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tabir edilen bitkilere yönelmiştir. Gelişen 
teknolojilerin de etkisiyle bilim adamları tedavi 
amacıyla kullanılan bitkilerle ilgili araştırmalarını 
son 20-30 yıldır yoğun bir şekilde 
sürdürmektedirler. Literatür taramaları 
yapıldığında, bu konudaki araştırmaların daha çok 
tıbbi bitkilerin etken maddeleri ve bu maddelerin 
tedavi amacıyla kullanımı konularında yoğunlaştığı 
görülmektedir. Tıbbi bitkilerden elde edilen etken 
maddelerin ise genellikle flavonoidler, glukozitler, 
alkoloidler, terpenoidler vb. gruplardan olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Kanser ilaçlarıyla ilgili 
araştırmaların birinci basamağını oluşturan “in vitro 
sitotoksisite”nin belirlenmesi, bu araştırmalarda ilk 
sıralarda yer almaktadır. İnsan veya hayvan 
hücrelerinin kültür kabında üretilerek sözkonusu 
etken maddelerin hücrelere uygulanması ve bu 
etken maddelerin hücrelerin %50’sini öldüren 
dozunun belirlenmesi esasına dayanan in vitro 
sitotoksiste çalışmaları bu konudaki araştırmalarda 
geniş yer bulmaktadır.  

Bu derleme çalışmasında yurdumuzda 
doğal yayılış gösteren tıbbi bitkilerin etken 
maddeleri ve in vitro sitotoksik etkilerinin bir 
dökümünün yapılması amaçlanmıştır. Çalışmamızın 
bu konuda araştırma yapan meslektaşlarımız için iyi 
bir kaynak olacağını düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Türkiye bitkileri, etken 
madde, in vitro sitotoksisite  
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 Kars, Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunur. Kışlar oldukça sert ve uzun 
sürer, bu nedenle farklı bir floristik özelliğe 
sahiptir. Çalışmamız Kars ve çevresini içine 
almaktadır. Çalışmalarımız sırasında halk 
tarafından kullanılan 20 familyaya ait 50 çeşit bitki 
türü tespit edilmiştir.  Bu bitkilerin, yöresel isimleri, 
latince isimleri, kullanılan kısımları, kullanılış 
şekilleri ve ne amaçla kullanıldıkları çalışmaya 
eklenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Kars, Türkiye  
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Tokat yöresindeki floristik amaçlı yapılan 
gezilerde toplanan 44 familyaya ait 76 türün halk 
tarafından kullanılan yerel isimleri verilmiştir. 
Ayrıca bu bitkilerden halk tarafından yiyecek, 
boyamacılık, süsleme, tıbbi, yakacak amaçlı 
kullanımlarına ait bilgiler de kaydedilmiştir. Bu 
türlerden 7’sinin kullanıldığı yer, amacı ve şekli 
yapılan literatür çalışmalarında ilk tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tokat, etnobotanik, yerel isim  
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Bu çalışmada, Bilecik, Bursa ve Edirne il 
sınırlarındaki farklı yerleşim birimlerinde yaşayan 
ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 
230 birey ile yüz yüze anket yöntemi ile 
görüşülmüş ve hazırlanan anket formlarında yer 
alan sorular yardımı ile araştırma için gerekli 
bilgiler alınmıştır. Alınan bu bilgiler doğrultusunda, 
hangi bitkilerin hangi kısımlarının, ne gibi 
amaçlarla ve nasıl kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Tedavi amacıyla tüketilen bitkilerin hangi 
rahatsızlıklarda kullanıldığı ve hazırlanış şekilleri 
(dekoksiyon, infüzyon, lapa, merhem vb.) 
sorgulanarak kaydedilmiştir. Bu rahatsızlıklar 
arasında; üst solunum yolu, üriner sistem, sindirim 
sistemi, kalp-damar, romatizma ve diğer 
rahatsızlıkların yer aldığı tespit edilmiştir. 

Halk tarafından kullanıldığı ve üretildiği 
belirlenen bitkilere ait örnekler kurallara uygun 
şekilde toplanarak, herbaryum materyalleri 
hazırlanmış ve teşhisleri yapılmıştır. Teşhisi yapılan 
örneklerin 34 familya ait 72 takson içerdiği 
belirlenmiştir. İçerdiği takson bakımından en 


