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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 



      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
399

zengin familyalar Lamiaceae, Rosaceae, 
Asteraceae, Fabaceae, Apiaceae ve Polygonaceae 
dir.  
  
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Bilecik, Bursa, 
Edirne 
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Safran, bilimsel adı Crocus sativus olan, 
süzengiller ailesine mensup değerli bir bitkidir. 
Crocus sativus, 10-30 cm boyunda uzun bir sap 
üzerinde, oval veya eliptik şeklinde leylaki, açık 
mor veya pembemsi mor renkli, 2 sıralı 6 adet 
petalden  meydana gelir. Bitkinin safran olarak 
kullanılan kısmı çiçeğinin kırmızı renkli 
pistilleridir. Crocus sativus’un kökleri soğan 
köktür. Ve 3-4 cm çapındadır.  

Bitkinin yetiştirilmesi ve çoğaltılması yan 
köklerinin ekilmesi ile olur. Ait olduğu süzengiller 
familyasındaki diğer üyelerin aksine, sonbaharda 
çiçek açar ve yine sonbaharda çiçekleri veya 
çiçeklerin pistilleri toplanıp, kurutularak kaldırılır. 
900 gram safran elde etmek için 100-120 bin adet 
çiçek toplanması gerekir. Bu yüzden yetiştirilmesi 
ve üretilmesi hayli zor olduğundan dünyanın en 
pahalı şifalı bitkilerinden biridir.  

Dünya’nın en pahalı baharatlarından olan 
safran, neredeyse altın değerindedir. En kaliteli 
safranın gram fiyatı şu an 50 liraya yakındır. Kendi 
ağırlığının 100 bin katını boyayabilen Crocus 
sativus’un kullanım alanları genellikle boya, gıda 
ve ilaç sanayidir fakat fiyatının fazla olması 
nedeniyle zaman içerisinde kullanım oranları hayli 
düşmüştür. 

Tarihte ilk defa eski Mısırlılar tarafından 
kullanıldığı ve bundan sonra da Roma, Bizans ve 
Anadolu' da ki uygarlıklara da yayıldığı 
bilinmektedir. Osmanlılarda çok önemli bir ilaç 
ürünü olan safranın 1858 yılında sadece İngiltere’ye 
10 bin kilogram satıldığı bilinmektedir.  

Günümüzden bahsedecek olursak, en 
kaliteli ve en pahalı safran, ismini de verdiği, 
Türkiyemiz’in Safranbolu ilçesinde 
yetiştirilmektedir. 1920’lerde 600 kg olan yıllık 

üretim şimdilerde ise soğan ithalinin yasaklanmış 
olması ve Crocus sativus’un yetiştirilmesi ve 
toplanmasının çok zahmetli olması nedeniyle 10 
kg’a kadar düşmüştür. Yöre de safran yetiştiren 
sayılı birkaç aile kalmıştır. 

Böyle kıymetli ve pahalı bir bitkinin en 
kalitelisinin Türkiye topraklarında yetiştirilme 
olanağına sahip olmak büyük bir şanstır. Ekolojik 
zenginliklerimizin değerini bilmeli ve bu 
zenginliklerimizi ekonomik yarara çevirmeyi 
bilmeliyiz. Bunun için, sadece Safranbolu yöre 
halkı değil, tüm çiftçiler bilinçlendirilmeli ve safran 
üretmeleri için teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. 
Devlet büyükleri ve bilim adamlarına büyük görev 
düşmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Safran, Crocus sativus, 
Safranbolu  
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Zeytinyağı üretim prosesinde bir yan ürün 
olarak açığa çıkan karasu;  bileşimi, içerdiği yağ ve 
koku nedeni ile önemli bir kirlilik potansiyeli 
oluşturmaktadır. Bu karasuyun bilinçsizce göl 
akarsu veya denize deşarj edilmesi çevreye son 
derece zararlıdır. Son 35 yıl içinde zeytin yağı 
üretiminin artması, küçük ve büyük ölçekli üretim 
tesislerinin gelişigüzel yayılması, karasuyun akarsu, 
yer altı suları ve toprağa boşaltılması karasuyun 
çevresel etkilerini ön plana çıkarmaktadır. Sucul 
ekosisteme verilen atıklar, sucul canlılarda 
intraselüler reaktif oksijen türlerininin (ROS) 
oluşumunu arttırarak, oksidatif hasara neden 
olurlar. Canlılarda oksidatif stresi belirlemek için 
çeşitli belirteçler kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada zeytin karasuyunun 
balıklarda oksidatif stres üzerine etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Oksidatif hasarın 
belirteci olarak solungaçlarda süperoksidismutaz 
(SOD), katalaz (KAT), enzim aktiviteleri ile 
malondialdehit (MDA) miktarı kullanılmıştır. 
Çalışmada tilapia karasuyun üç faklı 
konsantrasyonuna (% 0,01; % 0,05; % 0,25) 2, 4 ve 
6 gün süresince maruz bırakılmıştır. Homojenize 
edilen karaciğer ve solungaçlarda SOD, KAT, 
enzim aktiviteleri ile MDA miktarı ölçülmüştür. 


