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PB055 
 

Chayote (Sechium edule) Yetiştiriciliği 

Sercan POLAT1, Nilüfer ITKI2, Funda İLHAN2 

1Esertepe Mahallesi, S. Mustafa Erciyes Caddesi, 
13. Sokak, No:1/7, Keçiören, Ankara 

2Gazi Kız Öğrenci Yurdu Beşevler, Ankara 
mcsercan06@gmail.com  

 
Anavatanı Meksika ve Guatemala olan 

chayote (Sechium edule), günümüzde Amerika 
kıtasında tropik ve subtropik iklimlerin hüküm 
sürdüğü bölgelerde yetiştirilen ve çoğunlukla 
Avrupa ülkelerine ihraç edilen bir bitkidir. 
Ülkemizde pek bilinmemekle birlikte, iklim ve 
toprak isteğinin karşılandığı güney illerimizden 
Antalya’da ve Hatay’da amatör yetiştiriciliği 
yapılmakta, yemeği yapılarak veya turşu olarak 
tüketilmektedir. Bu bitkinin iç pazarda az bulunan 
bir sebze olması ve bölgemizin Avrupa pazarlarına 
üretici ülkelere göre daha yakın olması nedeniyle, 
bölgemiz üreticileri için gelir kaynağı olabilecek 
alternatif bir sebze özelliği taşımaktadır. Ülkemiz 
için yeni bir bitki olması ve yetiştiriciliği hakkında 
hemen hemen hiç Türkçe kaynak bulunmaması 
nedeniyle, konuya ilgi duyan üretici ve 
araştırıcıların yararlanabileceği bir kaynak 
oluşturmak amacıyla önemli bir yere sahiptir.  

 
Anahtar Kelimeler: Chayote   
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Azerbaycan’ın Dağlık Bölgelerinin Faydalı 
Bitkileri 

Vagif ATAMOV, Musa CABBAROV 
Rize Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Milli Piyango Eğitim Kampusu, 53100, 

Rize 
vhatemov@yahoo.com  

 
Azerbaycan’ın dağlık bölgelerinde yayılış 

gösteren 60 familya ve 194 cinse ait 321 faydalı  
bitkiye rastlanılmıştır. Bunlar içerisinde: 124 süs, 
60 tıbbi, 54 gıda, 42 eterik yağlı,39 bal veren, 19 
vitaminli, 18 zehirli, 17 boya, 11 yem, 6 kauçuklu 
ve 1 adet sabunlu bitkinin olduğu belirlenmiştir.  
 Alanda rastlanan bitkilerin toplam 
sayısının %51.5’i Asteraceae, Lamiaceae, Liliaceae, 
Rosaceae, Apiaceae ve Primulaceae familyalarınıa; 
%13.5’i ise Thymus, Nepeta, Primula, Achillea, 
Pyretrum ve Polygonum cinslerine ait olan 
taksonlardır. Faydalı özelliğe sahip olan bitkilerin 
%72.3’ü (231 takson) otsu (bunun da % 56’ı çok 
yıllık, % 11.9’u tek yıllık, % 4.4’ü ise iki yıllık, bir-
iki yıllık ve iki-çok yıllık, % 6.9’u soğanlı), % 
18.8’i (62 takson) odunsu (bunlardan % 11.6’ı çalı, 

% 2.5’i ağaç, % 4.7’i yarı çalı) gövdeli, 2 
rizomlu(% 0.6), 3 (% 0.9) sarılıcı, ve 1 (% 0.3) 
tırmanıcı bitkiye rastlanmıştır.  
 Alanda 34 endemik türe rastlanılmıştır, 
bunlardan 8’i sadece Azerbaycan arazisinde, 26’sı 
ise Kafkasya’da yayılış göstermektedir. 
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Geyve (Sakarya) ve Çevresinin Orkideleri 

Onur KOYUNCU, Derviş ÖZTÜRK, İsmühan 
POTOĞLU ERKARA 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26480, Meşelik, 

Eskişehir 
okoyuncu@ogu.edu.tr 

 
Bu araştırmada Geyve (Sakarya) ve 

çevresinde doğal yayılış gösteren Orchidaceae 
familyasına ait taksonların lokaliteleri, fitocoğrafik 
bölgeleri, endemizm durumları ve risk kategorileri 
belirlenmiştir. Araştırma alanında Orchidaceae 
familyasına ait 10 genusta 28’si tür, 6’sı alttür ve 
2’si varyete seviyesinde olmak üzere toplam 36 tür 
ve türaltı takson tespit edilmiştir. IUCN tehlike 
kategorilerine göre tespit edilen 2 endemik takson 
LC, endemik olmayan 1 takson ise VU 
kategorisindedir. Belirlenen taksonların fitocoğrafik 
bölgelere göre dağılımı ise şöyledir; 11 takson 
Akdeniz elementi, 4 takson Avrupa-Sibirya 
elementi, 1 takson Euxine elementi, 9 takson geniş 
yayılışlı ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen 5 
takson. Araştırma sonucunda tespit edilen 
taksonlardan 4’ü A3 karesi 26’sı ise Sakarya ili için 
yeni kare kaydı niteliğindedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Orchidaceae, Flora, Sakarya, 
Türkiye 
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Başarakavak Kasabası ve Çevresindeki (Konya) 
Bazı Geofit Bitkiler 

Evren YILDIZTUGAY, Yavuz BAĞCI 
Selçuk Ünviversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kampus, Konya 
eytugay@selcuk.edu.tr 

 
Yurdumuz, coğrafik konumu, 

jeomorfolojik yapısı ve farklı iklim tiplerine sahip 
olması, ayrıca üç ayrı fitocoğrafik bölgenin kesiştiği 
bir alanda yer alması nedeniyle oldukça zengin bir 
bitki örtüsüne sahiptir. 

Bu araştırma, “Başarakavak, Tatköy ve 
Altınapa Barajı (Konya) Arasında Kalan Bölgenin 
Florası” konulu yüksek lisans tez kapsamında 
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yapılmıştır. Araştırma alanı, Konya il sınırları 
içerisinde bulunan, Konya il merkezinin 
kuzeybatısında yer alan Başarakavak Kasabası, 
Tatköy ve Altınapa Barajı arasında kalan bölge 
oluşturmaktadır. Çalışma alanı kareleme sistemine 
göre C4 karesi içerisindedir. Konumu itibariyle 
bitki çeşitliliği oldukça fazladır. Çalışma alanımız 
geofit bitkiler açısından da oldukça zengin bir 
konuma sahiptir.  

2004-2006 yılları arasında toplanan 1222 
bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 90 familya 
ve 370 cinse ait 691 takson tespit edilmiştir. 
Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 100 (% 
14.5)’dür. Alandan toplanan taksonların % 8.1’ini 
geofit bitkiler oluşturmaktadır. Bölgemiz içerisinde 
6 adeti endemik olmak üzere 30 geofit bitki taksonu 
bulunmaktadır. Bu endemik taksonların isimleri; 
Asphodeline rigidifolia (Boiss.) Baker, 
Hyacinthella campanulata K.M.Perss. & 
Wendelbo, Colchicum baytopiorum C.D.Brickell, 
Iris schachtii Markgr., Iris stenophylla Hausskn. & 
Siehe ex Baker subsp. stenophylla ve Crocus 
danfordiae Maw.’dir. 

Flora kayıtlarına göre sadece Konya 
çevresinde ve oldukça dar bir alanda yayılış 
gösteren Hyacinthella campanulata K.M.Perss. & 
Wendelbo bitki türü çalışma alanımız içerisinde 
bulunmaktadır. Alan içerisinden toplanan 
Colchicum baytopiorum C.D.Brickell, normal 
yayılış alanı Antalya civarında olmasına rağmen 
araştırma bölgemizde de tespit edilmiştir.  

Taksonların tehlike kategorileri IUCN 
2001’e göre değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Flora, Geofit, Endemik, 
Başarakavak, Konya. 
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Şanlıurfa Doğal Mer’alarının Biyoçeşitliliği 

Cenap CEVHERİ 
Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Osmanbey Kampusü, Şanlıurfa 
ccevheri@mynet.com 

 
Şanlıurfa’nın doğal mer’a olarak kullanılan 

alanlarının uzun yıllar aşırı ve düzensiz otlatılması, 
tarım yapılan alanların gereğinden fazla ve 
kontrolsuz sulanması, çeşitli amaçlarla yapılan 
inşaat çalışmaları ve diğer antropojenik etkiler 
sonucu, mer’a olarak kullanılan alanlarda biyolojik 
çeşitliliğinin azalması yönünde  değişim tespit 
edilmiştir.  

Bölgedeki doğal mer’alar yukarıdaki 
olumsuz nedenler sonucu  degresyona ve 
süksesyona maruz kalmış, primer step vejetasyonu 
birçok  alanda sekonder stepe ve yarı çöl tipli 
ekosisteme doğru değişim göstermiştir.  Mer’aların 

yoğun otlatılması ve tarım alanlarına 
dönüştürülmesi, bitkilerin çeşitli amaçlarla 
toplanması gibi nedenler, birçok  faydalı bitkinin 
(yem, tıbbi, süs, gıda, boya, baharat vd.) 
senopopulasyonunda birey sayısında azalma veya 
ortadan kaybolma gibi sonuçlara yol açmıştır.   

Baraj ve kanal yapımı ile sulama alanları 
genişlemiş, Şanlıurfa’nın doğal mer’a alanları, 
tarım alanları lehine azalma göstermiştir. 

 Son yıllarda Akçakale-Harran ovasının 
Suriye sınırına yakın olan bölgesinde, düzensiz ve 
aşırı sulama sekonder tuzlulaşmaya yol açmış, bu 
bölgelerde sekonder halofitik step vegetasyonu 
gelişmiş ve kültür tarımı yapılan alanlar  mer’a 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yönde 
gerçekleşen süksesyon sonucu çok sayıda bitki 
türünün ortadan kalktığı ve onun yerine bu ortama 
kolay adapte olabilen yeni türler ve onların 
oluşturduğu birlikler görülmeye başlanmıştır.  

Bölgede mer’a olarak kullanılan 
Karacadağ, Fatik, Kaşmer, Tektek  dağlarında  
biyoçeşitlilik daha zengindir ve bu alanlarda farklı 
bitki türlerine ve birliklerine rastlanılmıştır. 
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Osmaneli (Bilecik) Florasına Katkılar II 

Onur KOYUNCU, Derviş ÖZTÜRK, İsmühan 
POTOĞLU ERKARA, Filiz SAVAROĞLU, Atila 

OCAK, Süleyman TOKUR 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26480, Meşelik, 
Eskişehir 

okoyuncu@ogu.edu.tr  
 

Osmaneli (Bilecik) ve çevresinde yapılan 
arazi çalışmalarında toplanan vasküler bitki 
örneklerinin isimlendirilmesi sonucunda 90 
familyaya ait 328 cins ve bu cinslere ait 536 tür ve 
türaltı takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 54’ü 
endemiktir (%10). Florayı oluşturan taksonların 
64’ü Akdeniz (%12), 61’i Avrupa-Sibirya (%11) ve 
39’u Iran-Turan (%7) fitocoğrafik bölgesi 
elementidir. 382 taksonun (%70) ise fitocoğrafik 
bölgesi ya belirtilmemiş ya da çok bölgelidir.  

 
Anahtar Kelimeler: Flora, Osmaneli, Bilecik, 
Türkiye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


