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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 

 

MERSİN VE ADANA YÖRESİNDEKİ DOĞAL BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) 

POPULASYONLARININ TESPİTİ VE UÇUCU YAĞ VERİM VE BİLEŞİMLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

GİRİŞ 

 

Yurdumuzda doğal olarak yetişen 

biberiye (kuşdili, hasalban, akpüren) 

(Rosmarinus officinalis L.) önemli bir tıbbi 

ve aromatik bitki türümüzdür. Biberiye 50-

100 cm yükseklikte, çalı görünüşünde, kışın 

yaprağını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi 

renkli, çok yıllık bir bitkidir. Genellikle 

maki florası içerisinde bulunan bu türümüz, 

Güney ve Kuzey-Batı Anadolu ve adalarda 

genel yayılışını yapmaktadır. Mersin ve 

Adana yöresinde maki florası içerisinde, 

orman içi boşluklarda, tarla ve üzüm bağları 

kenarlarında, özellikle de koruma altındaki 

ağaçlandırma sahaları içerisinde yayılış 

göstermektedir. 

Biberiye yaprağı tüm veya ufalanmış 

halde çorbalarda, güveçlerde, sosis, et, balık 

ve tavuk yemeklerinde lezzet verici olarak, 

uçucu yağı gıda maddelerinde, parfümeride 

ve kozmetikte (sabun, krem, deodorant, saç 

tonikleri, şampuanlar vs.) kullanılmaktadır. 

Bitki ve ekstreleri antibakteriyel ve 

antioksidan etkiye sahip olup et ve yağların 

kalitesinin bozulmadan saklanmasını 

sağlamaktadır. 

Ülkemizde en fazla üretimin yapıldığı 

ve doğal olarak en yoğun olarak bulunduğu, 

Mersin ve Adana yöresinde biberiyenin 

doğada bilinçsizce hasat edilmesi, doğal 

yetişme alanlarının üzüm bağlarına (Tarsus 

civarında), yeni sanayi bölgelerine ve 

yerleşim alanlarına dönüştürülerek tahrip 

edilmesinden dolayı doğal yayılış alanları 

her yıl daralmaktadır. 

Bu çalışmayla, Adana ve Mersin 

yöresinde biberiye üretimi yapılabilen (i) 

alanlar ve bu alanların büyüklüğünün 

belirlenmesi, aynı zamanda, belirlenecek 

populasyonlardaki biberiyelerin (ii) kuru 

yaprak, kuru madde verimleri, (iii) 

populasyonların uçucu yağ verimleri ve 

bunların mevsimsel değişimleri, (iiii) 

kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi ve bu 

verileri (iiiii) kullanarak uygun hasat 

zamanlarının belirlenmesi, aynı zamanda 

yüksek yağ ve yaprak verimi sağlayan 

populasyonların belirlenmesi ile ileride 

yapılacak ıslah çalışmalarının temelini 

oluşturacak bilgilerin üretilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Adana ve Mersin yöresindeki biberiye 

populasyonlarının yerlerini belirlemek 

amacı ile 1998-1999 yıllarında muhtelif 

tarihlerde arazide yapılan etütler, mahalli 

orman teşkilatları ile yapılan temaslar, 

orman işletmelerince yapılan “Biberiye Tali 

Hasılat Planları”nın incelenmesi ve biberiye 

yaprağı alım-satımı ve toplatılması ile 

uğraşan ticari firmalarla yapılan görüşmeler 

sonucu yöredeki biberiye populasyonlarının 

yeri ve coğrafi yayılış gösterdiği alanların 

büyüklükleri tespit edilmiştir. Uçucu yağ 

verimi distilasyon ve uçucu yağ içinde 

bulunan bileşenler ise Gaz kromatografi 

(GC) tekniğiyle tespit edilmiştir. 



Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi 

Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma 

Merkezi (TBAM) ve Doğu Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğünce 

(DOA) ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Biberiyenin doğal yayılışı, Çiftlik 

köyü/Mersin’den başlayıp, Adana merkezli 

yarım ay çizerek Çamtepe/Yumurtalık’ta son 

bulmaktadır. Bu sınırlar içerisindeki 

biberiyenin doğal olarak coğrafi dağılımını 

toplam 8850 ha alanda yaptığı belirlenmiştir 

(Adana: 4600 ha, Mersin: 4250 ha). Bu alan 

içerisindeki yayılışında, deniz seviyesinden 

(1 m - Yumurtalık) başlayıp en fazla 350 m 

(Tarsus-Eshab-ı Kehf tepesi civarı) 

yükseltiye kadar çıkmakta, ortalama olarak 

100-250 m yükseltilerde bulunmaktadır. 

Adana ve Mersin yöresinde, biberiyenin 

doğal olarak bulunduğu alanlarda anakaya 

genellikle marn, kireçtaşı ve kumtaşı olup, 

Yumurtalık-Çamtepe’de filiştir. 

Tespit edilen alan içerisinde 

Çiftlik/Mersin, Dedeler/Tarsus, 

Aladağlı/Tarsus, Ziyarettepe/ Karaisalı, 

Sarıçam/Adana ve Çamtepe/Yumurtalık 

olmak üzere altı populasyon örneklenerek, 

yağ ve yaprak verimleri üç farklı dönemde 

(nisan, temmuz, ekim) incelenmiştir. 

Kuru yaprak verimi, en fazla (%43.4) 

Tarsus/Aladağlı populasyonunda ekim 

ayında, en düşük (%25.5) 

Çamtepe/Yumurtalık populasyonunda yine 

ekim ayında bulunmuştur. Yaprak verimi 

mevsimsel olarak genelde nisan ayında 

düşük olarak belirlenmiştir. Populasyonların 

tamamı dikkate alındığında doğal biberiye 

populasyonlarının yapraklı yaş dallarından 

ortalama olarak %33.5 oranında kuru yaprak 

elde edilebilmektedir. Yaprak verim 

komponentleri bakımından populasyonlar 

arasında belirgin bir farklılık bulunmazken, 

biçim dönemleri arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu durum göz önüne 

alınarak yaprak hasadı için en uygun biçim 

zamanının temmuzdan başlayarak ekim ayı 

sonuna kadar olan dönem olduğu 

belirtilebilir. 

Uçucu yağ verimi en yüksek 

Dedeler/Tarsus populasyonunda %2.4 ile 

nisan ayında bulunmuştur. En düşük yağ 

verimi ise Ziyarettepe/Karaisalı 

populasyonunda %1.5 ile temmuz ayında 

bulunmuştur. Yağ verimlerinin mevsimsel 

değişimi önemli bulunmamakla beraber, 

ekim ayında genellikle düşük bulunmuştur. 

Uçucu yağ verim oranları, populasyondan 

populasyona büyük farklılıklar göstermekle 

beraber bütün populasyonların yağ verimleri 

biberiye için verilen normal değerler 

arasındadır. Uçucu yağ verim oranları 

yönünden dönemler arasında fark 

belirlenememiştir. Bu durumda uçucu yağ 

üretimi amacıyla yapılacak biçim için de 

yaprak verim komponentleri de göz önüne 

alınacak olursa en uygun zamanın temmuz 

ayından başlayarak kasım ayı sonuna kadar 

olan dönem olduğu söylenebilir. 

Mersin ve Adana yöresi doğal 

biberiyeleri, uçucu yağlarının kimyasal 

yapısının 1,8-sineol yönünden zengin olması 

nedeniyle 1,8-sineol kemotipi olarak 

adlandırılabilir. 

Yapılan bu çalışma sonucu, biberiyede 

yapılacak ıslah çalışmalarında iki önemli 

hususun göz önünde bulundurulması 

gerektiği belirlenmiştir. Bunlar;  

a) Birey seçiminde yaprak verimi 

yüksek populasyonlara öncelik verilmesi 

gerektiği, 

b) Denizden yatay mesafe olarak 

uzaklaştıkça uçucu yağ verimlerinde düşme 

görülmesi nedeniyle, yağ verimi yüksek 

bireylerin seçimi çalışmalarında denize 

yakın populasyonlara ağırlık verilmesinin 

gerektiğidir.      
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