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“Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu” projesi İstanbul 
Kalkınma Ajansı 2010 Mali Destek Programı, kapsamında desteklenmektedir.



BU ÇALIŞMANIN AMACI 

Balarılarının nektar ve polen topladıkları İstanbul’un do ğal (yabani)   
florasını saptamak 

İstanbul’un ballı bitkilerinden olu şan bir herbaryum (Yassılatarak 
kurutlmu ş bitki örneklerinin saklandı ğı kurutulmu ş bitki müzesi)hazırlamak 

İstanbul Ballı bitkilerinin foto ğraflarını  içeren bir kitap hazırlamak

İstanbulun Do ğal bitkileri hakkında farkındalık yaratmak ve flora sının 
korunmasına katkıda bulunmak.



SUNUMUN PLANI :

Türkiye’ nin Yabani Bitkileri (florası )Hakkında Kı sa Bilgi 

İstanbul’un Florasının Zenginli ği

İstanbul’un Ballı Bitkileri Projesi

İstanbulun Önemli Ballı Bitki Alanları ve Bu Alanlar ın Korunması

Arılar için Önemli 10 İstanbul Bitkisi

Ballı Bitkiler Herbaryumu

Proje sonuçları



Türkiye’ nin Yabani Bitkileri (florası )

TÜRKİYE;
� Olağanüstü zengin do ğal bitki türleriyle dünyanın
en önemli ülkelerinden biri; dünyanın ılıman 
kuşaktaki en zengin floraya sahip ülkesidir,
� 10.000 kadar çiçekli bitki ve e ğrelti türüne 

sahiptir;sahiptir;
�Bu bitkilerin yakla şık 1/3’ü (3034) Türkiye için 
endemiktir,(dünyada ba şka yerde yeti şmez)
�Her yıl florasına yakla şık 70 tür ilave 

edilmektedir.
� Bu do ğal zenginlik büyük bir ekonomik de ğer 

taşır:



Türkiye, iki kıtanın birle ştiği yerde, çe şitli iklimlerin 
(Akdeniz, Karasal, Okyanus) ya şandığı, 3 fitoco ğrafik 
bölgenin (Avrupa-Sibirya; Akdeniz; İran-Turan) bulu ştuğu 
dünyadaki tek ülkedir. 
Ilıman
kuşaktaki 
en zengin 
doğalbitki 
çeşitlili ğine çeşitlili ğine 
sahip 
ülkedir.



Tulipa sintenisii









İstanbul florası

.
İİSTANBUL’UNSTANBUL’UN OOLAĞANÜSTÜLAĞANÜSTÜ BBİTK İİTK İ ZZENGİNLİĞİ ENGİNLİĞİ 

İstanbul 511.000 ha alan
üzerinde yaklaşık 2500 
yabani çiçekli bitki ve 
eğreltiye ev sahipliği 
yapmaktadır. Bitki 
türlerinin sayısı ve
habitat çeşitlili ğihabitat çeşitlili ği
bakımından 
İstanbul, 
bazı ülkelerden 
çok daha
zengindir. 





İSTANBUL’UN OLA ĞANÜSTÜ B İTKİ ZENGİNLİĞİ’nin nedenleri 

İstanbul toprak çe şitlili ği,

İki deniz ve iki kıta arasındaki co ğrafi konumu 

Karadeniz kıyılarından nemli ve so ğuk iklim ile Marmara 

Denizi’nin daha sıcak Akdeniz ikliminin etkisi altı nda), 

Topografyası ve yüzyıllara dayanan geleneksel arazi  kullanımı 

nedeniyle ola ğanüstü bir biyoçe şitlilik içerir.



İSTANBUL’UN ENDEM İK 
BİTK İLERİ
Bir bölgenin floristik açıdan 
değerlendirilmesinde çok önemli 
bir kriter olan endemik bitkiler 
bakımından  İstanbul , Anadolu 
ile kıyaslandığında, endemizm 
oranı düşük olan bir bölgedir. 
İstanbul’da Türkiye için endemik 
olan bitki çeşidi 36’dır ve 
bunlardan 18 tanesi ise dünyada bunlardan 18 tanesi ise dünyada 
sadece İstanbul’da doğal olarak 
yetişmektedir.



Bu çalışma ile İstanbul’un ballı bitkilerinin Bu çalışma ile İstanbul’un ballı bitkilerinin 
saptanması,saptanması,
tanıtılması ve İstanbul’da arıcılık yapılan tanıtılması ve İstanbul’da arıcılık yapılan 
bölgelerinbölgelerin

İstanbul’un Ballı Bitkileri ‘’ARI PLATFORMU’’İstanbul’un Ballı Bitkileri ‘’ARI PLATFORMU’’
Projesinin içindeki bir çalışma konusudur.Projesinin içindeki bir çalışma konusudur.

bölgelerinbölgelerin
floristik zenginliğinin ortaya konması floristik zenginliğinin ortaya konması 

amaçlanmıştıramaçlanmıştır..



Ön hazırlıklardan sonra yapılan çalışmaları 3 ana Ön hazırlıklardan sonra yapılan çalışmaları 3 ana 
başlık altında toplamak mümkündür.başlık altında toplamak mümkündür.

•• Arazi ÇalışmalarıArazi Çalışmaları

•• Herbaryum ÇalışmalarıHerbaryum Çalışmaları•• Herbaryum ÇalışmalarıHerbaryum Çalışmaları

•• Polen AnalizleriPolen Analizleri



Öncelikle; İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Tarım Müdürlükleri
ve İstanbul Arıcılar Birli ği ile ba ğlantı kurularak arıcılık
yapılan alanlar tespit edilmi ştir.
Tespit edilen bu alanlara ait bilgiler ı şığında çalı şmalar 6

aylık iki dönem halinde ba şlatılmı ştır.
Birinci 6 aylık dönemde
Silivri, Sarıyer ve

Arazi ÇalışmalarıArazi Çalışmaları

Silivri, Sarıyer ve
Şile çevresinde
yapılırken,
ikinci 6 aylık dönemde
Beykoz, Sultanbeyli
ve Çatalca
çevresindeki
çalışmalar
gerçekle ştirilmi ştir.



1.Arazi çalı şmalarında ön çalı şmalarla
tespit edilen alanlarda bulunan
kovanların çevresindeki çiçekli bitkiler
herbaryum kurallarına göre
toplanmı ştır.

2.Yapılan toplama i şlemi esnasında
kişisel gözlemlerin yanı sıra, arıcıların
deneyimlerinden ve bilgilerinden de
faydalanılarak, arıların hangi bitkileri
ziyaret ettiği, hangi bitkilerden polenziyaret ettiği, hangi bitkilerden polen
ve nektar aldı ğı gibi bilgiler de not
edilmi ştir.

3.Ayrıca çiçek rengi, bitkinin genel
yapısı, yapraklarının özellikleri gibi
hem bitkilerin te şhisinde hem de
ileride tanıtılmasında yardımcı olacak
özellikleri kayıt altına alınmı ştır.



� Haziran 2011- Mayıs 2012 tarihleri
arasında yapılan 15 farklı arazi
çalışmasında yakla şık 800 bitki
örneği toplanmı ştır.

� Toplanan örneklerin foto ğrafları
çekilmi ştir, GPS (Global Positioning
System ; Küresel Konumlama
Sistemi) kayıtları alınmı ştır.

� Örnekler preslenerek te şhis edilmek
üzere ISTE (İstanbul Üniversitesi,üzere ISTE (İstanbul Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi Herbaryumu)’ye
getirilmi ştir.

� Bilimsel olarak tayinleri yapılan
örnekler Türkiye’de ilk kez kurulan
“Ballı Bitkiler Herbaryumu”na
yerle ştirilmi ştir.



Herbaryum ,presle düzle ştirile-
rek kurutulmu ş bitki örneklerinin
belli bir sistematik düzenle-
yerle ştirildi ği ve bu örneklerle
bilimsel çalı şmaların yapıldı ğı
bir bitki müzesidir.

Herbaryum, bitki ile bağlantılı

HerbaryumHerbaryumÇalışmalarıÇalışmaları

Herbaryum, bitki ile bağlantılı
tüm alanlarda çalı şacak ki şilere
bir danı şma ve dökümantasyon
merkezi olarak hizmet verir.

�ISTE, İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Herbar-
yumunun uluslararası kısal-
tılmış adıdır.



Son yıllarda yapılan bilimsel
çalışmalarda, bal üretiminde arının
biyolojik yapısıyla birlikte
yararlandı ğı bitkisel kaynakların da
önemli oldu ğu ortaya konmu ştur. Bu
noktadan yola çıkarak İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Herbaryumu bünyesinde kurulan
Türkiye’nin ilk “Ballı Bitkiler

BallıBallı BitkilerBitkiler HerbaryumuHerbaryumu

Türkiye’nin ilk “Ballı Bitkiler
Herbaryumu” bal üretimiyle ilgili
kurum veya ki şilere bilimsel destek
sağlamak amacıyla olu şturulmu ştur.
Bir yıllık arazi çalı şmaları sonucunda
kayıtlı örnek sayısı yakla şık 800 olan
Ballı Bitkiler Herbaryumu bilimsel
olarak tayinli 200 bal bitkisi çe şidini
içermektedir ve bu sayı çalı şmalara
bağlı olarak her geçen gün artacaktır.



Bir Bir HerbaryumHerbaryumÖrneği Nasıl Hazırlanır? Örneği Nasıl Hazırlanır? 

11 22

44
55







Polen Polen ÇalışamalarıÇalışamaları

Polençalı şmalarıBalparmak Laboratuvarlarında Uz.
Bio. Tu ğçe Daştan tarafından, de ğerlendirmeler ise
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda yapılmı ştır.
Ayrıca toplanan bitki örneklerine ait çiçeklerin
polenlerine ait ayrıntılı taramalı elektron
mikroskobu foto ğrafları (SEM) Erciyes Üniversitesi
Tekonoloji Ara ştırma ve Uygulama Merkezi
Laboratuvarı’nda Doç Dr. Sibel Silici başkanlığında

T. striatumT. striatum

Laboratuvarı’nda Doç Dr. Sibel Silici başkanlığında
çekilmi ştir. Arazi yapılan bölgelerde konumlanmı ş
arıcılardan bal örneklerinde alınmı ş ve bu
örneklerin içerdi ği polenler ile toplanan bitkilerin
polenlerinin kar şılaştırılması yöntemiyle
İstanbul’un ballı bitkileri belirlenmi ştir. Böylece
İstanbul sınırları içinde üretilen balın bitkisel
kaynağı bilimsel olarak ortaya konmu ştur.

T. ligusticumT. ligusticum

T. T. pratensepratense var. var. pratansepratanse



Funda/PürenFunda/Püren

Pamuklu/LadenPamuklu/Laden

1; üçgül, 2; funda,püren,  3; kestane, 6; pamuklu1; üçgül, 2; funda,püren,  3; kestane, 6; pamuklu

KestaneKestane
YoncaYonca



ÜçgülÜçgül Süpürge çalısıSüpürge çalısı

KestaneKestane

FiğFiğ

PamukluPamuklu
Beyaz üçgülBeyaz üçgül

İstanbul İstanbul 
üçgülüüçgülü



İSTANBULDA  ARICILAR  ve  ARI  ÜRETİMİ



Arıcı
Kovan

Bal üretim miktarı(ton)

I. Region
Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, 

Bahçeşehir
250 13750 234

II. Region
Kartal, Tuzla, Pendik,Maltepe Ma350 19250 327

III. Region
Sarıyer ,Eyüp

145 7975 136
Sarıyer ,Eyüp

145 7975 136

IV. Region
Şile 361 19855 338

İstanbul 1106 60830 1.034

Kaynak: İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarım İlçe Müdürlükleri



İSTANBUL’UN ÖNEMLİ BALLI BİTKİ ALANLARI

BeykozBeykoz

ÇatalcaÇatalca

Sarıyer Sarıyer 

Silivri Silivri 

YAŞAM ALANLARI:Fundalıklar,Ormanlar,YAŞAM ALANLARI:Fundalıklar,Ormanlar,

Makilikler,Taşlık sırtlarMakilikler,Taşlık sırtlar
Silivri Silivri 

SultanbeyliSultanbeyli

ŞileŞile

Makilikler,Taşlık sırtlarMakilikler,Taşlık sırtlar



Arıların En Çok Ziyaret Etti ği Arıların En Çok Ziyaret Etti ği 

10 İstanbul Bitkisi10 İstanbul Bitkisi10 İstanbul Bitkisi10 İstanbul Bitkisi

«TOP 10»«TOP 10»



Arbutus unedo L.      Kocayemi ş



Castanea sativa Mill. Kestane



Cercis siliquastrum L. Erguvan



Crataegus monogyna Jacq. Alıç



Echium vulgare L. Engerekotu



Erica arborea L. İlkbahar Püreni



Erica multiflora L.  Sonbahar Püreni



Lamium purpureum L. Ballıbaba



Tilia argentea Desf.ex DC. Ihlamur



Trifolium repens L. Beyaz Üçgül



PPROJEROJE SSONUÇLARI:ONUÇLARI:

1.İlk olarak Ballı Bitkileri içeren1.İlk olarak Ballı Bitkileri içeren ISTE içindeISTE içinde bir bir 
özel herbaryum kurulmuştur.özel herbaryum kurulmuştur.
2.İstanbulda balarılarının2.İstanbulda balarılarının polen ve/veya nektarpolen ve/veya nektar
aldığı bitkilerin envanteri yapılmıştır.aldığı bitkilerin envanteri yapılmıştır.

3. İstanbul ballı bitkilerinin fotoğrafları doğada 3. İstanbul ballı bitkilerinin fotoğrafları doğada 3. İstanbul ballı bitkilerinin fotoğrafları doğada 3. İstanbul ballı bitkilerinin fotoğrafları doğada 
çekilerek bir fotoğraf arşivi hazırlanmıştır.çekilerek bir fotoğraf arşivi hazırlanmıştır.

4.İstanbul Ballı Bitkilerinin tanıtıldığı fotoğraflı bir 4.İstanbul Ballı Bitkilerinin tanıtıldığı fotoğraflı bir 
kitap hazırlanmıştır.kitap hazırlanmıştır.



ISTE (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Herbaryumu ) içinde

Ballı Bitkiler Herbaryumu(Türkiyede ilk)







“Bal varsa hayat var; bitki varsa bal var”





TTEŞEKKÜRLEREŞEKKÜRLER

Bilimsel bir araştırma için çok kısa bir zaman olan 1 yıl içinde çok yoğun bir 
araştırma sonucundaki bu verilerin elde edilmesinde  çok kişinin emeği ve desteği 
vardır.
Projeyi finansal olarak destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansına,projenin  
yürütüldüğü kuruluş olan  BALDER yönetim kurulu Başkanı Özen Altıparmak ve 
proje yürütücüsü Aslı Elif  Sunay ile Taylan  Samancı’ya
Arazi çalışmalarındaki yardımları için arıcılar ve İstanbul Arı yetiştiricileri  Birlik 
Başkanı Onur Çilenk’e
Taramalı elektron mikroskobu fotoğrafları (SEM) Erciyes Üniversitesi Tekonoloji Taramalı elektron mikroskobu fotoğrafları (SEM) Erciyes Üniversitesi Tekonoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı’nda Doç Dr. Sibel Silici 
başkanlığında bir ekip tarafından çekilmiştir.Sayın Doç. Dr. Silici ve ekibine,
Balarılarının favori bitkisi olan Trifolium (üçgül)çalışmaları ile bize destek veren  
Uzm. Biol. Mustafa Keskin’e,arazi çalışmalarındaki yardımları için Prof. Dr. Engin 
Özhatay’a,fotoğraflar için A.Ö.Erdem’e ve Anabilim Dalımızın tüm elemanlarına 
destek ve yardımları için çok teşekkür ederiz.



Dinledi ğiniz ve polen/nektar 
aldığım çiçekleri koruyaca ğınız  için                            
Teşekkürler


