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Amaç: Bu çalışma ile Erzincan sınırları içerisinde bulunan Üzümlü ilçe merkezi ve çevre köylerde 
yaşayan yerel halkın tıbbi amaçlarla kullandığı bitkilerin yöresel ve bilimsel adlarının tespiti, 
bu bitkilerden faydalanma amaç ve şekillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bitkilerin doğrudan 
tedavide kullanımı kırsal alanlarda devam etmekte olmasına rağmen, köyden kente göçün artması 
ile birlikte gün geçtikçe azalmaktadır. Çalışma ile halkın deneme yanılma yöntemi ile tespit edip 
kullandığı ve yeni nesillere aktarmaya çalıştığı, şifalı bitkilerin kullanımına ilişkin bilgilerin, genç 
kuşağın ilgisizliği ve yaşlı kuşağın, bu bilgileri zamanla unutması veya bu dünyadan ayrılması 
sonucu yok olup gitmesi de önlenebilecektir.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki numuneleri, 2010 ve 2011 yıllarında uygun vejetasyon dönemlerinde 
Üzümlü ilçe merkezinden ve köylerinden toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri herbaryum 
tekniklerine göre preslenmiş ve kurutulmuştur. Daha sonra örneklerin temel eserlerden yararlanılarak 
familya, cins ve tür adları teşhis edilmiştir. Araştırma bölgesinden toplanan taksonların yöresel 
isimleri, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri yöre halkıyla yapılan anketler ve görüşmeler 
sonucunda belirlenmiştir. Herbaryum kartonlarına yapıştırılan ve etiketlenen örnekler, kurulum 
aşamasında olan Erzincan Üniversitesi Herbaryumu’da muhafaza altına alınmıştır.

Bulgular: Araştırma alanından toplanan 29 familyaya ait 65 türün tıbbi amaçlı olarak kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bu bitkilerin 24 tanesinin meyveleri, 18 tanesinin çiçekleri, 15 tanesinin yaprakları, 7 
tanesinin tohumları, 6 tanesinin kökleri, 6 tanesinin dalları ve 1 tanesinin de gövdesinin kullanıldığı 
ortaya konulmuştur. Tür sayısı bakımından ilk üç familya sırasıyla şunlardır; Rosaceae familyası 
12 bitki türü ile ilk sırayı, Asteraceae 6 bitki türü ile ikinci sırayı ve Lamiaceae familyası 5 bitki 
türü ile üçüncü sırayı almaktadır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma, Erzincan ilinde yapılan ilk etnobotanik amaçlı çalışma olan 
‘Üzümlü (Erzincan) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri’adlı yüksek lisans tezinin bir kısmıdır. 
Çalışma sonucunda ilçede yerel halk tarafından tıbbi amaçla kullanılan 65 tür belirlenmiştir. 
Çoğunlukla Rosaceae, Asteraceae ve Lamiaceae familyalarına ait bu türlerin bilimsel isimlerinin 
yanı sıra yöresel isimleri, kullanım amaçları, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri verilmiştir. 
Bu bitkilerin genellikle soğuk algınlığı, öksürük, göğüs yumuşatıcı, idrar söktürücü, bağırsakların 
çalışmasını düzenleyici ve astım gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Araştırma çerçevesinde, yöre halkının, özellikle ileri yaşta olanların ve bunların yakın çevresinde 
bulunanların tıbbi bitkileri daha iyi tanıdıkları ve daha sık kullandıkları belirlenmiştir.
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