
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 

 

  
 

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER 
ÖKSÜRÜK OTU (Tussilago farfara L.) 

 Peyzaj Mimarı Dilek KARABULUT 



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

• Familyası: Asteraceae  

• Bileşikgiller familyasındandır.  

• Tüm Avrupa’da yaygın olup ülkemizde de 
gevşek topraklarda ve nemli tepe sırtlarında 
yetişen, çok yıllık dayanıklı otsu bitkidir.  

• 10-30 cm. boylanabilen öksürük otunun 
küçük çiçekleri, ilkbaharın başında 
yapraklarından önce görünür ve uzun sap 
üzerinde tek tek sarı renkli olarak açarlar.  

• Yeşil renkli yapraklarının kenarları dişli ve 
altları gri renktedir, beyaz renkli uzun ve sık 
tüylerle kaplanmıştır.  

• Bitki, döktüğü küçük tohumlarla çoğalır, iyice 
yayılıp bulunduğu toprağı sarabilir (1). 

• Avrupa-Sibirya kökenli olup, Doğu Anadolu 
hariç Türkiye ile Avrupa, Kuzey ve Batı Asya, 
Kuzey Afrika doğal yayılış alanlarıdır. 
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Ekolojik 

• İklim: Ilıman 

• Sıcaklık: Kışa dayanıklıdır. 

• Işık: Güneşi sever, ışığı sever, yarı gölge 
ve gölgeli alanlara dayanıklıdır.  

• Toprak: Her tür toprakta yetişebilirse de 
tercihi kumlu, geçirgen, nemli 
topraklardır. 

• Üretim Yöntemleri: Kök bölünmesi ve 
tohum ile üretim yapılmaktadır. 

• Bitki Tipi: Çok yıllıktır.  Otsu bir bitkidir 
ve çiçeklidir. 

• Yetişme alanı: Bataklıklar, sulak alanlar, 
nehir ve göl kıyıları, kıyı kumullarda 
yetişmektedir.  

• Kullanım Alanları:  Şifalı bitkidir (3). 
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Öksürük otu en az 2000 yıldır tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Eski Yunanlılar bu 
bitkiyi astım tedavisinde kullanılmaktadır. Ortaçağ Avrupası’nda, öksürük otunun 
köklerinden ya da yapraklarından yapılan çaylar öksürüğe, ses kısıklığına, bronş 
enfeksiyonlarına ve idrar yolu rahatsızlıklarına devaydı ve bağırsak kurtlarını atmakta 
işe yaramıştır. Ateş düşürmek ve bağırsak rahatsızlıklarını yatıştırmak için de 
kullanılmıştır. 1600’lü yıllarda, taze öksürük otu yaprakları lapa haline getirilerek 
vücuttaki şişmiş bölgelere, ağrıyan eklemlere, kramp giren kaslara, kaşıntılara, 
yaralara ve diğer vücut tahrişlerine uygulanılmıştır (4). 
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Toplanması - Saklanması: 

• Çiçekleri tam açmadan önce toplanıp gölgede kurutulur. Yaprakları ilkbahar 
sonu ile yaz başında toplanıp kıyılır ve kurutulur. 

Faydaları : 

• Adından da anlaşılacağı gibi öksürük kesici ve göğsü yumuşatıcı, balgam 
söktürücü özelliğe sahiptir. 

• Kronik ve akut bronşite karşı etkilidir. Bronşları açar. 

• Nezle ve gribe karşı etkili olur 

• Boğmaca ve astımda rahatlatıcıdır (2). 
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Bakımı: 

• Çok yıllık bir ottur. Nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih eder. 
Donlara dayanıklıdır. 

Yetiştirme Tekniği: 

•  Yol kenarı, nemli bölgeler ve çayırlarda görülür. Kumlu, killi ve tınlı topraklara 
uyumludur (Tınlı Toprak: İçerisinde yaklaşık olarak eşit miktarlarda kum, kil, ve silt 
ihtiva eden topraklara tınlı toprak denir. Aşırı ıslandıklarında balcıklaşmazlar. Aniden 
kuruduklarında sertleşmezler. Daha kolay tava gelirler) (5). 
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Kullanım Şekli :  

• 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek 
karışımı üzerine 1 bardak kaynar su 
dökülür. 10 dakika süreyle 
demlendirmeden sonra hazırlanan çay, 
günde üç kez, sıcak olarak birer bardak 
içilir. 

Evde Öksürük Çayı Hazırlamak İçin : 

• Öksürük Çayı: Balgam söktürücü 
öksürük çayı hazırlamak istiyorsanız, 
öksürük otu yapraklarını ve çiçeklerini, 
sığırkuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı 
sinirli ot yaprakları ile, ince kıyılmış 
olarak eşit oranda harmanlayınız. Bu 
karışımdan 1 tatlı kaşığı dolusu bitki, 
orta boy bir su bardağı dolusu kaynar 
suyla haşlanır ve 4-5 dakika 
demlendikten sonra süzülür. Bu çaydan 
günde 3 bardak bal ile tatlandırılarak, 
sıcak sıcak ve yudumlanarak içilir (2). 
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• Sinirli ot 

• Öksürük Otu 

• Sığırkuyruğu 
çiçeği 
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KAYNAKÇA 

• (1): http://www.ebitki.com/index.php?hq=Tussilago%20farfara%20L.&gr=Latince 

• (2):https://www.saglikaktuel.com/bitki-ansiklopedisi-oksuruk-otu-nedir-faydalari-nelerdir-
1582.htm  

• (3): http://agaclar.org/agac.asp?id=506 

• (4): http://www.hurriyet.com.tr/gundem/oksuruk-otu-nedir-faydalari-nelerdir-40751467 

• (5): https://kocaelibitkileri.com/tussilago-farfara/ 
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