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Bu çalışma; Serik (Antalya) ilçesinde halkın faydalandığı doğal bitkileri belirlemek ve bu bitkilerin kullanım
çeşitliliğini ortaya koymak amacıyla yapılacaktır. Çalışmanın Ocak 2018 ve Aralık 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu proje ilk olarak Serik ilçesine bağlı mahallelerde yürütülmeye başlanacak daha
sonra elde edilen veriler doğrultusunda başta Girit Türkleri ve Yörükler olmak üzere belirlenecek farklı etnik gruplara
ait (Abdallar ve Tahtacı Türkmenleri) nüfusun bulunduğu mahalleler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bu etnik grupların
enobotanik açıdan farklılıkları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırma esnasında kaynak kişiler ile görüşülecek ve
ayrıca ilk ve ortaöğretim öğrencilerine anket çalışması uygulanacaktır. Arazi çalışmaları ve kaynak kişi görüşmeleri
esnasında fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirilecektir. Araştırma alanında yapılan çalışmalarda toplanan bitkiler
kurutularak herbaryum materyali haline getirildikten sonra tür teşhisi gerçekleştirilecektir. Bitki taksonlarının
etnobotanik kullanımları (gıda, halk tıbbı, el sanatları, süs, hayvan yemi, yakacak, vb.) kayıt altına alınacaktır. Son
yıllarda etnobotanik içerikli makale, tez, bildiri, vb. sayısı artmasına rağmen Akdeniz Bölgesinin sahip olduğu
biyoçeşitlilik ve endemizm oranı düşünüldüğünde yapılan çalışmaların yetersiz olduğu düşünülmektedir. Akdeniz
Bölgesinde yapılmış genel etnobotanik, tıbbi bitkiler, yenen bitkiler ve diğer (yakacak, boya, yem, süs vb.) konularını
ele alan etnobotanik içerikli yayın sayısı 28, tez sayısı 12’dir. Bunlardan 3 tanesi Antalya’da yüksek lisans tezi
kapsamında gerçekleştirilmiş olup bu konuda yapılmış olan bir doktora tezi mevcut değildir. Ayrıca Serik ilçesinde
yapılmış genel etnobotanik içerikli bir çalışma bulunmaması yapılacak olan proje çalışmasının özgün değerini artırıcı
niteliktedir. Yapılacak proje ile halkın geleneksel olarak kullandığı bitkiler saptanarak ve bu bitkilerin kullanım
amaçları ortaya konarak, literatüre ve özellikle gıda, farmakoloji ve ziraat alanlarında yapılacak olan çalışmalara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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