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Alem: Plantae 

 

Şube: Magnoliophyta 

 

Sınıf: Magnoliopsida 

 

Takım: Lamiales 

 
Familya: Ballıbabagiller 

 

Botanik Adı:Ocimum 

 

Türkçe Adı:Fesleğen 
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KÖKENİ VE YAYILIŞI 
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 Nane, kekik ve yabani kekiğin akrabasıdır. 

 Anayurdu Güney Asya'dır. Ancak, Akdeniz havzası ülkeleri ile Türkiye'de Ege ve 
Akdeniz kıyı şeridinde sıkça yetiştirilmektedir.  

 Uzak ülkelerden onu ilk defa getiren İskender'dir. 
 Fesleğen Sezar'ların Roma'sında XII. Yüzyılda güney Fransa'da ekilip biçilen bir bitki 

olarak bilinmektedir. 
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 Tek yıllık bir bitkidir. 

 

 İnce dallanmış kökleri vardır. 

 

 Yapraklar çeşitlere göre değişmektedir. 

 

 20-60 cm boy yapar. 

 

 Aromatik kokuludur. 

 

 Hem çelikle hem de tohumla üretilir. 

 

 Yaprak rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar 
değişir. 

 

 Yaz sonu geldiğinde çiçek açar. Çiçekleri de beyaz, 
pembe ve sarımsı renk tonlarında olur. 
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 İki çeşit ekim yapılmaktadır. Birincisi saksıda, ikincisi bahçededir. Saksıda ekim 
için Mart aylarında ekilmelidir. Bahçeye ekilecekse tohumlar Mayıs ayında 
atılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fesleğen tınlı ve humusca zengin kumlu topraklarda daha iyi yetişir. Fesleğen 
ekiminin ilk günlerinde bol sulanmalıdır.  

 Fesleğen ekiminde ekilen alanın yabancı otlardan arındırılmış olması çok 
önemlidir. Çünkü fesleğen temiz toprak sever. Fesleğen ekimi öncesi toprağın 
çiftlik gübresi ile gübrelenmesi ve toprak çapalandıktan sonra ekimi 
yapılmalıdır. 
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• Fesleğen yetiştiriciliğinde en büyük sorun 
mantar hastalığıdır.  

                    İlaçlama ve gübreleme ile ilgili hiç 
bir uygulamayı güneşte yapmayın. Bitkilerde 
fungal bir sorun varsa geceleri kuru olmaları 
çok önemlidir. 

 3 çorba kaşığı kabartma tozu + bir kaç 
damla organik zeytinyağı + bir kaç damla 
çevre dostu likit sabun+1 galon su 

  (3,78 litre) 

 

• Fesleğeni saksılara dikecekseniz toprak 
drenajı önemli olduğu için saksının en alt 
katına biraz çakıl taşları konmalıdır.  

 

• Ardında ceviz kabuğu veya Antep fıstığı gibi 
kuru yemişlerin kabuklarını koyabilirsiniz.  

 

• Bunların üzerine de humuslu toprağı ilave 
edin ve ekiminiz yapın.  

(7) 
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  Fesleğen çok suyu seven bir bitki olmadığı için 
haftada bir defa iyice sulamak yeterlidir.  

 

 Yazın çok sıcak havalarında sulama işlemi 
haftada 3-4 defa derinlemesine yapılmalıdır.  

 

 Fesleğenlerin yaprakları sararmaya 
başladığında suyu fazla verdiğiniz içindir. Fakat 
kurumaya başlaması az su verildiği içindir.  

 

 Fesleğen sulaması dipten yapılmalı yapraklara 
su değmemesi gerekir. 
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Fesleğen hem yaprakları, hem özsuyu, hem de tohumlarıyla farklı yararlı etkilere neden 
olur. Bunlar uygun şekilde kullanıldığında yararlı etkilerinden faydalanılabilir. 
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       Fesleğenin yapraklarının faydaları 

 

• Uyarıcı etkisi bulunan yaprakların 
aynı zamanda spazm giderici etkisi 
vardır. 

• Mide kramplarını giderir, sindirim 
sorunlarına iyi gelir. 

• Baş ağrısının geçmesinde etkilidir. 

• Kolik ağrılarını giderilmesinde ve 
şişliklerin inmesinde yararlı etkileri 
vardır. 

• Anne sütünü artırıcı etkisi 
bulunmaktadır. 

• Fesleğen kokusu sivrisinek ve tahta 
kurusu gibi haşaratı kaçırır.  
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    Fesleğenin tohumlarının faydaları 

 

• Sinirleri yatıştıran, aynı zamanda 
depresyon ve gerginliğe iyi gelen 
etkileri vardır 

 

• Uykusuzluk sorunu çekenlere 
fesleğen tohumu tavsiye edilir 

 

• Kullanımına dikkat ederek fesleğen 
tohumlarının öksürük kesen 
etkisinden faydalanabilirsiniz 
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    Fesleğenin özsuyunun faydaları 

 

• Özsuyu özellikle böcek 
sokmasında, sinek sokmasında 
ciltte haricen kullanıldığında 
oldukça faydalı olur 
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FESLEĞENİN ZARARLARI 

 

• Hamile ve emziren kadınlar için fazla 
kullanımı sakıncalı olabilir. Doktora 
danışmadan kullanılmamalıdır. 

• Kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Bu 
nedenle, özellikle çiğ olarak tüketenlerin 
aşırıya kaçmaması önerilir. 

• Kanamayı artırıcı etkisi olduğundan 
ameliyat olacak kişilerin, en az bir hafta 
öncesine kadar fesleğen tüketmemeleri 
önerilir. 

• Tansiyonu düşük olan kişilerin kullanması 
sakıncalı olabilir. Çünkü fesleğenin de 
tansiyon düşürücü etkisi vardır. Bu 
nedenle bu kişilerin fesleğen 
kullanmaması tavsiye edilir. 

 
(14) 
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KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER 

•Fesleğen sabunu 

•Fesleğen çayı 

•Fesleğen yağı 

• Smoothieler 
• Milkshakeler 
• Limonata ve diğer içecekler 
• Çorbalar 
• Salata sosları 
• Yoğurt 
• Puding 
• Yulaf ezmesi 
• Tam tahıllı pankekler 
• Tam tahıllı makarnalar 
• Ekmek ve diğer pastane  

Ürünleri 

 
13 



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

KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER 

14 
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Fesleğen Sabunu  

 

• Ciltte ferahlatıcı bir etkiye 

sahiptir. 

 

• Saç dökülmesini ve saçtaki 

kırıkları azaltır. 

 

• Sivrisinek ve haşere 

ısırmalarında iyileşme sağlar. 

 

• İçeriğindeki 

maddeler  sayesine kandaki 

ürik asidi azaltarak gut 

hastalığına iyi gelir. 
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     Fesleğen çayı 

 

 

 

Baş ağrısı ve migrene iyi gelir. 

Hazımsızlık ve sindirim, cilt ve sivilce 
sorunlarına da iyi gelir. 

Uykusuzluk ve strese olumlu etkisi 
vardır.  

30 gr kadar taze fesleğen yaprağına 4 su 

bardağı sıcak su eklenir. 

15 dakika kadar demlenir, sonrasında 

süzülür ve içilir. 

Bu çaydan günde 2 bardak tüketilebilir. 
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KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER 
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    Evde fesleğen Yağı Nasıl Yapılır? 
 

50 gram fesleğen 
100 gram halis zeytinyağı 
Büyükçe bir cam kavanoz (şeffaf olması daha iyi olur) 

 

• Önce fesleğen 
yapraklarını ve 
zeytinyağını cam 
kavanozda birleştirin 
ve karışımı 20 gün 
boyunca güneşte 
bekletin. 

 

• Ardından, 20 gün sonra 
kavanozu çalkalayın ve 
bir  bir elek veya kahve 
filtresi kullanarak 
başka bir kavanoza 
aktarın. 

 

• Artık yağınızın tadını 
çıkarabilirsiniz! 
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     Fesleğen yağı  

•Vücudu temizleyici etkisi vardır. 
•Cilt bakımında faydalıdır. Sivilce ve akneleri geçirmeye yardımcıdır. Cildi rahatlatıcı bir 
etkisi vardır. 
•Cilt lekelerini geçirir ve ciltteki kuruluğu alır. 
•Selülitleri geçirmeye yardım eder. 
•Ağız içindeki yaraların iyileşme hızını artırmaya yardım eder. Gargara olarak kullanılacak 
suya birkaç damla damlatılabilir. 
•Masaj yağı olarak kullanıldığında içeriğindeki yüksek magnezyum oranı, kasları ve kan 
damarlarını rahatlatır. 
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• Bağırsak gazları, hazmı kolaylaştırıcı ve iştah açıcı etkileri için 
20 gr. kuru fesleğen, 1 lt. suda kaynatılır ve günde 2 kez birer 
bardak içilir. 

 

• Arı, akrep sokması, böcek ve sinek ısırıkları durumlarında 
ağrıyı dindirmek için 1 tatlı kaşığı bitki, 2 bardak suyla 10 dk. 
kaynatılır. Soğuması beklenerek arı sokan yere sürülür. 

 

• Öksürük için de kullanılabilecek şifalı bitkilerden biridir. 
Öksürüğe karşı bu şifalı bitkinin tohumu 30 gr. olarak 1 lt. suda 
kaynatılıp günde 3 bardak içilir. 
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• Fesleğen tohumunu hamur işlerinde kullanırken, öğütebilir ve 
unun bir kısmının yerine kuru olarak kullanabilirsiniz. 

 

• Alternatif olarak suya batırılmış fesleğen tohumlarını hamur 
işlerinde yumurta yerine kullanabilirsiniz. 1 yumurta yerine 3 
yemek kaşığı suda bekletilmiş 1 yemek kaşığı fesleğen tohumu 
kullanın. 

 
 

(19) 
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KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER 

• Fesleğen tohumları Hindistan ve Güneydoğu Asya’da 
içeceklerde uzun süredir popüler bir içeriktir. Şimdi ABD gibi 
dünyanın diğer ülkelerinde de şişelenmiş fesleğen tohumları 
kullanılarak sağlıklı lifler bakımından zengin içecekler yapılıyor. 

(20) 

(21) 
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Diğer Bitkilerle Kullanımı 

• Migren tedavisi için 2 su bardağı kaynar su içerisine birer tatlı 
kaşığı hafif ezilmiş defne, melisa otu ve fesleğen koyularak 15 
dakika demlenir. Ilık olarak yudumlayarak yavaş yavaş içilir. 
Şeker hastalığı olmayanlar bir kaşık bal ile tatlandırılabilir. 
Günde 2-3 bardak içilebilir. Düzenli olarak en az 1 ay devam 
edilmelidir. 

(22) 
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KAYNAKÇA 
• Resim: (1) https://www.google.com/search?tbm=isch&q=FESLE%C4%9EEN&chips= 

• Resim: (2) https://www.google.com/search?biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=CKIfXYn0J- 

• Resim: (3) https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html 

• Resim: (4) https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

• Resim: (5) https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=kaQfXcrcJrLZxgOor7W4DQ&q=fesle%C4%9Feni 

• Resim: (6) https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei= 
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• Resim: (7) https://www.google.com/search?q=topra%C4%9F%C4%B1n+kompost+y%C3%B6ntemle+haz%C4%B1rlanm%C4%B1%C5%9F+do%C4%9 

• Resim: (8) https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=M6UfXZCuCpTSxgO28YfgBQ&q=fesle%C4%9 

• Resim: (9) https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=4qwfXbTTEtaT8gLg17bYDQ&q=fesle: 

•  Resim: (10) https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=4qwfXbTTEtaT8gLg17bYDQ&q=fesle%C4%9Fen+ekimi 

• Resim: (11) https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

• Resim: (12) https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

• Resim: (13) https://www.google.com/search?q=fesleğen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

• Resim: (14) https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

• Resim: (15) https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sabunu&source=lnms&tbm 

• Resim: (16) http://www.bitkiselcay.com.tr/caylar/feslegen-cayi/ 

• Resim: (17) https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN+YA%C4%9EI+YAPIMI&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

• Resim: (18) https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN+YA%C4%9EI+YAPIMI&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

• Resim: (19) https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi 

• Resim: (20) https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+tohumlu+i%C3%A7e%C3%A7ekler&source=lnms&tbm=isch&sa= 

• Resim: (21) https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+tohumlu+i%C3%A7e%C3%A7ekler&source=lnms&tbm=i 

• Resim: (22) https://www.google.com/search?biw=767&bih=659&tbm=isch&sa=1&ei 

 

• https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir 

• http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html 

• http://www.agaclar.net/forum/genel-bitki-koruma/14992.htm 

• http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/ 

• https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/ 

• https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html 

• https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html 

• https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi 

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=FESLE%C4%9EEN&chips=q:fesle%C4%9Fen,online_chips:bitkisi&sa=X&ved=0ahUKEwj7ptXW85bjAhURAWMBHSCXA7EQ4lYILSgD&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=DzJ5zL0mV1OdiM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=CKIfXYn0J-
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=CKIfXYn0J-
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN&tbm=isch&tbs=rimg:CbuLqkj3viOVIjiYukvZgcGEbpFmpU2Oo2IXGLMkK_12OSuuUgwPEexp5plEaGl-TCICFwr3vOgJAOs71LudeSt8xuyoSCZi6S9mBwYRuEcbazXMePXocKhIJkWalTY6jYhcRMYhZGwhaxhsqEgkYsyQr_1Y5K6xFabL30R5UWvyoSCZSDA8R7GnmmEY-eILtF1HzgKhIJURoaX5MIgIURoFMXlMduGRAqEgnCve86AkA6zhFJPj43lQVv4SoSCfUu515K3zG7EXcY1tiLKK-B&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj_u5P7gZfjAhXEKlAKHZ_FClQQ9C96BAgBEBs&biw=1536&bih=674&dpr=1.25#imgrc=MbMJFVDyDLRl4M:
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://tr.deborahnormansoprano.com/domashniy-uyut/14488-chto-takoe-bazilik-bazilik-semena-rassada-posadka.html
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6wtjP85bjAhVuwqYKHejTBeEQ_AUIECgB&biw=1536&bih=722#imgdii=wr3vOgJAOs4UCM:&imgrc=u4uqSPe-I5XE6M:
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6wtjP85bjAhVuwqYKHejTBeEQ_AUIECgB&biw=1536&bih=722#imgdii=wr3vOgJAOs4UCM:&imgrc=u4uqSPe-I5XE6M:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=kaQfXcrcJrLZxgOor7W4DQ&q=fesle%C4%9Feni
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=6qgfXdTsH-LC8gLO5p3QCg&q=bah%C3%A7ede+fesle%C4%9Fen+tar%C4%B1m%C4%B1&oq=bah%C3%A7ede+fesle%C4%9Fen+tar%C4%B1m%C4%B1&gs_l=img.3...240690.246191..246576...0.0..0.506.5496.0j11j7j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30j0i24.WykOfL4s6DU#imgrc=BHYMzlFe_i2myM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=6qgfXdTsH-LC8gLO5p3QCg&q=bah%C3%A7ede+fesle%C4%9Fen+tar%C4%B1m%C4%B1&oq=bah%C3%A7ede+fesle%C4%9Fen+tar%C4%B1m%C4%B1&gs_l=img.3...240690.246191..246576...0.0..0.506.5496.0j11j7j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i8i30j0i24.WykOfL4s6DU#imgrc=BHYMzlFe_i2myM:
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN&tbm=isch&tbs=rimg:CbuLqkj3viOVIjiYukvZgcGEbpFmpU2Oo2IXGLMkK
https://www.google.com/search?q=topra%C4%9F%C4%B1n+kompost+y%C3%B6ntemle+haz%C4%B1rlanm%C4%B1%C5%9F+do%C4%9
https://www.provenwinners.com/plants/lavandula/sweet-romance-lavender-lavandula-angustifolia
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=M6UfXZCuCpTSxgO28YfgBQ&q=fesle%C4%9
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=i8AbXeDFJK2FhbIPwYqIsAQ&q=FESLE%C4%9EEN+YAKINDAN+RESM%C4%B0&oq=FESLE%C4%9EEN+YAKINDAN+RESM%C4%B0&gs_l=img.3...11729.18071..18423...0.0..0.327.2907.0j10j4j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i67j0i8i30j0i24.jokeon05ekg#imgrc=K6kcSW9o17qOMM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=4qwfXbTTEtaT8gLg17bYDQ&q=fesle%C4%9Fen+ekimi&oq=fesle%C4%9Fen+ekimi&gs_l=img.3..35i39j0i8i30j0i24l4.49066.51462..51655...0.0..0.227.1886.0j10j1......0....1..gws-wiz-img.b5MUvVOn4P0#imgrc=zfrge14PFuJkbM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=4qwfXbTTEtaT8gLg17bYDQ&q=fesle%C4%9Fen+ekimi&oq=fesle%C4%9Fen+ekimi&gs_l=img.3..35i39j0i8i30j0i24l4.49066.51462..51655...0.0..0.227.1886.0j10j1......0....1..gws-wiz-img.b5MUvVOn4P0#imgrc=zfrge14PFuJkbM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=4qwfXbTTEtaT8gLg17bYDQ&q=fesle%C4%9Fen+ekimi&oq=fesle%C4%9Fen+ekimi&gs_l=img.3..35i39j0i8i30j0i24l4.49066.51462..51655...0.0..0.227.1886.0j10j1......0....1..gws-wiz-img.b5MUvVOn4P0#imgrc=zfrge14PFuJkbM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=4qwfXbTTEtaT8gLg17bYDQ&q=fesle%C4%9Fen+ekimi&oq=fesle%C4%9Fen+ekimi&gs_l=img.3..35i39j0i8i30j0i24l4.49066.51462..51655...0.0..0.227.1886.0j10j1......0....1..gws-wiz-img.b5MUvVOn4P0#imgdii=qaclGiKKcRbeIM:&imgrc=zfrge14PFuJkbM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=4qwfXbTTEtaT8gLg17bYDQ&q=fesle%C4%9Fen+ekimi
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYqrHZpaDjAhWBw8QBHd0gAk0Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=COwo6J3X--RHNM:
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYqrHZpaDjAhWBw8QBHd0gAk0Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=COwo6J3X--RHNM:
http://www.bitkiselcay.com.tr/caylar/feslegen-cayi/
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYqrHZpaDjAhWBw8QBHd0gAk0Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=zfrge14PFuJkbM:
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN+YA%C4%9EI+YAPIMI&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit2fbyzpnjAhVSAxAIHUi_Bd8Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722#imgrc=uJieLf-m7Tg1KM:
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYqrHZpaDjAhWBw8QBHd0gAk0Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=1nQ-WFQ1uF8FRM:
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN+YA%C4%9EI+YAPIMI&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit2fbyzpnjAhVSAxAIHUi_Bd8Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722#imgdii=bD5vPbNKNVKEGM:&imgrc=uJieLf-m7Tg1KM:
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sulama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYqrHZpaDjAhWBw8QBHd0gAk0Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=mLpL2YHBhG7XzM:
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+sabunu&source=lnms&tbm
http://www.bitkiselcay.com.tr/caylar/feslegen-cayi/
http://www.bitkiselcay.com.tr/caylar/feslegen-cayi/
http://www.bitkiselcay.com.tr/caylar/feslegen-cayi/
http://www.bitkiselcay.com.tr/caylar/feslegen-cayi/
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+tohumlu+i%C3%A7e%C3%A7ekler&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJrrHEhaDjAhUE4KYKHQ-1CyEQ_AUIECgB&biw=767&bih=659#imgrc=AtA6JuQkRkKbkM:
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN+YA%C4%9EI+YAPIMI&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit2fbyzpnjAhVSAxAIHUi_Bd8Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722#imgrc=uJieLf-m7Tg1KM:
https://www.google.com/search?biw=767&bih=659&tbm=isch&sa=1&ei=WHIgXb3LMIPRxgPE-6aQBQ&q=migrene+iyi+gelen+fesle%C4%9Fen+%C3%A7ay%C4%B1&oq=migrene+iyi+gelen+fesle%C4%9Fen+%C3%A7ay%C4%B1&gs_l=img.3...1109887.1120265..1120582...0.0..0.497.7809.1j11j12j6j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j35i39j0i67j0i8i30j0i24j0i30.NZz8bn88xzI#imgrc=M4DS-2pS6sVg7M:
https://www.google.com/search?q=FESLE%C4%9EEN+YA%C4%9EI+YAPIMI&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit2fbyzpnjAhVSAxAIHUi_Bd8Q_AUIESgC&biw=1536&bih=722#imgdii=bD5vPbNKNVKEGM:&imgrc=uJieLf-m7Tg1KM:
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+tohumlu+i%C3%A7e%C3%A7ekler&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJrrHEhaDjAhUE4KYKHQ-1CyEQ_AUIECgB&biw=767&bih=659#imgrc=QDihLx0Ltg1LEM:
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+tohumlu+i%C3%A7e%C3%A7ekler&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJrrHEhaDjAhUE4KYKHQ-1CyEQ_AUIECgB&biw=767&bih=659#imgrc=QDihLx0Ltg1LEM:
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+tohumlu+i%C3%A7e%C3%A7ekler&source=lnms&tbm=i
https://www.google.com/search?q=fesle%C4%9Fen+tohumlu+i%C3%A7e%C3%A7ekler&source=lnms&tbm=i
https://www.google.com/search?biw=767&bih=659&tbm=isch&sa=1&ei
https://www.google.com/search?biw=767&bih=659&tbm=isch&sa=1&ei
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
https://bilgihanem.com/feslegen-nedir-nasil-kullanilir
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Feslegen-Yetistiriciligi-6.html
http://www.agaclar.net/forum/genel-bitki-koruma/14992.htm
http://www.agaclar.net/forum/genel-bitki-koruma/14992.htm
http://www.agaclar.net/forum/genel-bitki-koruma/14992.htm
http://www.agaclar.net/forum/genel-bitki-koruma/14992.htm
http://www.agaclar.net/forum/genel-bitki-koruma/14992.htm
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
http://www.onthegreenfarms.com/fruit-vegetable/how-to-grow-organic-basil/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.tech-worm.com/galon-nedir-1-galon-kac-litredir/
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.sifalibitkitedavisi.com/feslegenin-faydalari-nelerdir.html
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi
https://www.aysetolga.com/feslegen-tohumunun-etkileyici-faydalari-ve-kullanimi


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

 

 

 

 

 

 

23 

Stajyer Öğrenci Ayşe Hümeyra TANRISEVEN 

BİZİ TAKİP ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ  

http://trdekorfikirleri.com/dekoratif-luks-bahce-modelleri-ve-dekorasyonlari-2016.html/modern-bahce-modelleri-ve-tasarimlari-en-luks-bahce-ornekleri-2016,Haziran

