


Endemik  terimi  latince  endomos kelimesinden 

gelmekte ve yerli anlamındadır. 

Endemik bitki ; 

Yeryüzünün belirli bir bölgesinde yaşayan ve başka 

sahalarda rastlanmayan bitki ve hayvan türlerine 

“endemik” bu olaya da “endemizm”adı verilir. 

 

Bitki formasyonlarını oluşturan bitki türleri her 
yerde aynı özellikleri göstermez.İklim,toprak ve 
jeomorfolojik özelliklerden kaynaklanan yerel 
farklılıkların da ortaya çıkması ile bitki 
topluluklarını oluşturan bitki türleri çeşitlenir.Bu 
yerel farklılıklara bağlı olarak da bitki 
topluluklarında endemik bitkiler gelişir. 



Endemik bitkilerin yetiştiği alanlara 

örnek olarak Türkiye’nin  Akdeniz 

Bölgesi,Doğu Anadolu Bölgesi,kalker 

ana kaya veya fitocoğrafik bölge 

olabilir.Yeryüzünde sadece bu sınırlar 

veya ekolojik şartlar içinde 

bulunmaktadır. 

Türkiye’nin endemik bitkileri 

denince sadece Türkiye’nin siyasi 

sınırları içinde yetişen bitkiler 

demektir. Bazı endemik bitkiler çok 

lokal bazıları ise daha geniş  alanda 

yetişebilmektedir.Bir bitkinin yayılış 

alanı,  bitkinin areal ini oluşturur.Örnek 

olarak ülkemizde Antalya’nın Akseki 

ilçesinde yetişen  Febaceae 

familyasından Astragalus antalyense 

sadece 2-3 dekarlık bir alanda bulunur. 



Yeryüzünün çok geniş 

alanaları için endemizm  

terim kullanılmaz. Örneğin 

bir kıta için endemizmden 

söz etmek mümkün 

değildir.Ancak bir kıtanın 

belli bölgeleri için kullanmak 

mümkündür. 

 

 

Yeryüzünde farklı 
alanlara göre endemizm 
alanları değişiklik 
göstermektedir.Örnek 
olarak endemizm oranı 
Madagaskar adasında 
%33,Yeni Zelanda’da 
%72,Havai Adalarında 
%90 dır. 



P A L E O - E N D E M İ K  

Herhangi bir alanda uzun yıllar içinde 

değişen şartlara adapte olarak 

nesillerini devam ettirebilen 

endemiklere paleo-endemik 

denir. Örneğin Antalya da yetişen 

Dorysteachas hastata poleo-endemik 

bitkidir. 

Endemik bitkiler jeolotik devirlere göre 2 ye ayrılır. Bunlar : 

   N E O - E N D E M İ K   
Bir bölgede şartlar değiştikten sonra 
yeni bitkiler buraya gelip yerleşmiş ve 
burada yeni meydana gelmişler ise ve 
bitkiler sadece o alana has bitkiler ise bu 
bitkilere neo-endemik bitki denir. 
Örneğin yurdumuzda yetişen Siderisit 
ve Verbascum cinslerine ait bir çok tür 
neo-endemiktir. 

Dorysteachas hastata  

Verbascum eriophorum 



Yeni bir yüzyıla giren dünyamızda teknolojik gelişmeler 

baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. İnsanoğlunun her 

geçen gün daha iyi bir yaşam kalitesi elde etme isteği, 

doğal dengenin bozulmasını da beraberinde getirmektedir 

 Bozulan doğal dengenin insan hayatını kimi zaman tehdit 

eder duruma gelmesi ise insanoğlunu acilen bozulan doğal 

dengeyi yeniden kurmaya zorlamıştır. Çevre kirliliği, 

doğal kaynakların kirliliği, gürültü kirliliği, hava 

ve su kaynaklarının kirliliği gibi sorunların yanı sıra bitki 

ve hayvansal çeşitliliğin giderek azalması da bir başka 

tehlikeyi oluşturmaktadır. 

 



Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik ve gen 

kaynakları varlığı açısından sahip olduğu 

zenginlik eşine az rastlanan türdendir 

Ekonomik rekabetin en acımasız koşullara 

dayandığı bir dünyada ülkeler sahip 

oldukları varlıkları en ince ayrıntısına kadar 

araştırmakta ve bu kaynakları ekonomisine 

artı değer olarak kazandırmanın yollarını 

araştırmaktadır.Ülkemize katkı sağlaması 

acısından başlangıç olarak ise tehdit altında 

olan gen kaynaklarımız ile ekonomik öneme 

sahip çeşitlerin öncelikle değerlendirilmesi 

isabetli olacaktır. 

 



Endemik türler tabiatta, aşırı otlatma, 

yangın, bilinçsiz kesim, söküm,ıslah 

çalışmaları, yapılaşma, şehirleşme ve 

herbisit kullanımı gibi çeşitli tehlikelerle 

karşı karşıyadır.Bu olumsuz faktörler 

kimi zaman bitkinin yok olmasına ve bir 

anlamda yer yüzünde ortadan kalkması 

anlamına gelmektedir.  

Olumsuz faktörler zamanla bitkilerin 

durumlarını tespit etme ve gerekli önlemleri 

alma ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu ihtiyaca yardımcı olmak amacı ile 

“Uluslararası Doğa ve Doğal 

Kaynakları Koruma Birliği(IUCN)” 

kurulmuştur. Bu kuruluş yaptığı çalışmalarla 

bitkiler için tehlike sınıflarını belirlemiş ve 

kritik durumdaki bitkileri buna göre 

değerlendirerek Kırmızı Bülten denilen 

“Red Data Book ” isimli eseri ortaya 

çıkarmışlardır.  

 





Dünyada her saat 3 bitki veya hayvan türü yok oluyor.            
(03.10.2006   Radikal) 

 Djohlaf,  türlerin çok hızlı bir biçimde soylarının 
tükendiğini belirterek, "Saatte bir 3 tür yok oluyor. Her 
gün 150 kadar tür kaybediliyor. Her yıl 18 bin ila 55 bin 
türün soyu tükenmiş oluyor. Nedeni insan faaliyetleri." 
dedi.  (12.09.2004 Radikal) 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun  yayınladığı 
mesajda ; “Biyolojik çeşitlilik daha önce 
görülmemiş bir hızla kaybediliyor.” diyerek bu 
tehlikeye karşı hızla harekete geçmek gerektiğini 
vurguladı. 
 

Kıyamet biyolojik istila ile gelecek. 
   (08.01.2007 Hürriyet) 



Osmanlı döneminde Anadolu'dan Hollanda'ya 

götürüldüğü bilinen  lale günümüzde Hollanda ile 

özdeşleşirken, Türkiye'de doğal olarak yetişen lale 

türlerinin bilinçsizlik nedeni ile yok olma ile yüz yüze 

olduğu belirtiliyor. ( 2008 Posta ) 
 

Ziraat Mühendisleri Odası'nın (ZMO) başını çektiği bir 

grup sivil toplum örgütü tasarının bu haliyle yasalaşması 

halinde Avrupa'nın tümüne eşit bitki çeşitliliğine sahip 

Anadolu'ya has bitkilerin kaybolacağını, telafisi imkânsız 

bir yola girileceğini, genetiği değiştirilmiş tohum üretim ve 

ticaretine izin verilmeden önce “Ulusal Biyo-güvenlik 

Yasası” nın çıkarılması gerektiğini savunuyor. (zmo.org) 

   Bilim adamları, insanlığı ve dünyayı yakın gelecekte 
bekleyen en büyük tehlikenin kolay para kazanma hırsı ve 
'daha verimli oldukları' gerekçesiyle ithal edilen bitki ve 
hayvanların yol açtığı 'biyo-istila' olduğu uyarısında 
bulundular. 



Ilıman kuşak içerisinde bulunan 
Türkiye sahip olduğu bitki 
çeşitliliği  açısından çevresinde 
yer alan bir çok ülkeden farklı 
olan özellikleri ile dikkat çeker. 
Türkiye’de yayılış gösteren bitki 
türlerinin sayısı Avrupa  
kıtasının tümünde yayılış 
gösteren bitki türlerinin 
tamamına yakındır. Yapılan 
araştırmalarda Türkiye’nin 
12.000 civarında bitki 
taksonuna (tür, alttür, varyete 
düzeyinde) sahip olduğu  ortaya 
çıkmıştır.(Erik ve Tarıkahya, 
2004). kaynaklanmaktadır.  
 



Endemik bitkiler açısından 
ülkemiz Avrupa'dan üstün olmanın 
da ötesinde dünyanın birkaç 
bölgesinden biridir. Avrupa'nın 
endemik bitki sayısı toplam 2.750 
adet iken bu sayı ülkemizde 3.000 
adettir. 
Sadece Antalya ilimizdeki endemik 
bitki sayısı 600'dür.  

 

 
Türkiye'nin bitki zenginliğinin en önemli 

nedenlerinden biri, buzul çağlarında 
Anadolu'nun bitkiler için bir sığınak 
olmasıdır. Günümüzde de Türkiye hiçbir 
Avrupa ülkesinde olmayan bir şekilde 3 
farklı bitki alanının kesişme noktasında 
yer almaktadır.Bu bitki alanları Akdeniz 
Bitki Alanı(Akdeniz ve Ege bölgelerini 
kapsamaktadır), Avrupa-Sibirya Bitki 
Alanı(Karadeniz ve Marmara bölgesini 
kapsamaktadır). Iran-Turan Bitki Alanı(İç 
Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesini 
kapsamaktadır. 

Resim - 2 : Süs bitkisi 
olarak değerlendirilen 
Siklamen 

Resim – 1 : Tıbbi amaçlı kullanılan  
                      Herdemtaze   



Cins  Tür Endemizm Oran(%) 

Eğreltiler 30 90 2 2.2 

Koniferler 8 22 - - 

Dikotiller 935 7593 2589 34.9 

Monokotiller 278 1771 300 20.7 

Toplam 1251 9222 2991 33.3 

Tablo – 1 :  Türkiye de yetişen bitki tür ve 
cinslerinin endemizm durumları ve oranları 



Familyası  Tür sayısı Endemik 
tür sayısı 

Oran(%) 

Compositae 1194 453 38.8 

Leguminosae 999 399 39.9 

Scrophulariaceae 469 244 52.0 

Labiatae 562 256 45.5 

Cruciferae 533 214 39.6 

Caryophyllaceae 483 194 40.2 

Liliaceae 440 167 37.9 

Umbelliferae 432 131 30.3 

Boraginaceae 340 113 36.4 

Rubiaceae 173 74 43.9 

Tablo – 2 :  Ülkemizde endemizm oranı yüksek 
ilk 10 familyaya ait bitkilerin toplam tür sayısı, 
endemik tür sayısı ile  endemizm oranları 
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Tablo – 3 : Dünyada ki bazı  alanlarda doğal 
bitki türlerine göre endemizm oranı (%) 
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Tablo – 4 : Dünya daki bazı ülkelerin endemik bitki  
sayıları    (adet) 



Türkiye’de endemizm bakımından en 

zengin yerler Toros Dağlarının batı ve 

orta kesimleri (özellikle Taşeli Platosu)  

İç Anadolu ile Doğu Anadolu 

arasında ki geçiş alanlarıdır.  

Uludağ masifi, Kaz Dağı masifi, Ilgaz 

masifi gibi masiflerin, endemizm 

açısından özel alanlar olduğu dikkat 

çekmektedir.  

Ülkemizde en çok endemik bitkiye 

sahip 3 ilimiz 578 bitkiyle Antalya, 478 

bitkiyle Konya ve 366 bitkiyle İçel'dir.  



 

 

Şekil – 1 :  Türkiye endemik bitkilerin dağılışı  



 

 

1 - Tıbbi ve kokulu bitkiler :  
Bazı bitki türleri ilaç  hammaddesi veya kimyasal maddeler 
elde etmek amacıyla ve halk ilacı olarak yaygın bir şekilde 
toplanmaktadır. Örneğin endemik olan bazı Salvia ve Sideritis 
türlerinden  ada çayı , dağ çayı gibi isimlerle güney ve batı 
illerimizde sıkça faydalanılmaktadır. 
 
2 - Süs bitkileri :  
Floramız içinde çok sayıda  süs bitkisi olarak kullanılabilecek 
bitkiler olmakla birlikte bunların henüz yeteri derecede 
yurdumuz çevre düzenleme süslemelerinde kullanıldığı 
söylenemez. İşin ilginç tarafı bunlardan bazıları yurdumuz 
doğasından toplanarak Avrupa ülkelerine özellikle A.B.D ye 
satıldığı halde yurdumuzda kullanılamamaktadır. Ancak son 
yıllarda halkımız tarafından  da kullanılan bazılarının isimleri 
Cyclamen , Galanthus (Kardelen), Leucojum (Göl Soğanı), ve 
Anemone dir. 



3 - Endüstriyel Amaçlı Kullanılan Bitkiler :  

Floramızda bulunan bazı doğal bitkilerden elde edilen çeşitli 

maddeler değişik endüstri dallarında kullanılmaktadır. Bunlar 

Astragalus tan elde edilen kitre, hemen herkes tarafından 

bilinen ve asırlardır  beslenme sanayinde kullanılıp yurt dışına 

satımı 1974 ten beri yasak olan Orchis (salep) 

bitkisi,meşrubat sanayinde katkı maddesi olarak kullanılan 

Glycryrhiza glabra (meyan  kökü) .. 

Ayrıca gelecekte yağ sanayisinde kullanılması düşünülen 

Boreave orientalis  (sarı ot) , Cephalaria syriaca 

(karapamuk)bitkileridir. 

 

4 - Çayır-mera Bitkileri :Yurdumuzun geniş bozkır 

alanlarında ve yüksek dağlarda yetişen çayır bitkileri ve yem 

değeri yüksek bitkiler açısından zengin bir ülkedir. Örneğin 

Medicago (yonca) ,Trifolium (üçgül), Onobrychis bu konuda 

üzerinde önemle durulması gereken cinslerde bazılarıdır. 

 





Leucojum aestivum (GölSoğanı) 

Ülkemizde en çok göller yöresinde 

rastlanmaktadır. Göl soğanı içermiş 

olduğu  alkoloidler sayesinde tıpta 

alzheimer ve çocuk felci gibi sinir 

sistemini etkileyen  hastalıkların 

tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca 

süs bitkisi olarak ta büyük önem 

taşır.  

Göl Soğanı 

Vigna caracalla (Selluka) 
Ülkemizde Akdeniz ve Ege de 
rastlanılan, eski İzmir evlerinin 
vazgeçilmez sarılıcılarından, hoş 
kokulu bir sarmaşıktır. Daha çok 
peyzaj mimarisinde göz alıcı 
güzelliğinden  ve eşsiz kokusundan 
ötürü tercih edilir. 

Selluka  



Rhazya orientalis (Mavi Yıldız) 

İstanbul’un ve Türkiye’nin en nadir 

bitkilerinden biri olan mavi yıldız 

Türkiye’nin kuzeybatısı  birkaç 

yerde doğal olarak yetişen mavi 

çiçekli bir bitkidir.  İçindeki alkoloid 

tıbbi tedavi için çok değerli etken 

madde olma özelliği  taşımaktadır. 

 

Mavi Yıldız 

Diospyros  lotus   (Orkide ) 
Ülkemizde orkideleri genellikle 
sahlep yapımında  kullanılılr. 
Maraş Dondurmasının meşhur 
olmasının kaynağında  
dondurmada ki bu orkidelerden 
elde edilen sahlep önemli rol 
oynamaktadır. Nitekim bu yörede 
endemik olarak Dactylorhiza 
osmanica (osmaniye orkidesi) 
yetişmektedir. 
 

Orkide 



Asparagus plumosus (Kuşkonmaz) 

Önemli bir besin maddesi olan 

kuşkonmaz sebzesinin ise 3 

ilimizde endemik olarak 

bulunduğu bilinmektedir. 

Antalya'da Asparagus lycicus 

(Likya Kuşkonmazı), Konya ve 

Mersin'de Asparagus coodei, 

Yine Konya'da Konya'nın antik 

dönemdeki ismiyle adlandırılan 

Asparagus lycaonicus (Likonya 

veya Konya Kuşkonmazı) 

 

Kuşkonmaz  

 
Kırsal kesim insanlarımızda önemli 
bir yiyecek maddesi olan, hatta 
türkülerde bile adı geçen madımak 
bitkisinin ülkemizde zengin endemik 
türleri olduğu görülmektedir. 
Örneğin Afyon’da Polygonum 
afyonicum (Afyon Madımağı), 
Kayseri’de  P. cappadocicum 
(Kapadokya Madımağı), Muğla’da P. 
karacae, Samsunda  P.  samsunicum, 
(Samsun Madımağı), Sivas’da 
Polygonum sivasicum (Sivas 

Madımağı) verilebilecek örneklerdir. 

 

  Polygonum cognatum (Madımak) 

Madımak 



Thermopsis turcica 
(Acı Piyan) 
Dünyada sadece Konya'nın Akşehir 

ilçesindeki Akşehir Gölü çevresinde 

yetişir. Uluslararası Doğayı ve Doğal 

Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) 

tarafından, 'çok tehlikede‘  olarak  

değerlendirilip ve acilen korunması 

gereken bir tür olarak kırmızı liste 

içerisine alınmıştır.  

Acı Piyan 

Arum  byzantinum  
( İstanbul  Yılanyastığı)  
Koyu mor çiçeklerini saran 

krem renkli ve çevresi mor bir 

şerit ile çevrili çiçek yaprağı 

nedeniyle güzel görünüşlü bir 

türdür. Türkiye'de yalnızca 

Trakya'da 1 ve İstanbul 

çevresinde 2 yerde yetiştiği 

bilinmektedir.  

İstanbul Yılanyastığı 



Colchicum chalcedonicum  
(Kadıköy Çiğdemi)  
Kadıköy’de  özellikle kayalık, 
yüksek tepecik ve fundalıklarda 
yetişen sonbaharda çiçek açan bir 
soğanlı bitki türüdür. Çiçekleri 
büyük, koyu pembe ve damalıdır.  
En geniş populasyonları Asya 
yakasında yer alır, ayrıca İkitelli 
civarında az sayıda örneğine 
rastlamak mümkündür. 

Kadıköy Çiğdemi 

Thymus vulgaris 
(Kekik) 

Endemik kekik türleri açısından 

ülkemiz çok zengindir. Örnek 

olarak; Adana da Origanum 

amanum (Amanos kekiği), 

Afyonda Origanum sipyleum 

(Spil kekiği) sayılabilir. 

Kekik 



Üvez 

Sorbus caucasica var. yaltirikii 

(Üvez)  

Türkiye’nin tek endemik üvez 

çeşidi Rize ilinde bulunmaktadır 

Crosus sativus (Safran) 

Bulunduğu yerler özdeşleşmiş 

safran bitkisi Safranbolu'da 

yetişmektedir. Safran, yöresel 

bir yemek olan zerde tatlısı ve 

pilavlarda kullanılmaktadır. 
 

Safran 



 

(Sevgi Çiçeği)  
Halk arasında "gelin 
düğmesi" olarak da bilinen 
bitki türü, Türkiye’ye özgü ve 
sadece Ankara’nın Gölbaşı 
ilçesinde yetişiyor. 
      

Saxifrago stolonifera 
(Konya Gaşağı)  

Dünyada sadece 

Konya’da yetişen bitkiden, 

2006 verilerine göre doğada 

yalnızca 9 kök kaldı. Bitkiyi 

koruma çalışmaları sürüyor. 
Konya Gaşağı 

Agapanthus demisera 

Sevgi Çiçeği 



Acı Çiğdem 

Colchium  autumnale 
(Acı Çiğdem) İstanbul’a özgü 

küçük çiçekli acı çiğdem türü, 

denetimsiz kentleşme ve yanlış 

ağaçlandırma nedeniyle 

tükenme tehlikesi 

yaşıyor. Bern Sözleşmesi ile 

koruma altına alındı. 

Campaluna sp. 
(Çan Çiçeği) 

Sadece Çoruh Vadisi’nde 

yetişen türün soyu, tüm 

Avrupa’da tehlike altına 

girdi. 
 

Çan Çiçeği 



 
Doğu Anadolu bölgesinin 
zengin ot vejetasyonu 
içinde ortaya çıkar. Halk 
dilinde ağlayan gelin 
olarak ta bilinir.   
  

Türkiye'de Karadeniz'in 
güneybatı kıyılarının kumul 
tepelerinde görülen gri 
yapraklı çok yıllık endemik 
bir türüdür. 

Centaurea kilaea  
(Kilyos Peygamber Çiçeği)  

Fritillaria imperialis 
(Ters Lale) 

Ters Lale 

Kilyos Peygamber Çiçeği 



(Adaçayı) 
Ülkemiz endemik adaçayı türleri 
açısından çok zengindir. Bir çok ilimizde 
birden fazla endemik adaçayı türleri 
bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; 
Adana da Salvia cilicica (Kilikya adaçayı), 
Afyon da Salvia pisidica (Pisidya adaçayı), 
Aydın ve İzmir de Salvia smyrnaea (İzmir 
adaçayı), Malatyada Salvia euphratica 
(Fırat adaçayı), Yozgat ta Salvia 
yosgadensis (Yozgat adaçayı) ilginç isimli 
adaçaylarıdır. 

 

Salvia officinalis 

Ada Çayı 

(Kardelen) 
 Türkiye’de doğal olarak yetişen 
9 türü bulunuyor. 2 türü 
dışında kardelen soğanlarının 
doğadan toplanarak ihraç 
edilmesi yasaklandı. 

Kardelen 

Galanathus elwesii 



Allium peroninianum  
(Kayışdağ Soğanı)   
Zarif, pembe çiçekli kayışdağ 

soğanı, Kayışdağ’da yetişir. Bugün 

şehirleşme nedeniyle ilk toplandığı 

alanlar tahrip edilmiş ve türün 

İstanbul'da yetiştiği geriye kalan 3 

alanda, bilinçsizce yapılan 

ağaçlandırma ve kentsel gelişme 

nedeniyle tehdit altındadır.  

 Kayış Soğanı 

Amsonia orientalis   
(Doğu Razyası)  
Masmavi ve yıldız şeklinde çiçekleri ile 
dikkati çeken nadir bir süs bitkisidir. 
Bahçe düzenlemelerinde yaygın olarak 
kullanılan çok yıllık bir türdür. 
Türkiye'nin kuzey batısında doğal olarak 
yetişir  Doğu Razyası 



Phoenix theoprax 
(Datça Hurması) 

 Datça Yarımadasında 

bulunmaktadır. Sahil alanlarında 

vazgeçilemeyen peyzaj 

bitkilerindendir . 
 

Datça Hurması 

Sonchus erzincanicus 
(Erzincan sütotu) 

Dünya da sadece  

Erzincan Ovası’nda ki tuzlu 

bataklıklar da  yetişir. 

Erzincan Sütotu 



 
 

  

 

 

 

Trachystemon orientale 
(Ispıt) 
Karadeniz bölgesinde yaygın 
olarak tüketilen doğal bir 
sebzedir. 

Rheum ribes 
 (Işgın) 
Van çevresinde doğal 
olarak yayılış gösterir. 
Yerli halk tarafından 
ticareti yapılmakta olup 
çiğ olarak tüketilmektedir. 

Ispıt 

Işgın 


