde de satılmaktadır. Ekinezya Türkiye de süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. 

Ekinezyanın Dünya piyasasında ekonomik bir pazarının oluşumunda tıbbi özelliklerinin 

önemli bir rolü vardır.  Türkiye de ekinezya profesyonel bir şekilde üretimi yok denecek 

kadar azdır. Ekinezya genelde doğal ortamından sökülerek iç piyasada kullanılmaktadır. 

1.1.8.b.Kekiğin Türkiye’de Ekonomik Kullanım Alanları 

 

Kekik önemli ihraç ürünlerimizden biridir. Türkiye dünya kekik ticaretinin yaklaşık 

%70’ini elinde tutmaktadır Türkiye’den ihraç edilen kekik türleri içerisinde İzmir kekiği 

(Origanum onites L.) en büyük paya sahiptir. Yurt içinde tüketilen, Yurt dışına ihraç edilen 

kekiğin büyük bölümü Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale ve diğer illerin 
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florasından toplanmaktadır. Son 5-6 yıldır Ege Bölgesinde kekik tarımı hızlı yayılma 

göstermiş, standartlara uygun ürün elde edilmeye başlanmıştır. Kekik tarımının hızla 

yayılması alternatif bitki olarak önem kazanmasından kaynaklanmaktadır. Kekik yurt içinde 

büyük ölçüde kullanıldığı ekonomik alanlar: 

 Baharat olarak 

 Kekik yağı veya kekik suyu şeklinde tüketilmektedir 

 Bahçe etraflarında süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır 

Kekiğin büyük bölümü yurt dışına yarı ya da tam işlenerek ve paketlenerek ihraç 

edilmektedir. Ayrıca kekik çayı veya kekik buğusu sağlık sektöründe de kullanım alanı 

bulmuştur. 

1.1.8.c.Yabani Nanenin Türkiye’de Ekonomik Kullanım Alanları 

 

Yabani nane Türkiye pazarında çok az bir paya sahiptir. Bunun en önemli nedeni 

sadece doğal ortamında yetişmesi tarımının yapılmamasıdır. Ekonomik özellikleri bakımından 

naneye benzer olması ayrıca yabani bitkilerde bilinen bir özellik olan uçucu yağ oranının daha 

fazla olması ekonomik değerini artırmaktadır. Bazı illerimizde pazarlarda satılıp nane yerine 

kullanılmaktadır. Baharat olarakda satışı olmaktadır. Ayrıca bazı bölgelerde yabani nane 

yağıda satılmaktadır. Kurutulmuş yabani nane ( yarpuz) yaprağı olarak pazarlarda 

satılmaktadır. Taze yabani nane (yarpuz) yaprakları aynen nanedeki gibi su ile damıtılarak 

fıliskin yağı denilen esansı yapılır. Bu yağ piyasada satılmaktadır. 

1.1.8.d.Salebin Türkiye’de Ekonomik Kullanım Alanları 

 

Ülkemizde doğal olarak yetişen ve çoğu endemik olan bitkilerin birçoğu yok olma 

tehlikesi içindedir. Bunlar gerek dış satım için gerekse iç tüketim için yetiştikleri alanlardan 

bilinçsizce sökülmekte ve satışa sunulmaktadır. Orkideler insanlar, iklim koşulları ve 

hayvanlar nedeniyle sürekli tehdit altındadır. Bu denli önemli olan bitki türümüzün ekonomik 

değeri yüksektir. Salep otundan Protein, Karbonhidrat ve Kalsiyum'dan başka Cumarin adlı 

aktif bir madde vardır. Güzel kokusunun sebebi bu aktif maddedir. Genelde Türkiye 

pazarında; sıcak içecek sektöründe, dondurma sektöründe ve süs bitkisi sektörü salep 

orkidelerinin ekonomik kullanım alanlarını oluşturur. 
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1.1.8.e.Siyah(kara) Buğdayın Türkiye’de Ekonomik Kullanım Alanları 

 

Türkiye de siyah( kara) buğday ekonomik bir pazara sahip olabilmesi için çalışmalar 

devam ediyor. Karabuğdayın ekonomik kullanım alanlarını anlatırken bu araştırmalar dikkate 

alınarak ele alacağız. Ülkemizde Konya’da karabuğday bitkisi ile ilgili çalışmalar, 2006 

yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi (S. Ü. Z. F.) Tarla Bitkileri Bölümü ile 

Bahri Dağdaş Uluslar Arası Araştırma Enstitüsünce ortaklaşa araştırmalar yapılarak 

yürütülmektedir. Yine S. Ü. Z. F. Gıda Mühendisliği bölümünde karabuğday bitkisinin kalite 

unsurları ile teknolojik kullanımı araştırılmaktadır. Bu araştırmalardan elde edilen verilerin 

ümit verici olduğu ve değerlendirme aşamasından sonra bulguların ilgililer ile paylaşılacağı 

bildirilmektedir. Bu bağlamda yapılan bir çalışmada ülkemizde geleneksel olarak üretilen 

tarhana ve erişte yapımında buğday unu yerine değişik düzeylerde karabuğday unu 

kullanılmasının söz konusu ürünlerin duyusal özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada, erişte yapımında %25 oranında karabuğday unu kullanılmasının erişte lezzeti 

bakımından en iyi sonucu verdiği; tarhana yapımında %40, erişte yapımında ise %20 ya da 

%25 oranında karabuğday unu kullanılmasının genel kabul edilebilirlik bakımından ve ürünün 

besleyicilik özelliğini geliştirme anlamında optimum düzeyler olduğu belirlenmiştir. 

Ülkemizde, karabuğday bitkisinin Nisan ve Temmuz ayının ortasında olmak üzere yıl 

içerisinde 2 kez ekiminin yapıldığı belirtilmektedir. Bu bitkinin işlenmiş tüketime hazır 

tohumu Antalya’da faaliyet gösteren bir firma (Yar Bakliyat) tarafından ithal yoluyla 

sağlanmaktadır. Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü ve S. Ü. Z. F. Tarla Bitkileri 

Bölümündeki konu ile ilgili uzmanlar, karabuğday’ın ülkemizdeki ekiminin yaygınlaştırılması 

için araştırmaların farklı bölgelerde ve farklı çeşitler üzerinde arttırılarak yapılmasına, üretim 

tekniklerinin geliştirilmesine, alım garantili anlaşmalı ekim yaptırılmasına, tanıtımının ve 

kullanımının yaygınlaştırılmasına, gıda ve ilaç sanayisinin desteğine ihtiyaç olduğunu 

bildirmektedirler. Söz konusu bitkinin yetişme şekli, süresi ile zirai bakımdan işlenebilme ve 

kolay yetiştirilme avantajlarının ileriki zamanlarda kullanımını yaygınlaştıracağı yönünde 

öngörüler mevcuttur. Yine, karabuğdayın ülkemizde üretimiyle birlikte çölyak hastası olan 

yaklaşık 300 bin insanımızın ucuz ve güvenilir bir besin kaynağına kavuşacağı, böylece 

kendileri için özel olarak hazırlanan un ve un tabiatlı yiyeceklere daha fazla ödeme yapma 

durumunun bir ölçüde de olsa ortadan kalkacağı belirtilmektedir. Ülkemizde karabuğday 

tarımına 3 yıl kadar önce Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 

başlanılmış olup çalışmalar halen devam etmektedir. Bu bitkinin, ülkemiz ve ülke insanımız 
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tarafından dikkate alınmasının ve günlük diyetlerde yer bulmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

1.1.9.TÜRKİYE’DE YILLARA GÖRE ÜRETİMİ VE EKONOMİDE 

KULLANIM ALANLARI 

 

Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler alt türler dahil olmak 

üzere 350 civarı olup bunlardan 150 kadar turunun dış satımı yapılmaktadır. İç ve dış 

piyasada değerlendirilen bitki türlerini genellikle floradan toplanmaktadır ancak son yıllarda 

bu bitkilerin tarımına olan ilgide de artış olmuştur. Türkiye dünya genelinde yaklaşık 100 

ülkeye tıbbi ve aromatik bitki ihracatı gerçekleştirmektedir. Dış satımının önemli bir kısmını 

Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Latin Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine 

yapmaktadır. Bu ülkelerden ABD, Almanya, Vietnam, Hollanda, Polonya, Brezilya, Kanada, 

İtalya, Belçika, Yunanistan, Fransa ve Japonya listenin basında yer almaktadırlar. Türkiye’nin 

ihraç ettiği önemli tıbbi ilaç ve baharat bitkileri kekik, defneyaprağı, kimyon, anason, rezene 

tohumu, ardıç kabuğu, mahlep, çemen, biberiye, meyan kökü, nane, sumak, adaçayı ve 

ıhlamur çiçeğidir. Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde, dışsatım yapan ülkeler arasında %5’ 

lik pay ile 12. sırada yer almaktadır. TUİK kayıtlarından elde edilen rakamlara göre 

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 90 

milyon dolar civarında gerçekleşmekte olup, Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca tıbbi ve 

aromatik bitkiler ihracatı Tablo 2’de verilmiştir. Tablo.2 incelendiğinde; başta kekik, defne 

yaprağı ve kimyon olmak üzere, keçiboynuzu, adaçayı, anason, rezene, mahlep ve ıhlamurun 

önemli ihraç türleri olduğu görülmektedir. İhracat miktar ve değerlerinde yıllar itibariyle 

önemli dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir Türkiye’nin 2007-2010 yıllarını kapsayan 

son dört yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dışsatım miktarlarının yıllara göre 34.000 ile 39.000 

ton arasında gerçekleştiğini görülmektedir. 2007-2010 İhracat verileri incelendiğinde, toplam 

ihracat payının % 50’den fazlasını Kekik ve Defne Yaprağı oluşturmaktadır. Kekik ve Defne 

Yaprağı ihracatında toplam 53759,221 Dolar ihracat geliri elde edilmiştir. Türkiye’nin tıbbi 

ve aromatik bitkiler ithalatı, yıllara göre değişmekle birlikte, baharat bitkileri de dahil 

edildiğinde -12 milyon dolar civarlarında iken 2009 yılında 8.336 milyon dolara inmiştir. 

Özellikle 2006 yılında 6 milyon dolar civarında olan tıbbi bitki ithalatının 2008 yılında iki 

katına çıkarak yaklaşık 12 milyon dolar seviyesinin üzerinde gerçekleştiği göze çarpmaktadır. 

Ancak 2010 yılında Defneyaprağı, Anason, Kekik, Çörek Otu dış alımları nerdeyse iki katına 
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çıkmıştır. 2009 yılında toplam 7492 ton ithalat 8886 Dolara yapılırken 2010 yılında 12622 ton 

alım ile toplam 15984 Dolar seviyelerine çıkmıştır.. İthalat tablosunda yer alan bitkilerden en 

büyük değere sahip olan kekik yeniden ihraç( reexport) yapmak ve dünya kekik piyasasında 

etkin olmak için ithal edilmektedir. Adaçayı ise ülkemiz doğal florasında bulunmayan ve 

kültürü yapılmayan tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) olup ithal edilmesi zorunludur. Diğer 

taraftan keçiboynuzu ve ıhlamur da dış piyasadan gelen talepler doğrultusunda ithal edilerek 

tekrar ihracata sunulmaktadır. Çörekotunun ülkemizde üretimi yapılmamaktadır. Ülkemiz, ne 

yazık ki, hala bir islenmemiş tıbbi bitki ihracatçısı durumundadır. Temizleme, ayıklama, 

tasnifleme, toptan ve perakende paketleme işlemleri daha çok baharat ve çay olarak kullanılan 

sınırlı sayıda bitkisel drogun üretiminde uygulanmaktadır. Standartlara uygun bitkisel drog 

üreten imalatçıların, islenmiş tarım ürünlerinin Avrupa Birliği ülkelerine serbest giriş 

hakkından yararlanarak Avrupa pazarlarında pay kapma şansları yüksektir. Bunun için, ürün 

çeşitliliğinin arttırılması ve arzulanan standartlara uygun drogların hijyenik şartlarda 

üretilmesi sağlanmalıdır. 

1.1.9.a.Ekinezyanın Türkiye de Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomide Kullanım 

Alanları 

 

Ekinezyanın Türkiye de üretimi ile ilgili yıllara göre TUİK verilerinde herhangi bir 

bilgi mevcut değildir. Ekinezya Türkiye de ekonomik kullanım alanı yeni oluşan tıbbi ve 

aromatik bir bitkidir. Ekinezya aktarlarda açık olarak satılmakta. Marketlerde sallama poşet 

bitkisel çay şeklinde de satılmaktadır. Ekinezya Türkiye de süs bitkisi olarak da 

kullanılmaktadır. 

1.1.9.b.Kekiğin Türkiye de Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomide Kullanım Alanlar 

 

Tıbbi aromatik bir bitki olan kekik Türkiye piyasasında en çok pay bulan bir bitkidir. 

Gerek ithalat gerekse ihracat verileri incelendiğinde hem dünya piyasasında hem de ülkemiz 

de ciddi bir değeri vardır. Kekik üretimi konusunda Türkiye her ne kadar istenilen seviyeye 

ulaşmadıysa da dünya kekik ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaktadır. 
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TÜİK in (2008-2012) kekik ile ilgili dış ticaret istatistikleri 

Yıl Ürün adı 

 

Ölçü 

adı 

 

İhracat 

miktarı 

İthalat 

miktarı 

İhracat 

Değeri(Euro) 

İthalat 

değeri(Euro) 

 

 

2008 

 
 

 

 
YIL 

TOPLAMI 

Kekik(ezilmemiş-

öğütülmemiş) 

 

 

KG 

 

2.391.558 

 

 

850.740 

 

 

6.230.979 

 

 

1.674.558 

 

Kekik(ezilmiş-

öğütülmüş) 
 

 

KG 

 

7.221.737 
 

 

8 
 

 

22.807.222 
 

 

107 
 

   

9.613.295 

 

850.748 

 

29.038.201 

 

1.674.665 

 

 

2009 
 

 

 

 
YIL 

TOPLAMI 

Kekik(ezilmemiş-

öğütülmemiş) 

 

 

KG 

 

 

2.795.215 

 

448.412 

 

3.837.405 

 

783.683 

Kekik 
(ezilmiş-

öğütülmüş) 

 
KG 

 
8.586.083 

 
11.958 

 
16.573.936 

 
68.222 

  

 
 

11.381.298 

 

460.370 

 

20.411.341 

 

851.905 

2010 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kekik 
(ezilmemiş-

öğütülmemiş) 

 

 
KG 

 
3.328.889 

 
975.790 

 
4.573.143 

 
1.522.274 

Kekik 
(ezilmiş-

öğütülmüş) 

 

 
KG 

 
9.583.793 

 
9.627 

 
16.351.610 

 
99.460 

 

YIL TOPLAMI 

 12.912.682 985.417 20.924.753 1.621.734 

2011 

 
 

 

 
 

YIL 

TOPLAMI 

Kekik(ezilmemiş-

öğütülmemiş) 
 

 

KG 

 

3.538.590 

 

904.408 

 

4.854.051 

 

1.297.159 

Kekik 

(ezilmiş-

öğütülmüş) 

 

KG 

 

9.573.451 

 

7.341 

 

 

16.569.266 

 

48.313 

 

 

 13.112.041 

 

911.749 21.423.317 1.345.472 

2012 

 
 

 

 
YIL 

TOPLAMI 

Kekik 

(ezilmemiş-
öğütülmemiş) 

 

KG 

 

1.846.864 

 

901.760 

 

3.191.289 

 

1.277.223 

Kekik 

(ezilmiş-
öğütülmüş) 

 

KG 

 

5.421.487 

 

9.000 

 

10.267.531 

 

18.289 

  7.268.351 910.760 13.458.820 1.295.512 
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Halen dış satımı yapılan kekiğin yaklaşık %80’i tarla koşullarında üretilmekte, %20’si ise 

doğadan toplanarak sağlanmaktadır (Akın, 2009). Kekik, Türkiye’nin 2008 yılı toplam 

baharat ihracatı içerisinde %42’lik payla ilk sırada yer almaktadır. ABD, Türkiye’nin kekik 

ihracatı içerisinde %25’lik payla ithalatçı ülkeler içinde ilk sırada yer almaktadır. Diğer 

önemli ithalatçı ülkeler sırası ile Almanya, italya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, 

Japonya ve Avustralya’dır. 

 

Ekonomik kullanım alanları: 

 Baharat olarak 

 Kekik yağı veya kekik suyu şeklinde tüketilmektedir 

 Bahçe etraflarında süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır 

Kekiğin büyük bölümü yurt dışına yarı ya da tam işlenerek ve paketlenerek ihraç 

edilmektedir. Ayrıca kekik çayı veya kekik buğusu sağlık sektöründe de kullanım alanı 

bulmuştur. 

1.1.9.c.Yabani Nane Türkiye de Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomide Kullanım 

Alanları 

 

Yabani nane( yarpuz) ülkemizde üretimi yapılmayan bir nane türüdür. Bundan dolayı 

yıllara göre üretimi ile ilgili TÜİK verileri mevcut değildir. Uçucu yağ oranının daha fazla 

olması ekonomik değerini artırmaktadır. Bazı illerimizde pazarlarda satılıp nane yerine 

kullanılmaktadır. Baharat olarak da satışı olmaktadır. Ayrıca bazı bölgelerde yabani nane 

yağıda satılmaktadır. Taze yabani nane (yarpuz) yaprakları aynen nanedeki gibi su ile 

damıtılarak fıliskin yağı denilen esansı yapılır. Bu yağ piyasada satılmaktadır. 

1.1.9.d.Salebin Türkiye de Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomide Kullanım 

Alanları 

 

Günümüzde salep in üretimi ile ilgili kayıtlı her hangi bir veri yoktur. Bunun en 

önemli nedeni birçok endemik bitkide olduğu gibi profesyonel manada ekimi 

yapılmamaktadır. Genelde doğal ortamında yetişen salep bitkisi sökülerek toplanıp bölgesel 

pazarlarda bir gelir kaynağı olmuştur. Çoğunlukla bitki çiçek açtığında veya bazen taban 

yaprakları belirgin hale gelince salep toplayıcıları gelişigüzel ve bilinçsizce yumruları 
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toplarlar. Taze iken yumrular 2-7 g ağırlığındadır. Bir yumrunun ağırlığı ortalama 4 g olarak 

düşünülürse, 1 kg kadar yumru için 250 kadar orkide tahrip edilir. Bundan dolayı geçmişte ve 

günümüzde salep ile ilgili çalışmaların çoğu korumasına yöneliktir. 

Ekonomik kullanım alanları: 

 Salep ülkemizde geleneksel tedavide 

 Sıcak içecek olarak 

 Maraş dondurması yapımında kullanılmaktadır 

 İlaç hammaddesi olarak 

 Süs bitkisi olarak 

Ancak hakkında herhangi bir kayıt olmadığından iç ticaretinin büyüklüğü konusunda bir şey 

söylemek çok zordur. 

1.1.9.e.Siyah (kara) Buğdayın Türkiye de Yıllara Göre Üretimi ve Ekonomide 

Kullanım Alanları 

 

Karabuğday Türkiye de tarımı ilk kez merkezi Konya da bulunan Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

öncülüğünde yapılmıştır. Tescilleme çalışmaları devam etmektedir. Bundan dolayı ülkemizde 

yıllara göre üretim verileri mevcut değildir. Sadece kayıtlı verileri TÜİK in 2012 ithalat 

verileridir. 

TÜİK in 2012 karabuğday ile ilgili dış ticaret istatistikleri 

Yıl Ürün adı Ölçü adı İhracat 
Miktarı 

İthalat 
Miktarı 

İhracat 
Euro 

İthalat 
Euro 

 

2012 
 

 

TOPLAM 

 
Karabuğday 

 
KG 

 
 Yok 

 
170.700 

 
Yok 

 
116.359 

    

170.700 

  

116.359 

 

Ekonomik kullanım alanı ülkemizde yetiştiriciliği yeteri miktarda yapıldığı zaman özellikle 

çölyak hastalığı için iyi bir besin kaynağı olacaktır. Bunun neden karabuğday’ın kendisinden 

un ve unlu mamüller üretilen glutensiz çok sağlıklı bir ürün olmasıdır. En önemli ekonomik 

kullanım alanı sektörel bazda gıda sektörü olacaktır. Bitkinin yeşil kısmında rutin denilen 
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tıbbi aromatik bir madde bulunmakta. Bu madde şu anda kanser tedavisinde kullanılan en 

önemli madde durumunda. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarında da damar genişletici olarak 

kullanılmakta. Dünya'da rutin'i en çok bulunduran bitkidir. Karabuğday hasat dönemine kadar  

(ort.90 gün ) çiçekli olarak geçiyor. Bu özelliği ile de arıcılık sektörü için de çok önemli bir 

bitkidir. 

1.1.10.YOZGAT İLİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILANLAR VE YETİŞME 

POTANSİYELİNE SAHİP OLANLAR 

 

Türkiye’nin bitki florasının zenginliği, Avrupa ve Dünya’daki pazar hacmi ve önemi 

oldukça büyüktür. Belirtildiği gibi bu zengin floranın önem arz eden büyük bir kısmını tıbbi 

ve aromatik bitkiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Yozgat İlinin iklimselliği, toprak 

özellikleri, coğrafyası gibi koşullar göz önüne alındığında tıbbi ve aromatik bitkilerin yetişme 

alanı bulabildiği bir il olduğu görülmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler tanım olarak oldukça 

geniş bir bitki türünü kapsamaktadır. Çok çeşitli olan bu bitki türleri yetiştiriciliği ve yetişme 

alanları bakımından bölgesel farklılıklar göstermektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin bu 

çeşitleri arasında araştırma konumuz dahilindeki ekinezya, kekik, yabani nane, salep ve siyah 

buğday Yozgat ilinde yetiştiriciliğinden ziyade bölgede doğal ortamında yetişmektedir. 

Araştırmamıza konu olan bu türler yetişme alanı olarak Yozgat’ta farklılık göstermektedir. 

Bölgede yapılan saha çalışmalarında özellikle kekik ve yabani nane popülasyonunun diğer 

türlere oranla daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle kekik ve nane türlerinin toprak ve 

iklim isteklerine bakıldığında, bölgenin toprak ve iklim koşulları bu türlerin yetiştiriciliği 

açısından oldukça uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Bölgede yapılan araştırmalara göre ve İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri gibi 

kurumlardan alınan bilgiler ışığında tıbbi ve aromatik bitkilerinin il, ilçe ve köyler dahil 

olmak üzere yetiştiriciliğinin yapıldığına dair kayıtlı arazi bulunmamaktadır. Fakat bölgede 

çeşitli girişimler sonucu Sarıkaya ilçesinin Akbucak köyünde Halbes Ltd. Şti.’ ye ait geniş bir 

araziye ekinazya ve siyah buğday ekimi yapılmıştır. Yapılan bu girişim ile birlikte ortaya 

çıkan sonuçlar göstermiştir ki, tıbbi ve aromatik bitkilerin Yozgat ilinde desteklenmesi 

halinde yetiştiriciliği büyük bir potansiyele sahip olacaktır. 
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1.1.11.YOZGAT İLİ VE İLÇELERİNDE SÖZ KONUSU BİTKİLERİN 

YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN EN UYGUN BÖLGELER 

1.1.11.a. Boğazlıyan İlçesi 

İlçe, yer şekilleri bakımından hafif dalgalı düzlüklerin geniş yer kapladığı bir alanda 

yer almaktadır. Dağlık arazi, ilçenin kenarlarında olup, İlçenin kuzeybatısında, geniş bir 

düzlük olan Boğazlıyan Ovası bulunmaktadır. Çevredeki tepelerden inen dere ve çaylar, 

ovanın alüvyonlarla örtülmesine yol açmıştır. Ayrıca, vadi tabanlarında irili - ufaklı küçük 

düzlükler de yer almıştır. 

 

      

                      

 İlçede yapılan saha çalışmalarında tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgedeki dağılımı 

araştırılmıştır. İncelemelere göre ilçede kekiğin dağlarda doğal olarak yetişmesinin yanı sıra 

bazı ailelerin bahçelerinde kekik yetiştirdiği, yabani nanenin sulak bölgelerde ve dere 

yataklarında bulunduğu, özellikle kekiğin Poyrazlı ve Güveçli köylerinde bol miktarda 

bulunduğu anlaşılmıştır. Bölgede yapılan bir başka araştırmada, Boğazlıyan ilçesine bağlı 

Belören köyünde siyah buğday, ekinezya ve salep bitkilerinin çayır,  mera ve dağlarda 

bulunmadığı, kekiğin doğal olarak yetiştiği ayrıca yabani nanenin de bölgede doğal olarak 

yetiştiği görülmüştür. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda bölgede öne çıkan tıbbi 

ve aromatik bitkiler, kekik ve yabani nane bitkileridir.(*)1 

 

 

                                                             
1 (*)Kaynak:  

 Veteriner Hekim İmran GARİP(İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü) 

 Ziraat Müh. Mustafa PINARCIK (Boğazlıyan Belediyesi)  

 Erol SAN, Fahrettin ARSLAN (İlçe Çiftçileri)   
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1.1.11.b. Şefaatli İlçesi 

İlçe deniz seviyesinden 907 m yüksekliktedir. 1.870 km² yüzölçümüne sahip karasal 

iklimin görüldüğü ilçenin büyük bir kısmı bozkır'dır. Bölgede dikkat çeken tıbbi ve aromatik 

bitkiler kekik ve yabani nanedir. İlçede yapılan araştırmalar ve saha çalışmalarında, ilçeye 

bağlı köylerde yabani nane bölgede bol miktarda bulunmaktadır. Yabani nane daha çok dere 

kenarlarında, çayırlarda yetişmektedir. Ayrıca yabani nane bölgede halk tarafından toplanıp 

kurutulduktan sonra yemeklerde baharat olarak kullanılmaktadır. Kekiğin ise dağlık 

bölgelerde ve daha çok meralarda yetiştiği ve kısmen halk tarafından yetiştirilip kullanıldığı 

öğrenilmiştir. Ekinezya bitkisine bahar aylarında rakımın yüksek olduğu bölgelerde çok 

olmasa da rastlandığı tespit edilmiştir. Diğer bir tıbbi ve aromatik bitki olan salep bölgede 

yetişme alanı bulamamaktadır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda bölgede siyah buğdayın 

ise mevcut olmadığı anlaşılmıştır. İlçe ve köylerinde önem arz eden diğer tıbbi ve aromatik 

bitkiler ise; ebegümeci, ısırgan otu ve kuşburnudur.(*)2 

 

 

 

1.1.11.c. Yerköy İlçesi 

İlçenin yüz ölçümü 1448 km2 olup deniz seviyesinden yüksekliği ise 774 metredir. 

Bölgede tam bir karasal iklim hâkimdir. İlçede yapılan araştırmalar ve saha çalışmalarında, 

Yerköy ilçesinin sınırları içinde yetiştiriciliği yapılan kayıtlı tıbbı aromatik bitki ekim alanı 

bulunmamaktadır. İlçede sürdürülen araştırmalar ve yapılan tespitler ışığında, bölgede yabani 

                                                             
2 (*)Kaynak: 

 Ziraat Müh. Yüksel DURAN(İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü)  
 Ziraat Müh. Hakan AKDOĞAN (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Görevli) 
 Mahmut KILIÇ(İlçe Çiftçilerinden) 
 Burhanettin YILDIRIM(İlçe Çiftçilerinden) 
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nanenin daha çok dere kenarlarında, sulak bölgelerde ve doğal ortamında yetiştiği, ayrıca 

nane olarak da bahçelerde ekildiği, kekiğin neredeyse bölgenin tamamında rahatlıkla yetiştiği, 

siyah buğdayın da bölgede bulunmadığı fakat yetişme koşullarının var olduğu anlaşılmıştır. 

Bölgede ekinezya ve salep ile ilgili her hangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bölgedeki 

çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda ilçede ciddi bir tıbbi ve aromatik bitki 

popülasyonunun olduğu görülmüştür. Özellikle kekik bitkisinin ilçenin neredeyse bütün 

köylerinde dağlık alanlarda yetiştiği, kekikten baharat olarak yararlanıldığı görülmüştür. 

İlçede tıbbi ve aromatik bitkiler içinde yetişme oranı büyük olan bir başka bitkinin ise yabani 

nane (yarpuz- narpuz) olduğu tespit edilmiştir. İlçe ve köylerde yapılan araştırmalarda dikkat 

çeken diğer tıbbi ve aromatik bitkiler ise; kuzukulağı, madımalak, ısırgan otu, tırçık gibi 

bitkilerdir.(*)3 

 

 

 

1.1.11.ç. Sarıkaya İlçesi 

Sarıkaya Deniz seviyesinden 1170 m yükseklikte olup, genelde dalgalı düzlüklerin 

geniş yer tuttuğu bir plato üzerine kurulmuştur. Yüzölçümü 976 km2’dir. İlçe Merkezi, 

Yozgat - Kayseri karayolu üzerinde, Kuzey - Güney doğrultusunda küçük bir vadi içerisinde 

kurulmuştur. İlçede yapılan saha çalışmalarında, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine 

dair kayıtlı ekim alanı bulunmamaktadır. Fakat ilçeye bağlı Akbucak köyünde henüz kayıt 

altına alınmamış ama profesyonel manada ekinezya ve siyah buğday yetiştiriciliğinin 

                                                             
3 (*)Kaynak:   

 Veteriner Hekim Hayrettin Bey (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili) 
 Ziraat Müh. Osman Bey (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Görevli) 

 Akif AKSOY (Aşağı Elma Hacılı köyü çiftçisi) 
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yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilçe meralarında ve dağlık bölgelerde kekik, dere 

kenarlarında sulak bölgelerde yetişirken, yabani nane ise doğal ortamında yetişmektedir. 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda bölgede salep bitkisinin, Akdağ yakınlarında Hisar Bey 

bölgesinin ormanlık alanlarında doğal ortamında yetiştiği öğrenilmiştir. Araştırmalar 

doğrultusunda ilçeye bağlı Babayağmur kasabasında, yabani nanenin(narpuz) dere yatağında 

ve sulak alanlarda çok miktarda yetiştiği, Temmuz ayında hasat edilebilir seviyeye geldiği 

anlaşılmış olup, bölgedeki kekik varlığı ise daha çok dağlık arazilere, kıraç alanlara ve 

meralara yayılmıştır.(*)4 

 

  

 

1.1.11.d. Çayıralan İlçesi 

İlçe Akdağ’ların batı eteğinde kurulmuş olup rakımı l400 m, yüzölçümü 809 km2 ve 

Yozgat’a uzaklığı 110 km’dir. Kışları soğuk ve yazları sıcak geçen kırsal bir iklime sahiptir. 

Yerleşim yeri olarak bağlı köyleri ile birlikte dağlık bir araziye sahiptir. Doğudan Akdağlar 

Batıdan Gevencik dağları ile çevrilmiştir. Güneyi, kuzeyi ve doğu yöreleri oldukça 

engebelidir. Dağlık alanları daha nemli ve daha yağışlı olması nedeniyle seyrek de olsa çam 

ve meşe türünden ağaçlarla kaplı olduğu görülür. İlçede yapılan saha çalışmalarında, tıbbi ve 

aromatik bitkilerin bölgede yetiştiriciliğinin yapılmadığını ancak doğal ortamda kekik, yabani 

nane, kuşburnu, salep gibi drogların varlığı görülmüştür. Ayrıca bölgenin çiçek açan bitki 

varlığının fazla olduğu ve diğer illerden belli dönemlerde arı kovanlarının getirildiği tespit 

edilmiştir. İlçeye bağlı olan Evciler Belediyesi, Avşaralan köyü, Güzelyayla köyü, Söbeçimen 

                                                             
4 (*)Kaynak:  

 Ziraat Müh. Celal BAYHAN (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili)  
 Bayram ACUN(Ziraat Odası Genel Sekreteri) 
 Arif KARAKAYA, Mustafa GÜÇLÜTÜRK, Abdurahman GENCE(İlçe Çiftçileri)  
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köyü ve Yukarı Yahyasaray köylerinde özellikle salep bitkisinin varlığı dikkat çekmiştir. 

Araştırmalar doğrultusunda bölgede, kekik bitkisinin dağlık alanlarda çok miktarda olduğu, 

yabani nane (narpuz) bitkisine su kenarlarında sıkça rastlanıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca 

bölgede siyah buğday varlığının olmadığı, fakat salep, kekik, yabani nane, kuşburnu gibi tıbbi 

aromatiklerin var olduğu öğrenilmiş olup özellikle orman köylerinde salebin pazarlarda bazı 

dönemlerde satıldığı tespit edilmiştir.(*)5 

 

 

 

1.1.11.e. Çandır İlçesi 

İlçe denizden yüksekliği 1225m’dir. Toplam 173 km2 yüzölçümü sahiptir. İlçe 

merkezi düz bir alana kurulmuş olup, etrafı, yüksek olmayan tepelerle çevrilidir. Bu tepeler 

küçük dere ve çaylarla parçalanarak platolar oluşmuştur. İlçede yapılan saha çalışmalarında, 

bölgede tıbbi ve aromatik bitkilerin olduğu özellikle yabani nane, kekik, ısırgan otu, 

kuşburnunun dağlık arazilerde ve dere kenarlarında mevcut doğal yetişme alanına sahip 

olduğu anlaşılmıştır. Ancak Ekinezya, salep, siyah buğday ile ilgili yetişme alalarının 

olmadığı görülmüştür. Çandır ilçesinin Kozan köyünde yapılan araştırmalar eşliğinde, kekik 

bitkisinin bahçelerde yetiştirildiği ve yüksek verim alındığı, narpuzun (yabani nane) ise 

bölgede çok miktarda yetiştiği anlaşılmıştır. Ekinezya bitkisi daha çok su kenarlarında az 

miktarda yetişirken salep bitkisinin ormanlık alanlarda yetiştiği tesbit edilmiştir. Ayrıca 

Kozan köyünün nerdeyse tamamında kuşburnu yetişmektedir. Yine Çandır ilçesine bağlı 

İğdeli köyünde kekiğin dağlarda mevcut olduğu, meralarda bol miktarda doğal olarak 

                                                             
5 (*)Kaynak: 

 Hayrullah ÖZDEMİR(İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü)  
 Erkan EKER, Ramazan DİDİN( İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Ziraat Mühendisleri)  

 



62 
 

yetiştiğini, yabani nanenin sulak alanlarda yetiştiğini ancak ekinezya, siyah buğday ve salebe 

bölgede rastlanmadığı araştırmalar arasındadır.(*)6 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11.f. Sorgun İlçesi 

İlçenin yüzölçümü 1769 km²’dir. İlçe, tipik karasal iklime sahip ve deniz seviyesinden 

950 m yükseklikte bulunmaktadır. İlçede yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları sonucu 

bölgede ekinezya, salep ve siyah buğday ile ilgili kayıtlı yâda kayıt dışı herhangi bir yetişme 

alanının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Kekiğin ilçede dağ ve meralarda bol miktarda 

mevcut olduğu, yabani nanenin yine bölgede dere kenarlarında ve sulak bölgelerde yetiştiği 

fakat her iki bitkinin de tarımının yapılmadığı görülmüştür. İlçede yürütülen araştırmalar ve 

tespitler doğrultusunda, ilçenin güney batısında Gözbaba (kerkenes) ve kısman kuzeyinde ki 

Halil baba bölgelerinde daha çok kekik ve yabani nane olmakla birlikte ciddi bir tıbbi ve 

aromatik bitki popülasyonunun olduğu anlaşılmıştır. İlçe ve köylerde yetişmekte olan diğer 

                                                             
6 (*)Kaynak:  

 Fatma BAŞKOL, Önder ÇETİN(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Teknikerleri) 
 Ahmet AKSOY, Abdurahman SEYHAN(Kozan ve İğdeli Köyleri Çiftçileri) 
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tıbbi ve aromatik bitkiler ise; kuşburnu, gelincik, kargan, rezene, çobançantası, alıç ve 

gevendir.(*)7 

 

 

 

1.1.11.g.Yenifakılı İlçesi 

 

Yenifakılı 415 km²’lik geniş bir vadiden oluşmaktadır. Güneydoğudan gelen Fehimli 

deresi ve Kuzeybatıdan gelen Kozan çayının birleştikleri noktada oluşan vadi tabanında 

bulunur. İlçenin rakımı 1036 metredir. İlçede yapılan incelemeler ve saha çalışmaları sonucu, 

ilçede diğer tıbbi ve aromatik bitkilere oranla daha çok kekik ve yabani nanenin bulunduğu 

tespit edilmiştir.  

 

 

                                                             
7 (*)Kaynak:  

 Murat TÜKMEN (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü)  
 Ziraat Müh. Oral KARSLI (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Görevli) 
 Salih EKİNCİ (İlçe Çiftçilerinden) 
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İlçede yapılan çalışmalar ışığında bölgede ekinezya, siyah buğday ve salep bitkisin 

mevcut olmadığı görülmüştür. İlçe ve köylerde yetişen kekiğin daha çok kıraç alanlarda ve 

meralarda yetiştiği, yabani nanenin ise, su yataklarında ve dere kenarlarında yetiştiği 

anlaşılmıştır.(*)8 

 

1.1.11.h. Akdağmadeni İlçesi 

 

İlçe Yozgat’ın 102 km doğusunda bulunmaktadır. Akdağmadeni’nin yüz ölçümü 

179347,2 hektar olup deniz yüksekliği 1352 m’dir. Akdağmadeni’nde yağış çok fazla 

olduğundan karasal iklimin yanında bazen Karadeniz iklimi de görülmektedir. İlçede yağış 

çok olduğundan doğal bitki örtüsünü genellikle ormanlar oluşturmaktadır. Akdağmadeni 

Yozgat ilindeki en geniş orman alanına sahiptir. İlçe yüz ölçümünün 78088 hektarı ormanlık 

alandan oluşmaktadır. İlçe merkezinin doğu ve güneydoğusu ormanlık alanlarla kaplıdır ve 

çok geniş yayılış alanı göstermektedir. İlçenin ormanlık alanlarında birçok ağaç türü 

mevcuttur. İlçede yapılan incelemeler doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkilerin profesyonel 

yetiştiriciliğinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Fakat ilçe tıbbi ve aromatik bitkilerin yoğun 

olarak bulunduğu bir yerdir. Yapılan saha çalışmalarıyla ilçede ormanlık alanlarda özellikle 

çok sayıda salep bitkisinin mevcut olduğu, insanlar tarafından toplandığı ve çeşitli yollarla 

piyasaya sokulduğu anlaşılmıştır. Salep bitkisi daha çok Akçakışla, Başçatak, Çurhal, 

Davulbaz gibi köylerde mevcuttur. Bölgedeki orman varlığı salep bitkisi için oldukça önemli 

bir yetişme alanıdır. Ormanlık alanlarda yetişen salep bitkisi olumsuz insan ve çevre 

koşullarıyla tehlike altına girmeye başlamıştır. Özellikle bölgede halk tarafından yapılan 

bilinçsizce toplama işlemi salep bitkisinin popülâsyonunu tehlikeye sokmuştur. Salep 

bitkisinin yanı sıra ilçede birçok tıbbi ve aromatik bitki mevcuttur. Yapılan çalışmalar ışığında 

ilçenin daha çok güney kesiminde, Boğazköy taraflarında kekik bitkisi bulunmaktadır. Yabani 

nane ise diğer ilçelerde olduğu gibi daha çok dere yataklarında doğal ortamında 

bulunmaktadır. Bölgedeki incelemelerde ekinezya ve siyah buğday varlığına rastlanmamıştır.  

                                                             
8 (*)Kaynak: 

 Şerife ALTUNOK (İlçe Özel İdarede Görevli) 
 Bahri OKUYUCU (İlçe Çiftçilerinden) 
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İlçede belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler dışında yetişmekte olan ve dikkat çeken diğer tıbbi 

ve aromatik bitkiler ise; aslanpençesi, civanperçemi, yavşanotu gibi bitkilerdir.(*)9 

 

 

 

 

 

1.1.11.ı. Saraykent İlçesi 

Saraykent ilçesi Yozgat iline 71 km uzaklıkta bulunmaktadır. İlçenin deniz 

seviyesinden yüksekliği 1330 m olup ilçenin yüz ölçümü 341 km2’dir. İlçenin arazi dağılımına 

bakıldığında ilçenin yaklaşık %50’si tarım arazisidir. İlçede çayır mera alanlarının yanı sıra 

ormanlık alanda mevcuttur. Saraykent ilçesinde yapılan saha çalışmaları doğrultusunda ilçede 

kayıtlı veya profesyonel anlamda tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği yapılmamaktadır. 

İlçedeki tıbbi ve aromatik bitki varlığı genellikle doğal ortamında bulunmaktadır. İlçede kekik 

bitkisi çok fazla bulunmamakla birlikte daha çok dağlık ve kumsal arazide bulunmaktadır. 

Yapılan incelemeler sonucunda ilçede varlığı en çok dikkat çeken tıbbi ve aromatik bitki 

yabani nane bitkisidir. Yabani nane bitkisinin doğal yetişme ortamında, daha çok dere 

kenarlarında olduğu saptanmıştır.  

 

 

                                                             
9
(*)Kaynak: 

 Ziraat Müh. Ayşe ÖZAL (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü) 

 Ali KAYNAK(İlçe Çiftçilerinden) 
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Kekik ve yabani nane bitkilerinin ilçenin genelinde doğal yetişme ortamlarında 

bulunduğu fakat daha çok Ozan belediyesi, Başpınar,  Kesikköprü, Benli, Saraygözü köyleri 

gibi alanlarda mevcut olduğu anlaşılmıştır.  İlçede yapılan saha çalışmaları doğrultusunda 

siyah buğday bitkisine rastlanılmamıştır. Bunların yanında ilçede çok azda olsa ekinezya 

bitkisinin olduğu anlaşılmıştır. Sarayken ilçesinde yapılan incelemelerde ilçenin ormanlık 

alanlarında salep bitkisinin popülasyonunun olduğu görülmüştür.(*)10 

1.1.11.i. Kadışehri İlçesi 

Kadışehri ilçesi Yozgat’a 117 km uzaklıktadır. İlçe deniz seviyesinden 1040 m yüksekliktedir. 

İlçe karasal iklimin yanı sıra Karadeniz iklimi de yaygındır. Kadışehri ilçesinde mera ve çayırların 

yanı sıra dağlarda ormanlık alanlarda mevcuttur. İlçede tıbbi ve aromatik bitkilerin herhangi bir 

şekilde yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Kadışehri ilçesinde yapılan saha çalışmalarıyla bölgede tıbbi ve 

aromatik bitkilerin çok sayıda mevcut olduğu, bu bitkilerin insanlar tarafından doğal yetişme 

ortamlarından toplandığı ve çok çeşitli amaçlarla kullanıldığı öğrenilmiştir. İlçede salep, ekinezya ve 

siyah buğday popülasyonu pek bulunmamaktadır.  

 

 

 

Yabani nane ilçenin genelinde doğal yetişme ortamlarında yani dere kenarlarında, sulak 

yerlerde mevcuttur. Kekik bitkisi ise çayır ve meraların yanı sıra ilçede ve köylerinde daha çok 

bahçelerde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler doğrultusunda ilçede belirtilen bu tıbbi ve aromatik 

                                                             
10

(*)Kaynak: 

 Ziraat Müh. Kurtuluş BİÇER(İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık) 

 Ramazan SANSAR(Kesikköprü Muhtarı) 

 Mustafa Alp(İlçe Çiftçilerinden) 
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bitkilerin dışında,  halk tarafından kullanılan çok çeşitli bitkiler mevcuttur. Bunlar; sığır kuyruğu, sarı 

civanperçemi, sütleğen gibi tıbbi ve aromatik bitkilerdir.(*)11  

1.1.11.j. Çekerek İlçesi 
Çekerek ilçesi Yozgat iline 90 km uzaklıkta bulunmaktadır. İlçe 750 km2’lik 

yüzölçümüne sahip olup deniz seviyesinden 950 m yüksekliktedir. İlçede çayır mera ve 

ovaların yanında ormanlık alanda bulunmaktadır. Çekerek ilçe ve köylerinde yapılan saha 

çalışmaları ve temaslar doğrultusunda daha çok dikkat çeken tıbbi ve aromatik bitkiler yabani 

nane ve kekik bitkisidir. İlçede kekik dağlık bölgeler ve meralarda yabani nane ise dere 

yatakları ve sulu arazilerde bulunmaktadır. Bölgede yetişme potansiyeli olan başka bir tıbbi 

ve aromatik bitki ise salep bitkisidir. Yapılan incelemeler ışığında salep bitkisinin bölgede 

daha çok ormanlık alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bunların dışında çekerek ilçesinde 

ekinezya ve siyah buğday bitkisine rastlanmamıştır.(*)12 

 

 

 

1.1.11.k. Aydıncık İlçesi 
Aydıncık ilçesi deniz seviyesinden 700 m yükseklikte bulunup 385 km2 yüz ölçüne 

sahiptir. İlçe arazisinin tarım, çayır ve meralar dışında neredeyse yarısını ormanlık alan 

kaplamaktadır. İlçede Karadeniz bitki örtüsü dikkat çekmektedir ve ormanlarında birçok ağaç 

çeşidi barındırmaktadır. Aydıncık ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği 

yapılmamaktadır. Yetiştiriciliği yapılmayan bu bitkiler doğal ortamlarında kısmen 

bulunmaktadır. İlçede yapılan saha çalışmaları ve temaslar doğrultusunda diğer tıbbi ve 

aromatik bitkilere oranla daha çok kekik ve yabani nane bulunmaktadır. Aydıncık ilçesinde 

ekinezya ve siyah buğday yetişme alanı bulamamaktadır.  Salep bitkisi genel itibariyle 

                                                             
11 (*)Kaynak: 

 Ziraat Müh. Mustafa İÇLEK (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık)  
12 (*)Kaynak:  

 Ahmet AKBAŞ, Yücel AKARSU, Nurettin KUŞÇU (İlçe Çiftçilerinden)  
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ormanlık arazilerde yetiştiğinden, ilçede çok olmasa ormanlık alanlarda salep bitkisi 

mevcuttur.(*)13 

 

 

 

 

1.1.11.l. Sonuç 

Yozgat il, ilçe ve köylerinde yapılan araştırmalar, incelmeler, saha çalışmaları ve 

yapılan temaslar sonucunda bölgenin tamamında yabani nane ve kekik bitkisinin yetişmekte 

olduğu saptanmıştır. Bölgenin genelinde yayılış gösteren yabani nane, dere yatakları ve sulak 

arazilerde kekik ise, dağlık arazilerde kıraç alanlarda ve meralarda yetişme ortamı bulmuştur. 

Bölgede salep bitkisi daha çok Yozgat ilinin doğu kesimine doğru ormanlık alanlarda 

bulunmaktadır. Ekonomik değere sahip olan salep, bölgede halk tarafından bilinçsizce 

toplanmaktadır. Bilinçsizce toplama sonucunda salep popülasyonu bölgede azalmakta ve bitki 

varlığını tehlike altına sokmaktadır. Yapılan saha çalışmaları ve temaslarda ekinezya bitkisine 

çok sık rastlanmamaktadır. Ekinezya ilkbahar aylarında bazı bölgelerde çok az olarak doğal 

ortamında yetişmektedir. Bölgede karabuğday bitkisinin doğal yetişme alanı 

bulunmamaktadır. Fakat Yozgat ilinin Sarıkaya ilçesinin Akbucak köyünde profesyonel 

anlamada ilk olarak ekinezya ve karabuğday bitkilerinin yetiştiriciliği yapılmıştır. Akbucak 

köyünde yetiştiriciliği yapılan ekinezya ve karabuğday bitkilerinin toprak ve iklim 

özelliklerine uyumları dikkat çekmiştir. Bu bitkilerin hasadıyla birlikte oldukça önemli 

oranlarda verim alınmıştır. Yozgat il, ilçe ve köylerinde yapılan araştırmalar, çalışmalar ve 

incelemelerle birlikte elde edilen veriler doğrultusunda bölgenin tıbbi ve aromatik bitki 

                                                             
13 (*)Kaynak: 

 Mustafa ERSOY(İlçe Çiftçilerinden) 
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florasının oldukça zengin olduğu ve yetişme alanı olarak uygun olduğu anlaşılmıştır. Bölgede 

toprak, tarım arazileri, sulu alan ve ulaşım gibi koşullar göz önüne alındığında tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinin yapılacağı en uygun yetişme alanları; Yerköy, Sorgun ve 

Sarıkaya ilçeleri olarak tespit edilmiştir.   

 

1.1.12 YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BİTKİLERİN YATIRIM YILI GİDER VE 

GELİRLERİ 

1.1.12.a. Yatırım Yılı Giderleri 

1.1.12.a.1. İnşaat İşleri Giderleri 

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tesis İnşaatı 

Yapım İşi 

 
(2012 YILI B.B.F. İLE) 

 

No İmalatın Cinsi Keşif Toplamı /TL 

1 *Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Tesisi İnşaat İmalatı 496.999,62 TL  

 
Genel Toplamı 496.999,62 TL 

*Ekte sunulan keşif özetine göre yapım yılı inşat giderleridir. 

1.1.12.a.2. Makine Ekipman Giderleri 

Günlük, 2.000 Kg Natürel kekik,  

             1.200 Kg Yaprak,  

             9.000 Kg Siyah buğday tohumu işleyecek şekilde kurulacak Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler İşleme Tesisi için alınması ön görülen makine ekipman bedeli; 

 
Makine Ekipman Adı 
 

 
Adet 

 
Fiyat / TL 

*Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Tesisi (Tohum 1 535.000,00 TL 
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işleme, yaprak İşleme, kekik İşleme) 

 
Genel Toplam 
 

    
                    

535.000,00 TL 
*Ekte sunulan proforma faturaya göre makine ekipman giderleridir. 

 

 

 

1.1.12.a.3. Beklenmeyen Giderler 

Şimdiden tahmin edilmeyen ve hesaplanması mümkün olmayan ancak ilerde vuku bulduğu 

zaman kaçınılmayacak harcamaları, meydana gelebilecek fiyat artışlarını karşılamak amacıyla 

yatırım toplamının yüzde biri alınmıştır.  

Beklenmeyen Giderler ortalama (toplam yatırım yılı giderleri x %1)  

1.031.999,62 X 0,1 = 10.319,99 TL olması öngörülmektedir 

1.1.12.a.4. İşçilik Personel Giderleri 

İşletmede çalıştırılması ön görülen personel listesi ve maaş hesaplaması aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

Personel Maaş Yıllık Maaş 
Gideri/TL 

1 İşletme müdürü 2.000,00 24.000,00 TL 

1 Muhasebeci 1.500,00 18.000,00 TL 

1  Üretim Gurup Müdürü 1.500,00 18.000,00 TL 

4 İşçi 1.000,00   12.000,00 TL   

1 Yemekhane sorumlusu 1.000,00 12.000,00 TL 

1 Güvenlik 1.000,00 12.000,00 TL 

Genel Toplam 96.000,00 TL 
 

1.1.12.a.5. Elektrik Su giderleri 

İşletmenin aylık içme ve kullanma su giderleri = 2.000,00 TL olarak ön görülmektedir. 

Böylece işletmenin yıllık su ihtiyacı 2.000,00 x 12 = 24.000,00 TL 

1.1.12.a.6. Sigorta Giderleri 

Alet ekipmanın ve binanın değerinin %10 u sigorta gideri olarak hesaplandığında 

Bina   +  Makine ekipman= 1.031.999,62 TL X 10 %  =103.199,96 TL 

1.1.12.a.7. Amortisman Giderleri 
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Yıllık aşınma payı oranı duran varlıkların tümünde  ( Bina, alet takım) ortalama  % 5 

olarak hesaplanacaktır. Böylece; 

Bina   +  Makine ekipman= 1.031.999,62 TL X 5 %  =51.599,98 TL 

Amortisman giderleri Toplamı =  51.599,98 TL 

 

 

 

1.1.12.a.8. Yıllık hammadde üretim giderleri (ekim, gübre ilaç sulama, hasat vb. 

üretime girecek hammadde ve arazi kira giderleri) 

Günlük 2.000 Kg Natürel kekik işleneceği hesabı yapılarak, yıllık hammadde ihtiyacı olan                  

2 Ton x *313 = 626 Ton kekik için ekim programı aşağıdaki gibi olacaktır. 

*Bir yılda pazar günleri hariç işletmenin üretim gün sayısıdır. 

1 dekar araziye atılacak tohum miktarı ortalama; 50 gr 

1 dekar araziden alınacak verim ortalama; 800 kg =0,8 Ton dur. 

İhtiyaç duyulacak arazi miktarı (da) =Yıllık üretime girecek hammadde ihtiyacı( da) / 1 dekar 

arazide elde edilecek ürün miktarı (ton); 

İhtiyaç duyulacak arazi miktarı (da) =  626 da / 0,8 Ton 

İhtiyaç duyulacak arazi miktarı (da) =  *782.5 dekar   

*Yıllar itibariyle verim değişkenlik arz edeceğinden, İhtiyaç duyulacak araziyi 1000 da olarak alabiliriz. 

İhtiyaç duyulacak arazi miktarı (da) =  1000 da 

Bir da arazinin yıllık kira maliyeti Yozgat ilinde ortalama 80 TL olduğunu öngördüğümüzde, 

Yıllık arazi kira maliyeti= 1000 da x 80 TL  

Yıllık arazi kira maliyeti= 80.000,00 TL 

Dekara 50 gr tohum atıldığından; Yıllık tohum maliyeti= 1000 da x 50 gr = 50.000 gr = 50 kg  

Yıllık tohum maliyeti= 50 Kg x 400 TL = 20.000,00 TL 

Yıllık tohum maliyeti = 20.000,00 TL 

Yıllık sürüm, ekim, bakım ilaç ve hasat maliyeti 1 da için ortalama 150 TL olarak 

hesaplandığında 

Yıllık ekim, gübre ilaç sulama ve hasat vb. maliyeti = 1000 da x 150 TL = 150.000,00 TL 
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Yıllık ekim, gübre ilaç sulama ve hasat vb. maliyeti = 150.000,00 TL 

Yıllık ekim, gübre ilaç sulama, hasat vb. üretime girecek hammadde ve arazi kira giderleri; 

Yıllık tohum maliyeti + Yıllık ekim, gübre ilaç sulama ve hasat vb. maliyeti + Yıllık arazi kira 

maliyeti 

 

 

 

Yıllık ekim, gübre ilaç sulama, hasat vb. üretime girecek hammadde ve arazi kira giderleri 

=20.000,00 TL +150.000,00 TL + 80.000,00 TL 

Yıllık ekim, gübre ilaç sulama, hasat vb. üretime girecek hammadde ve arazi kira giderleri = 

250.000,00 TL 

 

 

1.1.12.a.9. Yıllık Giderler Tablosu 
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1 496.999
, 62  

535.000
, 00 

10.319, 
99 

96.000, 
00 

24.000, 
00 

103.199
,96 

51.599
,98 

250.000, 
00 

1.567.118
,40 

2 - - - 96.000, 
00 

24.000, 
00 

103.199
,96 

51.599
,98 

250.000, 
00 

524.799, 
80 

 

 

 

1.1.12.b. Yatırım Yılı Gelirleri 

Yatırım yılı ve sonraki yıllarda ekilecek 1000 da araziden elde edilecek ortalama 626 

ton ham kekiğin işlenmesi sonucu % 40 kayıpla ortalama 375,6 ton kekik elde edilecektir. 

Kekiğin hem iç piyasada hem de ihracatta büyük pazarının olduğu bilinmektedir. Yapılan 

piyasa araştırmaları sonucu 2012 yılında Kekiğin Kg ı 4 ila 4,5 TL arasında satılmaktadır.  

Dolayısı ile yıllık elde edilecek 375.6 Ton kekiğin 4 TL den satılacağı öngörüldüğünde  
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Yıllık elde edilecek Kekik geliri = 375.6 Ton x 4 TL = 1.502.400,00 TL 

Yıllık elde edilecek Kekik geliri = 1.502.400,00 TL 

 

 

 

 

 

1.1.12.b.1 Yıllık Gelirler Tablosu 
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1 1.502.400,00 1.502.400,00 

2 1.502.400,00 1.502.400,00 

 

 

 

1.1.12.c.Yıllık Gayri Safi Kar  
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1 1.502.400,00 1.567.118,40 -64.718,40 

2 1.502.400,00    524.799, 80 977.600,20 

3 1.502.400,00    524.799, 80 977.600,20 

 

1.1.12.d.Yıllık Gayri Safi Net Kar 
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1.Yıl 
 

1.502.400,00 1.567.118,40 -64.718,40 - - - 

2.Yıl 
 

1.502.400,00 524.799, 80 977.600,20 - 195.520,0
4 

782.080,06 

3.Yıl 
 

1.502.400,00 524.799, 80 977.600,20 - 195.520,0
4 

782.080,06 

 
Toplam  
 

 
3.000.480,00 

 
2.091.918,20 

 
1.890.482,00 

 
- 

 
391.040,0

8 

 
1.564.160,12 

 

*Yıllık Vergi giderleri Gayri safi karın % 20 si oranında hesaplanmıştır. 

 

1.1.12.e. Yatırım Yılı Nakit Akışı 
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1.1.13 YATIRIM YILI TOPLAM TUTAR 

Tesisin yatırım yılında proje etüt giderleri dâhil anahtar teslim maliyeti ( Yatırım Tutarı ) 
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1.1.14 RANTABİLİTE 

Rantabilite  =  BKO  (  Basit Karlılık Oranı ) 

BKO =Beklenen Yıllık Net Kar / İlk Yatırım Tutarı     

BKO = 782.080,06 ( *) / 1.072.319,61 

(  * )Beklenen yıllık net kar, 2. Yıl ve daha sonraki yıllarda oluşacak gayri safi net karların ortalamasıdır  

RANTABİLİTE (BKO ) =  0.72 

BKO= Net Kar + Faiz Gideri / İlk Yatırım Tutarı 

 

BKO = 782.080,06 + 0 / 1.072.319,61 

 

RANTABİLİTE (BKO ) =  0.72 

 

BKO = Net Kar  / Kullanılan Öz Sermaye*  

* Tesisin tamamı öz kaynakla yapılacağı hesabı yapılmıştır 

 

BKO = 782.080,06 / 1.072.319,61 

 

RANTABİLİTE (BKO ) =  0.72 
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1-Etüt Proje Gideri 

 
30.000,00  

 
2-İnşaat İşleri 

 
496.999,62  

 
4-Makine ve Donanım 

 
535.000,00 

 
7-Beklenmeyen giderler 

 
10.319,99  

 
Genel Yatırım Tutarı  

 
1.072.319,61 TL 
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1.1.15 GERİ ÖDEME SÜRESİ 
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m

 

 /T
L

 

İl
k
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y
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i 

 /T
L

 

1 - 51.599,98 51.599,98 1.072.319,61 

2 782.080,06 51.599,98 833.680,04 > 

3 782.080,06 51.599,98 833.680,04 > 

Toplam 1.564.160,12 154.799,94 1.718.960,06 <Geri ödeme 

süresi  3  yıl 

 

1.1.16 NET BUGÜNKÜ DEĞER 

 

NBD ( PROJE ) = BD ( nakit girişleri ) (*) – BD ( yatırım giderleri ) 

NBD = 1.718.960,06 – 1.072.319,61 

NBD=  646.640,45 TL 

(*) 3 yıllık net nakit akımlar toplamı 

 

1.1.17 PROJEDE FAYDA / MALİYET ORANI 

 

FMO = Projede Toplam Nakit Girişi  / Net Bugünkü Değer Oranı 

FMO = 1.718.960,06 /   646.640,45 

FMO = 2,65 
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1.1.18 YATIRIM KARLILIĞI 

 

Yatırım Karlılığı =  Gayri safi net karlar toplamı  / Toplam yatırım 

YK = 1.564.160,12 /  1.072.319,61 

YK = 1.45 

 

1.1.19 EKONOMİK RANTABİLİTE 

 

Ekonomik Rantabilite  = Gayri safi karlar toplamı  + Faiz giderleri  /  Toplam yatırım tutarı 

ER = 1.890.482,00 +  0 /   1.072.319,61 

ER = 1.890.482,00 /  1.072.319,61 

ER = 1.76 

 

1.1.20 MALİ RANTABİLİTE 

Mali Rantabilite = Gayri Safi Net Kar / Öz Kaynaklar 

MR =  1.564.160,12  /  1.072.319,61 

MR = 1.45 
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