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MAKİ  EKOSİSTEMİ 
• Akdeniz, Ege ve Marmara 

Bölgelerinde 

• Kışın yaprak dökmeyen çalı / 

ağaççıklar  

•Uzun yaz sıcaklığına dayanıklı 

bitkiler 

• Yaprakları sert, deri biçiminde ya 

da bolca dikenli 
 



Kışın yaprak dökmeyen çalı / 

ağaççıklar 



Uzun yaz sıcaklığına 

dayanıklı bitkiler 



Yaprakları sert, deri gibi ya da 

bolca dikenli 



DEFNELER(Laurus L.) 
Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.) 

Akdeniz kıyı şeridinin(mediterran) 

birinci zonu olan “lauretum” un tipik 

türüdür. 

Şan, onur ve utkunun simgesidir. 

 



8-10m boy, yuvarlak tepe 



Koyu gri, çatlaksız gövde 20-30 cm 

çap yapabilir 



DEFNE (Laurus nobilis L.) ÇİÇEK 

bir cinsli bir evciklidir 



Defne-meyve, yaprak 

 

Derimsi  yapraklar; dişsiz ama dalgalı 



 

Defne-meyve 

Yumurta biçiminde üzümsüdür; 8-12 mm boyundadır 



Kerkenez 



MERSİNLER(Myrtus L.) 
 

 Kışın yaprağını dökmeyen çalı veya 

ağaçcık durumunda bulunurlar. 

 Yapraklar kısa saplı deri gibi serttir. 

 Çoğu Güney Amerika’ da olmak üzere 

100 kadar türü vardır. 

 Akdeniz çevresinde ise; 

   Yaban Mersini (Myrtus communis L.) 

yetişmektedir. 



(Myrtus communis L.) 

7-15 mm çapında erdişi çiçekler uzun saplı 



Mersin-yaprak ve meyve 

Kısa saplı, deri gibi sert 

 



 

Mersin-meyve 

6-10 mm boyunda; sonbaharda olgunlaşır; yenir 



Mersin (Myrtus communis L.) 



 



Kocayemiş (Arbutus unedo) 

 İspanya’dan Anadolu’ya kadar tüm 

Akdeniz kıyılarında maki formasyonunda 

nadiren Kızılcam toplulukları altında 

 Süs bitkisi olarak yetiştirilir 

 Yaprakları ilaç endüstrisinde kullanılır 



Her zaman yeşil, boylu çalı, bazen 6-7m 

boylanabilir 

 



Kalın eliptik yapraklar, üst yüzü koyu altı soluk yeşil; 

uçları sivri kenarları belirgin dişli 



Beyaz pembe çan biçimli çiçekler 

sonbaharda açar; boyları 5-8 mm; birleşik 

salkımlar halinde 



Kocayemiş 

1-3 cm çapında küreler; tatlıdır, yenir 



Çalı Çileği de denir 



 



Sandal Ağacı (Arbutus andrachne) 

 Doğu Akdeniz çevresinde doğal yetişir. 

Kızılçam ormanlarında; kurak ve kayalık 

alanlarda çok görülür. 



Her zaman yeşil, boylu çalı bazen de 

5-6 m boylanabilen kalın dallı ağaç 



Sandal Ağacı (Arbutus andrachne) 

Kül rengi ile turuncu; çatlaksız 



Sandal Ağacı (Arbutus 

andrachne) 

Kalın, koyu yeşil eliptik; 7-10 cm boy; 4-6 cm en 



Sandal Ağacı (Arbutus andrachne), 

Çiçek 

Beyaz renkli, çan biçimli; tomurcukken dik, olgunken 

sarkık salkımlar halinde 



Sandal Ağacı (Arbutus 

andrachne) 

5-7 mm çapında küre biçimli meyveler salkım 

halinde; önce yeşil olgunlaşınca kızıl kahverengi 

 



Meyvelerin üzerleri pürtüklü; acıdır, yenmez 



 



Keçiboynuzu, harnup (Ceratonia silqua)  

Kışın yaprakları dökülmez 

Maki topluluğunun bir 

elemanıdır. 

Kuraklığa dayanıklıdır 



Kuşadası,Güzelçamlı 

Çok gövdeli çalı veya 10 m boylanabilen, geniş 

tepeli bir ağaçtır 



Keçiboynuzu yaprak 

Birleşik yapraklı, yaprakçıklar parlak, deri gibi 

serttir 



Çiçek Bir cinsli bir evcikli veya erseliktir 



Keçiboynuzu, gövde, meyve 

Açık gri kahverengi gövde ileri yaşlarda da 

çatlaksız olup 50-60 cm kadar çap yapabilir 



10-20 cm uzunluğunda bakla biçimli; parlak 

kahverengi mercimeğe benzer tohumlar içerir 



Harnup adı verilen meyvesi yenir. 



İspinoz 



Laden (Cistus sp.) 

 Adaçayı yapraklı (Cistus salvifolius) 

50-60 cm boylanabilen, beyaz çiçekli maki elemanıdır. 

Akdeniz iklimine sahip sahillerde bulunur 

 Defne yapraklı (Cistus laurifolius) 

1,5-2 m boylanabilen, mızrak biçimi (3-7 cm) yapraklı maki 

elemanıdır. Meyveleri kahverengi kürecikler halindedir.  

 Tüylü (Cistus creticus) 

1 m boylanabilen, seyrek kızılçam ormanlarında yetişen 

maki elemanıdır. Çiçekleri eflatun renkli, meyveleri kızıl 

kahverengi tüylüdür 

Üç türü yaygındır: 



Adaçayı yapraklı (Cistus salvifolius) 

Kısa saplı, tüylü, oval yapraklar (1.5-2 cm) 

5-6 mm çapında meyveler 



Adaçayı yapraklı 



Adaçayı yapraklı 

 



Defne Yapraklı (Cistus laurifolius)  

1,5 – 2m boy; tahrip olmuş karaçam ormanlarının 

yerinde kısa sürede yetişir 



Defne yapraklı 

3-7 cm boyundaki geniş mızrak biçimli yaprakların 

kenarları ondülelidir 



Defne yapraklı 



Defne yapraklı, Tohum 

5-6 mm çapında küresel; tazeyken pembe, kırmızı 

olgunlaşınca kahverengi 

 



Tüylü 

1 m boy; seyrek kızılçam ormanlarında ve kurak 

yerlerde yetişir 



Tüylü 



Tüylü (Cistus creticus) 



Tüylü 

5-6 mm çapında, kızıl kahverengi tüylerle 

kaplı meyve 

 



Karatavuk 



Sumak (Rhus coriaria) 

Akdeniz çevresinde, Anadolu’da, 

İran’da ve Afganistan’da doğal olarak 

yetişir. 

Dericilikte kullanılır. 

Kurutulan meyvelerinin kabukları 

baharat olarak kullanılır. Güneydoğu 

Anadolu’da yetişenler ünlüdür 



Sumak (Rhus coriaria) 

Bileşik yaprak (20-40 cm boy); 9-15 yaprakçık (3-10 cm boy) oval 



Sumak (Rhus coriaria) 

üst parlak yeşil, alt gri yeşil ve tüylü, kenarları iri dişli 

 



Sumak (Rhus coriaria), Çiçek 

Dik ya da yatık yeşil sarı salkımlar oluşturur 



Sumak (Rhus typina) 



Sumak (Rhus typina) 

Salkımlar halinde 3-6 mm boyunda tüylü küreler; önce 

yeşil olgunlaşınca kızıl kahverengidirler 



Sumak (Rhus typina) 



Sumak (Rhus typina) 



Büyük Baştankara 



Zakkum (Nerium oleander) 

 Tüm Akdeniz çevresinde doğal olarak 

yetişir.  

 Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde, dere yataklarında, düz ya 

da kayalık arazilerde çok yaygındır 

 Zehirli bir bitkidir 

 Kültüre alınmış olup park ve bahçelerde, 

yol kenarlarında kullanılmaktadır. 



Zakkum (Nerium oleander) 

Çoğunlukla 2-3 m çalı, bazen 5-6 m ağaççık; Genellikle 

birden fazla gövdelidir.  

Gri ve çatlaksız gövde 20-25 cm çap yapabilir 



Zakkum (Nerium oleander) 

Uzun, şerit biçiminde 10-15 cm boyunda, 

2-3 cm genişliğinde, uçları sivri, orta 

damar tam belirgin  



Zakkum (Nerium oleander) 

Güzel kokulu, pembe çiçekler Haziran’dan 

Kasım’a kadar açarlar 



Zakkum (Nerium oleander) 

Kültüre alınmış olanlarda çiçekler beyazdan 

kırmızıya kadar değişebilir; taç yaprakları 

daha fazladır 



Zakkum (Nerium oleander) 

10-15 cm boyundaki silindirik kapsül biçimindeki 

meyve sürgün uçlarında dik durur. Çok sayıda 

tüylü tohum içerir 



Mavi Baştankara 



Zeytin (Olea europaea)  

 Zeytin (Olea europaea var. europaea) 

Akdeniz Bölgesi’nin en yaygın ağacıdır. 

4000 yıla yakın bir süreden beri tarımı 

yapılmaktadır. Kutsal bir ağaç ve meyve 

olarak nitelen zeytin birçok kültürde 

barışı temsil etmektedir. 

 Delice (Olea europaea var. sylvestris) 

Daha küçük, daha iri çekirdekli meyveleri 

vardır. Yaprakları ters yumurta biçimlidir. 



Zeytin (Olea europaea var. europaea) 

 

Bin yıl yaşayabilir; Anadolu’da “Ölmez Ağaç” olarak 

nitelendirilir 

Datça Kumyer 

Köyü 



Anıt Ağaç Foça 



Zeytin (Olea europaea var. europaea) 

 

Mızrak biçimli, 3-8 cm boyunda; kalın, sert, sivri uçlu 

ve düzgün kenarlı; üstü koyu gri yeşil, alt yüzü 

açık gri ve tüylü 



Zeytin (Olea europaea var. europaea) 

 

3-5 mm boyundaki dört taç yapraklı çiçekler 4-8 cm 

boyunda dik salkımlar oluşturur  



Zeytin (Olea europaea var. europaea) 

 

Genellikle 1-2 cm bazı türlerde 3-3,5 cm 

boyunda meyveler 



Zeytin (Olea europaea var. europaea) 

 

Olgunlaştıkça yeşilden pembeye, mora ve siyaha 

yakın mora dönüşür 



Delice (Olea europaea var. sylvestris) 



Delice (Olea europaea var. sylvestris) 

1-4 cm boyunda, ters yumurta biçiminde ya da 4-6 

cm boyunda mızraksı yapraklar; üstü grimsi yeşil, 

altı beyaza yakın açık gri  



Delice (Olea europaea var. sylvestris) 
İzmir Torbalı 



Delice (Olea europaea var. sylvestris) 

 

Beyaz taç yapraklı çiçekler seyrek salkımlar 

halindedir 



En çok 1 cm boyundaki ince, sivri uçlu meyveler 

daha küçük, daha iri çekirdekli ve daha yağlıdır 



Çam Baştankarası 





Erguvan 

 



Erguvan, Yaprak 



Erguvan- çiçek 

 



                                Erguvan- meyve   



Gençken gri renkli olan 

gövde yaşlandıkça, koyu 

kahverengiye döner 

 



Kızıl Gerdan 



 

Şimşir (Buxus..)  

 Kışın yaprakları dökülmez 

 Odunu sert, dayanıklı ve ağırdır  

 Kuzey ormanlarında yaygın, güneyde ise 

lokaldir 

 İki türü B. Sempervirens, B. Balearica 

(Longofolia) doğal olarak yetişir  







Şimşir (Buxus sempervirens L.) 

 



 





Uzun Yapraklı Şimşir (Buxus Longifolia) 



Sığırcık 



İğdeler (Elaeagnus L.) 

 Azotu kökünde depolayabilme özelliği 

sayesinde en verimsiz topraklarda dahi 

yetişir.  

 Kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok 

türü erozyonla mücadelede de 

kullanılabilmektedir.  

 Türkiye'de özellikle Güneydoğu ve İç 

Anadolu bölgesinde yetişir.  

 Bağ ve bahçe kenarlarında çit bitkisi olarak 

da kullanılır. 



Kuş iğdesi( Elaeagnus angustifolia L.) 

 7-8 metre boylanabilen bir ağaçtır. 

 Akdeniz’ den Çin’ e kadar uzanan alanda yetişir 



 



 

Meyve portakal renginde, içi unlu ve tatlıdır 

 



 

Sürgünler dikenli, yapraklar şerit 

biçiminde, alt yüzü gümüş 

renginde 

 



Gövde kabuğu 

uzunlamasına 

çatlaklı, 

kahverengidir 

 



Sultan İğdesi 



Kum İğdesi (Hippophae rhamnoides 

Yabani İğde, Kır İğdesi, Yer İğdesi 



Dar uzun, şerit biçiminde; taze iken gümüşi 

beyaz tüylü sonra gri yeşil; 2-6 cm 



Erkek ve dişi çiçekler ayrı ağaçlar üzerindedir 

Dişi Çiçekler 



Meyve 

6-8 mm; olgunken açık 

kahverengi; üzeri yaldızlı; 3-4 

mm boyunda sapı vardır 



İLGİNİZ İÇİN  

TEŞEKKÜRLER 


