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Çalışmanın mikroskobik analiz aşamasında, propolis örneklerinin bitkisel kökenini tespit etmek 
için, toplanan örneklerin polen preparatları hazırlanmış ve mikroskopta incelenmiştir.

Örneklerin kimyasal analizinde Gaz Kromatografisi ve Kütle Spektrometresi (GC-MS) 
kullanılmıştır.

Polen analiz sonuçları ile, kimyasal analiz sonuçları arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak 
inceleyebilmek için analiz sonuçları SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences) ile 
karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Örneklerin mikroskobik analizi sonucunda 37 farklı bitki familyasına ait 53 taksonun 
poleni teşhis edilmiştir. Örneklerde en çok karşılaşılan bitki familyaları Asteraceae, Boraginaceae, 
Brassicaceae, Fabaceae ve Salicaceae olarak saptanmıştır.

Kimyasal analizler sonucunda tüm örneklerde en yoğun olarak tespit edilen bileşik grubu 
ise flavanoidler olarak bulunmuştur. Flavonoid bileşikleri dışında örneklerde hidrokarbonlar, 
karboksilik asitler ve sinamik asitler gruplarına ait bileşikler önemli oranlarda bulunmuştur.

Sonuçlar: Brassicaceae ve Fabaceae familyalarına ait bitki taksonlarının polenlerinin yoğun 
olarak bulunduğu örneklerde propolis için önemli olan flavanoidler grubuna ait bileşiklerin daha 
yüksek oranlarda olduğu gözlenmiştir.

Hidrokarbonlar grubuna ait bileşikler ise Brassicacaeae familyasına, karboksilik asit ve esterleri 
grubuna ait bileşikler ise Ericaceae familyasına ait taksonların polenlerinin yoğun olarak saptandığı 
örneklerde daha yüksek oranlarda bulunmuştur.

Sinamik asit ve esterlerini içerme oranı bakımından örnekler arasında çok belirgin farklılıklar 
bulunamamıştır. 
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Amaç: Bu çalışma Tatarlı Höyük’de (Ceyhan-Adana) yürütülmekte olan arkeolojik kazı çalışmala-
rının bir parçası olarak, araştırma alanının florası ve etnobotaniksel özelliklerinin saptanması ama-
cıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı ve yakın çevresinin florasının saptanması amacıyla 
2009-2010 yılları arasında periyodik olarak yapılan arazi çalışmalarında toplanan bitki örnekleri 
değerlendirilmiştir. Toplanan bitki örnekleri, Türkiye ve diğer yakın ülke floralarına ait eserlerden 
faydalanılarak teşhis edilmiştir. Araştırma alanının florası içerisinde yer alan bitki türlerinin 
etnobotaniksel özelliklerini saptamak amacıyla ülkemizde ve özellikle yakın coğrafik bölgelerde 
yapılmış olan etnobotaniksel çalışmalardan faydalanılarak Tatarlı Höyük ve çevresinde gelişen 
bitkilerin ne amaçla ve nasıl kullanıldıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
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Bulgular: Araştırma alanının florası, 312 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 38 familya, 110 
cins ve tür, alttür ve varyete seviyesinde toplam 149 takson tespit edilmiştir. Endemik bitkilerin 
sayısı 3 (%2)’tür. İçerdikleri takson sayısına göre en büyük üç familya şöyledir: Asteraceae 23 
takson (%16), Poaceae 16 takson (%11) ve Fabaceae 13 takson (%9). Taksonların fitocoğrafik 
bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: Akdeniz elementleri 49 takson (%33), Avrupa-Sibirya 
elementleri 7 takson (%5), İran-Turan elementleri 5 takson (%3), Kozmopolitler 5 takson (%3), 
geniş ve bilinmeyen 83 takson (%56).Yapılan literatür taramaları sonucu teşhisi yapılmış 149 
takson’dan 79 takson’un gıda, tıbbi ve diğer farklı amaçlar için kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Kullanım amaçları değerlendirildiğinde 79 taksondan 30 tanesi sadece tıbbi amaçlı, 27 tanesi 
ağırlıklı olarak gıda amaçlı olmakla birlikte tıbbi amaçlı da kullanılmaktadır. Sadece gıda amaçlı 
kullanılan takson sayısı ise 9’dur. Gıda ve tıbbi kullanım dışında 13 takson, hayvan yemi ve diğer 
amaçlarla kullanılmaktadır.

Sonuç: Araştırma alanının florasında yer alan 149 taksonun yarısından fazlasının insanlar 
tarafından çeşitli amaçlarla kullanılması gerek Tatarlı Höyük ve çevresinin gerekse de Türkiye’nin 
etnobotaniksel açıdan çok zengin olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışma sonucunda yalnızca 
insanların bitkilerle olan ilişkileri ortaya konulmamış ayrıca biyoçeşitliliğin korunmasına, 
kullanılan bitkilerden tehlike altındaki türlerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınabilmesine ve 
özellikle tıbbi amaçlı olarak hastalıklarda kullanılan bitkilerin neler olduğunun belirlenmesiyle 
gerekli durumlarda bu bitkilerin kültüre alınabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Karaisalı dağ köylerinde yaşayan halkın etnobotanik kültürüne ilişkin 
birikimi ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırma, 2009–2010 yıllarında değişik dönemlerde üçer günlük 16 ayrı 
gezi düzenlenerek; 32 köyden 355 kişiyle röportaj yolu ile bilgiler derlenmiş, bitkilerin yöresel adları, 
kullanım amaçları ve şekilleri yazılarak, materyalleri toplanmıştır. Kullanılan taksonların doğal 
fotoğrafları çekilmiş, herbaryum materyali haline getirilmiş ve bilimsel adlandırılmaları yapılmıştır.

Bulgular: Karaisalı (Adana) ilçesinde yapılan bu araştırmada bölge halkı tarafından tıbbi, gıda, 
araç-gereç, boya ve farklı amaçlı (oyuncak, eşya, süs vb.) kullanımı olan bitkiler belirlenmeye 
çalışılmış ve sonuç da doğal olarak yetişen ve halk tarafından kullanılan 52 familyaya ait 112 
takson tespit edilmiştir. Bu bitkilerden; 85’inin tıbbi amaçlı, 67’sinin gıda olarak, 21’nin farklı 
amaçlar için, 13’nün araç-gereç yapımında ve 10’nun boyar madde olarak kullanıldığı saptanmıştır.

Sonuç: Adana’nın Karaisalı ilçesinin dağ köylerinde yaşayan insanların etnobotanik birikimlerinin 
ortaya çıkarılmasına yönelik bu araştırma ile daha önce bu konuda bilimsel bir çalışma yapılmamış 


