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

• Familyası: Papatyagiller (Asteraceae) 

• Bileşikgiller familyasindaki bitkiler gibi 
Anthemis ve Matricaria cinsi papatya 
türleri, ortada sarı tüpsü çiçekleri ile 
bunların çevresinde beyaz ya da sarı renkli 
dilsi çiçeklerinden oluşan bileşik çiçekleri 
ve çok parçalı yapraklar ile dikkati çeker. 

• Papatya türleri ilkbaharda çiçek açmaya 
başlar.  Tür sayısı 100 kadar olmaktadır. 

• Anayurdu Avrasyadır. 

• 20-30 cm boylanabilmektedir. 

• En önemli türü 75 cm kadar boylanan 
Alman Papatyası türüdür (1). 
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• Eski Mısırda sıtma ateşine karşı kullanılan papatyayı İbn-i Sina, astım, zehirlenmeler, 
taş düşürmek ve beyni kuvvetlendirmek için; XV. yy Osmanlı göz hekimlerinden Eşref 
bin Muhammet, bir eserinde çocukların göz şişmesinde önermiş; Şerafeddin 
Mağmumi, Kamus-u Tıbbi (1910) adlı eserinde mayıs papatyasını içerden infusyon 
şeklinde kuvvet verici, midevi, spazm çözücü etkileri olduğunu belirtmiştir (1). 
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• Yaprakları ince ve parlaktır. 

• Çiçekler kapitilumlarda; dıştakiler dilsi, 
beyaz renkli ve dişi; içtekiler tüpsü, sarı 
ve hermafrodittir. Kapitilumum konik 
olup içi boştur. Bu durum kapitilumdan 
boyuna kesit alındığında kolaylıkla 
görülebilir; diğer papatyalardan ayıran 
en temel özelliğidir. 

• Mayıs ayında çiçeklenmeye başlar; yaz 
boyunca çiçeklenme görülür. Kış 
aylarında da çiçeklenen örnekler 
görülebilmektedir. Tohumları çok 
küçüktür (3). 
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Yetiştirme Tekniği: 

• İyi bir gelişim için tam güneş alan, sıcak ve 
hafif nemli yerler ister.  

• Yetiştiği iklim koşullarına uyum sağlasa da 
uçucu yağ oranında değişim görülmektedir.  

• Kışı çok soğuk geçmeyen ılıman bölgelerde 
kışın da gelişimine devam edebilmektedir. 

• Asitli topraklardan, alkali topraklara kadar 
değişik toprak tiplerinde yetişebilmektedir. 

• Kireçli topraklarda yetiştirilmesi tavsiye edilir. 
Yaz aylarında haftada birkaç kez, bitkinin su 
ihtiyacı hissedildiğinde sulanmalıdır.  

• Bitkideki uçucu yağ oranı çiçek açıldıktan 3-5 
gün sonraki dönem en fazla olduğu için hasat 
bu dönemde yapılmalıdır (3). 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 7 

PAPATYA (Matricaria chamomilla) 

 

UYARI: Papatyagiller ailesi bitkilerinden herhangi birine karşı alerjisi olanların 
kullanmaması gerekir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. 
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Tıbbi Kullanımı: 

• Uykusuzluğa karşı aynı infüzyondan gece 
yatmadan önce bir bardak içilir. 

• Akne durumunda bu infüzyonla yüz yıkanıp 
kurulanırsa cildi temizler. 

• Romatizma ağrılarına karşı, zeytinyağında 10-
15 gün kadar bekletilen çiçekleriyle elde 
edilen eriyiği (özütü) ağrılı yerlere uygulanır 
(3). 
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Tıbbi Kullanımı: 

 

• Çiçek durumu başları, çiçek açmadan önce 
toplanarak gölgede kurutulur. Çay hâlinde 
sabahları aç karnına bir bardak içilebilir. İdrar 
çoğaltıcı, iştah açıcı, yatıştırıcı ve gaz 
söktürücü etkilere sahiptir. 

• Yaraları iyileştirici olarak aynı dekoksiyon 
yaralara dıştan kompres olarak uygulanır. 

Arpacık: 

1 çay bardağı sıcak suya bir tutam papatya konur 
ve bir müddet sonra süzülerek bununla göze 
masaj yapılır. bu tedavi 2 saatte bir, 5-10 dakika 
tekrarlanır (4). 
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Aftlar 

Tıbbi papatya infusyonu ile günde birkaç defa 
gargara yapılır. 

Karın ağrısı ve gaz 

5’er gr nane, anason ve tıbbi papatyadan % 2’lik 
infusyon hazırlanır. Günde 2-3 defa birer fincan 
içilir. 

Bebek gazı 

5’er gr nane, rezene ve tıbbi papatyadan % 2’lik 
infusyon hazırlanır. Günde 2-3 defa bir çay kaşığı 
içirilir. 

Sinüzit 

İnfusyonu ılık olarak burna çekilir (4). 
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Ateş ve güneş yanıkları 

Tıbbi yağı rahatsız bölgeye günde birkaç kez 
sürülür. 

Bebeklerin diş çıkarmadan sonra incinen diş 
etleri 

Tıbbi papatya infusyonu pamukla diş etlerine 
sürülür. 

çayı içilir. 

Yaraların iltihaplanmasını önlemek ve çabuk 
kapatmak 

Yara kapanıncaya kadar, yara olan bölgeye lokal 
tıbbi papatya banyosu yapılır. 

Migren 

5 gr papatya 300 ml suda 4-5 dakika demlenir; 
günde birkaç defa içilir (4). 
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Bebek gazı 

5’er gr nane, rezene ve tıbbi papatyadan % 2’lik 
infusyon hazırlanır. Günde 2-3 defa bir çay kaşığı 
içirilir. 

Uykusuzluk 

Alıç çiçeği 15 gr, kediotu kökü 15 gr, oğulotu 20 
gr, papatya 30 gr / Bu karışım çekilir. 1 tatlı kaşığı 
karışım 150 ml suda 3 dakika kaynatılıp süzülür, 
iki defa içilir. (İlki yatmadan 1-2 saat; ikincisi 5-6 
dk önce) 

Kaşıntılı egzama 

100 gr tıbbi papatya çiçeği 1 litre suda 10 dakika 
demlenip süzülür. Bu su ile banyo yapılır. Banyo 
suyuna papatya yağı da damlatılabilir (4). 

12 

PAPATYA (Matricaria chamomilla) 



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

Ülser 

1 tatlı kaşığı papatya çiçeği / 150 ml kaynar su / 5 
dakika demlenir. (Sabahları aç karnına içilir. En az 
5, en fazla 10 dakika sağa-sola, sırtüstü ve 
yüzüstü yatılır. Öğle ve akşam yemeklerinden 15 
dakika önce de içilir. 14 gün devam edilir.) (4). 
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Papatya Çayı Nasıl Yapılır? 

1 tatlı kaşığı papatya kaynar suyla haşlanır ve 10 dk demlendirilip süzüldükten sonra 
içilir. Günlük 2-3 bardak içilebilir. Tesirini yitirmemesi amaçlı kaynatılmadan hazırlanır 
(2). 
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Papatya Yağı Nasıl Yapılır? 

Malzemeler: Papatya (1 Poşet), Zeytin yağı (250 ml) 

Papatya yapraklarını ayırın ve ince ince kıyın. Bir kavanoz içerisine yarısına kadar su ve 
geri kalanına da saf zeytinyağı doldurun. Ardından ince ince kıydığınız papatyaları 
kavanozun içerisine atın ve kavanozu bir tencere içerisine su koyup, içerisinde ısıtın. 
Evde hazırladığınız papatya yağını kavanoz içerisinde başka bir kavanoza tülbent ile 
süzün ve artık kullanıma hazır (2). 
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KAYNAKÇA 

• (1):http://www.nazimtanrikulu.com/?pnum=9&pt=T%C4%B1bbi+papatya+%28Matricaria+rec
utita%29 

• (2):http://www.haber7.com/saglik/haber/2727447-papatya-yaginin-faydalari-nelere-iyi-gelir-
evde-nasil-yapilir/?detay=1 

• (3):http://www.agaclar.net/forum/tibbi-itri-boyar-aromatik-bitkiler/16255.htm 

• (4):http://www.agaclar.net/forum/fidan-ve-fide-bitki-uretim-tohum-cimlenme-celik-
asi/4134.htm 
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