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Amaç: Bu çalışma İç Anadolu Bölgesi illerinden Karaman sınırları içerisinde yer alan Sarıveliler 
İlçesi ve çevre köylerde yaşayan halkın kullandığı bitkilerin ve yöresel adlarının tespiti, bu 
bitkilerden faydalanma şekilleri ve amaçlarının belirlenmesi, ve elde edilen bilgilerin kaydedilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma materyalleri, Sarıveliler ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 7 köyde yaşayan 300 kişiyle 
görüşülerek yöre halkıyla birlikte bizzat araziye çıkılarak toplanılmıştır. Periyodik dönemlerde 
toplanan bitki örnekleri, kurutulup herbaryum örneği haline getirilmiş ve örneklerin teşhisi “Flora 
of Turkey” adlı 11 ciltlik eserden yararlanılarak yapılmıştır. Bu örnekler Selçuk Üniversitesi KNYA 
Herbaryumu’nda saklanmak üzere kayıt altına alınmıştır. Araştırma sonuçları, familyalar başlığı 
altında alfabetik sıraya göre, bitkilerin bilimsel adı, lokalitesi, yöresel adı, genel adı, kullanılan 
kısımları, kullanım amacı ve kullanım şekli sırası ile verilmiştir. 

Bulgular: 2009-2011 yılları arasında Sarıveliler ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yapılan 
araştırma sonucu farklı kullanımlara ait 45 familyadan 78 bitki tespit edilmiştir. Bunlardan 47 
bitkinin tıbbi amaçla, 49 bitkinin gıda olarak, 7 bitkinin eşya yapımında, 2 bitkinin boya ve 2 
bitkinin hijyen amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırma alanımızda tıbbı amaçlı kullanılan 
bitkiler arasında dar yayılışlı endemik olan Fritillaria acmopetala Boiss. subsp. wendelboi baş 
ağrısı ve romatizma ağrısını gidermek için, Tulipa cinnabarina K. Perss. karın ağrısını gidermek 
için, Viola ermenekensis Yıldırımlı & Dinç kalp rahatsızlığını gidermek için kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Yine dar yayılışlı endemiklerden olan Muscari muscarimi Medikus bitkisinin nefesin 
güzel kokması için çiçeklerinin yutulduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırma alanında tespit edilen bu bitkilerin, ilçe ve köylerindeki yaşayan halk tarafından 
yaygın şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yöre halkının ekonomik durumunun yetersiz olması, 
köylerin şehir merkezinden uzakta olması gibi etkenler bitkilerin yaygın olarak kullanılmasına 
sebep olmuştur. 
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