
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 
 

 
 

 
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER  

ROSMARİNUS OFFİCİNALİS 
 (BİBERİYE) 

Peyzaj Mimarı Ezgi Y.DOĞAN 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

ROSMARİNUS OFFİCİNALİS (BİBERİYE) 

2 

Alem: Plantae 

 

Bölüm: Kapalı Tohumlu 

 

Sınıf: Çift Çenekli 

 

Takım: Lamiales 

 
Familya: Lamiaceae 
 

Botanik Adı:Rosmarinus 

 

Türkçe Adı:Biberiye 

 

Yöresel Adları:  Hasalban, 

Akpüren,Akpürün,Zeytin   

çiçeği. 
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 Anayurdu Akdeniz havzası olup ülkemizde Batı ve Güney Anadolu kıyı şeridinde yetişen 
bir bitkidir. 

 Çanakkale’de doğal olarak yetişir. 
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 Çok yıllık çalı görünüşlü bir bitkidir.  

 

 Kokulu bir bitkidir. 

 

 2 m’ ye kadar boylanabildiği ve kışın 
yapraklarını dökmediği için bahçelerde süs 
ve çit bitkisi olarak yetiştirilmektedir. 

 

 Yaklaşık 2 cm. boyundaki iğne gibi ince 
uzun yapraklarının üstü parlak koyu yeşil 
ve altı gri renklidir.  
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 İlkbahar ve yaz aylarında çiçek açar. 

 

 Küçük çiçekleri mavi ya da eflatuni 
renklidir.  

 

 Tohumları küçük, yağlı ve sarı-
kahverengidir.  
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 Köklerinden ayırma, tohumla veya sonbahar ve ilkbaharda sert çelikle üretilir.  

 Kendisi de doğal olarak yetişmekte olan bir bitkidir.  
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 Biberiye tohumu ekim mevsim olarak; 
İlkbahar, Sonbahar ve yaz ayları önerilir 
Biberiye tohumunun toprağa ekim 
derinliği 0,5-1 cm arasıdır. 

 

 Biberiye ekimi yapılacak toprağın ısısının 
10 derece olması uygundur.  

(6)  

TOHUMLA ÜRETİM 
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 Tohumları bir gece suda bekletin. 

 

 Torflu kaliteli toprak koyduğunuz kasa yada 
saksılara aralıklı ekin ve üzerini toprakla 
kapatın. 

 

  Serpme şeklinde toprağı sulayın ve poşetle 
kapatın.  

 

 Birkaç gün bu şekilde kalan saksıyı gölge bir 
alanda ekletin. 

 

 Zaman içerisinde filizlenen bitkiyi güneş alan 
bir yere dikebilirsiniz. 

 Tamamen güçlendikten sonra bahçe ve tarlaya 
ekebilirsiniz. 
 

(7)  

TOHUMLA ÜRETİM 
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 Biberiyenin uzun olan dalları 
gövdeye yakın yerden 
kopartılır.  (Yaklaşık 7-8 cm boyunda) 

 

 Bu çelik bir akşam suda 
bekletildikten sonra hazırlanmış 
torflu toprağa ekilir ve sulanır. 

 

 Saksı gölge bir alanda kendini tutana 
kadar su verilerek bekletilir. 

 

 

 

ÇELİKLE ÜRETİM 
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 Biberiye bitkisi eğer solmaya 
başlamışsa bir süre daha bekleyin. 
Eğer kurursa tamamen ektiğiniz 
çelik tutmamış demektir. 

 

 Tutan biberiyeyi güneşe koyun ve 
iyice sağlamlaştıktan yeni filizler 
verdikten sonra bahçeye 
ekebilirsiniz. 

 

ÇELİKLE ÜRETİM 
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İhtiyacınız olanlar: 

 

• Biberiye sapları veya tohumları 

 

• Saksı 

 

• Toprak 

 

• Kürek 

 

• Su 
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• 10 cm uzunlukta olan birkaç dal alın. Eğer mümkünse, 
yazın kesilmiş olan dallardan kullanın. 

 

• Eğer elinizde biberiye dalı yoksa tohumlarını 
alabilirsiniz. 

 

• Küçük bir saksıyı toprakla doldurun ve fazla suyun 
akabilmesi için dibinde arıtması olduğuna dikkat edin. 

 

• Kesilmiş dalları toprağa yerleştirin ve saksıyı evde gün 
içinde bol güneş alan bir yere koyun. 

 

• Biberiye aromatik bir bitkidir, bu yüzden kuru toprak 
sever.  

 

• Çok sulamaktan kaçının. 

 

 

EVDE BİBERİYE NASIL YETİŞTİRİLİR? 
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 Peyzaj Mimarlığı Alanında Kullanımı 

 Tıbbi Kullanımı 

 Çay Olarak Kullanımı 

 Süslemelerde Kullanımı 

 Yağının Kullanımı 

 

 

 
 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI 
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• Peyzaj Mimarlığı alanında kullanımı:  
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A.B.B Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kampüsü içerisindeki kullanım örnekleri. 

Diğer tıbbi bitkiler ile kullanımı.   

• Peyzaj Mimarlığı alanında kullanımı:  

 

 

 

Santolina 
chamaeycyparissus 
(Lavantin) 

  

Lavandula 
angustifolia 
(Lavanta) 

  

Rosmarinus 
officinallis 
(Biberiye) 

  

(14)   
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• Tıbbi kullanımı 

 

 
Biberiye bitkisi sağlığa çok yararlı olduğu gibi, mükemmel bir 

güzelleştiricidir. 

• Kan dolaşımını hızlandırır. 

• Sinirleri uyarır ve güçlendirir. 

• Mide ve bağırsakları uyarır. Böylece sindirime (özellikle yağlı 

yiyecek yendiğinde) yardımcı olur. 

• Hazımsızlıktan oluşan gazları söktürür. 

• Safra salgısını artırır. 

• İdrar söktürücüdür. 

• Kadınlarda aybaşını düzene sokar. Gecikmeleri önler, iyi bir 

adet söktürücüdür. 

• Etkili bir toniktir. 

(15)   
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• Biberiye çayı 

 

 

 
• 1 ya da 2 çay kaşığı 

kurutulmuş biberiye 

yaprağını 1 bardak sıcak 

suya eklenir. 

• 10 dakika bekleyip, süzüp 

içilir. 

• Günde 1 - 3 bardak içilebilir. 
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• Biberiye yağı 

 

 

 
Taze biberiye yapraklarından yapılan biberiye 

yağı tarifi: 

• Taze biberiye üç veya dört dal 

• İki bardak (475 ml) yağ (kullanılmak 

istenilen biberiye dallarına göre 

azaltılıp,çoğaltılabilir.)(zeytinyağı, jojoba 

yağı veya tatlı badem yağı) 
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• Biberiye yağı 

 

 

 

Nasıl yapılır? 

1. Adım: Biberiye yapraklarını soğuk suyun altında iyice yıkayın. 

Üzerindeki kir ve döküntüleri gidermek için biberiye yağının iyice 

yıkanmış olmasına dikkat edin. Ardından biberiye yapraklarını sap 

kısımlarından ayırın. 

2. Adım:  Daha sonra küçük bir tencerenin içerisine yağ doldurun. 

Yağ koyarken ayçiçeği yağı kullanmamaya özen gösterin. Jojoba yağı 

tatlı badem yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ancak jojoba ve tatlı 

badem yağı kullanılacaksa biberiye yağını yemeklerde 

kullanmamanız gerekir. Yemeklerde kullanılacaksa biberiye yağı 

içerisine zeytinyağı eklemeniz gerektiğini unutmayın. 
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• Biberiye yağı 

 

 

 

3. Adım: Hafif ısınmış yağın içerisine biberiye 

yapraklarını ilave edin. Biberiyeleri 5 dk yağda 

ısıttıktan sonra biraz bekletin ve iyice karıştırın. 

4. Adım: Metal bir kevgir ile yağ oda sıcaklığına 

geldiğinde karışımı süzün. Yapraklarından ayrılan 

biberiye yağınız artık kullanıma hazır. Vakumlu bir 

kase içerisine yerleştirerek, ışık almayan serin bir 

yerde muhafaza edebilirsiniz. 
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• Biberiye yağı 

 

 

 

5. Adım: Ancak yağı kullanmadan önce 

soğutmanızda fayda var. Taze otlar ile aşılanmış 

yağlar, hafta içinde soğutulmalı ve kullanılmalıdır. 

Bu, yağın akmasına neden olabilecek zararlı 

bakterilerin gelişmesini engelleyecektir. 

BİBERİYE YAĞININ FAYDALARI 
 

• Biberiye yağını şakaklara sürmek ve günde birkaç defa koklamanın sigara isteğini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. 

• Morlukları kısa sürede geçirmektedir. 

• Biberiye yağının alt karın bölgesine sürülmesinin kabızlığı giderici etkisi bulunmaktadır. 

• Biberiye yağı avuç içlerine sürülüp koklandığında baş ağrısını tedavi edici özelliği bulunmaktadır. 

• Duş sonrası, selülitli bölgeye düzenli olarak sürülen biberiye yağının selülit giderici etkisi olduğu söylenmektedir. 

• Duş öncesi biberiye yağından bir iki damlayı avuç içinde ısıtıp, saç diplerine sürmenin saç dökülmesine iyi geldiği bilinmektedir. 
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• Süslemelerde kullanımı 
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• Süslemelerde kullanımı 
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