
Aromatik ve 
Tıbbi Bitkiler

Toprağımızın Bereketi; Mis Kokular ve Şifa ile Çoğalıyor...



Çeşitli kısımlarından elde edilen maddelerin dahi-
li veya harici tedavilerde kullanıldığı bitkilere tıbbi 
bitki denmektedir. Bu bitkiler günümüzde hastalık 
ve tedaviler dışında fitoterapi, eczacılık, gıda, baha-
rat, kozmetik, boya ve ziraat gibi alanlarda da kulla-
nılmaktadır. Aromatik bitkilerin ise gıda, kozmetik 
ve parfümeri sektöründe kullanımı daha geniştir.

Aromatik ve tıbbi bitkilerin faydalarının tanıtımı, 
yetiştiriciliğinin arttırılması ve elde edilen ürünlerin 
kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Çanakkale 
Belediyemiz tarafından kentimiz Esenler Mahallesi 
Sadi Fenercigil Caddesi üzerinde toplam 13 bin 982 
metrekarelik alanda yaklaşık 40 farklı aromatik ve 
tıbbi bitkiye ev sahipliği yapan Aromatik ve Tıbbi 
Bitkiler Parkı 10 Haziran 2021 tarihinde açıldı.

Parkın kuruluş amaçlarından en önemlisi ise kırsal 
kalkınmayı desteklemek amacıyla kırsaldaki üre-
ticilerle ve çiftçilerle burada üretilen fideleri ve to-

humları paylaşmaktır. Burada üretilen fidelerle ilgili 
yaptığımız çalışmalarla pazar alanı oluşturup; alım 
garantili sözleşmeli tarım ile üretilen ürünleri doğ-
rudan alıcıya ulaştırmayı hedeflemekteyiz. 

Aromatik ve tıbbi bitkiler üretim sahasının kurul-
masında planlanan amaçların başında  bu bitkilerin 
araştırılması, üretimi, tanıtımı bulunmaktadır. Ge-
nellikle doğadan bilinçsizce yapılan toplamalar bitki 
türlerinde ciddi anlamda kayıplar oluşturmaktadır. 
Bunu en aza indirgeyebilmek adına toplumun bi-
linçlendirilmesi ve tehlike altında bulunan türlerin 
kültüre alınıp çoğaltılması hedeflenmektedir.

Siz değerli vatandaşlarımıza Aromatik ve Tıbbi Bit-
kiler Parkı’nda yetiştirdiğimiz bitkilerle ilgili ha-
zırladığımız kitapçığımızda; bitkilerin familyaları, 
sağlık ve gıda alanında kullanım amaçları ve yetişti-
ricilik özellikleri ile ilgili bilgiler sunmaktayız.

Aromatik ve Tıbbi Bitkiler
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Papatyagiller familyasından olan civanperçeminin 
200’den fazla türü bulunmakta ve anavatanı Avru-
pa ve Asya olarak bilinmektedir. Kandil çiçeği, ak-
başlı, binbir yaprak otu, barsama otu gibi isimlerle 
de bilinmektedir. Boyu 50-80 cm arasında değişen 
çok yıllık bir bitkidir. Güneşli, iyi drene olmuş al-
kali toprakları sever. Soğuğa dayanıklıdır. Haziran 
ayından Ekim ayına kadar çiçek açar. Kelebekleri 
ve uğur böceklerini çeker. Bitki bileşiminin içinde 
esansiyel yağlar, tanen, C vitamini ve mineral tuz-
lar içermektedir. Civanperçeminin kanama dur-
durucu yara iyileştirici, spazm çözücü, iştah açıcı, 
kronik ve iltihaplı karaciğer rahatsızlıklarını iyi-
leştirici ve antibakteriyel özelliği bulunmaktadır. 
Ayrıca boyar madde özelliğinden dolayı boya ve 
sanayide kullanılmaktadır.

Ballıbabagiller familyasından olan mayasıl otu halk 
dilinde bodur otu, tavuk otu, sürüngen, meryem 
otu, eşek kulağı olarak da bilinmektedir. 30 cm ka-
dar boylanabilen -15°C kadar dayanıklı yaprakları 
koyu renkli belirgin damarlı her dem yeşil otsu bir 
bitkidir. Mor renkli çiçeklere sahiptir. Mayıs-Hazi-
ran aylarında çiçek açar. Toprak örtücü ve yayılıcı 
özelliğinden dolayı yabancı ot çıkmasını engeller. 
Çok su istemeyen kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. 
Organik maddece zengin süzek topraklarda iyi ye-
tişir. Çok bakım istemeyen özelliğinden dolayı zah-
metsiz bir bitkidir. Bitki çiçekleriyle birlikte kay-
namış suda demleyerek çay şeklinde veya haricen 
kullanılmaktadır. Hemoroid tedavisinde, egzama, 
tansiyon ve mide rahatsızlıklarında kullanılmakta-
dır. Ateş düşürücü, ağrı kesici, spazm çözücü, anti-
bakteriyel özelliği ve kandaki şeker oranın düşürü-
cü etkisi vardır.

Mineçiçeğigiller familyasından olan limon melisa 
kışın yaprak döken çok yıllık bir bitkidir. 100 cm 
kadar boylanabilen Akdeniz iklimi bitkisidir. Mar-
mara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yetişir. Kı-
şın -3° kadar dayanıklıdır. Güneş seven toprağı pH 
6.6-7.5 özellikteki toprakları sever. Hem yaprakları 
hem çiçeği harikulade limon kokuludur. Bazı yiye-
cek ve içeceklerin içerisinde, soğuk çay, dondur-
ma, parfümler, reçeller, salatalar ve bitkisel çaylar 
gibi gıdalar içerisinde kullanılır. Geleneksel tıpta 
ağrı kesici, iltihap giderici, sindirim kolaylaştırıcı, 
spazm giderici, ateş düşürücü olarak kullanılma-
sının yanında, hafif uykusuzluk sorunlarında da 
önerilir.

Achillea Millefolium
Civan Perçemi 

Ajuga Reptans
Mayasıl Otu

Aloysia Triphylla
Limon Melisa
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Zambakgiller familyasından olan kuşkonmazın 
anavatanı Asya ve Avrupa’dır. Ilıman ve serin iklim 
bitkisi olmakla birlikte kumlu-tınlı topraklarda 
gelişimi iyidir. Toprak pH 6.0-6.8 arası olmalıdır. 
Çok yıllık ve rizomlu bir sebzedir. Ticari ömrü çe-
şit ve bakım koşullarına bağlı olarak 15-20 yıldır. 
Ülkemizde çok fazla bilinmemekle birlikte Av-
rupa’da “kralların yemeği” olarak ifade edilen bir 
sebzedir. Halk dilinde kedirgen, bıcık, avronyes, 
izvinye, aspariçe, tilki kuyruğu, acı ot gibi farklı 
isimlerle bilinmektedir. Taze sürgünler sebze ola-
rak kullanılırken çorbası ve salatası yapılmaktadır. 
Çok fazla pişirilmesi önerilmez. Kuşkonmaz zen-
gin besin içeriği nedeniyle sağlık açısından önemli 
bir sebzedir. İçerik olarak folik asit, kalsiyum, de-
mir, magnezyum fosfor, selenyum, çinko açısın-
dan zengindir. A, B1, B2, B12, C vitaminleri düşük 
değerde de olsa bulunmaktadır. Kan dolaşımını 
hızlandıran bitki; sinir ve kas sistemi üzerinde et-
kilidir. Böbrek taşı ve diyabet gibi boşaltım sistemi 
hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Buğdaygiller familyasından olan Vetiver Hindis-
tan’da yetişen tropikal bir bitkidir. Aynı zamanda 
Akdeniz ülkeleri, Çin ve Güney Avrupa ülkelerin-
de de iyi şekilde gelişme gösterir. Boyu 2-3 metreyi 
bulan yoğun yapılı bir kök sistemine sahiptir. Kalın 
yaygın kök yapısı sayesinde bitkiyi toprağa bağlar 
ve kuraklığa dayanıklıdır. Don, ısı dalgaları, sel su 
baskınları gibi iklimsel koşullara yüksek toleransı 
bulunmaktadır. Afet önleme, toprak rehabilitasyo-
nu, şevlerin stabilizasyonu ve suyu filtreleme özelli-
ği yüksek olan C4 bitkisidir. Ayrıca tarımsal uygu-
lamalarda da besin maddeleri ve tarımsal ilaçların 
tutulması ve yakalanmasında etkili olmakla birlikte 
hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Vetiver 
köklerindeki yağın tatlı aromatik özelliği bulun-
maktadır. Köklerdeki uçucu yağ aynı zamanda par-
füm ve kozmetik sektöründe baskın koku olarak 
kullanılmaktadır. Cilt yenileme, alerji, kaşıntı ve an-
tifungal özellikleri de barındırmaktadır.

Asparagus Officinalis
Kuşkonmaz

Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı 
Kente Mis Kokular Saçıyor.

Chrysopogon Z izanioides
Vetiver 
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Gülgiller familyasından olan dağ muşmulasının 
anavatanı Asya, Avrupa ve Afrika olarak bilinmek-
tedir. Türkiye şartlarında pek çok iklime adaptasyon 
gösterir . Fazla boylanmayan yaprak döken çok yıllık 
bir bitkidir. Kış donlarına dayanıklıdır. 2.5-3 metre 
dalları ile yerde sürünerek yayılan çalı formunda-
dır ve  yarı gölge sever. Mayıs-Haziran aylarında 
beyaz renkli çiçekler açar. Kırmızı küçük meyveleri 
sayesinde hoş bir görüntü sunar. Kaya bahçelerin-
de sıklıkla kullanılır. Mayıs-Haziran aylarında be-
yaz renkli çiçekler açar. Kan dolaşımını hızlandıran 
bitki; sinir ve kas sistemi üzerinde etkilidir. Böbrek 
taşı, diyabet ve anemik hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır.

Ebegümecigiller familyasından olan hatminin ana-
vatanı Asya Kıtası, Hindistan ve civarıdır. Ülkemiz-
de doğal olarak hemen hemen her yerde yetişmek-
tedir. Boyu 3-4 metreye kadar boylanan pembe mor 
çiçekler açan -30°C kadar dayanabilen çalı formda-
dır. Kışın yaprağını döker yaz boyunca da çiçekli-
dir. Bol güneş alan yerleri sever toprak özelliği ba-
kımından seçici değildir. Yaz aylarında bol su sever. 
Tıbbi olarak yatıştırıcı özelliği vardır. Müsilaj içeriği 
mevcuttur. Kuru öksürük, boğaz ağrısı, bronşit gibi 
solunum hastalıklarında etkilidir. Kompres, ağız ül-
serlerine, diş apselerine, siğil, yanık ve aknelere iyi 
gelir.

Cotoneaster Horizontalis
Dağ Muşmulası

Hibiscus Syriacus 
Hatmi

 Papatyagiller ailesinden olan bitki; halk arasında 
ölmez otu, altın otu, ölmez çiçek gibi isimlerle bilin-
mektedir. Güney Avrupa, Kuzeybatı Afrika, Türkiye 
ve Kıbrıs’ta yayılış göstermektedir. 30-70 cm boyla-
nan sarı renkli çiçekleri olan çok yıllık kurakçıl bir 
çalı bitkisidir. -10°C kadar soğuğa dayanıklıdır. Köri 
baharatını andıran bir kokusu vardır. Çiçekleri Ha-
ziran ayından Ağustos sonuna kadar açmaya devam 
eder ve kurutulduğunda sarı renk kalıcıdır: Bundan 
dolayı bitkiye ölmez çiçek denmektedir. Aşırı nem-
den hoşlanmaz. Uçucu yağının antialerjik, antienf-
lamatuar, antimikrobiyal, antiviral, antibakteriyel, 
sıkılaştırıcı ve uyarıcı özelliklere sahip olduğu bil-
dirilmiştir. Çiçek uçucu yağının çeşitli çalışmalar-
da iltihaplanmayı azaltan güçlü yeteneklere sahip 
olduğu görülmüştür. Alerji, akne, soğuk algınlığı, 
öksürük, kabızlık, uykusuzluk, enfeksiyonlar, karın 
ağrısı gibi şikayetlerde tedavi amaçlı kullanıldığı bi-
linmektedir.

Helichrysum İtalicum 
 Ölmez Çiçek
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Papatyagiller familyasından olan aynısefa yüzyıl-
lardır bir süs bitkisi, yemek tatlandırıcısı ya da koz-
metik bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Altıncık, 
nergis, gecesafası olarak da anılan tek yıllık otsu bir 
bitkidir. 20-80 cm yüksekliğinde olan bitkinin dal-
ları tüylü çiçekleri turuncu sarıdır. Mayıs ayında çi-
çek açmaya başlar ve sonbahar sonuna kadar devam 
eder. Aynısefa tüm koşullarda kolaylıkla yetişmek-
tedir. Çiçekleri karanlıkta ve yağışlı havalarda kapa-
nır. Tohumla çok kolay çoğalabilir. İyi drene olmuş 
bahçe topraklarında iyi yetişmekle beraber seçici 
değildir. Çiçeklerinden sarı boya elde edilir. Tohum-
larından elde edilen sabit yağı önemli esansiyel yağ 
asitlerince zengindir. Çiçekleri keskin kokuludur ve 
haşerata karşı caydırıcı olarak kullanılır. Ağız-boğaz 
mukozası ve deri iltihaplanmasına iyi gelmektedir. 
Geç iyileşen yaralar güneş yanıkları, yatak yaraları, 
egzama, apse, akne gibi tahrişe neden olan yaralara 
ve hemen hemen tüm deri hastalıklarına iyi geldiği-
ni bilinmektedir.

Calendula Officinalis 
 Aynısefa

Nepeta Cataria 
Kedi Nanesi

Yasemin hoş kokulu çok yıllık çalımsı bir bitki türü-
dür. Zeytingiller familyasından olup 300 kadar türü 
bulunmaktadır. Kuzey Amerika dışındaki tüm ülke-
lerde yabani olarak yetişir. Beyaz, sarı ender olarak 
da pembe renkli borumsu çiçekler açar. Yaseminin 
gelişimi suyu seven bol güneşli alanlarda daha iyi-
dir. Hassas bir bitki olmadığından balkon ve saksılar 
da rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Yasemin çiçek-
lerinden parfüm sanayisinde kullanılan değerli ve 
uçucu bir yağ çıkartılır. Bazı türlerin çayı yapılarak 
içilebilmektedir. Beyaz yasemin çiçeklerine dayalı 
preparatlar, anti-enflamatuar etkilere sahiptir, hasar 
görmüş epitelleri yeniden oluşturur, kan damarla-
rının duvarlarını kapatır. Solunum yolları (bronşit 
ve faranjit) iltihaplarında, sindirim sisteminde (adet 
kanaması ve akıntı gibi) rahatsızlıklarda tedavi edici 
özellikleri bulunmaktadır.

Kedi nanesi Ballıbabagiller familyasından gelen bir 
bitkidir. 1 metreye kadar boylanabilen mevsimlik 
bir bitkidir. Çiçekleri mor renkli uzun saplar üze-
rinde açmaktadır. Mayıs ayında çiçeklenmeye baş-
lar, sonbahar ortasına kadar devam eder. Güneşli ya 
da yarı gölgeli alanlarda rahatlıkla yetişir. Geçirgen 
tınlı topraklarda verimi yüksektir. Kedi otu olarak 
da bilinir. Botanikteki adı Nepeta Cataria olan bitki 
aslen Avrupa’da yetişmektedir. Bir çeşit nane türü 
olan bitkinin içerisinde bulunan ve bir çeşit yağ 
olan nepetalakton maddesinin uyarıcı etkisi saye-
sinde kediler bu bitkiyi fark eder. Soğuk algınlığı, 
zatürre, boğaz ağrısı ve yüksek ateş için kullanılır. 
Mide yatıştırıcıdır, sindirimle ilgili baş ağrılarına iyi 
gelir. Nepetalaktonları yatıştırıcı ve ağrı kesici etki 
gösterir.

Jasminum Sp.
Yasemin

Nepeta Cataria - Kedi Nanesi 
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Her mevsim yeşil kalabilen Defnegiller familyasın-
dan olan defne, güzel kokulu ve yapraklarının kul-
lanımı oldukça geniş olan kırıldığında hoş bir koku 
yayan tıbbi bir bitkidir. Antik olimpiyat oyunların-
da başarılı olan yarışmacıların alnına yapraklardan 
yapılan taç şeklinde takılmış ve ödül amacıyla kulla-
nılmıştır. Defne, Türkiye başta olmak üzere Cezayir, 
Belçika, Fransa, Yunanistan, Meksika, Fas, Portekiz, 
İspanya ve Kanarya Adaları gibi ülkelerde yayılış 
göstermektedir. Tipik Akdeniz bitkisi olan defne, 
yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ılık ve yağışlı ge-
çen bölgeler ile uyumludur. Verimi yüksek, drenajı 
iyi, hafif kireçli toprakları sever. Akdeniz iklim böl-
gelerinde 800 metre rakıma kadar yetişir. Genellikle 
2-6 metre boyunda çalı ya da ağaççık olarak gelişen 
bitkinin boyu zaman zaman 10 metreyi bulabilmek-
tedir. Çiçekleri 1 cm çapında olup açık sarı veya ye-
şildir. Ağaçlar erkek veya dişi olarak ayrılırlar. Yap-
rakları baharat bitkisi olarak kullanılmakla birlikte 
hem uçucu yağı hem de sabit yağı; kozmetik, parfü-
meri, tıp ve gıda sektöründe kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda defne sabunları saç ve cilt bakımlarında 
yer almaktadır. Ülkemiz, dünya kurutulmuş defne 
yaprağı üretiminde %90’lık bir paya sahiptir. Tüm 
organlarından ilaç olarak geleneksel tıpta faydalanı-
lır. Meyvesinden yapılan çay, kadınların regl ağrıla-
rını dindirmede  kullanılırken, solunum ve böbrek 
rahatsızlıklarında, bağırsak gazlarını giderici, idrar 
söktürücü ve anestezik etkisi vardır.

Laurus Nobilis 
Defne

Ballıbabagiller familyasından olan lavanta her za-
man yeşil çok yıllık bir bitkidir. Işığı seven iyi güneş 
gören güneye ve güney-doğuya bakan yamaçlarda 
en iyi şekilde gelişim gösterir. Lavanta hafif havalan-
mış besin maddece zengin alkali ve nötr reaksiyon-
lu olan kumlu ve taşlı toprakları sever. -26°C kadar 
dayanıklıdır. Çiçeklerin rengi mavi, mor, leylak ve 
beyaz renkte olur. Arı ve böcek çekme özelliği yük-
sektir. Tohum veya çelikle çoğaltılabilir. Ancak la-
vanta yabancı tozlanan bir bitki olduğu için tohum-
la çoğaltma yapıldığında anaç çeşidi ve verim kalite 
özelliğini koruyamamaktadır. Kuraklığa dayanıklı 
olduğu için su ihtiyacı yaz aylarında kontrollü ya-
pılabilir. Kurak ve kalitesi düşük verimsiz toprak-
larda yetiştiriciliği uygundur. Lavanta yağı tıbbi ve 
kozmetik amaçlı olarak birçok alanda yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Lavanta dünyada ticareti en fazla 
yapılan 15 uçucu yağdan biridir. Antiseptik, analje-
zik, ve antikanser etkileri gibi geniş biyolojik akti-
vite yelpazesi ile karakterize edilen biyoaktif uçucu 
bir yağın kaynağıdır. Sabun, krem, kolonya, deter-
jan, parfüm ve kozmetik sektöründeki ürünlerde 
hem koku hem de aktif madde olarak kullanılır. 
Dermotolojide yağ, cilt iltihabını hafifletme ve yara 
iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Lavandula Angustifoli Hemus
 Lavandula Angustifoli Sevtapolis

Lavanta  
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Ballıbabagiller familyasından olan Kuzey Yarım-
küre’de ve özellikle Akdeniz bölgesinde yayılış 
gösteren bir iki ve çok yıllık otsu bir bitkidir. Me-
lissa Officnalis’in tıbbi kullanımı 2000 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Melisa bahçeleri sever. Hem kök 
sürgünleriyle hem tohumlarıyla sürekli çoğalır. So-
ğuğa -35°C kadar dayanıklıdır. Kışın soğuk ve kar 
yüzünden ortadan kaybolsa bile ilkbaharda kökler 
yeniden filizlenir. Fazla asitli olmayan her türlü top-
rakta yetişir. Akrep ve böcek sokmalarında veya kö-
pek ısırıklarında etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
banyo şeklinde menstrüel akışın düzenlenmesinde, 
gargara halinde diş ağrısı tedavisinde ve dizanteri 
tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir. Mantar ze-
hirlenmelerinde, şiddetli karın ağrılarında, nefes 
darlığı ve ülser tedavisinde etkilidir. Ağız kokusu, 
sinir sitemi bozukluklarından kaynaklı hastalıklar, 
iştahsızlık, ateş ve anksiyetenin de dahil olduğu bir-
çok rahatsızlık için reçete edilmiştir. Melisa otu do-
ğal veya yapay tatlandırıcılar ile birlikte bir içeceğin 
veya yoğurdun içeriğinde kullanılmaktadır. Ayrıca 
çayı sıklıkla tüketilmektedir. 

Melissa Officinalis 
Melisa (Oğulotu)

Kışın yaprağını dökmeyen ağaç veya ağaççık for-
munda 5 metreye kadar boylanan Akdeniz iklimi-
ne sahip bölgelerde doğal olarak maki formunda 
yetişen tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Mersingiller 
familyasından olan bitki; nötr ve kireçli topraklar-
da yetişebilmesi ve kuraklığa dayanıklı olması ne-
deniyle ülkemizin doğu Karadeniz dışındaki diğer 
kıyı bölgelerinde gerek ticari amaçla gerekse ev 
bahçelerinde yetiştirilmeye uygundur. Mersin siyah 
veya beyaz renkte, mumsu tabaka ile kaplı kendi-
ne özgü bir lezzete sahiptir. Tanen, uçucu yağ ve 
acı maddeler açısından zengin olan bitki yaprakları 
yara iyileştiricidir. Mrytus Communis’in meyvesi ve 
yaprakları aromatik bir lezzete sahip olup olgunlaş-
tığında taze olarak yenebilir veya daha sonra lezzet 
verici madde olarak kullanmak için kurutulabilir. 
Çok eski dönemlerden bu yana geniş kullanım alanı 
bulunmaktadır: Deri tabaklama ve boyama malze-
mesi olarak ve hayvan yemi olarak kullanılan bu ba-
harat türünün gıda endüstrisinde ise aroma/koku, 
likör, şerbet, marmelat ve reçel yapımı ile diyet tak-
viyesi şeklinde kullanıldığı bilinmektedir. Yaban 
yaşamına katkısı nedeniyle habitat değeri oldukça 
yüksek olan bu türün böcek öldürücü kullanımı 
arasında, sinek, güve, fasulye biti yer almaktadır. 
Yurdumuzda yapılan çalışmalarda mersin yağının 
Salmonella patojenlerine inhibe edici etkilere sahip 
olduğu görülmüştür. Doğal kaynak olarak bitkisel 
ekstraktları orijini ve aktif maddesine bağlı olarak; 
antimikrobiyal, büyüme arttırıcı, antioksidan, an-
tiviral, antifungal, antibakteriyal, antienflamatuvar 
etkili, stres’e karşı koruyucu, hiperglisemik, hiper-
lipidemik ve hiperkolesterolemik etkilere sahiptir. 
Ayrıca bu etkiler yemden yararlanmayı iyileştirici 
bir takım özelliklere sahiptirler.

Mrytus Communis 
 Mersin
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Bölgemizde yetiştirilmeye elverişli
40 farklı aromatik ve tıbbi bitki 
türünün üretimi ve tanıtımının  

yapıldığı park, keyifli 
vakit geçirmek isteyen 
kentlilerimizi bekliyor.



Ballıbabagiller familyasından yıllık, otsu, 20-60 cm 
boylu, beyaz-mor çiçekli bir bitkidir. Türkiye’de 
reyhan veya fesleğen olarak bilinir. Dünyada 65’in 
üzerinde türe sahip olan, Ocimum cinsi, Asya, Af-
rika ve Orta Amerika’da doğal yayılış göstermekte-
dir. Organik maddece zengin, derin yapılı, su tutma 
kapasitesi yüksek olan kumlu–tınlı toprakları sever. 
Soğuğa karşı hassas olsa da sıcağa karşı çok daya-
nıklı bir bitkidir. Güneşi ve yağışlı iklimleri sever. 
Reyhan, Türkiye florasında doğal olarak bulunma-
makta, sadece kültür formlarının yetiştiriciliği ya-
pılmaktadır. Reyhanın yaprakları ve çiçeklerinden 
elde edilen uçucu yağ; gıda aroması, ağız ve diş 
sağlığı ürünlerinde ve parfümeride kullanılmakta-
dır. Mor renkli çeşitleri gıda sanayi için önemli bir 
antioksidan kaynağıdır. Reyhanın belirgin aroması 
nedeniyle uzun yıllardan beri baharat olarak kulla-
nılmaktadır. Pizza, salata, sos, çorba, sirke ve peynir 
aroması gibi çeşitli gıda maddelerinin yapımında 
bulunmaktadır. Reyhan uçucu yağı; mide rahatsız-
lıklarında, yatıştırıcı, idrar söktürücü, ağrı dindirici, 
balgam söktürücü, solucan düşürücü, sakinleştirici, 
öksürük kesici, ağız ve diş şikâyetlerinde, ishal ve 
kronik dizanteride, solunumla ilgili rahatsızlıklarda 
ve mantar hastalığı tedavisinde etkilidir. Reyhanın 
böceklere karşı kovucu etkisinin olduğu yapılan ça-
lışmalarla kanıtlanmıştır.

Ocimum Bacilicum 
Reyhan

Çanakkale kekiği ya da İstanbul kekiği olarak da 
bilinen Ballıbabagillerden olan kekik içerdiği uçu-
cu ve aromatik yağlar nedeniyle çeşitli alanlar-
da ekonomik öneme sahip bir bitkidir. Çok yıllık, 
tüylü, beyaz veya pembe çiçekli, kuvvetli kokulu, 
50-80 cm boylanan, bol güneşli ve sıcak yerleri se-
ven, soğuğa dayanıklı, Temmuz-Ağustos aylarında 
çiçeklenen bir türdür. Hemen hemen her toprakta 
yetişir tercihen tınlı-killi topraklarda gelişimi iyidir. 
Çanakkale bölgesinde doğal olarak yetişmektedir. 
Kekik, içerdiği etken maddeye göre uçucu yağ bit-
kilerinden, tüketim ve kullanımına göre de baha-
rat bitkilerindendir. Herba kısmının kullanılması 
ve kekik yağının yaygın şekilde kullanılmasından 
dolayı origanum türü önemli cinslerinden biridir. 
Bitkinin toprak üstü kısımları bağırsak rahatsız-
lıklarının, koroner hastalıkların tedavisinde, astım 
ve soğuk algınlıklarında, romatizma, mafsal, baş ve 
diş ağrılarında, böcek sokmalarında, kan dolaşımı-
nı uyarıcı, sinir sistemini kuvvetlendirici, kabızlık 
giderici, hazmettirici, diüretik, antiseptik, sedatif, 
olarak kullanılmaktadır. Kekik yağı, dahilen safra 
arttırıcı, tansiyon düşürücü, haricen diş hekimliğin-
de, kramp, burkulma ve ezilmelerde, selülit tedavi-
sinde, kozmetik, likör, sabun ve gıda endüstrisinde 
kullanılmaktadır.

Origanum Vulgare Subsp. Hirtum
Çanakkale Kekiği
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Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı aracılığı ile 

tehlike altında bulunan türler hakkında toplum 

bilinçlendirilirken, bu türlerin kültüre alınıp 

çoğaltılması hedeflenmektedir.



Anavatanı Güney Amerika olup hem tropik ve 
hem de subtropik iklime sahip yerlerde yetiştirici-
liği yapılabilen bir türdür. Passiflora; çok yıllık, sa-
rılıcı formlu (sarmaşık), odunsu yapılı bir bitkidir. 
Yılda iki kez çiçeklenmekte ve meyve vermektedir. 
Bu durum tür, çeşit özelliği, yetiştirme şartları ve 
iklime bağlı değişim gösterebilmektedir. Bitkileri-
nin ömrü ortalama 3-8 yıl arasındadır. -7°C kadar 
dayanıklıdır. Kışın yaprak döken bir bitkidir. Pas-
siflora toprak istekleri bakımından çok seçici değil-
dir, birçok toprak yapısına uyum gösterebilmekte-
dir. Bununla birlikte verimli, drene olmuş, organik 
maddece zengin, kumlu, killi topraklarda ve 6.5-7.5 
pH aralığında en iyi gelişimi göstermektedir. Çiçek 
ve meyve verimi ikinci yıldan sonra gerçekleşmek-
tedir. Passiflora meyvesi C, B1, B2, B5 vitaminleri, 
kalsiyum, fosfor ve protein içeriği ile besin değeri 
açısından oldukça kıymetli bir meyvedir. İçerdi-
ği A vitamini ve beta karoten göz sağlığı açısından 
oldukça faydalıdır. Passiflora meyvesi antioksidan 
madde içeriğinden dolayı da diyet listelerinde yer 
almaktadır. Posası, sığır beslenmesinde yem olarak 
kullanılmaktadır. Yem sanayisinde hammadde ola-
rak kullanılabilir. Brezilya’da çiçekleri astım, bronşit 
ve boğmacaya karşı kullanılmaktadır. Bitkisi halk 
arasında idrar söktürücü ve üriner enfeksiyon teda-
visinde kullanılmaktadır. Mide kanseri tedavisinde, 
tansiyon dengeleyici, diz ve kas ağrılarına karşı ağrı 
kesici, yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği bulunmak-
tadır. 

Passiflora Edulis 
Çarkıfelek

Turnagagasıgiller familyasına ait olan Itır bitkisi 
yapraklarının limonsu hoş kokusuyla bilinmektedir. 
Her çeşit toprakta yetiştirilebilen bol güneşi seven 
otsu gövdeli bir bitkidir. İlkbaharda soluk pembe 
renkli çiçekler açar. Halk dilinde gül damlası otu, 
çobaniğnesi, leylekgagası gibi isimlerle bilinir. Çay, 
uçucu yağ ve tentür şeklinde kullanılmaktadır. İçe-
ceklerde, yaprakları ve çiçekleri salata ve tatlılarda 
da yerini almaktadır. Esansiyel yağı doğal koruyucu 
madde olarak, parfümeri ve masaj terapide kullanıl-
maktadır: Sivrisineklere karşı kovucu etkinliği ne-
deniyle bahçelerde de yetiştirilmektedir. Gözenek 
açıcı etkisinden ötürü cilt bakım yağlarında da sıkça 
kullanılmaktadır. Itır esansiyel yağının diğer kulla-
nım alanları dizanteri, hemoroid, iltihaplanma ve 
hatta kanser tedavisidir. Antibakteriyel, antioksidan 
ve antifungal aktiviteleri bulunmaktadır. Diyabet, 
bakteri ve mantar ile mücadelede etkileri çalışmalar 
sonucu ortaya konmuştur.

Pelargonium Graveolens 
 Itır
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Parkta üretimi yapılan bitkilerin

kurutularak, distile edilerek ve

çeşitli yollarla işlenerek halka

sunulması planlanmaktadır.



Ballıbabagillerden olan yara otu 50 santimetre-
ye kadar boylanabilen çok yıllık otsu bir bitkidir. 
Yara otu, dağ erik otu, gelincikleme otu isimleriy-
le bilinmektedir. Güneşli iklimleri ve nemli, süzek 
toprakları tercih eder. Çiçekleri mavimsi menek-
şe renkli olmakla birlikte nadiren beyaz ve pembe 
renklerde de olabilir. Anavatanı Avrasya ve Kuzey 
Amerika’dır. Türkiye’de Karadeniz, Ege, Akdeniz ve 
Marmara bölgesinde tarımı yapılır. Genç yaprak ve 
saplar çiğ olarak yenilebilir. Tüm bitki haşlanarak 
da tüketilebilir. A, C ve K vitaminlerini içerir. Sala-
talara ve çorbalara eklenir. Yaprakları kurutularak 
demlendikten sonra ferahlatıcı olarak içilir. Yüksek 
tansiyon, yüksek ateş, baş ağrısı, karaciğer, kalp yet-
mezliği, iç kanama, ishal, hemoroid, kanser, HIV, 
boğaz ağrıları, diyabet, egzama, uçuk ve yaraların 
tedavisinde kullanılmaktadır. Kore’de ödem, nefrit, 
sıraca ve guatr tedavisinde kullanılır. Çiçek ve göv-
delerden zeytin yeşili boya elde edilir.

Prunella Vulgaris 
Yara Otu

Vatanı Kuzey Doğu Amerika’dır. Doğal yetişme or-
tamı çalı, kayalık ve kıyılar olmakla birlikte sumak, 
Türkiye’nin 4 farklı bölgesinde (Marmara, Ege, 
Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri) 
titre, somalık, tutum, tatari, tetri, somak gibi farklı 
isimlerle de bilinmektedir. Kışın yaprağını döken, 
nadiren 5 metreden fazla boylanabilen, genellikle 
çok dallı çalı ya da ağaçlardır. Hızlı büyüyen bu tür 
güneşli ortamları sever. Toprak konusunda bir se-
çiciliği yoktur. Hem kuru hem nemli yetişme şart-
larına kolay adapte olur. Düzenli sulanmaya ihtiyaç 
duyar. Sürgünleri kırmızı renkli ve yoğun kadifemsi 
tüylüdür. Yapraklar sürgünlere çok sıralı sarmal di-
zilmişlerdir. Sonbaharda yapraklar kırmızı-portakal 
rengi olur. Haziran-Temmuz aylarında açan çiçek-
ler yeşil-sarı renkli, tüylü, 15-20 cm uzunluğundaki 
dik duran salkımlarda yer alır. Meyve kırmızı renkli, 
yoğun tüylüdür. Ülkemizde ekşi tadı nedeniyle suda 
bekletilen meyveleri süzülerek “sumak ekşisi” olarak 
yemeklerde tüketilir. Ayrıca kuru sumak meyveleri 
sofra tuzuna katılarak da tüketilebilebilmektedir. 
Bitkinin taze yaprakları ise ayakkabının tabanına 
serilerek derideki çatlakları gidermekte olup mey-
vesinin sakız şeklinde çiğnenerek ağız yarası veya 
mide kramplarında tercih edildiği belirtilmektedir. 
Sumağın dizanteri, karaciğer hastalıkları ve anorek-
si yanında, saç tedavisinde, yanık ve dermatit gibi 
cilt hastalıklarında kullanıldığı açıklanmıştır.

Rhus Typhina 
Sumak
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Çanakkale’nin Esenler Mahallesi’nde

bulunan parkta yetiştirilmesi planlanan

45 tür bulunmaktadır.



Gülgiller familyasından Rosa cinsine ait kuşburnu, 
itburnu, yabangülü gibi isimlerle bilinen bir bitki 
türüdür. Anavatanı Batı Asya, Anadolu, Kuzey ve 
Orta Avrupa olan kuşburnu çalı formunda, kışın 
yaprağını döken bir bitkidir. 1,5-3,5 m uzunluğun-
da dik büyüyen bir çalıdır. Dalları çoğunlukla geri-
ye kıvrıktır, sarılıcı tırmanıcı formları vardır. Açık 
pembe, beyaz, nadiren koyu pembe çiçekler açar. 
Meyve şekli basık yuvarlaktan, uzun eliptik şekle 
kadar değişmekte, sarı, turuncu, kırmızı renktedir. 
Meyveleri Eylül-Ekim ayında olgunlaşmaktadır. 
Kuşburnu meyveleri yüksek oranda birçok vitamin 
ve mineral madde içerirken diğer bitki organları ise 
tıbbi özelliğe sahip tanen organik maddeleri içer-
mektedir. Özellikle C vitamini bakımından zengin-
dir. Kuşburnu karoten, B1, B2, E, K, vitaminlerini 
de içermektedir. Mineral madde yönünden zengin 
olup yapısında potasyum, sodyum, kalsiyum, mag-
nezyum, fosfor, demir, mangan, bakır, çinko gibi 
katyonlar ve sülfat, klorür, nitrat gibi anyonlar bu-
lunur. Anadolu’da meyveleri hemoroid, abdominal 
ağrılar, soğuk algınlığı, romatizma, böbrek rahatsız-
lıkları, şeker hastalığı, ülser ve benzeri mide rahat-
sızlıklarında; kökleri hemoroid, abdominal ağrılar, 
soğuk algınlığı ve romatizmada; yaprak ve çiçekleri 
de bronşit tedavisinde halk ilâcı olarak kullanılır.

Rosa Canina 
Kuşburnu

Ballıbabagiller familyasından biberiye önemli bir 
tıbbi ve aromatik bitki türüdür. Ülkemizde farklı 
isimlerle de kuşdili, hasalban ve akpüren adlandı-
rıyla bilinen biberiye 50-100 cm yükseklikte, çalı 
görünümünde, kışın yaprağını dökmeyen, çiçekleri 
soluk mavi renkli çok yıllık bir bitkidir. -5°C soğuğa 
dayanıklıdır. Türkiye’nin batı ve güney kıyılarında 
doğal olarak yetişmekle birlikte yaygın olarak Ça-
nakkale, Mersin, Adana, Tarsus, Hatay illerinde 
özellikle Mersin ve Adana yöresinde maki flora-
sı içerisinde, orman içi boşluklarda, tarla ve üzüm 
bağları kenarlarında, koruma altındaki ağaçlandır-
ma sahaları içerisinde geniş yayılım göstermektedir. 
Biberiye günümüzde kozmetik, parfümeri, aroma-
terapi, eczacılık ve gıda gibi birçok alanda kullanıl-
maktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarla biberiyenin 
antibakteriyel, antioksidan, antiviral, bağışıklık sis-
temini iyileştirici etkileri ortaya konmuştur. Tedavi 
edici olarak, kas spazmı, hazımsızlık, solunum yol-
ları iltihabı, sinirlilik ve baş ağrılarında rahatlatıcı 
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca halk ilacı olarak as-
tım, egzema, romatizma ve yaralarda, kanser tedavi-
sinde ve böcek kovucu olarak hala kullanılmaktadır.

Rosmarinus Officinalis 
 Biberiye
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Aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliğine teşvikte bulunmak ve 

üretim yapmak isteyen üreticiye destek olmak 

projenin ana hedeflerinden biridir.



Ballıbabagiller familyasından çok yıllık çalımsı bir 
bitki olan tıbbi adaçayının kökeni Akdeniz Bölge-
si ve kıyısı olan Avrupa ülkeleridir. Yabancı dölle-
nen bitki 60-100 cm kadar boylanabilir. Yaprakları 
gri-yeşil renkli, çiçekleri beyaz,  mavi veya mor çi-
çekli,  yaprakları oval yumurta şeklinde olup, uzun-
luğu 10 cm kadar çıkabilir, üzeri yoğun tüylerle kap-
lıdır. Adaçayı taban suyu yüksek olmayan, kayalık 
yamaçlarda ve güneşli yerlerde iyi gelişmektedir. Ki-
reççe zengin kumlu-tınlı ya da tınlı-kumlu toprak-
lar adaçayı tarımı için idealdir. Sıcağa toleranslı olup 
kuraklığa birçok bitkiye kıyasla daha dayanıklı olsa 
da rutubetli yerlerde daha iyi gelişmektedir. Tohum 
ya da çelikle üretilebilir. Ancak tohumla üretim ora-
nı oldukça düşüktür. Tıbbi Adaçayı, nezle ve gripten 
ileri gelen boğaz rahatsızlıklarında, böbrek hasta-
lıklarında çay olarak tüketilmektedir. Yağı dıştan 
antiseptik, fungusit etkiye sahip olduğundan boğaz 
ve solunum yolları iltihaplarında kullanılmaktadır. 
Yatıştırıcı, midevi, idrar söktürücü, ter kesici ve de-
zenfektan etkilerinin yanı sıra boğaz enfeksiyonları, 
diş iltihaplanmaları ve ağız yaraları için yapılan ilaç-
ların katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Salvia Officinalis L  .
Tıbbi Adaçayı

Ballıbabagiller familyasına ait çalı görünümlü çok 
yıllık bir türdür. Anadolu adaçayı, elma çalbası, 
boz şalba, elma çalısı, almiya şalbası veya adaçayı 
olarak bilinir. Dünyada İtalya, Sicilya, Balkanlar, Si-
renayka ve Suriye’nin batısında, ülkemizde ise Batı 
Ege, Kuzeybatı ve Batı Akdeniz bölgelerinde doğal 
yayılış göstermektedir. Çok yıllık bir bitki olan Sal-
via Fruticosa boyu 160 cm yüksekliğe erişebilen, 
Mart-Mayıs aylarında çiçeklenen bir bitkidir. Yap-
raklar, genç gelişme devresinde beyazımsı griden, 
gümüş rengine kadar değişen renkte ve tüylüdür. 
Batı ve Güney Anadolu’da bu türün yapraklarından 
hazırlanan infüzyonlar çay olarak geniş miktarda 
kullanılmaktadır. Gaz söktürücü, antiseptik (boğaz 
ve burun hastalıklarında), kuvvet verici ve uyarıcı 
etkilerinden dolayı dahilen ve haricen kullanılmak-
tadır. Bitki ayrıca dişeti iltihaplarında, yüzdeki si-
vilcelerin kurutulmasında, böbrek ve mesane taş ve 
kumlarını düşürücü ve dezenfektan olarak, bebek-
lerde kabızlığa karşı, soğuk algınlığında, öksürük-
te ve mide ağrısına karşı kullanılır. Salvia Fruticosa 
uçucu yağının gıdaların bozulmasında rol oynayan 
bakterilere karşı iyi bir antimikrobiyal aktivite gös-
terdiği, bu nedenle gıda güvenliğini ve raf ömrünü 
artırmaya katkıda bulunan geleneksel gıda koruyu-
cularına alternatif olabileceği gösterilmiştir. Salvia 
Fruticosa tıbbi adaçayı olarak bilinen Salvia Offici-
nalis L.’e göre daha keskin kokuludur. Her iki adaça-
yının uçucu yağı kimyasal bileşim bakımından çok 
büyük farklılık göstermemekle beraber etken mad-
delerin oranı çok değişiktir ve bu yönüyle birbirin-
den ayrılır.

Salvia Fruticosa 
Anadolu Adaçayı
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Kazdağları coğrafyasında

 32 adet  endemik bitki 

bulunmaktadır.



Ballıbabagillerden olan bitki paskulak, yağlıkara, 
arıotu, hürtmek, ayıkulağı gibi isimlerle bilinmek-
te 2000 metre rakıma kadar yetişebilmektedir. Misk 
adaçayı boyu 120-150 cm arasında değişen yaprak-
ları kare ve tüylerle kaplıdır. Tabandaki yapraklar 
30 cm uzunluğundadır. Yaprağın üstü buruşuk ve 
salgılı tüylerle kaplıdır. Çiçekler dairesel dizilişlidir. 
Her bir daire 2 ila 6 arası çiçek barındırır. Bırahte-
ler büyüktür, eflatun, mor, beyaz ya da pembe arası 
renklerdedir ve kenarları pembedir. Eflatun ya da 
mavi renkli taç 2,5 cm uzunluğundadır. Çiçekler 
erseliktir. Tohumlar bahar aylarında doğrudan dı-
şarı ekilebilir. Çok su istememekle beraber yaz ayla-
rında kontrollü sulama yapılmalıdır. Çiçekli dalları 
tanen, rezin, acı madde ve uçucu yağ içermektedir. 
Parfüm, meşrubat ve likör yapımında kullanılmak-
la birlikte, bitkinin toprak üstü kısımları yemeklere 
lezzet vermek ve sindirimi kolaylaştırmak amacıyla 
da kullanılmaktadır. Spazm ve sindirim sorunları 
için etkilidir. Özellikle yapraklar iştah açıcı, büzücü, 
balzamik, gaz giderici ve toniktir. Adet döneminde-
ki ağrıları gidermek için başvurulur. Mide ve böb-
rek rahatsızlıkları ile menopoz şikayetlerinde etki-
lidir. Kaynatıldığında afrodizyak olduğuna inanılır.

Salvia Sclarea 
Misk Adaçayı

Ağaç mürver, cüce mürver, ayı otu, sultan otu gibi 
isimlerle bilinmektedir. Anavatanı Avrupa, Asya ve 
Kuzey Afrika olan kara mürvere Türkiye’de özellikle 
Karadeniz, Batı ve Kuzey Anadolu’da sıkça rastlanır. 
Mürvergiller familyasından olan en fazla 10 metre-
ye kadar uzayabilen, yaprak döken, küçük çalı veya 
ağaççık formundaki odunsu bir bitkidir. Mürver 
ağaççıkları genellikle silindir bir gövde ve kahve-
rengi-boz renkte bir kabuk yapısına sahiptirler. Yap-
rakları ise; 10-15 cm boyunda, parlak yeşil renkte, 
tüysü yaprak formunda ve yaprak kenarları düzen-
siz testere dişli yapıdadır. Kısa saplı, küçük (1.8-2.5 
mm çapında), oval ve krem-beyaz renkteki çiçek-
leri hoş bir kokuya sahip olup, salkımlar şeklinde 
bulunmaktadır. Kara mürver meyveleri taze olarak 
nadiren tüketilmekte, genel olarak ise reçel, marme-
lat, meyve suyu, sirke, şarap ve likör gibi ürünlerde 
kullanılmaktadır. Kara mürver meyve özlerinin; su, 
glikoz şurubu, sitrik asit ve potasyum sorbat ile ha-
zırlanan ekstraktlar şeklinde de tüketimi mevcuttur. 
Kara mürverin C, A ve B vitaminleri, flavonoidler, 
karotenoidler, kalsiyum ve demir bakımından zen-
gin bir meyve olduğu, antioksidan, antiviral, im-
münomodülatör, antiinflamatuar,  antimikrobiyal, 
ve antidepresan etkilere sahip olduğu bildirilmiştir. 
Kara mürver; hipertansiyon, obezite ve diyabete 
karşı doğal bir ajan olarak, diş ağrısı, kulak ve göz 
problemleri, yaralar, cilt yanıkları, dizanteri, roma-
tizma, ateş, epilepsi ve benzeri birçok hastalığa karşı 
terapötik olarak kullanılmaktadır.

Sambucus Nigra
 Mürver
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Papatyagillerden olan lavantin 30-60 cm arasında-
ki boyu ile herdem yeşil bir yer örtücüdür. Bitkinin 
yayılma genişliği 1 metre kadardır. Gri renkteki gö-
rüntüsünü, ibreli bitkilerinkini andıran beyazımsı 
gri renkli küçük ve kokulu yapraklarından alır. Ha-
ziran ayında açan çiçekleri sarı renklidir ve meyvesi 
ters konik şeklindedir. Nemli, sıcak veya serin iklim-
lerde yetişmeye uygundur. Kış ve ilkbaharı yağışlı 
geçen ve bol güneş alan süzek topraklarda yetişir. 
Lavantin, mantarları, mikropları ve iç parazitleri öl-
dürmek için kullanılır. Aynı zamanda hafif derecede 
etkili adet söktürücü olarak ve kasılmayı gidermek 
için de kullanılır. Kurutulmuş yapraklarının güve 
kaçırıcı özelliği  vardır. Yaprakları çeşitli yemekle-
re çeşni olarak eklenir. Çiçek ve yaprakları bağırsak 
parazitlerini temizlemek için kullanılır. Öğütülerek 
böcek sokmalarına karşı ve yara izlerini onarması 
için uygulanır. Sinirleri teskin eder ve zamanla kuv-
vetlenmesini sağlar. Sinir zafiyeti, melankoli, sinir 
krizleri, sinir yorgunluğu, migren, baş ağrısı ve baş 
dönmesi hallerinde çok fayda verir, öfke, kızgınlık 
halinde insana sükunet ve normal düşünme imkâ-
nı verir. Kalbi kuvvetlendirir ve çarpıntıları giderir. 
Tansiyonu düşürür, imtihan veya konuşma sırasın-
daki heyecanını yenmek için çok fayda sağlar. Aşı-
rı heyecanı giderir. Karaciğerin çalışmasını artırır. 
Hazım zorluğu ve iştahsızlığa, astım, bronşit, akci-
ğer emfizemi, tüberküloza karşı çok faydası vardır. 
Göğsü yumuşatır, bronşları boşaltır, ateşi düşürür.

Santolina Chamaecyparissus 
Lavantin

Anavatanı Güney Amerika’dır. Paraguay ve Brezil-
ya’da yetişen bitki, Paraguay Kızılderilileri tarafın-
dan “Tatlı Ot” ve “Ballı Yaprak” gibi değişik isimlerle 
adlandırılmıştır. Papatyagiller ailesinden olan şeker 
otu sakkaroza göre 250-300 kat daha fazla tatlıdır. 
Kumlu-tınlı topraklarda gelişimi iyidir. Sıcaklığa 
karşı toleranslıdır. Donlara karşı dayanıklı değildir. 
Uygun koşullarda boyu 1 metreye kadar yüksele-
bilir. Günümüzde hızla artmaya başlayan obezite, 
şeker hastalığı (diyabet) ve bunlara bağlı olarak or-
taya çıkan kalp rahatsızlığı, insanları doğal tatlan-
dırıcılara yönlendirmiştir. Bunlardan biri şeker otu 
bitkisidir. Stevia, elzem aminoasitlerce, mineral ve 
lifçe zengindir. Kurutulmuş stevia yaprakları lipid 
ihtiva etmektedir. Ağırlıklı olarak palmitik asit, li-
noleik asit ve ayrıca linolenik, oleo palmitik, stea-
rik ve oleik asitleri içermektedir. Steviada bulunan 
mineraller ise sırası ile kalsiyum, fosfor, demir, sod-
yum ve potasyumdur. Çeşitli gıda kategorilerinde-
ki kullanımı, özel tıbbi amaçlı ve kilo kontrolü için 
gıda takviyesi ve diyet gıdaları, aromalı fermente 
süt ürünleri, dondurma, çikolata ürünleri, fırıncılık 
ürünleri, marmelat, meyve nektarı, aromalı içecek-
ler için uygun görülmüştür. Antioksidan, antimik-
robiyal, özelliktedir. Şeker hastalığı, yüksek tansi-
yon, kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı olumlu 
etkilerinin olduğu görülmüştür. Mide ve bağırsak 
florasını, asit alkali dengesini korumaktadır. Man-
tarlara karşı etkili olup, cilt bakım ve tedavisi için 
kullanılmaktadır. Diş üzerinde plak oluşumunu ya-
vaşlattığı ve çürük önleyici özelliği olduğu ise hay-
vanlar üzerinde yapılan deneylerle belirlenmiştir. 
Vitamin ve mineral miktarının zengindir.

Stevia Spp. 
 Şeker Otu
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Leylak Güneydoğu Avrupa’ dan Doğu Asya’ ya ka-
dar olan bölgede doğal olarak yaşar. 7 metreye kadar 
boylanabilen, yaprağını döken, küçük ağaç veya çalı 
formlu bir bitkidir. Beyaz ya da mor renkli, koku-
lu çiçek açar. Çiçeklenme mayıs- haziran aylarında 
görülür. Güneşli alanlarda yetişebilen bu bitki, yarı 
gölge alanlarda da yetiştirilebilir. Hemen hemen her 
toprakta, özellikle orta derecede nemli topraklarda 
iyi gelişir. Hafif asitli, nötr ve hafif alkali toprakları 
sever. Asitli toprakları sevmeyen leylak ağacı ancak 
hafif asitli toprağı tolere edebilir. Tohumla, çelik-
le veya daldırma ile çoğaltımı uygundur. Yaprak, 
meyve ve ağaç kabuğunda acı madde siringopirkin 
bulunur. Çiçeğinde eterli yağ farneol vardır. Ayrı-
ca yaprakta glikozit siringin, lilasin, ligustin bulun-
maktadır. Ağrı dindirici, ateş düşürücü, güçlendiri-
ci ve yatıştırıcı özellikleri bulunur. Ateş, romatizma 
ve siyatik gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanıl-
maktadır.

Syringa Officinalis 
 Leylak

Limon kekiği ya da altın kekik olarak adlandırılan 
her zaman yeşil olan tür Temmuz-Ağustos ayların-
da çiçeklenmektedir ve bitki boyu 10-30 cm arasın-
dadır. Yeşil-gri yaprakları, lila veya beyaz renkli çi-
çekleri mevcuttur. Parfümeri sanayinde ve gargara 
terkiplerinde kullanıldığı bildirilmektedir. Çiçek-
lerindeki zengin nektar bal arılarını çekici etkiye 
sahiptir. Ülkemizde doğal yayılışı olmayan tür taze 
limon kokusu ve gösterişli çiçekleriyle yetiştirilmek-
tedir. Bitkiye kokusunu veren ise thymol (timol) ve 
carvacrol (karvakrol) maddeleridir. Tek başına gıda 
aroma katkısı olabilmektedir. Gıda dışında eczacı-
lık, kozmetik ve parfümeride de kullanılmaktadır. 
Timol cilt tedavisindeki olumlu etkisinden dolayı 
kozmetik ve parfümeri sanayisinde etkin bir şe-
kilde kullanılmaktadır. Bitkinin kurutulmuş çiçek, 
yaprak gibi kısımlarının distilasyon yöntemiyle elde 
edilen uçucu yağı; yara, morluk ve yanık tedavisin-
de kullanıldığı gibi, baş ağrısı, gut, romatizma ve gut 
hastalığına karşıda etkilidir. Aynı zamanda, antisep-
tik, antifungal özelliğinden dolayı o bölgede bakteri 
ve mantar oluşmasını önler. Dâhilen safra arttırıcı, 
kurt düşürücü olarak kullanılır. Antibakteriyal ve 
antifungal (özellikle aflatoksin üreten Aspergillus 
mantarlarına) etki ile gıdaların bozulmasını önleye-
rek raf ömrünü uzatmaktadır. Karvakrol’ün ispat-
lanmış diğer faydaları ise; bazı tür böceklere karşı 
insektisit (böcek öldürücü) etki, antioksidan etki, 
bitkilerin büyümesini önleyerek ekolojik ot kontro-
lü etkisi, antihistaminik (kaşıntı ve alerji önleyici) 
etkidir.

Thymus Sp. 
Limoni Kekik
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Papatyagillerden olan kekiğin kökeni Avrupa ve As-
ya’dır. 5-25 cm boylanan, Haziran-Ağustos ayların-
da pembe, mor çiçekler açan aromatik hoş ve kes-
kin kokulu çok yıllık çalı formludur. -30°C soğuğa 
kadar dayanıklıdır. Drene olmuş topraklarda iyi ye-
tişir. Kuraklığa ve susuzluğa dayanıklıdır. Parfüme-
ri ve kozmetik sanayisinde de banyo köpüklerinin 
yapımında ve problemli ciltlerin tedavisinde kulla-
nılmaktadır. Drog olarak özelliği, dolaşım uyarıcısı, 
antispazmatik, idrar söktürücüdür. Düşük dozlarda 
kullanıldığında balgam söktürücü, yüksek dozlarda 
alındığında antiseptik ve bağırsak kurtlarını düşü-
rücü etkisi vardır. 

Anavatanı Güney Asya olan, Ballıbabagiller famil-
yasından;  yaprak döken , tek yıllık bir bitkidir. Gü-
neşli alanları sever. Temmuz ayında başak şeklinde 
beyaz renkli çiçek açar. Peyzaj alanlarında, kaya 
bahçelerinde, gıda ilaç ve kozmetik sanayide kulla-
nılmaktadır. Ağrı kesici özelliği vardır. Ağızda çıkan 
yaraları iyileştirici özelliği vardır. Sindirim ve solu-
num sistemi hastalıklarında etkilidir. Böcek ve sinek 
ısırıklarının iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Thymus Praecox “Pseudolanuginosus” 
Kekik

Ocimum Bacilicum
Fesleğen

Asya’nın doğusunda ve Kuzey Amerika’da doğal 
olarak yaşar. Baklagillerden olan çiçek salkımları 
en uzun, en gösterişli olan mor salkım türü budur. 
Salkımlar yarım metreyi bulabilir. 20 metre kadar 
boy yapan, yazın yeşil ve tırmanıcı karakterli bitki-
lerdir. Çiçekler genellikle mavi, nadiren beyaz renk-
lidir. Yapraklanmadan çiçeklenirler. Kış soğukları-
na -35C dereceye kadar dayanır. Tohumla çoğaltılır. 
Tohumlar olgunlaştıklarında hemen ya da sonba-
harda ekilmelidir; saklamaya gelmez. Hafif asidik, 
gevşek, organik maddece zengin, rutubetli ve sıcak 
topraklarda iyi gelişir. En iyi gelişimini güneye ba-
kan nemli kumlar üzerinde gösterir. Ilıman ve sıcak 
iklimlere uyumludur. Süs bitkisi olarak bahçelerde 
duvar önlerinde kullanılır. Çelikle veya tohumla 
üretilebilmektedir. Renk ve kokuları sayesinde bö-
cek ve arı popülasyonunu çekme özelliğinden do-
layı bahçelerde yetiştirilmektedir. Antibakteriyel 
etkiye sahiptir.

Wisteria Sinensis 
Mor Salkım  
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Mayıs papatyası, adi papatya, papatça, babuneç, 
babunç isimleriyle bilinmektedir. Mayıs ayında çi-
çeklenmeye başladığı için “mayıs papatyası” adı ve-
rilmiştir. 20-60 cm boylanabilen tek yıllık otsu bir 
bitkidir. Yaprakları ince ve parlaktır. Çiçekler kapiti-
lumlarda; dıştakiler dilsi, beyaz renkli ve dişi; içteki-
ler tüpsü, sarı ve hermafrodittir. Anavatanı Avrupa 
ve Küçük Asya’dır. Sonraları Orta Avrupa’ya yayıl-
mıştır. Ülkemizde Marmara, Ege, Trakya, Güney-
batı Anadolu bölgelerinde yaygın olarak yetişir. İyi 
bir gelişim için tam güneş alan, sıcak ve hafif nemli 
yerler ister. Yetiştiği iklim koşullarına uyum sağlasa 
da uçucu yağ oranında değişim görülmektedir. Kışı 
çok soğuk geçmeyen ılıman bölgelerde kışın da ge-
lişimine devam edebilmektedir. Asitli topraklardan, 
alkali topraklara kadar değişik toprak tiplerinde ye-
tişebilmektedir. Ancak en uygun toprak, Ph’ı 7.3 – 
8.1 olan topraktır. Kireçli topraklarda yetiştirilmesi 
tavsiye edilir. Yol ve tarla kenarları, işlenmemiş bah-
çeler, yerleşim yerlerinde boş kalan alanlar doğal 
olarak yayılış gösterdiği yerlerdir. Çiçekleri Haziran 
– Ağustos aylarında toplanarak güneşte kurutulur. 
Kuruyan papatyalar kapalı kutularda saklanılır. Pa-
patyanın en bilinen özelliği, spazm çözücü olması-
dır. Gaz ve adet sancısında etkilidir.
Anti-enflamatuar ve yumuşatıcı  özelliklere sahip 
olup ve çay şeklinde içilerek kullanılmıştır. Bitki-
sel soğuk algınlığı, bronşit ve üst solunum yolları 
iltihaplanması, ağrılı adet, sistit ve idrar yollarının 
diğer iltihaplanmaları için geleneksel olarak kulla-
nılmaktadır. Buna ek olarak atopik dermatit, gut ve 
kronik romatizmal hastalıklar için doğal bir tedavi  
yöntemi olarak kullanılır. Papatya çayının buharı, 
nezle ve sinüzit gibi solunum hastalıklarını engeller. 
Sakinleştirici özelliği vardır.

Matricaria Recutita 
Tıbbi Papatya

Ballıbabagiller familyasının bir cinsi olan Ment-
ha’nın Anadolu’da 7 kadar türü yetişmektedir. Çok 
yıllık bir bitki olan nane, toprak altında ve toprak 
üstünde çok sayıda sürgün meydana getirir. Dört 
köşeli yan dalları dik, yarı dik veya yatık olarak ge-
lişir. Yaprakların kenarları hafif dişli ve üzeri ince 
tüylerle kaplıdır. Nane, dünyanın yıllık yağışı 300–
4200 mm ve sıcaklığı 6–27 ºC arasında, toprak pH’sı 
4.5–8.3 arasında olan ılıman iklim bölgelerinde yo-
ğun olarak yetişir. Özellikle fazla yağış alan ılıman 
iklimlere çok iyi adapte olmuştur. Nane toprak is-
tekleri yönünden çok seçici değildir. Ancak nemli 
ve humusça zengin topraklarda çok iyi yetişir. Nane 
üretimi kolay bir bitkidir. Tohumla, sürgünleriyle, 
stolon ve rizomlarıyla rahatlıkla üretilebilir. Sinir-
sel kökenli mide bulantılarını kesici, gaz söktürü-
cü ve koku verici olarak kullanılmaktadır. Mentha 
Piperita L. türünün çiçekli ve yapraklı dallarından 
su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağı 
şekerleme, diş macunu, likör, şampuan, saç bakım 
yağlarının içeriklerinde kullanılır. Bitkinin kullanı-
lan kısımları toprak üstü aksamı (herbası), yaprağı, 
uçucu yağı ve bu yağdan elde edilen mentolüdür. 
Mentol ve uçucu yağ oranı yapraklarda yüksektir. 
Böceklere karşı doğal olarak insektisittir. Bu esans 
hafif antiseptik, ferahlatıcı, koku verici ve mide bu-
lantılarını kesici olarak kullanılır. Yemekler, salata-
lar, çaylar ve gıda tüketim madde içeriklerinde de 
yoğunlukla kullanılmaktadır.

Bundan dolayı  depresyon gibi hastalıklarda psiko-
terapi ile birlikte alternatif tedavi yöntemi olarak 
uygulanabilir. Stresle başa çıkmak için birebirdir. 
Rahatlık verir ve uyku sorunu yaşayanlara iyi gelir. 
Cilt bakımı için çayı cilde pamukla tonik olarak uy-
gulayarak kullanılabilir.

Mentha x Piperita L  .
 Tıbbi Nane
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Yayılış coğrafyası Doğu Avrupa’dır. Ülkemizde ge-
nellikle Akdeniz Bölgesi’nde yetişmektedir. 50 cm 
boyunda, tüylü, otsu veya yarı çalımsı çok yıllık bir 
bitkidir. 4 köşeli gövdesi dallanmış ve alta doğru 
çok tüylüdür. Temmuz-Eylül arasında açan çiçekle-
ri pembe ve beyaz renktedir. Bol güneş alan ancak 
öğle vakitlerinde gölge olan yerleri sever.  Güney kı-
yılarda doğal olarak yetişen bitki yumuşak, humus-
lu ve çok ıslak olmayan toprak ister. Taze gübrelen-
miş topraklar bitki için uygun değildir. Dona karşı 
duyarlı olduğundan sıcak iklime sahip yerlerde ye-
tiştirilir. Kışın soğuk olan yerlerde yıllık bitki olarak 
yetiştirilir. Taze çiçekli dal ve yapraklarının distilas-
yonu ile %0,3-0,6 oranında uçucu yağ, tanen ve acı 
madde elde edilmektedir. Uçucu yağda ise terpen 
ve ketonlar bulunmaktadır. Halk arasında çay gibi 
demlenerek soğuk algınlıklarına karşı kullanılmak-
tadır. Kekikle karıştırılarak çay gibi içilmektedir. 
Drog olarak, nefes açıcı, ateş düşürücü, mikrop öl-
dürücü özellikleri yanında bazı kadın hastalıklarına 
karşı etkilidir. Kökü dışında bitkinin tamamı ve aro-
matik yağı kullanılır. İçeriğinde acı madde, aroma-
tik yağ, glikozitler, mineraller ve tanenler bulunur. 
Antioksidan olarak, özellikle üst solunum yolları 
enfeksiyonlarında antiseptik olarak ve kasılmayı gi-
derici olarak kullanılır. Birçok alanda kullanılan ve 
aynı zamanda uyarıcı olan mercanköşkün; öksürü-
ğü önleyici, iştah açıcı, sindirim kolaylaştırıcı, idrar 
sıklığını artırıcı, balgam söktürücü, adet söktürücü 
ve sindirim sistemi gazlarını giderici etkileri de var-
dır. Mercanköşk yağı korku, depresyon, gerginlik, 
uykusuzluk, hazımsızlık, migren, yüksek tansiyon, 
aşırı cinsel arzu, nezle, öksürük, bronşit, bulantı ve 
kusmaya karşı kullanılmaktadır. 

Origanum Majorona 
Mercanköşk

Gülgiller familyasındaki bitki nefis kokusu, güzel 
görünüşü ve cezbedici güzelliğiyle yüzyıllar boyun-
ca yetiştirilmiştir. Anavatanı Anadolu ve Orta asya 
olan gül 1-2 metre arasında boylanabilen, bol sa-
çak köklü çok yıllık çalı formunda, yarı odunsu bir 
bitkidir. Gül çok seçici olamamakla beraber, en iyi 
bağ toprağı da denilen demiri bol hafif kırmızımsı, 
kumlu killi toprakta yetişir. Bakır toprakları sever. 
Fazla asitli, kireçli ve besin açısından zayıf topraklar 
gül yetiştirmek açısından uygun değildir. Güneşli 
havadar yerleri severler. Birçok türü ilaç, koku, tat, 
baharat, içecek, reçel, gül suyu, krem ve kozmetik 
sektöründe yoğun olarak değenlendirilmektedir. 
Anadolu’da tarih boyunca gıda ve koca karı ilacı 
olarak kullanılmıştır. Romatizma, gut, siyatik, ateş, 
soğuk algınlığı, gastrit mukoza inflamasyonu, pep-
tik ülser, sindirim, safra taşı ve safra yolları, böbrek 
ve alt üriner sistem rahatsızlıklarının tedavisinde 
kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra antimikrobiyal, 
antimutajenik, diüretik etkilere sahip olmakla bir-
likte hemoroid ve diyabetik ilaç olarak kullanılmak-
tadır.

Rosa Sp.
 Gül 

18

Kazdağları’nda  yaklaşık 800 

takson ve 32’si yalnızca bu dağa 

özgü olmak üzere ülke çapında 

endemik ve nadir 7 7 bitki 

yer almaktadır.



Servigillerden olan çok yıllık çalı formundaki bu 
bitki sürünücü, sık dallı 30-40 cm boyunda bol dal-
lı yatay gelişen formdadır. Juneiperus Spp. cinsinin 
dünya üzerinde 70 kadar  türü bulunur. Sürünücü, 
yayılıcı formlu yaz kış yeşil bitkilerdendir. Kurak, 
kuru, kumlu, nemli topraklarda yetiştirilmeye uy-
gundur. Donlara dayanıklıdır. Boş güneşli yerlerden 
hoşlanır. Tohum, çelik veya aşı ile üretilebilir. Rüzga-
ra karşı dayanıklıdır. Baca dumanı ve zehirli gazlara 
karşı dayanıklıdır. Peyzaj düzenlemelerinde şehir içi 
alanlarda, yol ağaçlandırmalarında ve kaya bahçele-
rinde kullanılır. Ardıç, kozalak ve yaprakları tıp ve 
kozmetik sektöründe, cilt hastalıkları, kurt düşürü-
cü, uyarıcı ve antiseptik olarak kullanılır. Adi ardıç 
(Juniperus Communis L.) meyveleri cin yapımında 
kullanılmaktadır. Ardıç türlerinin orta çağda her 
derde deva bir ilaç olarak kullanıldığı bilinmekte-
dir. İdrar söktürme ve terletme gibi antiseptik özel-
likleri bilinir. Halende halk ilacı olarak ülkemizde 
ve başka ülkelerde deri iltihapları, baş ağrıları, şeker 
hastalıkları, sindirim yolu hastalıkları, karaciğer ra-
hatsızlıkları, sinüzit ve metabolik rahatsızlıklara iyi 
geldiği bilinmektedir ve kullanılmaktadır.

Juniperus Horizontalis 
Yayılıcı Ardıç
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Anaçlık üretim alanı olarak da tasarlanan parkımız 

Çanakkale Esenler Mahallesi Sadi Fenercigil Caddesi’nde 

bulunmaktadır. 

parkbahce@canakkale.bel.tr

Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
0(286) 213 1134


